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s. 1. 

6 J anuari 1932. BESLUIT, houdende wijzi
g ing van het Koninklijk besluit van 1 
Maart 1929 {Staatsblad n°. 68) , waarbij 
aan het bestuur der gemeente Franeker, 
met intrekking van het Koninklijk besluit 
van 14 F ebruari 1890 {Staatsblad n°. 25) 
vergunning wordt verleend op eei:i terrein 
in de gemeente Franeker een gesticht voor 
krankz innigen op te r ichten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Za ken en 
Landbouw van 31 December 1931, n°. 7018, 
afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 {Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 M ei 1929 {Staatsblad 11° . 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Art ikel 2 van Ons besluit van 1 Maart 1929 

(Staatsblad n°. 68) wordt gelezen als volgt: 
In het stadsgedeelte van het gesticht mo

g;~ niet meer dan 138 mannen en 142 vrou
wen verpleegd worden. 

Gedurende een tijdvak, te bepalen door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, mogen bovendien nog 16 vrouwen 
"erpleegd worden, mits dan niet meer dan 122 
mannen verpleegd worden. 

In de buitenafdeeling mogen niet meer clan 
114 mannen en 114 vrouwen verpleegd wor
den." 

Onze Ministe r van Binnenlanclsohe Zaken en 
Landbouw is belast met,, de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den Gelen J a nuar i 1932. 
\VILHELMINA. 

s. 2. 

De M inister van Staat, 
M inister van B innenla.ndsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u o k. 

(Uitg eg. 21 Januari 1932.) 

7 J anuari 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
g ing van het Zuiderzeesteunbesluit (Ko
ninklijk besluit van den 28sten November 
1927 ( taats blad n°. 365). 

\rij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voo rdracht van Onzen M inister vau 

Waterstaat van 10 December 1931, La. X ., 
Directie van den Waterstaat ; 

Gelet op de artikelen 6a en 14 van de Zui
derzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290), ge
wijzigd bij de wet van 27 Maart 1931 (Staats
blad n°. 129), en op het Zuiderzeesteunbesluit 
(Koninklijk besluit van 28 November 1927 
(Staatsblad n°. 365), laatstelijk gewijzigd bij 
Kon inklij k besluit van 14 November 1929 
(Staatsblad n°. 493); 

D en Raad van State gehoord (advies van 22 
December 1931, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 J anuar i 1932, L a. V , 
Directie van den W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en vers~~~n: 
Ons voornoemd besluit nader te w1Jz1gen als 

volgt : 
Art . I. In artikel 1 wordt tusschen c en a 

ingevoegd: 
d. ,.Plaatselijke Commissie": 
een plaatsel ijke commissie a ls bedoeld in ar

t ikel 3 van de Zuiderzeesteunwet. 
c. ,,Rijksdienst"; de Rijksdienst i~gesteld 

bij Koninklijk bes! uit van 7 Januari 1932, 
(Staat sblad n°. 4)"; 

De letters d, e, f en g worden vervangen 
door de letters / , (/ , h en j. 

H et bepaalde onder h wordt ve rvangen door 
het volgende: . 

k. ,,waardevermindering", waardevermmde
ring als bedoeld in artikel 6a van de Zu1der
zeesteunwet. 

Art. IL Art ikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,,1. De aanvraag om tegemoetkom ing ge

schiedt sch1·iftelijk bij den Rijksdienst door in
vulling van een formulier, waarvan Onze Mi
nister het model vaststelt. 

2. De aanvrager is verplicht aan den Rijks
dienst alle gegevens en inlichti~gen te ':~r
strekken, welke voor de beoorcleelmg van z1Jne 
aanvrage van hem worden verlangd. 

3. De R ijksdienst wint over de aanvraag 
het advies in van de n burgemeester van de 
gemeente, waarin de belanghebbende woo1:1;t. 

4. Op iedere aanvraag wordt schrifteh~ k 
beschikt; een beschikking in afwijzenden zm 
is met redenen omkleed. 

5. Van iedere beschikking wordt afschrift 
gezonden aan den burgemeester van de ge
meente, waarin de belanghebbende woont.". 

Art. III. Aan artikel 3 wordt een derde hd 
toegevoegd, luidende als volgt: . 

,,De onder 1. en 2. bedoelde tegemoetkomm-
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gen kunnen door of ten behoeve van kinderen 
van belanghebbenden, die op 1 Januari 1932 
veertien jaar of ouder waren , in den regel 
worden genoten tot uiterlijk 1 Januari 1937 
e n voor zoover zij op dien datum jonger waren 
dan veertien jaar, in den regel gedurende ten 
h oogste vijf achtereenvolgende jaren, gere
kend van het tijdstip, dat deze leeftijd werd 
bereikt. In andere gevallen zal omtrent den 
t ijd gedurende welken deze tegemoetkomingen 
worden genoten, naar gelang van omstandig
heden, door of vanwege Onzen Minister wor
den besli st, met d ien verstande evenwel, dat 
deze tegemoetkomingen in den regel niet lan
ger dan gedurende vijf achtereenvolgende ja
ren kunnen worden genoten." 

Art. IV. In het eerste lid van ar t ikel 4 
worden na de woorden " De belanghebbende. 
die" ingevoegd de woorden "of het kind van 
een belanghebbende, dat" . 

In het tweede l id van dit artikel worden na 
de woorden " De belanghebbende, die" inge
voegd de woorden " of het kind van een be
l anghebbende, dat". 

Art. V. Artikel 6 verval t. 
Art. VI. Artikel 7 wordt artikel 6. 
H et tweede lid van dit artikel wo1·dt gele

zen a ls volgt: 
,,Indien belanghebbenden of hunne kinde

ren voorl ichting verlangen bij beroepskeuze, 
wordt door of vanwege Onzen Minister beslist, 
of en zoo ja, in hoeverre de daaraan verbc,n
den kosten worden vergoed." 

Art. VII. Ingevoegd wordt een nieuw ar
tikel 7, luidende a ls volgt: 

,,De tegemoetkoming in geld ter vergemak
kelijking van de liquidatie van een bedrij f, 
a ls bedoeld in het tweede lid van artikel 6 
van de Zuiderzeesteunwet, wordt slechts ver
leend voor zooverre aangenomen kan worden, 
dat door de tegemoetkoming wegens waarde
vermindering daarin niet of niet voldoende 
kan worden voorzien. De tegemoetkoming be
draagt in geen geva l meer dan f 300." 

Art. VIII. In het tweede lid van artikel 8 
wordt aan het einde van de tweede zinsnede, 
de punt vervangen door een komma en aan 
deze zinsnede toegevoegd: ,,terwijl tevens kan 
worden bepaald, dat de toeslag geheel of ge
deeltelijk in m indering zal worden gebracht 
op de tegemoetkoming wegens waardevermin
dering". 

Art . IX. Tusschen artikel 8 en artikel 9 
wordt ingevoegd een nieuw artikel 8a, luiden
de a ls volgt: 

T ègemoetkoming wegens 
waardevermindering. 

,,1. Tegemoetkoming wegens waardevermin
dering van eigendommen wordt, behoudens 
het bepaalde in het elfde lid van dit artikel, 
uitslui tend toegekend aan belanghebbenden. 

2. De waardevermindering betreft de roe
rende en onroerende eigendommen van den 
belanghebbende, ui tsluitend benoodigd en aan
gewend voor de uitoefening van een bedrij f, 
waaraan hij zijn t itel als belanghebbende ont
leent, voorzoover daarvan, ten genoegen van 
Onzen M inister , aannemelijk gemaakt kan 
worden, dat zij uiterlijk van 25 Juli 1918 zijn 
e igendom of uiterlijk van dien datum tot het 

t ijdstip 
0

waarnp zij door den belanghebbende 
in eigendom werden verkregen, e igendom wa
ren àf van den vader van den belanghebben
de àf van een of meer overleden belangheb
benden, van welke laatsten zij door vererving 
zijn verkregen , terwijl zij sedert zijn e igen
dom zij n gebleven. 

Roerende en onroerende goederen als in 
dit artikel bedoeld, welke na 25 Juli 1918 
eigendom zijn geworden van den belangheb
bende of van hem, die ingevolge dit artikel 
in zijn rechten treedt, worden voor de toepas
sing van dit artikel geacht op d ien datum 
zijn eigendom te zijn geweest, indien en voor
zoover zij , ter beoordeeling van Onzen Minis
ter, zijn aangeschaft om het Zuiderzeevisscherij
bedrijf of het daarop gegrond bedrijf tot uiter
lijk het tijdstip van de afsluiting van de Zui
derzee te kunnen blijven uitoefenen in den 
omvang en op de wijze, waarop zulks op 25 
Juli 1918 geschiedde. 

3. Als waardevermindering geldt het ver
schil tusschen de geschatte waarde, welke de 
in het tweede lid bedoelde e igendommen zou
den hebben gehad, respectievelijk zouden heb
ben op het tijdstip, waarop de aanwending 
voor het bovenbedoelde bedrijf heeft opgehou
den, respectievelijk ophoudt, indien de a fslui 
t ing der Zu iderzee niet zou zijn ondernomen, 
en de werkelijke waarde. De waardeverminde
r ing wordt tot geen hooger bedrag erkend dar, 
f 15,000. 

4. De schatting van de waarde, welke een 
eigendom zou hebben gehad, indien de afslui
ting van de Zuiderzee niet zou zijn onderno
men, geschiedt door beëedigde deskundigen 
door Onzen Minister aan te wijzen, de Gene
rale Commissie gehoord, overeenkomstig door 
Onzen Mi nis ter te stellen regelen. 

5. Als werkelijke waarde, in het derde lid 
bedoeld, geldt de opbrengst bij openbaren ver
koop onder normale omstandigheden op een 
geschikten tijd en een geschikte plaats na ver
kregen toestemming van Onzen Minister, dan 
wel een door Onzen Minister in overleg met 
den betrokken belanghebbende vast te stellen 
bedrag. Bij verkoop zonder toestemming van 
Onzen Minister, waaronder ook begrepen is 
verkoop ingevolge artikel 1233 B. W. of exe
cutoriale verkoop, wordt de werkelijke waarde 
door Onzen 1inister vastgeste ld . 

6. Als tegemoetkom ing wegens waardever
mindering wordt aan den belanghebbende toe
gekend een bedrag van 5 % 's jaars van het 
vastgestelde bedrag der waardevermindering, 
u it te betalen in wekelij ksche of vierwekelijk
sche termijnen en wel gedurende 20 jaar, 
gerekend van het tijdstip, dat de belangheb
bende naar het oordeel van Onzen Minister 
a ls gevolg van de afsluit ing van de Zuiderzee 
de betrokken eigendommen buiten d ienst heeft 
moeten stellen. 

7. I ndien en voor zoolang Onze Minister 
het geschikte tijdstip voor de vaststelling van 
de werkelijke waarde, a ls bedoeld in het vijfde 
lid van dit artikel, nog niet gekomen acht, 
kan op verzoek van een belanghebbende een 
voorloopige vaststelling van de waardever
mindering door Onzen Minister plaats heb
ben, met dien verstande, dat uiterlijk drie 
jaren daarna de definitieve yaststelling ge-
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schiedt. H et te veel of te weinig uitgekeerde 
wordt na de definitieve vaststelling der waar
deverm indering verrekend op de wijze, als 
door Onzen M inister wordt bepaald. 

8. Indien uit eenig feit blijkt, dat de 
waardeverminderi ng op grond van door of 
vanwege den belanghebbende verstrekte on
juiste gegevens op een te hoog bedrag is vast
gesteld, kan de tegemoetkoming wegens waar
devermindering opnieuw worden vastgesteld, 
zool ang niet sedert de eerste vaststelling drie 
jaren zijn verstreken. Het teveel wegens te
gemoetkoming uitgekeerde wordt op den be
langhebbende of op hen, die in zijn rechten 
zijn getreden , verhaald. 

9. Op verzoek van den belanghebbende 
kan, wanneer naar het oordeel van Onzen Mi
nister daartoe gegronde reden bestaat, aan 
hem te allen tijde de contante waarde van 
de nog verschuldigde jaarlijksche uitkeeringen 
worden uitbetaald in den vorm van een be
drag in eens, berekend op den voet van een 
rente van 4 % 's jaars voor den t ijd, dat de 
jaarlijksche uitkeering nog niet heeft plaats 
gehad. 

10. Indien ten t ijde van de vaststelling der 
waardevermindering· de belanghebbende schul 
den heeft aan het Rijk wegens hetzij door de 
Credietvereeniging voor de Zuiderzee, hetzij 
ingevolge de Zuiderzeesteunwet verleende cre
dieten, strekt de tegemoetkoming wegens 
waardevermindering in de eerste plaats tot 
delg ing dezer schulden, waartoe de contante 
waarde dezer tegemoetkoming wordt berekend 
op de wijze als aangegeven -in het negende lid 
van d it a rtikel. 

11. Bij overlijden van den belanghebbende 
t ijdens den duur van de uitkeering, treedt de 
weduwe van den belanghebbende in diens 
plaats, mits het huwelijk door hem werd aan
gegaan, voordat hij den leeftijd van 60 jaar 
had bereikt. In gevallen dat de belanghebben
de weduwnaar is, of het laatste huwelijk werd 
gesloten nadat hij reeds den 60-jarigen leef
tijd h ad bereikt, of ingeval de weduwe sterft, 
wordt voorzoover erfgenamen in den eersten 
graad in de neerdalende lijn aanwezig zijn, 
aan dezen uitgekeerd de contante waarde, be
rekend op de wijze a ls aangegeven in het ne
gende lid van dit artikel. 

12. Aanvragen om tegemoetkoming wegens 
waa.rdeverminde1·ing welke bij den Rijksdienst 
inkomen na 31 December 1932, bl ijven buiten 
behandel ing." 

Art. X. In het eerste lid van artikel 10, 
wordt " Genera.Je Commiss ie" vervangen door 
,,Rijksd ienst". 

In het tweede lid wordt " de Generale Com
m issie" vervangen door " den Rijksdienst" , 
terwijl "bepaal t zij de volgorde" wordt ver
vangen door " bepaa lt hij de volgorde". 

In het derde I id wordt "zij" vervangen 
door "hij" . 

Art. XL In het eerste lid onder b van ar
tikel 11, wordt tusschen " belast" en " ontbre
ken" ingevoegd "gaan". 

Art. XII. In a rtikel 12 vervalt het eerste 
lid. 

De aanhef van het tweede lid wordt gelezen 
als volgt : ,,De geldelijke tegemoetkoming ga.at 
n iet te boven enz." 

In het tweede lid onder b wordt achter "toe
gekend" ingevoegd: ,,alsmede tegemoetkomin
gen ingevolge artikel 6a der Zuiderzeesteun
wet tot een maximum van f 3 per week". 

Art. XIII. Tusschen de artikelen 13 en 14 
wordt ingevoegd een nieuw artikel 13a, lui
dende a ls volgt: 

,,De termijnen van drie en vijf jaar, be
doeld in artikel 13, lid 2, der Zuiderzeesteun
wet, e indigen drie respectievelijk vijf jaar na 
een door Onzen Minister vast te stellen tijd
stip, met dien verstande, dat de geldelijke te
gemoetkoming, behoudens bijzondere omstan
digheden, ter beoordeeling van Onzen Minis
ter, n iet meer dan over ten hoogste drie respec
tievelijk vijf maal 52 weken kan worden ge
noten." 

Art. XIV. Artikel 14 wordt aangevuld met 
een derde lid, luidende: 

"Intrekking der geldelijke tegemoetkoming 
om redenen als bedoeld onder b of c, heeft 
n iet plaats dan nadat daaromtrent het advies 
der Generale Commissie is ingewonnen." 

Art. XV. In artikel 15 worden de woor
den "zoo mogelijk tenminste eenmaal per 
maand" vervangen door "zoo zulks door of 
vanwege Onzen Minister wordt gevraagd" , 
terwijl de drie woorden "aan Onzen Minister" 
vervallen. 

Art. XVI. Dit beslui t treedt in werking op 
15 Januari 1932. 

Onze Minister van W aterstaat is bel ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
(Uitgeg. 12 Januari 1932.) 

s. 3. 

7 Januari 1932. BESLU IT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 18den De
cember 1925 (Staatsblad n°. 475) tot in
stelling van de Generale Commissie be
doeld in artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staatsblad n°. 290) en tot vaststel
ling van bepalingen betreffende die com
missie, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den 16den September 1927 (Staats
blad n.0

• 311) en tot aanvulling van dat 
Besluit met bepalingen omtrent plaatse
lijke commissiën. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 December 1931, La. X , Di
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staa tsblad n°. 290), gewijzigd bij de 
wet van 27 Maart 1931 (Staats blad n° . 129) 
en op het Koninklijk besluit van 18 December 
1925 (Staatsbla1l n° . 475) , gewijzigd bij Ko
ninklijk beslu it van 16 September 1927 (Staats
blad n°. 311); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1931 n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Januar i 1932, L a. V , 
Directie van den ,vaterstaat; 
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' Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
Ons voornoemd B esluit nade r te wijzigen als 

volgt: 
Aa n den aa nhe f worden toegevoegd de woor

d en " al smede bepalingen vast te stellen voor 
de in a rti kel I va n de wet van 27 Maart 1931 
(S taatsblad n°. 129 ) bedoelde pl aatselijke com
missiën". 

De aanwijzing " I Sa me nstelling" wordt ver
vangen door " Van de Gener a le Commissie" ; 
de aanwijzingen " II Taa k" , ,,UI Werkwijze", 
" IV B evoegdhe id" verva llen ; het cijfer V 
voor de aanwij zing " Al gemeene bepalingen" 
vervalt. · 

Art. I. In het derde lid van artikel 1 wordt 
de komm a achter "secretaris" veranderd in 
een punt en vervalt wat daarna volgt in dat 
lid . 

Art. II. Art ikel 3 verva lt . 
Ar t. III. Art ikel 4 wor dt a r t ikel 3 en ge

lezen a ls volgt: 
" De secretaris wordt door Ons benoemd en 

o ntslagen. Hij gen iet een bezoldig ing , welke 
door Ons wordt vastgesteld." 

Art. IV. A rtikel 5 wordt artikel 4. 
Art . V. Art ikel 6 wordt a r t ike l 5. 
Art. VI. A rtike l 7 wo rdt artike l 6. 
Art. VII. A rt ike l 8 wordt artikel 7. 
Art . VIII. Artikel 9 wordt a r t ikel 8, ter 

wijl in het tweede lid verva llen de woorden: 
" of een van h unne p laatsver\'angers in het 
bestuur. '' 

Art. IX. Artikel 10 word t artike l 9 en ge
l ezen al s vol gt: 

,,Alle stukken, welke va n de Generale Com
m iss ie ui tgaan , worden doo r den V oorzitter 
e n den Secretaris onderteekend." 

Art. X . Art ikel 11 ve r valt. 
Art. XI. Artikel 12 wordt artikel 10 en 

gelezen a ls vol gt : 
,,De Secretari s is de Genera le Commiss ie, 

d en Voorzitter , de subcommissies en de leden 
in a lles wa t de h un opged rngen taak betref t, 
behulpzaam. 

Hij is bel ast met de zorg voor het a rchief 
der General e Commissie. 

De Genera le Commiss ie regelt zijne vervan
g ing bij afwezi ghe id of ontstentenis en stel t 
zijne instructie vast. Deze instructie behoe ft 
de goedke uring van den M inister va n Water
staat." 

Art . XII. I ngevoegd wo rd t een nie uw a r
t ikel 11 , luide nde a ls rnlgt : 

" De Genera le Com miss ie is bevoegd zich 
met a ll e openba re besturen, colleges, a u tori 
te iten of ande re pe rsonen rechtstreeks in ver
b inding te ste ll e n . 

Zij , a lsmede haa r Voorz itter en de door 
haar ingestelde subcommiss ies zij n be voeg d 
ambtena re n , desku ndigen of andere personen , 
op wie r ,·oor) icht ing prij s wordt gesteld, tot 
het geve n daarvan ui t te noodigen. 

Overleg met H oofden van Departem enten 
van Algemeen bestuur geschiedt door t ussche n
komst va n Onzen Minister va n Waterstaat. " 

Art. XIII. Artikel 13 wo rdt a r t ikel 12 en 
gelezen a ls vol gt : 

"De Generale Commiss ie, benevens de uit 
haar midden gevormde subcommiss ies k unnen 
van den di recte ur van den Rijksdienst te r ui t
voering van de Zuiderzeesteunwet, ingeste ld 

bij Koninklijk besluit van 7 Januari 1932 
(Staàtsblad n°. 4 ), de gegevens verlangen , 
welke ·zij noodi g hebben voor de uitvoering 
va n haar taak." 

A r t. XIV. A rt ikel 14 wordt al"tikel 13. 
Art . XV. Artikel 15 verval t . 
Art . XVI. Artikel 16 verval t . 
A rt. XVII. Art ikel 17 ve rva lt. 
Art. XVIII. Ingevoegd worden de volgen

de nieuwe a rtikelen : 

,, Va.n de plaatsel-ijke commissiën. 

A rt. 14. D oor Onzen Minister kunnen in de 
gemeen ten A msterdmn, B unschoten, Edam. 
El bur g, E nkhuizen, Harderwij k, Hoo,·n, H ui
zen, K ampen, Lemsterland, Marken, M ed em
bl i k , M onnikendam , Stad V oll enhove , S tavo
ren, Ur k e n W ie,·ingen, den Burgemeester ge
hoord , plaatselijke commiss iën worden inge-
steld. · 

Door Onzen M inister ka n worden bepaald. 
dat het geb ied van een plaatse lijke commiss ie 
zich mede u itstrekt over een of meer naburige 
gemeenten. 

Art. 15. 1. Een pl aa tselijke commissie be
staat ui t vijf leden , die dool' Onzen Minister 
wor den benoemd en ontslagen. Voor de be
noeming van d r ie dezer led en wordt het ad vies 
ingewonnen van plaatselijke organisaties va 11 
personen, werkzaam in de Zuide rzeevisscherij 
of in op de Zui de rzeev issche rij gegronde be
drij ven, welke organisati es door Onzen Minis
ter tot di t doel wo rden aangewezen , de Gene
r a le Comm issie gehoord. D eze drie personen 
moeten zijn i nge, etenen va n de gemeente , 
waa ri n de plaatselijke commiss ie gevestigd is 
of in het geva l, bedoeld in het tweede lid van 
a rt. 14, ingezetenen dier nabu l'ige gemeen ten. 

2. U it de leden worden dool' Onzen Minis
te r een Voorz itter en een Sec reta ris aange
wezen. 

3. D e Secretari s geniet een door Onzen Mi
ni ster , met m edewerking van Onzen Minister 
van Fina nc iën, vast te stell en vergoeding 
voo r de verrich te werkzaamheden . 

4. D e leden der plaatselijke commiss ië11 
hebben zitting gedurende 2 jaar. 

5. D e a fgetreden leden zijn terstond weder 
benoembaar. 

A rt. 16. 1. D esgevraagd di ent een plaatse
lijke comm iss ie de Genera le Commiss ie van 
advi es met betrekking tot de inge vol ge de 
Zuiderzeesteunwet 1925 (S taatsblad n°. 290) 
te nemen maatregelen . 

2. Zij vest igt harerzijds de aandacht van 
de Genera le Commissie op hetgeen stre kken 
ka n tot be vorde r ing va n de voorbere iding e n 
ui tvoer ing van zoodani ge 1naatregelen. 

A r t . 17. 1. D e pl aatselijke commissiën ve r
gaderen zoo d ikwijl s de Voorzitter dit noodi g 
ach t of het door ten minste 3 leden met op
gave van rndenen wo rdt verl a ng d . 

2. De vergader ingen worden gehouden ter 
p laatse , waar de commiss ie gevestig d is. 

3. A ll e bes lui ten worden bij meerderhe id 
van stemmen genomen. 

4. All e stukke n, welke van o f namens do 
plaa tselijke commiss ie uitg aa n, worden door 
den voorzitter en den sec reta ri s onderteekend. 

5. Door Onze n Minister wordt voor eene 
p laatselijke commiss ie een a mbtenaar van den 
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Rijksdienst, bedoeld in artikel 12, aangewe
zen, die in hare vergaderingen de inlichtin
gen verstrekt, welke zij behoeft voor de uit
-oefening van haar taak. D eze ambtenaar 
wordt tijdig uitgenoodigd voor de bijwoning 
van iedere vergadering, waarin de voorzitter 
'<ijne aanwezighe id gewenscht acht." 

Art. XIX. Artikel 18 wordt gelezen als 
volgt: 

"De leden en de secretaris van de Generale 
'Commissie ontvangen vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten. D e leden hebben, met inacht
neming van het Koninklijk besluit van 29 
December 1921 (Staatsblad n° . 1452) , aan
spraak op een door Onzen Minister van Wa
terstaat, met medewerking van Onzen Minis- , 
ter van Financiën, vast te stell e n vergoeding 
voor t ijdverzuim voor eiken dag, waarop zij 
eene vergadering van de Generale Commissie 
of van een sub-commissie hebben bijgewoond. 

Het in het eerste lid bepaalde vindt over
•eenkomstige toepassing ten aanzien van de in 
art ikel 11 bedoelde personen." 

Art. XX. Achter artikel 18 wordt inge. 
voegd een nieuw artikel 18a, luidende: 

,.De leden der pl aatselijke commissiën ont- ' 
vangen vergoed ing voor reis- en verblijfkosten, 
a lsmede een door Onzen Minister van Water
staat, met medewerking van Onzen Minister 
van Financië n, vast te stellen presentiegeld 
voor elke vergadering der plaatselijke com
missiën, welke zij hebben bijgewoond. 

Indien op denzelfden dag meer dan één 
vergadering plaats heeft, wordt slechts één
maal presentiegeld ontvangen. 

De secretarissen - lid der comm issie zijnde 
- die reeds een vaste vergoeding genieten, 
ontvangen geen presentiegeld." 

Art. XXI. Artikel 19 wordt gelezen als 
volgt: 

" D e leden en de secretaris van de Generale 
Commiss ie, alsmede de leden der plaatselijke 
commissiën, zijn verplicht tot geheimhouding 
van al hetgeen zij in hun hoedan igheid ver-
11emen, voor zooverre mededeeling daarvan 
niet bij of krachtens de wet is voorgeschreven." 

Art. XXII. Dit besluit treedt in werking 
op 15 Januari 1932. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wat e,·staat, P. J. Re y me r. 
(Uitge g. 12 Januari 1932.) 

s. 4 . 

7 Jan uari 1932. BESLUIT t.ot instelling van 
een Rijksdienst ter uitvoering van de 
Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 
290). 

Wij" WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 December 1931, La. X , Di
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op a 1•tikel 14 der Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staatsblad n°. 290) , gewijzigd bij de 
wet van 27 Maart 1931 (Staatsblad n°. 129); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1931, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 J anuari 1932, La. V , 
Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 15 Januari 1932 in te stel

len een Rijksdienst ter uitvoering van de 
Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290 ) 
en voor dien Rijksdienst de volgende bepa
lingen vast te stellen: 

A rt. 1. De Rijksdienst ter uitvoering van 
de Zuiderzeesteunwet omvat de voorbereiding 
en uitvoering van de ingevolge de Zuiderzee
steunwet 1925 (Staatsblad n°. 290) te nemen 
maatregelen ter tegemoetkoming aan de Zui
derzeevisschersbevolking en andere personen 
wegens de schade, welke de afsluiting der Zui 
derzee hun mocht berokkenen, voor zooveel 
deze werkzaamheden door Onzen Minister van 
Waterstaat aan dezen Rijksdienst worden op
gedragen. 

De Rijksdienst is gevestigd te Amsterdam. 
2. Onder de bevelen van Onzen Minister 

Yan Waterstaat is de leid ing van den in ar
tikel 1 genoemden Rijksdienst opgedragen 
aan een Directeur. 

De Directeur wordt door Ons op voordracht 
van Onzen Minister van Waterstaat benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Zijn instructie wordt door Onzen Mini ter 
van Waterstaat vastgesteld. 

3. D e Directeur wordt oij gestaan door amb. 
tenaren in vasten of tijdelijken dienst en door 
personeel op arbeidscontract. 

4. We rktijd, dienstkring en instructie van 
de in artikel 3 bedoelde personen worden met 
inachtneming van het bepaalde voor de amb
tenaren in het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en voor de overigen in het Arbeids
overeenkomstenbesluit door den Directeur on
der goedkeuring van Onzen Minister van Wa
terstaat vastgesteld. 

5. Benoeming, schorsing en ontslag van de 
ambtenaren in vasten en tijdelijken di enst ge
schiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 
5 van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment. 

Het personeel op arbeidscontract wordt door 
den Directeur aangesteld na daart.oe verkre
gen machtiging van den M inister. 

6. l. D e Directeur doet jaarlijks vóór 1 
Mei aan Onzen Minister van ·waterstaat een 
gespecificeerde en behoorl ijk gedocumenteerde 
begrooting van inkomsten en uitgaven betref
fende het volgend kal ender jaar toekomen. 

2. Deze begrooting wordt ingericht volgens 
een door Onzen Minnster van Waterstaat, na 
overleg met Onzen Minister van Financiën, 
vast te stell en model ; zij geeft de grenzen 
aan voor de in het begrootingsjaar ingevolge 
de Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 
290) te verstrekken bedrijfscredieten en be
hoeft de goedkeuring van Onzen Minister van 
Waterstaat, die daaromtrent, de Generale 
Comm issie, bedoeld in artikel 3 der Zuider
zeesteunwet, gehoord, vooraf overleg pleegt 
met Onzen Minister van Financiën. 

7. Dit beslui t treedt in werking op 15 
J anuari 1932. 

Onze Minister va n W ate rstaat is belast met 



1932 8-11 JANUARI (S. 4-Ï) 8 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaat.st en aan den 
R aad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1932. 
WILHELM! A. 

De Jfiniste,· van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 12 Januari 1911.::.) 

s. 5. 

8 Januari 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Den Bommel van 20 November 1931, 
strekkende tot wijziging van de artikelen 
114 en 115 der Algemeene Politievernrde-
ning voor die gemeente. · 

Gescho,·st tot 1 Juni 1932 . 

s. 6. 

9 Januari 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 8 November 1927 (Staats
blad n°. 350), tot vast.stelling van bijzon
dere voorschriften ter uitvoering van de 
:Motor- en Rijwielwet voor het verkeer op 
enkele wegen in de gemeente Rotterdam. 
s. 6. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 December 1931, La. H., Af
deeling Waterstaat.srecht; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet, en Ons be
sluit van 8 November 1927 (Staatsblad n°. 
350) tot vaststelling van bijzondere voorschrif
ten ter uitvoering van de Motor- en Rijwiel
wet voor het verkeer op enkele wegen in de 
gemeente Rotterdam; 

Gelet op het door Onzen Minister voor
noemd overgelegde advies van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1931, n° . 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 5 Januari 1932, n°. 421, 
Afdeeling ·waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Ons voornoemd besluit van 8 November 

1927 (Stbl. n°. 350) zoodanig te wijzigen: 
l. dat de aanhef van artikel I van dat 

be luit wordt gelezen als volgt: 
" Met afwijking in zooverre van de artikelen 

3 en 6 van het Motor- en Rijwielreglement 
wordt een aanzien van den weg in de gemeen
te R otte1·da1n genaamd de Oostzeedijk het 
volgende bepaald:"; 

2. dat in artikel I, onder 1, de woorden: 
"Deze wegen ·worden" vervangen worden 

door: 
,,Deze weg wordt" ; 
3. dat in artikel I, onder 2, de woorden: 
,,op de bovengenoemde wegen" worden ver-

vangen door: ,,op den bovengenoemden weg"; 
4. dat in artikel I , onder 4, de woorden: 
,,op de bovengenoemde wegen" worden ver

vangen door: ,,op den bovengenoemden weg". 
B. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage den 9den J anuari 1932. 
WILHELM! A. 

D e Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Tlitgeg. 28 Januari 1932.) 

s. 7. 

11 Januari 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikelen JO, 11, 12, 34, 3E, 42, 50, 
52, 56 en 57 der Woningwet. 

WIJ WILHELMINA, 1rnz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Financiën van 11 December 1931, n°. 9621 M. 
afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien de artikelen 10, vierde lid, 11, zesde 
lid 12, zesde lid, 34, 35, derde lid, 42, 50, 52, 
ee;st-e lid , en 57, eerste lid, der Woningwet; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur moeten worden vastgesteld: het 
formulier v:in afkondigin~ voor de kra_chtens 
trtikel 1, artikel 2 en artikel 7, eerste hd, der 
Woningwet door den gemeenteraad of krach
tens artikel 12 dier wet door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde voorschriften en voor de 
besluiten van den gemeenteraad, houdende ver
bod tot aanbouw of herbouw ; de vereischten 
van toelatinr, van vereenigingen, vennoot
schappen of ;tichtingen als uitsluitend in het 
belang van verbeter_ing der volkshuis_vt>st.ing 
werkzaam ; voorschriften met betrekl:mg tot 
de inrichting van de ks.arten, behoorende bij 
ontwerpen van besluiten betreffende voorgevel
of achterCYP,Velrooiliinen, bedoeld in art. 10, 
eerste lid,' der Wortlngwet; voorschriften be
treffende de inrichting van ontwerpen tot vast
stelling of herziening van plannen van uitbrei
dino en van vastgestelde of herziene plannen 
van" uitbreiding; voorschriften betreffende de 
voorbereiding en inrichtin~ van streekplannen; 
voorwaarden. waaronder dOO!" de gemeenten aan 
vereenioingen, vennootschappen en Rtichtingen 
en door

0

bet Rijk aan gemeenten, vereenigingen, 
vennootRchappen en stichtingen voorschotten 
kunnen worden verleend, zoomede bijdragen in 
de aflossing hiervan ; 

Den Raad van 8tate gehoord (advies van den 
29 December 1931, n°. 17); 

Gelet op het nader rap ro_rt van. Onze Mi nis~e'.s 
van Arbeid, Handel en N1Jverhe1d, van Justitie 
en van Financiën van 7 Januari 1932, n°. 9967M, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast to stellen het na.volgende : 

§ l. Formulieren ,:an a/knndigin(J van i·eror
deningen. 

Art. 1. l. HP,t formufü1r van afkondiging. 
bedoeld in artikel l l, zesde lid en het formulier 
van afkondiging van het raA.dsbesluit, bedoeld 
in artikel 35, derde lid, der Woningwet, lu iden: 

,,Burgemea~t,er en wethouders van ___ _ 
doen te weten, dat door den raad dier ge-

meente in zijne vergadering van _____ _ 
is vastgesteld de volgende verordening : 

(titel der verordening.) 
(inbond der verordening.) 
"Zijnde deze verordening overeenkomstig het 

bepaalde in de Won'ngwet door de Gedepu-

Î 
1 
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teerde Staten van -------·-- bij besluit 
van ________ (bij Koninklijk besluit 
van _________ ) goedgekeurd. 

"En is hiervan afkondiging gescbierl, ,vaar hot 
hehoort, den enz." 

2. In geval van toepasaing van artikel 231 
der Gemeentewet worden de woorden : ,,bij be-
sluit van _______ gnerigekeurd" Vflr• 

vangen door de woord1,n: ,,Goodgekenrd blij
kens het niet im;enden van hunne beslissing of 
van bericht, de besJis3ing verdagende, binnen 
twee maanden na den dag, waarop ,le ver
orrlening hun is aangeboden." 

2. Het fm-mulier van afkondiging, bedoeld 
in artikel 12, zesde lid, der Woningwet luidt: 

,;Burgemeester en we~houders van -·-------... -
doen te weten, dat door de Gedeputeerde Staten 
van_____ bij besluit van _____ , 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van --··--· 
____ __ , ia vastgesteld de v0lgende plaat-
selijke verordening : 

(titel der verordening.) 
(inhoud der verordening.) 
,.En is hiervan afkondiging ges0hied, waar 

het behoort, den enz." 

§ 2. 'l'oelating ,:an vereenipingen, vennootschap
pen en stichtingen, als uitsluitend in het belang 
van verhetenng der volkshuisvesting werkzaam. 

3. l. De in artikel 78 der Ontei!i;eningswet 
bedoelde toelating van vereenigingen, vennoot
ac!:iappen en stichtingen al~ uitsluitend in het 
belang van verbetering rler volk~huisve~ting 
werkzaam, geschiedt op ~erzoek van haar be
stuur: 

a. hetzij bij Ons besluit, waarbij de stat,1ten 
der vereeniging worden goedgekeurd : 

b. hetzij bij afzonderlijk beslwt, indie,1 de 
toelating is gevraagd van een stichting of ven
nootschap of indien de toelating is gevraagd van 
een vereeniging na de goedkeuring van haar 
statuten. 

2. Het bepaalde in dit artikel vindt over
eenkomstige toepassing met betrekking tot de 
handhaving van de toelating naar aanleiding 
van wijziging of aanvulling van de statuten of 
van de akte van oprichting. 

4. 1. B\j het verzoeksrhrift om t-oehting 
van een stichting moet worden overgelegd een 
authentiek afschrift of een afschrift of afdruk, 
door alle bestuursleden geteekend, van de nota
riëele akte, waarbij het bestaan en de werkkring 
van de stichting is geregeld. 

2. Indien de toelating wordt gevraagd van 
een vennootschap, of van een vereeniging na de 
goedkeuring van de statuten, moet worden 
overgelegd : 

ri. een authentiek afschrift of een afschrift 
of afdruk, door alle bestuursleden geteekend, 
van de akte van oprichting of van de statuten ; 

b. het bewiis, dat ten aanzien van die ven
nootschap is vërkregen de vereischte verklaring 
van den Minister van Justitie, onderscheiden
lijk dat op die statuten de vereischte goedkeu
ringisverkre/!en,oen en ander overeenkomstig te 
dien aanzien geldende wettelijke voorschrüten ; 

c. b~t bewijs, dat de statuten of de akte van 
oprichting zijn openbaar gemaakt op dC3 wijze, 
bij de wet voorgeschreven. 

3. Het bepaalde in hot eerste en het tweede 
lid vindt overeenkomstige toepassing met be
trekking tot een verzoek om handhaving van , 

de toelating naar aanleiding van wijziging of 
aanvullinJ! van de statuten of van de akte ·van 
oprichting. 

5. l. De toelating wordt geweigerd: 
a. inrlien ait de overgele&de statuten of akte 

of op andere wijze blijkt, aat d" vereeniging, 
vennootschap of stichting niet uitslnitend ten 
doel heeft in het belang van verbetering der 
volkshuisvesting werkzaam te zijn ; 

b. indien de ovnge!egde statuten of akte 
niet, voldoen aan de eischen, bij de artikelen 
6 en 7 aesteld ; 

c. indien de verleening daarvan niet in het 
belang van de verbetering der volkshuisvesting 
is te achten. 

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt over
eenkomstige toepassing met- betrekking tot een 
verzoek cm handhaving van de toelat.ing naar 
aanleiding van wijziging of aanvul!ing van de 
statuten of van de akte van oprichting. 

3. Ons be2luit tot weigering van de toelating 
of van de handhaving van de toelating wordt 
met, redenen omkleed en wordt openbaar ge
maakt in de N eder/,andsche Staatscourant. 

6. l. Behalve hetgeen daarin overigen~ ter 
voldoening aan wettelijke voorscm·iften moet 
worden opgenomen, zullen de statuten of de 
akte moeten bevatten : 

a. eene bepaling, die aan het bestuur de be
voegdheid geeft om rl.e verlangde toe!at,ing en 
de handhaving daarvan te verzoeken ; 

b. voorschriften, waaruit blijkt, dat gelde-
1\jk voordeel voor de leden, aandeelhouders, be
stuurderr-, commissaris~en of bewindvoerders 
geheel i~ buitengesloten, met uitzonderinr, van 
een billijke vergoflding voor verrichte werk
zaamheden of bewezen diensten, alsmede eene 
bil'.ijke rente - tor beoordeeling van Onze 
::\finisters van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Financiën - over het bijeengebrachte 
stamkapitaal en de eventueel door leenir..g van 
hen verkregen fondsen, en dat aan de win~ten 
der vereeniging, vennootschap of ~tichting geene 
andere be~temming kan worden gegeven dan ter 
bevordering van haar doel ; 

c. het voorschrüt, dat ve•vreemdinl! of J:.e
zwaring van de onroerende goederen der ver
eeniging, vennootschap of stichting niet anders 
zal kunnen geschieden dan met goedkeuring van 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
waarin die goederen zijn gelegen en indien de 
vereeniging, vennootschap of stichting voor
schot genoot van eene andere gemeente rfan wel 
rechtstreeks van het Rijk, zoolang dat voorschot 
niet is afgelos~,. mede met goedkeuring onder
scheidenliJk van burgemeester en wethouders 
van laatstgenoemde gemeente of van Onze 
Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Financiën met dien verstande, da~ bij wei
gering van eene ~oedkeuring door burgemeester 
en wethouders die goedkeuring kan worden ver
leend door Gedeputeerde Staten, het, gemeente
bestuur gehoord ; 

d. het voorschrift, dat intrekking der toe
lating, ontbinding of opheffing van de vereeni
ging, vennootschap of stichting medebrengt, ; 

e. het voorschrift, dat bij ontbinding of op
heffinl!, der vereeniging, vennootschap of stich
ting de volgende regelen in acht moeten worden 
genomen: 

1°. het bestuur zal, alvorens tot vereffening 
over te gaan, alle bezittingen, met de daarop 



1932 11 J A N U A R I ( S. 7 ) 10 

ru~tende la ten en verplichtingen, en alle schul
den der vereeniging, vennootschap of stichting 
gezamenlijk aanbieden aan de gemeente, waarin 
de onroerende goederen der vereeniging, ven
nootschap of stichting zijn gelegen, en wel tegen 
teruggave van het bijeengebracht, gestort of 
ter vestiging van de stichting afgezonderd, 
kapitaal en uitkeering van een billijk bedrag 
voor liquidatiekosten, en onder voorwaarde, 
dat die eigendommen de bestemming zullen 
behouden om te dienen in het belang van de 
verbetering der volkshuisvesting ; 

2°. voor zoover eenige andere gemeente dan 
die, waarin de onroerende goederen zijn gelegen, 
tot de verkrijging daarvan door voorschot- of 
bijdrageverleening medewerkte, zal het bestuur 
de aanbieding, onder 1°. omschreven, doen aan 
die andere gemeente ; 

3°. b~j ont tentenis van onroerende goederen 
zal de aanbiedin2:, onder lry. omschreven, ge
schieden aan de gemeente, waarin de vereeni
ging, vennootschap of stichting is 2:evest igd ; 

4°. indien in het geval, onder 20. bedoeld, 
de gemeenten niet tot overeenstemming moch
ten geraken omtrent de verdeeling van de be
zittingen der vereeniging, vennootschap of 
stichtin)!', zullen binnen een jaar na de ontbin
ding of opheffing Gedeputeerde Staten, be
ho•1dens berof'p op Ons. eene regeling tot ver
deeEng treffen en indien de gemeenten in ver
schillende provinciën zijn ge!egen,zal de regeling 
binnen dien tennijn worden getroffen door Ons, 
Gedeputeerde Rtaten dier provinciën gehoord ; 

f. het voorschrift, dat bij ontbinding of op
heffing der vereeniging, vennootschap of stich
ting, en nadat wegens niet aanvaarden van eenige 
aan bieding als onder e hedoeld tot vereffening 
is overgegaan, moet worden gehandeld naar dè 
volgende regelen : 

1 °. voorhanden overschotten boven het bij een
geJ:.ra<'ht, gestort of ter vestiging van de stich
t ing afgezonderd kapitaal, zullen ter beschikking 
komen van de gemeente, waarin de onroerende 
goederen der vereeniginir, vennootschap of 
stichting zijn gelegen, ten einde te worden artn
gewend ter verbetering van de volkshuisvesting ; 

2°. bij ontstenteniq van omoerende goederen 
zullen de overschotten, onder 1°. bedoeld, tot 
gelijk doeleinde ten goede komen aan de ge
meente, in welke de vereeniging, vennootschap 
of "tichting is geves~i~d : 

3°. voor zoover zoodanig<' overschotten zijn 
verkregen van goederen, -:!ie zijn verworven m'et 
voorschot of bij dra ge van eenigeandere ~emeen te, 
dan die, ondn 1°. bedoeld, zullen deze overschot
ten t.E,r. goede komen aan die andere gemeente : 

-1°. indien in het ge'<'al, onèet' 3°. bedodd, 
rle gemeenten niet tot overeenstemming mo0h
ten komen omtrent de verdeeling dier over
schotten, "indt het bep<talde onder e, 4°., over
een komstige toepassing; 

'J· het voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de verplichting wordt opge!Pgd orr jaarlijks aan 
buqi;emeester en wethouders der gPmeente of 
gemeenten, waarin de vereeniging, vennoot
schap of stichting werkzaam is, zoomede aan 
Onzen Min i8ter van Arbeid, Handel en Nijver
l·eid een beredeneerd verslag te doen toekomen 
van hare werkzaamheden gedurende h"t rtfge
loopen jaar met bijvoeging van balans en van 
winst- en verliesrekening. opgomaak~ volgens , 

model, vasc t-e stellen door Onzen voornoem
den finister ; 

h. het voor chrift, waarbij aan het best11ur 
de verplichting wordt opgelegd om Onzen Mi
nister mn Justitie onmiddP.llijk in kennis te 
stellen met de ontbinding of opheffing der ver
eeniging, vennootschap of stichtina, indien de 
ontbinding of ophoffin~ een andere 0orzaak 
heeft dan het verloop van den tijd, voor welken 
de ,ereenigin6, vennootschap of stichting is op
gericht 0f geve tigd : 

i. het voorschrift, dat wijzigimr of aanvul
ling van de statuten of van de akt,e, daarin aan
gehacht nadat de ~oelating is verleend, slechts 
van kracht zal zijn van don dag, volgende op 
dien, waarop de t,oelat,ing door Ons is gehand
haafd en dat elke wijziging of aanvulling, aan
gebracht m,,dat de toelating is gehandhaafd, 
telkenm>ile R!e~hts van kracht zal zijn van den 
dag volgende op djen, waarop de toelating op
nieuw is gehandhaafd. 

2. Indien uit de stat,iten of de akte blijkt, 
dat de vereeniging. vennoots~hap of stich t ing 
uitsluitend of in hoofdzaal- met eigen dan wel 
v<tn particulieren of particuliere instellingen 
geleend kapitaal ho.ar doel zal nastreven en dat 
zij zich niet om geldelijken steun tot eene .\le
meente zal wenden. znllen de sratntrn of de 
akte, behalvP hetgeen daarin overigen$ t. r vol
doening aan wettelijke bepalingen moet worden 
opgenomen, moeten bevatten : 

a. eene bepaling en voorsrhriften als bedoeld 
in het ee~ste lid, ondersr.heidenlijk onder a en b; 

b. het voorschrift, d:i-t vervrePmding cf be
zwaring von de onroerende goederen ,Jer ver
eeniging, vennootschap of Rtichtinll' niet anders 
zal kunnen ges~hieden dan met goedkeuring van 
Gedeputeerde, taten, of, bij weigering van deze, 
met goedkearing van Onze Ministers van Ar
beid, Handel en Nijverheid en van Financiën 
en indien de vereeniging, vennootschap of 
stichting voorschot genoot van het Rijk . zoolnng 
dat voorschot niet is afgelost, mede met goed
keuring van die Ministers ; 

c. het voo1·s~hrift, clat na intrekking der toe
lating en, zoolang deze met is ingetrokken, na 
ontbinding of opheffing in acht ,. ·1Uen worden 
genomen de regelen, die Onze Ministers van Ar
beid, Handel e.n Nijverheid en van Financiën 
alsdan zullen stell en met betrekking tot het 
voorschot, dat de vereeniging, vennootechrtp of 
stiehting van het Rijk mocht, hebben t~enoten 
en goederen, die zij daarmede mocht hebben 
verkregen; 

cl. het voorschrift, bedoeld in het eerste iid 
onder g, met dien verstande, dat het bedoelde 
verslag mede zal moeten worden gezonden aan 
Gedeputeerde Stawn en dat de toezending aan 
Burgemeester en Wethouders niet zal zij n Yer
eischt: 

e. het voorschrift, dat wijziging of aann1l
ling van de statuten of van de akte, daarin aan
gehrncht nadat de toelating is verleend en voor
dat zij is ingetrokken, telkenmale slechts van 
kracht zal zijn van den dag, volgende op dien, 
waarop de toelating door Ons i2 gehandhaafd. 

7 . 1. De statuten of de akte mogen geene 
bepaling bevatten, waaraan leden, aan~eelhou
ders of derden het rech~ 0ntleenen tot het ver
krijgen van den eigendom van onroerende goede
ren der vereeniging, vennootschap of stichting. 

2. T ndien in de statnten of in de akte aan 
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het bestuur der vereemgmg, vennootschap of 
stichting de bevoegdheid is voorbehouden, één 
of meer woningen in eigendom over te dragen, 
kan die overdracht alleen plaats vinden aan be
woners van de over te dragen woningen en onder 
door Onzen Minister van }.rbeid, Handel en 
Nijverheid goedgekeurde bepalingen. 

8. l. De toelating wordt door Ons ingetrok
ken, indien Ons blijkt, dat de vereeniging, ven
noot5chap of stichting niet uitsluitend in het 
belang van verbetering der volkshuisvesting 
werkzaam is of handelt in strijd met de voor
schriften, bij artikel 6 gesteld. 

2. Voort5 kan de toelating door Ons worden 
ingetrokken, ingeval de vereeniging, vennoot
schap of stichting naar Ons oordeel het belang 
van de volkshuisvesting niet meer of niet vol
doende behartigt. 

3. Wij gaan tot intrekking van de toelating 
niet over vóór dat Gedeputeerde Staten en het 
gemeentebestuur of de betrokken gemeentebe
st.uren zijn gehoord. 

4. Ons besluit tot intrekking van de toe
la ting wordt met redenen omkleed en wordt 
openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staats
coiirant ; ingeval het afwijkt van het advies van 
Gedeputeerde Staten, met bijvoeging van de 
voordracht tot Ons besluit, in welke de gronden, 
waarop dat advies berust, moet,en zijn ver
meld. 

9. De statuten of akten van vereenigingen, 
vennootschappen of stichtingen, alsmede de 
daarin gebrachte wijzigingen of aanvullingen, 
worden na Ons besluit tot toelating en met ver
melding van dat besluit zoo spoedig mogelijk 
door de zorg van Onzen Minister van Justitie 
openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staats
courant, voor zoover zij niet reeds vroeger zijn 
open baar gemaakt. 

§ 3. Inrichting van de kaarten, behoorenrle bij 
ontwe1·pen van besliiiten betre.fJende voorgevel- of 

achtergevelrooilijnen. 

10. De kaarten, behoorende bij ontwerpen 
nm besluiten tot vaststelling, aanvulling, wijzi
ging of intrekking van bijzondere voorschri'tc-n 
ter bepaling va n een voorgeve!rooilijn of achter
ge-rnlrooilijn, bedoeld in artikel 10, eerste lid, 
der Woningwet, worden ingericht met inacht
neming van de volgende voorschriften : 

a. de kaarten worden vervaardigd op een 
schaal van ten minste 1 op 2500, ten,ij hot voor
schrift strekt ter bepaling van een YOorgevel
rooilijn voor woningen en andere gebouwen aan 
één of meer bestaande wegen of deelen van 
wegen, binnen eon bebouwde kom gele~en, in 
welk geval de s~haal ten minste 1 op 12ii0 be
draagt; 

b. op de kaarten worden de voorgevel
onderscheidenlijk achtergevelrooilijnen met dui
delijke lijnen aangegeven, met zoodanige ver
melding van maten, als voor de juiste kennis 
van de rooilijnen noodig is; 

c. op de kaarten worden aangegeven de be
staande en eventueele toekomstige begren
zingen van de wegen of deelen van wegen en de 
bestaande woningen en andere gcbo'!wen en de 
kadastrale grenzen, sectie en nummers van de 
perceelen in de naaste omgeving t,ot een afstand 
van ten minste 35 m . uit de rooilijn gemeten, 
zoomede schaal en noordpijl. 

§ 4. Tnrich#ng van ontwerpen tot mststelling of 
herziening van plannen van uitbreiding en nan 
vastgestelde of herziene plannen van uitbreiding. 

11. 1. Het, plan van uitbreirling, voor zoo
ver het de bestemming in hoofdzaak aanwijst, 
geeft een beeld van de toekomstige uitbreiding 
der gemeente zoowel te land als te water op het 
in het plan begrepen gebied. Het bevat behalve 
hetgeen de gemeenteraad meent daarin overi
gens te moeten bepalen : 

a. een plan van de hoofdverkeerswegen van 
de gemeente en, wo mogelijk, van het Rijk, van 
de provincie en van een waterschap, over het 
in bot plan begrepen gebied der gemeente, met 
duidelijke aanwijzing van de wegbrecdte; 

b. <le bestemming van gronden voor doel
einden van openbaar nut en voor bebouwing 
met woningen en andere gebouwen, en zoo 
noodig voor inrichtingen ten behoeve van handel 
en nijverheid. 

2. Bij het ontwerpen van het plan wordt, 
A.andacht geschonken aan de eischen van het 
ver1{eer te land en te water. Met betrekking t,ot 
wegen voor gewoon verkeer, vallende onder het 
eerste lid, onder a, van dit artikel, wordt aan
dacht geschonken aan het reserveeren van ter
reinen ~voor toekomstige verbreeding en voor 
den aanleg van evenwijdig aan den verkeers
weg loopende woonwagen, zoomede aan het be
palen van den afstand die tu.qschen uitmondin
gen van wegen of toegangen tot woon wegen 
of tot bebouwde terreinen ten minste moet wor
den in acht genomen. 

3. In<lien een gemeente bestaat uit, verschil
lende bebouwde kommen, welke ieder op zich 
zelf een eenheid vormen, geldt bij het ontwer
pen van een plan vau nitbreiding voor één daar
van het bepaalde in het eerste lid slechts voor 
hot gebied, dat geacht kan worder> tot de om
geving van die bebouwde kommen te behooren, 
tenzij hoofdverkeerswegen ook door andere be
bouwde kommen looper, in welk geval het be
paalde in het eerste lid, onder a, van dit artikel, 
voor die wegen van toepassing blijft. 

1?. 1. Het plan van uitbreidin!(, voor 1.00,er 
het de bestemming in onderdee1en aanwijst, 
desgewenscht nader uitgewerkt in bebouwings
voorschriften, als bedoeld in artikel 39 der 
Woningwet, bevat beha! ve hetgeen de gemeente
raad meent daarin overigens te moeten bepalen: 

a. een volledig plan van straten met duidP
lijke aanwijzing van de straatbreedte; 

b. aanwijzing van de bestemming van gron
d~n voor den aanleg van grachten, pleinen. 
plantsoenen, parken, sport- en speelterreinen, 
volkstuinen, begraafplaat~en en n.ndere doel
einden van openbaar nut, met duidelijke aan 
wijzing vn.n de be_grenzing daarvan: 

c. een nadere aanwijûn~ van do bestemming 
van de gronden, welke zijn aangewezen voor 
bebouwing met, w o ningen en andere ~ebouwen , 
en met inrichtingen ten behoe,·e van handel 
"n nijve1·heid, waarbij zoo noodiz aandac!1t 
wordt. geschonken A.an de wenschelijkheid van 
het aanwijzen van : 

1°. imlustriew\jken, zijnde wijk en uitshli
tend of in hoofdzaak bestemd v<:>or de veqt.iging 
van inrichtingen tPn bPhoeve van handel en 
nijverheid; 

~ 0 • gemengde wijken, zijnde wijken, waarin 
de vestiging v~n enkele indu~trieën kan worden 



1932 ] 1 ;; AN U AR I (S. 7) 12 

toegelaten en welke overigens voor bebouwing 
met woningen en/of andere gebouwen en/of voor 
doeleinden van openbaar nut worden bestemd ; 

30_ woonwijken, zijnde wijken, welke uit
sluitend of in hoofdzaak bestemd worden voor 
bebouwing met woningen en andere gebouwen 
en voor doeleinden van openbaar nut, doch 
waarin de vestiging van industrieën niet wordt 
toegelaten. 

2. Ten aanzien van de !(ronden, welke uit
sluitend of in hoofdzaak bestemd zijn voor be
bouwing met woningen, wordt deze bestemming 
nader onderscheiden naar de dichtheid van be
bouwin!(, naar de grootte en den aard der wo
ningen in verband met de diepte van de bouw
blokken, en indien de bouw van meergezins
huizen is toegelaten, ook naar het aantal wo
ningen boven elkander. 

3. De bepaling van het tweede IH vin:lt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
andere in het plan begrepen gronden, welke ge
legen zijn aan bestaande wegen, waaraan krach
tens de voorschrüten, bedoelrl in artikel 1 der 
Woningwet, de bouw van woningen en andere 
gebouwen is toegelaten. 

4. Voor groi;iden, !(elegen aan wegen voor 
doorgaand verkeer, wordt tevens rekening ge
houden met het karakter van den weg en van 
de omgeving. 

13. Vo'lr zooveel de gronden, bedoeld in 
artikel 12, niet zijn aangewezen voor gesloten 
bebouwing, wordt aangegeven in hoeverre geen 
andere dan vrijstaande woningen mogen worden 
gebouwd of de bouw van blokken van twee of 
meer aaneengebouwde woningen is toegelaten, 
met vermelding van de voorgeschreven zijde
lingsche afstanden van de te stichten gebouwen 
tot de erfscheidingen, en van het aant,al wonin
~en, dat ten hoogste aaneen mag worden ge
bouwd. 

14. l. Bij de aanwijzing van de bestemming 
,an gronden in onderdeelen wordt aangenomen, 
dat de bebouwing zich in de eerstvolgende jaren 
niet zal uitbreiden over een oppervlakte grooter 
dan die van de bestaande bebouwde kom. De 
gemeenteraad kan evenwel, indien de plaatse
lijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, 
de aanwijzing van de bestemming in onderdeelen 
over eengrooter of een kleiner gebied uitstrekken. 

2. Bij de aanwijzing wordt er aandaoht aan 
gegeven of ook gronden, op beduidenrl.en af
~tand van de bestaande bebouwing g,ilegen, 
voor bebouwing in de e'clrstvolgende jaren in 
aanmerking kunnen komen. 

3. Zoodra gr onrlen, welke in een plan van 
uitbreiding in hoofdzaak voor bebouwing zijn 
aangewezen, in aanm~rking komen om te wor
den bebouwd, wordt de bestemming in onder
deelen bepaald door herziening van het plan, 
overeenkomstig de daarvoor geldende voor
schrüten. 

15. 1. Ontwerpen voor plannen van uit
breiding, ontwerpen tot herziening daarvan, 
vastgeste!M plannen van uitbreiding en viist
gestelde plannen tot heri:iening daarvan worden 
vervat in ka,arten, waarbij een toelichtende be
schrijving wordt gevoegd, waarin de grondge
dachten van het plan zijn uiteengezet. 

2. Deze kaarten worden ingericht met in
achtneming van de volgende voorschriften : 

a. de begrenzing van het gebied, waarop 
het ontwerp of het plan betrekking heeft, wordt 

met een duidelijke lijn op de kaarten aangegeven; 
b. het ontwerp voor een plan van uitbreiding 

in hoofdzaak en het plan zelf wordt vervat in 
een kaart op een schaal van ten minste 1 op 
25 000, waaruit moet blijken rle aansluit,ing 
van den in het ontwerp of het plan begrepen 
grond en de verkeerswegen op het buiten het 
plan gelegen gebied en de aldaar aanwezige 
verkeerswegen : 

c. h et ontwerp van een plan v11n uitbreiding 
in onderdcelen en het plan zelf wordt verv<Lt in 
één of meer kaarten op een schaal van ten minste 
1 op 2500, waarop de kadastrale grenzen, sectie 
en nummers van de in het ontwerp of het plan 
begrepen perceelen zijn aangegeven. Indien ge
deelten van het ontwerp of van het plan, waar
voor de bestemming in onderdeelen wordt aan
gewezen, in afzonderlijke kaarten zijn vervat, 
moet uit een overzichtskaart op een schaal van 
ten minste l op 25 000 blijken de aansluiting 
van deze gedeelten onderling en aan het overige 
in het ontwerp of het plan begrepen gebied en 
het gebied buiten dat plan; 

d. op de kaarten worden schaal en noord
pijl aangegeven, terwij l op een schaal van ten 
minste 1 op 200 een dwarsprofiel van elk der 
ontworpen hoofdverkeerswegen wordt bijge
voegd. 

~ 5. Voorbereidi'Tl{J en inrichting van -•treek
plannen. 

16. 1. Een commissie, aan welke de voorbe
reiding en de vaststelling van een streekplan 
of van de herziening daarvan is opgedragen, 
stelt zich vóór alles op de hoogte van de be
langen van verkeer, handel en bedrijf en van de 
openbare belangen, waaronder mede wordt ver
staan het blijvend behoud van natuurruimten. 
Door of vanwege de commissie wordt, voor zoo
veel mogelijk, overleg gepleegd met de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken, met de diensten 
van den Rijkswaterstaat en den Provincialen 
Waterstaat, met de directies van ondernemingen 
op het gebied van verkeer, met hoofden van be
drijven en met organisaties of personen, die 
openbare belangen, waarin bij het streekplan 
voorzien moet worden, voorstaan. 

2. Deze bepalingen vinden overeenkom
stige toepassing, indien krachtens artikel 48 
der Woningwet Gedeputeerde Staten of Wij een 
plan voorbereiden. 

17. 1. De hoofdverkeerswe_'.(en voor het ge
heele gebied van de streek worden, met duide
lijke vermelding van de breedte daarvan, op 
het plan aangegeven. 

2. Deze verkeerswegen, waaronder behalve 
wegen voor gewoon verkeer ook ,worden be• 
grepen spoor- en tramwegen en waterwegen, 
worden onderscheiden in : 

a. wegen, welk3 dienen voor het doorgaand 
verkeer: 

b. wegen, welke bevolkingscentra verbinden 
en van meer dan plaatselijk belang zijn. 

3. Met betrekkin" tot wegen voor gewoon 
verkeer, vallende onder a, wordt aandacht ge
schonken aan het reserveeren van terreinen 
voor toekomstige verbreeding, voor het maken 
van taluds bij een toekomstige oph ooging en 
ingraving, of voor den aanleg van parallelwegen 
voor het-plaatselijk verkeer in verband met be
bouwing en aan het bepalen van den afstand, 
die tusschen uitmondingen van wegen of toe-
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gai;igen tot parallelwegen of tot bebouwde ter
reinen ten minste moet worden in acht genomen. 

4-. Behalve aan de wegen wordt ook aan
dacht geschonken aan emplacementen, havens, 
vliegvelden en andere inrichtingen, welke ten 
behoeve van het verkeer noodig zijn. 

5. Op het plan worden, voor zoover de be
langen van de streek dat vorderen, de gronden 
aangegeven, welke zijn bestemd voor indu
striëele doeleinden (terrAinen ten behoeve van 
handel, nijverheid, mijnbouw, tuinbouw, enz.) 
en die welke zijn bestemd voor doeleinden van 
openbaar nut voor de streek (natuurruimten, als 
daar zijn bos~chen, wateren, terreinen voor 
waterwinning, reiniging van afvalstoffen, enz.). 

18. 1. Ontwerpen van streekplannen, ont
werpen tot herziening daarvan, vastgestelde 
streekplannen en vastgestelde plannen tot her
ziening daarvan worden vervat in kaarten op 
een schaal van ten minste l op 25 000, waarbij 
een toelichtende beschrijving is gevoe~d, waarin 
de grondgedachten van het plan ziJn uiteen
gezet. 

2. Deze kaarten worden ingericht met in
achtneming van de volgende voorschriften : 

a. de grenzen der gemeenten en de begren
zing der gebieden, voor welke de belangen van 
de streek de va8tstelling van de bestemming 
vorderen, worden met duidelijke lijnen op de 
kaarten aangegeven ; 

b. bij het ontwerp of het, plan wordt een 
overzichtkaart op een schaal van ten minste 
1 op 50 000 gevoeg:!. Op deze kaart wordt de 
aansluiting aangegeven van de gedeelten van het 
ontwerp of het plan, welke in afzonderlijke 
kaarten zijn vervat, zoomede de begrenzing van 
de streek, waarop het ontwerp of het plan be
trekking heeft en de aansluiting van de ver
keerswegen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, 
aan de buiten die begrenzing gelegen verkeers
wegen tot een afstand van ten minste 10 k.m. ; 

G. op alle kaart,en worden schaal en noord
pijl aangegeven: bij de kaarten wordt een 
dwarsprofiel op eer schaal van ten minste l op 
200 gevoegd van de hoofdwegen voor ~ewoon 
verkeer : op de overzichtskaart worcten de 
bladen van de onder n bedoelde kaarten met de 
nummers aangeduid. 

§ 6. Geldelijke steun van Gemeentewefie. 

19. Voorschotten, als bedoeld in artikel 52 
der Woningwet, worden verleend onder de na
volgende voorwaarden : 

a. dat de rente en aflossing van het voor
schot moeten worden voldaan in ten hoogste 
75 gelijke annuïteiten, of, indien het voorschot 
renteloos is verleend , in ten hoogste vijf en 
zeventig gelijke jaartermijnen ; 

I}. dat bij faillissement der vereeniging, ven
nootschap of stichting, bij ontbinding der ver
eeniging of der vennootschap of opheffing der 
stichtin~, alsmede indien de voorwaarden, waar• 
onder het voorschot is verleend, niet worden 
nageleefd, het voorschot of het onafgeloste ge
deelte daarvan terstond opvorderbaar wordt ; 

c. dat bij vervreemding of bezwaring van 
onroerende goederen der v11reeniging, vennoot
schap of stichting zonder goedkeuring van bur
gemeester en wethouders der gemeente die gel
delijken steun verleent, of anders van Gedepu
teerde Staten, het bestuur aan de gemeente zal 
verbeuren een bij het verleenen van het voor-

schot te bepalen gelrlsom, waarvoor de leden 
van het bestuur,die aan het besluit tot vervreem
ding of bezwaring hebben medegewerkt of zich 
daartegen niet hebben verzet, ook na hun af
treden als bestuurnlid hoofdelijk iedar voor het 
geheel aans.prakelijk zullen zijn; onverminderd 
het recht der gemeente om, zoo daartoe termen 
ûjn, in plaats van de geldboete schadevergoe
ding te eischen en om de vervreemding of he
zwaring, niet als geldig te erkennen ; 

d. dat de gemeente, zoolang het voorschot 
niet geheel i8 afgelost, met goedkeuring van Ge
deputeerde Staten, of bij weigering met Onze 
goedkeuring, het recht zal hebben alle bezit
tingen, met het voorschot verkregen, met de 
daarop rustende lasten en verplichtingen en 
alle schulden der vereeniging, vennootschap 
of stichting, voor zoover die ten behoeve 
van die bezittingen zijn gemaakt, gezamen
lijk over te nemen tegen betaling van een be
drag, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd 
of bij weigering door Ons vast te stellen, met 
dien verstande, dat boven het voor de verwer
ving of instandhouding van die bezittingen aan
gewende deel van het eigen vermogen van de 
vereeniging, vennootscha,p of stichting, slechts 
eene billijke vergoeding voor noodzakelijke met 
den eigendomsovergang verband houdende 
kosten wordt uitgekeerd: 

e. dat bij de uitvoering van de plannen, 
waarvoor het voorschot wordt verleend, be
stuursleden der vereeniging, vennootschap of 
stichting niet middellijk of onmiddellijk mogen 
zijn betrokken of voordeel mogen genieten als 
aannemer, onderaannemer, uitvoerder, arbeider 
of architect . 

20. Verandering van de bestemming der 
krachtens artikel 19, letter d, door naasting ver
kreii:en goederen is slechts geoorloofd met Onze 
toestemming en onder voorwaarde, dat, de daar
uit door de gemeente verkregen zuivere baten 
in het belang van de verbetering der volks
huisvesting zullen worden aangewend. 

21 . Bijdragen uit de gemeentekas, als be
doeld in artikel 52 der Woningwet, worden 
alleen verleend onder voorwaarde, dat, indien 
het voorschot of het onafgeloste gedeelte daar
van wordt opgevorderd krachtens artikel 19, 
letter b, de termijnen, tot welker betaling de 
gemeente zich nog in de toekomst verbonden 
had, niet meer zullen zijn verschuldigd. 

22. 1. De verstrekking en de aanvaarding 
van een voorschot geschieden bij eene weder -

·zijdsche overeenkomst, waarvan eene onder
handsehe akte wordt opgemaakt. 

2. De akte vermeldt de voorwaarden, waar
onder het voorschot is verleend en aanvaard. 

3. Het gemeentebestuur zendt ten spoedig
ste, in elk geval. binnen een maand na haar dag• 
teekening, aan Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid een gewaarmerkt af
schrift van de akte. 

~ 7. Geldel,ijke steun nm Rijkswege. 
23. 1. Geldeliike steun van Rijkswege wordt 

aan gemeenten verleend voor de doeleinden. 
in § 8 der Woningwet omschreven, indien blijkt, 
dat het belang der volkshuisvesting door den 
maatregel,in verband waarmede die steun wordt 
verzocht, op richtige wijze wordt bevorderd. 

2. De steun wordt verleend bij beschikking 
van Onze Ministers van Arbeid, Handel en Kij -
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,el'heid en van Financiën, die daarbij in het 
belang van de volkshuisvesting voorwaarden 
kunnen stellen. 

24. 1. De voorschotten uit 's Rijks kas, be
doeld in artikel 56, eerste lid, der Woningwet, 
worden alleen verleend tegen vergoeding van 
rente. Deze wordt vastgesteld door Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Financiën. 

2. De rente en de aflossing van bedoelde 
voorschotten moeten voldaan worden in ten 
hoogste vijf en zeventig gelijke annuiteiten en 
wel, voor 7.0over het den aankoop en het in ge
reedheid brengen van bouwterrein betreft, als 
regel in 75, en voor zoover het den bouw van 
woningen betreft., als regel in 50 annuïteiten. 

3. Wegens vergoecling voor kosten van toe
zicht kan een bedrag van ten hoogste 0,1 pct. 
van het voorschot in rekening worden gebracht. 
Zoo noodig kan het bedrag van het voorschot 
daarmede worden verhoogd. 

4. VoorRchotten voor den bouw van wo
ningen kunnen worden gegeven : 

a. voor zoover die bouw strekt tot voor
ziening in woningbehoefte, die ontstaat door het 
opruimen van krotten ; 

b. ter voorziening in de behoefte aan een
,oudige arbeiderswoningen, voor zoover aan
nemelijk is, dat het particulier bouwbedrijf niet 
in die behoefte voorziet ; 

c. voor den bouw van eenvoudige arbeiders
woningen, bestemd om door opschuiving krot
opruiming te verkrijgen, indien aannemelijk is, 
dat het particulier bouwbedrijf de woningen 
niet bouwt. 

5. Voor de toepassing van dit en het vol
_gende artikel kunnen met krotten gelijk wor
d en gesteld noodwoningen, keten, woonwagens, 
woonschepen, plaggenhntten en dergelijke. 

6. Het voorschot of het onafgeloste ge
deelte daarvan kan door Onze voornoemde Mi
nisters, Gedeputeerde Staten gehoord , terstond 
worden teruggevorderd, indien blijkt, dat de 
gelden door de gemeente worden aangewend 
voor een ander do,-] dan waarvoor zij zijn ver
strekt, of dat de gemeente niet v0ldoendP wrg 
draagt, dat de voorwaarden. waaronder het 
voorschot is verleend, behoorlijk worden nage
leefd, dan wel indien de gemeente met behulp 
Yan het Yoorscbot verkregen of te yerkrijgen 
batige saldi op eene andere wijze aanwendt rlan 
in het belang van de volkshuisvesting wensche-
lijk wordt geacht,. • 

7. De beschikking tot terugvordering wordt · 
met redenen omkleed en wordt openbaar ge
maakt in de Ne.derlandsche Staotscourant. 

25 . l. Bijdragen uit 's Rijks ka~, als bedoeld 
in artikel 56, derde lid rler Woningwet, kunnen 
slechts worden verstrekt ter te~emoetkoming 
in de ongedekte jaarlijksche kosten, veroorzaakt 
door de opruiming van krotten of de verbetering 
van woningen of in een onvermijdelijk jaar
lijksch tekort op de exploitatie van woningen 
ter vervanging van krotten. Het jaarlijksche 
exploitatietekort mag een door Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid te bepalen 
bedrag niet te bo7en gaan. 

2. De bijdragen worden in maximum toe
gekend tot een bepaald bedrag, zijnd'l de helft 
van de geraamde ongedekte ja11,rlijksche kosten 
of van de geraamde jaarlijksche tekorten onde, 
voorwaarde, dat de gemeente een gelijk bedrag 

bijdraagt. Ten aanzien va n gemeenten, wier 
financieele toestand niet toelaat, de b .Jlft bij te 
dragen, kunnen Onze Ministers van Arbeid , 
Handel en Nijverheid en van Financiën een 
b:jzondere regeling treffen. 

3. H-,t juiste bedrag vA.n de 1,ijdragen in de 
tekorten wordt jaarlijks vastgesteld door Onze 
Ministers \79.n ArbeiJ, Handel en Nijverheid en 
van Financiën, in verband met de uitkomsten 
\Tan de exploitatie. 

4. . De woningen, bestemd voor krotbewoners 
en in het tekort .van welker exploitatie het Rijk 
bijdraagt, mogen niet worden verhunr::l aan 
personen, d ie t,ot d1,sver C'3ne gEIEj kwaarJi~e of 
eeae betere woning bewoonde!l of die, komende 
uit een mindere wonit:g. naar het oordeel van 
Onzen Ministel' van Arbeid, Handel en Nijver
hei-1 eene bijdrage uiet noodig hebben, tenzij 
<lie Minister voor het verhuren aan derg-elijke 
personen toeste.nming heeft gegeven. Eene bij
drage voor de huisvesting van krotbewoners 
in reeds bestaande woningen zal, in geval van 
opschuiving, slechts kunnen worden gegeyen, 
ten behoeve van de exploitatie der laatstbe
doelde door de opschuiving vrijgekomen onde 
wonin11;en, mits die zijn gekocht of gebouwd met 
een R1jks- of uemeentelijk voorschot. 

5. Een bij~age ten behoeve van anderen 
Jan de bewoners van het krot, dat in verband 
met de toekenning van de bijdrage wordt op
geruimd, zal in geval van opschuiving, slechts 
worden gegeven, indien de krotbewoners wel 
de volle huur vnn de door h,in te betrekken ourle 
woning, doch de bewoners van die oude woning 
niet dë volle huur van de met Rijksvoorscho·t 
gebouwde nieuwe woningl kunnen betalen. 

1\. Bijdragen voor de huisvesting van krothe
woners worden als regel alleen gegeven wanneer 
de stichting Yan de woningen, voor welker ex
ploitatie zij dienen, gepaard gaat met opruimin_g 
van ten minste e\Tenveel krotten als het aantal 
woninger,, waarvoor eene bijdrage wordt ver
leend. 

7. De bijdragen worden verminderd of inge
trokken, wanneer de omstA.ndigheden dat moge
lijk maken ; indien blijkt, dat de voorgeschoten 
gelden niet op ri cbtige wijze in het belang der 
volkshuisvesting worden aangewend: irdien de 
opruiming van de krotten niet wordt doorge
zet, of wanneer de \TOOrwaarden, waaronder de 
bijilragen zijn verleend, niet worden nageleefd. 

26. ] . Het aan eene gemeente toegekende 
voorschot wordt uitgekeerd wanneer en naar
mate de uitgavi>n verschuldigd zijn, in verband 
waarmede het is verleend. 

2. Onze Miciqters van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financië n stellen regelen vast 
, oor het toezicht op het gebruik van de voor
geschoten gelden en op de exploitatie van rle 
met die gelden verkregen bezittingen. 

27. l. Voorschotten uit 's Rijks kas, als 
bedoeld in artikel 56, vierde lid, der Wonin!.(
wet, worden verleend onder \TOOrwaarde, dat de 
~ente en de aflossing van het voorschot moeten 
worden volrlaan in ten hoogste 75 gelijke annuï
teiten. 

2. De artikelen 19, letter b, 21, 22, 23, 24 
en 26 vinden bij de voorschotverleening, in het 
vorige lid bedoeld, voor 7,ooveel mogelijk, over
eenkomstige toepassing. Het bepaalde in ar
tikel 19, letter c end, is van toepassing met dien 
verstande, dat Onze Ministers van Arbeid, 
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Handel en Nijverheid en van Financiën treden 
in de pla<tt~ van het gemeentebestuur en dat de 
iroedkenring van Gedeputeerde Staten en van 
Ons vervallen. 

28. 1. Biidral!'en uit, 's Rijks kDs, als bo
doclcl in artikel 5fl, vierde lid, der W onitigwet 
wordPn steeds tot een in de desbetreffen'1.e r.e 
schikking te bepalen maximum-bedra~ verleend. 

2. Het bepaalrle in artikel 25 vindt overeen. 
komstige toepassing. 

29. Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
~ijverheid en van Financiën kunnen ter zake 
van een voorschot de voorwaar de stellen, dat 
batige saldi zullen worden gestort in een fon'1s, 
dat zal worden gebezigd ter verbetering van 
do volkshuisvesting in de gemeente en zal wor
den beheerd volgen~ voorschriften, die Onze 
,oornoemde Ministers geven, en voorts zoo
danige voorwaarden, als Onze voornoemd.~ 
'Ministers noodi!:! zullen oordeelen. Is daarb1J 
een huur vastgèsteld, dan is de verPeniging, 
vennootschap of stichting, of wel de gemeente 
gehouden, de woningen zonder toestemming 
van den Directeur-Generaal van de Volksge
zondheid niet beneden dat, bedrag te verhuren. 

30. Dit besluit ka.P. woràen aangehaald onder 
don titel "Woningbeslult". 

31. Ons beslnit van 20 April l!l21 (St'lals 
blad no. 679), zoon.Is dat is gewijzigd bij latere 
besluiten, vervalt. 

32. Dit bAsluit treedt in wPrking mPt in
gang van den tweeden dag na rli~n der. dag
teekenin" van het Staatsblad, waarm het 1s ge-
plaatst. 

0 

• • .. 

Onze Mimsters van Arbe1rl, Handel en N1Jver
heid 1 , van Justitie en van Financiën zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State gezonden zal worden . 

's-Gravenhage, den llden Januari 1932. 
WILHELMINA. 

De Mini8t-,r van .!Jrbeid, Handel en Nijverheid, 
T. ,T. Vers c huur. 

ne Minister van Justitie, ,T. Don n er. 
De jJf ini. ter van Financi1n, D e G e e r. 

( Uitqeg . 14 Jan. 1932.) 

s. 8. 

12 J anuari 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 224. vijfde lid, der gemeente
wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

~taat. Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, dd. 23 December 1931, n°. 13126, 
afdeel 111g Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel 224, vijfde lid, der ge
meentewet; 

Hebben 1,oeclgevonden en verstaan: 
I. Te bepalen, dat in de navolgende ge

meenten door Onze Commissarissen in de prn
, iuciën gemeenteveldwachters kunnen worden 
aangeste ld : 

N oordbrabant. 
Aarle-Rixtel, Alem c.a., Almkerk, Alphen, 

Andel c.a., Asten, Baarle-Nassau, Bakel en 
~Iilheeze, Beek en Donk, Beers, Bergeijk, 
Berghem, Berkel, Berlicum, Best, Beugen en 
Rijkevoort, Bladel en Netersel, Boekel, Bor
kel en Schaft, Boxmeer, Budel, Chaam, Crom-

voi rt, Cuyk en St. Agatha, Deurne, Diessen , 
Dinteloord en Prinsland, Dinther, Dommelen, 
Dongen, Drunen, Den Dungen, Dussen, Eer
sel Eethen. Empel en Meerwijk, Engelen, 
Erp, Esch, Escharen, Etten en Leur, F ijnaart 
en Heiningen, Gassel, Geertruidenberg, Gef
fen, Geldrop, Gemert, Giessen, Gilze en. 
Reijen, Goirle, Grave, 's-Gravenmoer, Haaren . 
Halsteren, Haps, Hedikhuizen, Heesch, Hees
wijk, Heeze, Helvoirt, Herpen, Herpt, Heus
den, Hilvarenbeek, Hoeven, Hooge- en Lage
Mierde, Hooge- en Lage-Zwaluwe, Hoogeloon 
c.a., Huijbergen, Klundert, Leende, Liempde, 
Lierop, Lieshout, Linden, Lith, Lithoijen, 
Loon op Zand, Luijkgestel, Maarheeze, Maas
hees en Overloon, Made en Drimmelen, Me
gen c.a., St. Michielsgestel, Mierlo, Mill en 
St. Hubert, Moergestel, Nieuwkuijk, Nieuw
Vosmeer, Nistelrode, Nuland, Nunen c.a., St. 
Oedenrode, Oeffelt, Oijen en Teeffelen, Oir
schot, Oisterwijk, Oost-, West- en Middel
beers, Oploo, c.a., Ossendrecht, Oud- en Nieuw
Gastel, Oudheusden, Putte, Raamsdonk, Ra
venstein , Reek, Reusel, Riethoven, Rijsbergen, 
Rijswijk, Rosmal en, Rucphen en Vorenseinde, 
Sambeek, Schaijk, Schijndel, Someren, Son en 
Breugel , Sprang-Capelle, Standdaarbuiten, 
Stiphout, Terheijden, Teteringen, Uden, Uden. 
hout, Valkenswaard, Veen, Veldhoven, Velp, 
Vessem c.a., Vierlingsbeek, Vlijmen, Vught, 
Waalre, Wanroij, Waspik, De Werken en 
Sleeuwijk, Werkendam, Westerhoven, Wijk en 
Aalburg, Willemstad, Woensdrecht, ·woudri
chem, Wouw, Zeeland, Zundert. 

Gelde,·land. 
Aalten, Ammerzoden, Angerlo, Appeltern, 

Barneveld, Batenburg, Beesd, Bemmel, Bergh, 
Bergharen Beuningen, Beusichem, Borculo, 
Brakel, B;·ummen, Buren, Buurmalsen, Deil, 
Didam, Dinxperlo, Dodewaard, Doornspijk, 
Dreumel, Driel, Druten, Duiven, Echtelt, Ei
bergen, Elburg, Elst, Epe, Ermelo, Est en 
Opijnen , Ewijk, Gameren, Geldermalsen, Gen
dringen, Gent, Gorssel , Groenlo, Groesbeek, 
Haaften Hattem , Hedel, Heerde, Heerewaar
den, He'ngelo, Herwen en Aerdt, Herwiine.n, 
H eteren , Heumen, Hoevelaken, Horssen, Huis
sen, Hummelo en Keppel, Kerkwijk, Keste
ren, Laren, Lichtenvoorde, Lienden, Loche~, 
Maurik, Millingen, Nederhemert, Neede, N11-
kerk, Oldebroek, Ophemert, Overasselt, Pan
nerden, Poederoijen, Putten, Rossum, Rozen
daal Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Ub
berg~n, Valburg, Varik, Voorst, Vorden, Vu
ren Waardenburg, Wadenoijen, Wamel, Warns. 
veld, Wehl , Westervoort, Wijchen, Wisch, 
Zelhem, Zevenaar, Zoelen, Zuilichem. 

Zuidholland. 
Ter Aar, Abbenbroek, Oud-Alblas, Alblas

serdam, Alkemade, Ameide, Ammerstol, Ar
kel, Asperen, Barendrecht, Barwoutswaarder, 
Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Benthui
zen, Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel, 
Berkenwoude, Bl eiswijk, Bleskensgraaf, Bode. 
graven Den Bommel, Boskoop, Brandwijk, 
Capell~ aan den IJssel, Dirksland, Dubbel
dam, Everdingen, Geervliet, Giessendam, 
Giessen-Nieuwkerk, Goedereede, Gouderak, 
Goudriaan, Goudswaard, 's-Gravendeel, 's-Gra-
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vcnzancle, Groot-Ammers, Haastrecht, Hage
.ste in, Harclinxvel cl, Hazerswoude, Heenvliet, 
Heerjansclam, Hei- en Boeicop, Heinenoord, 
.Hekelingen, Hekendorp, Nieuw-Helvoet, H en
drik-Ido-Ambacht, Herkingen, Heukelum, 
Hoogbloklancl, Hoogvliet, Hoornaar, IJssel
·monde, Kedichem, Kethel, Klaaswaal, Koude
kerk, Krimpen aan cle Lek, Krimpen aan den 
IJssel, Langerak, Lange-Ruige-Weicle, Leer
broek, Leiclerdorp, Leimuiclen, Lekkerkerk, 
Nieuw-Lekkerlancl, Lexmoncl, De Lier, Lisse, 
Maasdam, Maasl ancl, Meerkerk, Melissant, 

J\'licldelharnis, Mijnsheerenland, Molenaarsgraaf, 
Monster, Moordrecht, Naaldwijk, Nieuwen
hoorn , Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuw
koop, Nieuwland, Nieuwpoort, Nieuwveen, 
Noordeloos, Noordwijkerhout, Nootdorp, Nu
mansdorp, Oegstgeest. Ooltgensplaat, Oost
voorne, Ottoland, Ouddorp, Oudenhoorn, 

•Ouderkerk aan clen IJssel, Oudewater, Pape
'kop, Papendrecht, P ernis, Peursum, Piershil, 
Pijnacker, Poortugaal , Puttershoek, Reeuwijk, 
'Rhoon, Rietveld, Rijnsaterwoude, Rijnsburg, 
'Rockanje, Rozenburg, Sassenheim, Schellui-
11en, Schipluiclen, Schoonrewoerd, Sommels
dijk, Spijkenisse, Stad aan 't Haringvliet, 
Stellendam, Stolwijk, Stompwijk, Streefkerk, 
-Strijen, Ti enhoven, Nieuwe-Tonge, Oude
'Tonge, Valkenburg, Veur, Vianen, Vierpol
ders, Vlaardinger-Ambacht, Vlist, Voorhout, 
"Voorschoten, Waarder, Wadclinxveen, War
moncl, Wateringen, vVestrnaas, Woubrugge, 
'Zegwaard, Zevenhoven, Zevenhuizen, Zoeter
·rneer, Zoeterwoude, Zuidl and, Zwammerdam, 
.Zwartewaal. 

N oordholland. 

Aalsmeer, Akersloot, Andijk, Ankeveen, 
.Anna Paulowna, Assendelft, Avenhorn, Bar
singerhorn, Beemster, Beets, Bennebroek, Ber
gen, Berkhout. Blaricum, Blokker , Boven
'karspel , Broek in Waterland, Broek op Lange
dijk, Callantsoog, Castricum, Diemen, Eg
mond aan Zee, Egmond-binnen, Graft, 's-Gra
veland, Grootebroek, Haarlemmerliede en 

:Spaarnwoude, Harenkarspel, H eemskerk, Heer
hugowaarcl , H ei lo, Hoogkarspel, Hoogwoud, 
Huizen, Ilpendam, Jisp, Koedijk, Kortenhoef, 
Kwadijk, Lanclsmeer, Limmen, St. Maarten, 
Marken, Medemblik, Middelie, Midwoud , 
Monnikendam, Muiden, Nederhorst den Berg, 
Nibbixwoud, Nieuwe-Niedorp. Noord-Schar
woude, Oosthuizen, Oostzaan, Opmeer, Opper
does , Oterleek, Oudendijk, Oude-Nieclorp, 
·Ouder-Amstel, Oudkarspel, Oudorp, St. Pan
•cras, De Rijp, Schagen, Schellinkhout, Schoorl , 
Spanbroek, Sijbekarspel , Terschelling, Texel, 
Twisk, Uitgeest, Uithoorn, Urk, Ursem, Ven
huizen, Warder, Warmenhuizen, Weesperkars_ 
pel , Wervershoof, Westwoud, Westzaan, Wie
ringerwaard, Wijdenes, Wijclewormer, Wijk 
.aan Zee en Duin, Winkel, ,vognum, Wormer, 
Zijpe, Zuid- en Noord-Schermer, Zuid-Schar
woude, Zwaag. 

Zeeland. 

Aagtekerke, Aardenburg, St. Annaland, 
Arnemuiden, Axel, Baarland, Biervliet, Big
,gekerke, Borsselen, Boschkapelle, Breskens, 
Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Cadzand, 
,Clinge, Colijnsplaat, Domburg, Dreischor, 
Driewegen, Duivendijke, Eede, Elkerzee, Elle-

meet, Ellewoutsdijk, Graauw en Langendam , 
's-Gravenpolder, Grijpskerke, Groede, Haam
stede, 's Heer-Abtskerke, 's Heer-Arendskerke, 
's Heerenhoek, Heinkenszand, Hengstdijk, 
Hoedekenskerke, Hoek, Hontenisse, Hoofd
plaat, Hulst, IJzendijke, St. Janssteen, Ka
pelle, Kats , Kattendijke, Kerkwerve, Kloe
tinge, Koewacht, Kortgene, Koudekerke. 
Krabbendijke, Kruiningen , St. Kruis, St. Lau
rens, St. Maartensdijk, Meliskerke, Nieuw- en 
St. Joosland, Nieuwerkerk, Nieuwvliet, Nisse, 
Noordgouwe, Noordwelle, Oostburg, Oost- en 
West-Souburg, Oosterland, Oostkapelle, Osse
nisse, Oudelande, Oud-Vossemeer, Ouwerkerk, 
Overslag, Ovezande, Philippine, St. Philips
land, Poortvliet, Renesse, Retranchement, 
Rilland-Bath, Ritthem, Sas-van-Gent, Scher
penisse, Schoondijke, Schore, Serooskerke (op 
Schouwen), Serooskerke (op Walcheren), Sluis, 
Stavenisse, Stoppeldijk, Tholen, Vrouwenpol
der, Waarde, Waterlandkerkje, Wemeldinge, 
Westdorpe, Westkapelle, Wissekerke, Wol
phaartsdijk, Yerseke, Zaamslag, Zonnemaire, 
Zoutelande, Zuiddorpe, Zuidzande. 

Utrecht. 

Abcoude-Baarn brugge, Abcoude-Proostdij k, 
Achttienhoven, Amerongen, Benschop, Breuke
len-Nijenrocle, Breukelen-St. Pieters, Bunnik, 
Bunschoten, Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsen
burg, Eemnes, Haarzuilens, Harmelen, Hoen
koop, Hoogland, Houten, IJsselstein, Jaars
veld , Jutphaas. Kamerik, Kockengen, Laag
nieuwkoop, Langbroek, Leersum, Leusden. 
Linschoten, Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, 
Lopik, Maarn, :Maarssen, l\<Iaarsseveen, Maar
tensdijk, Mijdrecht, Montfoort, Nigtevecb t, 
Odijk, Oudenrij n, Polsbroek, Renswoude, Rhe
nen, Ruwiel, Schalkwijk, Snelrewaard, Stou
tenburg, Tienhoven, Tull en 't Waal, Veenen
daal, Veldhuizen, Vinkeveen, Vleuten, Vree
land, Vreeswijk, Werkhoven, Westbroek, Wijk 
bij Duurstede, Willeskop, Willige Langerak. 
Wilnis, Woudenberg, Zegveld. 

Friesland. 

Achtkarspelen, Aengwirden , Amelancl, Baar
cleradeel, Barradeel, 't Bildt, Dantumadeel, 
Doniawerstal, Ferwerderacleel, Franekeradeel , 
Gaasterlancl, Haskerland, Hemelumer Olde
pbaert en Noordwolde, Hennaarderadeel , Idaar
cleradeel , Kollumerland c.a., Leeuwarderadeel , 
Lemsterland, Menaldumadeel, Oostdongera
deel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerder
hem, Schiermonnikoog, Schoterland, Smallin
gerland, Tietjerksteradeel, Utingeradeel, West
dongeracleel, Weststellingwerf, Wijmbritsera
deel , Wonseradeel. 

Overijssel. 

Avereest, Bathmen, Blankenham, Blokzijl, 
Borne, Dalfsen, Ambt-Delden, Stad-Delden, 
Denekamp, Diepenheim, Diepenveen, Gene
muiden, Giethoorn, Goor, Grafhorst, Grams
bergen, Haaksbergen, Den Ham, Ambt-Har
denberg, Stad-Hardenberg, Hasselt, Heino, 
Hellendoorn, Holten, IJsselmuiden, Kamper
veen, Kuinre, Lonneker, Losser, Markelo, 
Nieuwleusen, Oldemarkt, Olst, Ommen, Oot- • 
marsum, Raalte, Rijssen, Staphorst, Steenwij
kerwold, Tubbergen, Ambt-Vollenhove, Stad-
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Vollenhove, Vriezenveen, Wanneperveen, Weer
selo, Wierden, Wijhe, Wilsum, Zalk en Vee
caten, Zwartsluis, Zwollerkerspel. 

Groningen. 
Adorp, Aduard, Appingedam, Baflo, Bedum, 

Beerta, Bellingwolde, Bierum, Delfzijl , Een
rum, Ezinge, Finsterwolde, Grijpskerk, Groo
tegast, Haren, Hoogezand, Hoogkerk, Kan
tens, Kloosterburen, Leek, Leens, Loppersum, 
Marum, Meeden, Middelstum, Midwolda, 
Muntendam, Nieuwe-Pekela, Nieuwe-Schans, 
Nieuwolda, Noordbroek, Noorddijk, Oldehove, 
Oldekerk, Onstwedde, Oude-Pekela, Sappe
meer, Scheemda, Slochteren, Stedum, Ten 
Boer, Te1munten , Uithuizen, Uithuizermeeden, 
Ulrum , Usquert, Vl agtwedde, Wa rffum, Wed
de, Wildervank, Winsum, 't Zandt, Zuidbroek. 
Zuidhorn. · 

Drenthe. 
Anlo, Bei len, Borger, Coevorden, Dalen, 

Diever, Dwingelo, Eelde, Emmen, Gasselte, 
Gieten, Havelte, Hoogeveen, Nijeveen, Norg, 
Odoorn, Oosterhesselen, Peize, Roden, Rolde, 
Ruinen, Ruinerwold, Schoonebeek, Smilde, 
Vledder, Vries, Westerbork, De Wijk, Zuid
laren, Zuidwolde, Zweelo. 

Limburg. 
Ambij, Amstenrade, Arcen en Velden, 

Baexem. Beegden, Beek, Beesel, Belfeld, Be
melen, Bergen, Berg en Terblijt, Bingelrade, 
Bocholtz, Borgharen, Born, Broekhuizen, 
Broeksittard, Buggenum, Bunde, Cadier en 
I(eer, E cht, Eijgelshoven, Eijsden, Elsloo, St. 
Geertru id , Gennep, Geulle, Grathem, Greven
bicht. Gronsveld, Grubbenvorst, Gulpen, H ae
len, Heel en Panheel, H eer, H eij thuizen, H el
den, Herten, Horn, Horst, Houthem, Huls
berg Hunsel, Itteren, Ittervoort, J abeek, Kes
·sel , Klimmen, Limbricht, Linne, Maasbracht, 
Maasniel, Margraten, M&erlo, Meerssen, 
Meijel, Melick en H erkenbosch, Merkelbeek, 
Mesch, Mheer, Montfort, Mook en Middelaar, 
Munstergeleen, Nederweert, Neer, Neeritter, 
Nieuwenhagen, Nieuwstadt, Noorbeek, Nun
hem, Nuth, Obbicht en Papenhoven, St. Odi
liënberg, Ohé en Laak, Oirsbeek, Ottersum, 
Oud-Valkenburg, Posterholt, Rij ckholt, Rog
gel , Roosteren, Schaesberg, Schimmert, Schin
nen, Schin op Geul, Schinveld, Sevenum, Sim
pelveld, Slenaken, Spaubeek, Stein, Stevens
weert, Stramproij , Susteren, Swalmen, Thorn, 
·ubach over Worms, Ulestraten, Urmond, 
Vaals, Valkenburg, Vlodrop, Voerendaal, 
\Vanssum, Wessum, Wijlre, Wijnandsrade, 
Wittem. 

IL Te bepalen, dat in alle gemeenten door 
'Ünze Commissarissen in de provinciën onbe
zoldigde gemeenteveldwachters kunnen worden 
aangestel d. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
.geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Januari 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 28 Januari 1932.) 
IL. & S. 1932. 

s. 9. 
12 Januari 1932. BESLUIT tot wijziging en 

aanvulling van het besluit van 31 Mei 
1926 (Staatsblad n°. 159), gewijzigd en 
aangevuld bij besluiten van 10 Januari 
1928 (Staatsblad n°. 3) en van 24 De
cember 1929 (Staatsblad n° . 585), a lsmede 
tot uitvoer ing van het vierde lid van ar
tikel 22quater der Nijverheids-onderwijs
wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
December 1931, n°. 205233, Afdeeling Nijver
heids Onderwijs; 

Gezien artikel 16 der Nijverheids-onderwijs
wet· 

O;erwegende, dat de regeling van het recht 
van beroep voor directeuren en leeraren der 
van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere nij
verheidsscholen in de artikelen 22bis, 22ter en 
22quater der Nijverheids-onderwijswet en de 
intrekking van het vierde lid van artikel 24 
dezer wet wijziging en aanvulling noodzake
lijk maakt van Ons besluit van 31 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 159), gewijzigd en aangevuld 
bij Onze besluiten van 10 J anuari 1928 (Staats
blad n°. 3) en van 24 December 1929 (Staats
blad n°. 585), waarbij nadere voorschriften 
zijn vastgesteld tot uitvoering van artikel 16 
en artikel 28, vierde lid, dezer wet; 

Overwegende voort.s, dat door Ons voorschrif
ten moeten worden gegeven tot uitvoering van 
het vierde lid van artikel 22quater der Nij
verheids-onderwijswet, betreffende de samen
stelling en de werlnvijze van de commissie van 
beroep, bedoeld in artikel 22bis dezer wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 5den Januari 1932, n°. 11; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 J anuari 1932, n°. 
239, Afdeeling Nijve1·heids Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
A. Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad 

n°. 159), gewijzigd en aangevuld bij Onze be
sluiten van 10 Januari 1928 (Staatsblad n° . 
3) en van 24 December 1929 (Staatsblad n°. 
585). zooals de tekst hiervan is bekend ge
maakt bij Ons besluit van 9 Januari 1930 
(Staatsblad n°. 8), wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt: 

I. Het zesde lid van artikel 15 wordt ge
lezen als volgt: 

Het besluit tot het verleenen van ontslag 
wordt, met redenen omkleed, onverwij ld bij 
aangeteekenden brief ter kennis van den ont
slagene gebracht. Hierbij wordt hem tevens 
schriftelijk medegedeeld, vóór welken datum 
hij in beroep kan komen. 

H et zevende lid van artikel 15 vervalt. 
Na artikel 15 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel, luidende als volgt : 
Art. 15bis. 1. Beambten, die voor vast of 

voor een bepaald tijdvak zijn benoemd aan 
van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere nij
verheidsscholen, kunnen, indien zij , voordat 
zij den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of 
voordat het tijdvak, waarvoor zij zijn aange
steld, is verloopen, anders dan op eigen ver
zoek worden ontslagen, van dat ontslag in be-

2 
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roep komen bij de comm1ss1e, bedoeld in de 
artikelen 22bis en 22quater der Nijverheids
onderwijswet, aan wier uitspraak het schoolbe
stuur zich heeft te onderwerpen. Van dit recht 
op beroep zijn uitgesloten de vrouwelijke be
ambten, die op grond van een wettelijke of 
reglementaire bepaling wegens het aangaan 
van een huwelijk worden ontslagen, tenzij dit. 
ontslag heeft plaats gevonden, nadat zij den 
vijf-en-veertigjarigen leeftijd hebben bereikt. 

2. Het in het vorig lid bedoeld beroep 
moet schriftelijk worden ingediend bij den 
voorzitter der commissie binnen veertien da
gen, nadat het ontslag bij aangeteekenden 
brief ter kennis van den ontslagene is ge
bracht. Deze blijft, hangende het beroep, in 
het genot van zijn salaris. 

II. ,Artikel 36 wordt gelezen als volgt: 
Het besluit tot het opleggen van een straf 

wordt, met redenen omkleed, onverwij ld bij 
aangeteekenden brief ter kennis van den ge
strafte gebracht. Hierbij wordt hem tevens 
schriftelijk medegedeeld, vóór welken datum 
hij in beroep kan komen. 

III. Artikel 38 wordt gelezen als volgt: 
1. Van een besluit tot schorsing of tot het 

opleggen van een disciplinaire straf kan de 
beambte aan een van Rijkswege gesubsidieer
de bijzondere nijverheidsschool in beroep ko
men bij de commissie, bedoeld in de artikelen 
22bis en 22quater der Nijverheids-onderwijs
wet, aan wier uitspraak het schoolbestuur zich 
heeft te onderwerpen. 

2. Artikel 15bis, tweede lid, vindt in de 
gevallen, in het vorig lid bedoeld, overeen
komstige toepassing. 

IV. Artilrnl 40 wordt gelezen als volgt: 
H et ingevolge het vorig artikel genomen 

besluit tot schorsing wordt, met redenen om
kleed, onverwijld bij aangeteekenden brief ter 
kennis van den geschorste gebracht. Hierbij 
wordt hem tevens schriftelijk medegedeeld, 
vóór welken datum hij in beroep kan komen. 

B. 
Sam enstelling en werking der commissiën 

van beroep. 
Art. 1. Waar in dit besluit gesproken W()rdt 

van "directeuren en leeraren" zijn hieronder 
begrepen directrices en leeraressen. 

Art. 2. Het bestuur van een groep van bij 
zondere scholen voor nijverheidsonde1·wijs, wel
ke een commissie van beroep, als bedoeld in 
de artikelen 22bis en 22quater der Nijverheids
onderwijswet hebben ingesteld, geeft daarvan 
kennis aan Onzen met de uitvoering dezer 
wet belasten Minister, <mder opgave van de 
aangesloten scholen, van de regeling, welke 
voor de verkiezing van de leden en de plaats
vervangende leden is getroffen, en van de 
namen der door de besturen en de directeuren 
en leeraren gekozenen. Wijzigingen, in een en 
ander gebracht, deel t het bestuur eveneens aan 
Onzen voornoemden Minister mede. 

Art. 3. In de regeling voor de verkiezing 
van de leden en de plaatsvervangende leden 
der commissie, krachtens artikel 2 getroffen, 
wordt in elk geval bepaald: 

a. dat om de drie jaar een der door de be
sturen en een der door de directeuren en 
leernren gekozen leden en plaatsvervangende 

leden aftreedt, volgens een door de commissie 
op te maken, bij loting vast te stellen rooster; 

b. dat de voorzitter en de plaatsvervangen
de voorzitter worden gekozen door de leden 
der commissie voor den tijd van drie jaar; 

c. dat de voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitter, de leden en de plaatsvervangende 
leden bij aftreding aanstonds herkiesbaar zijn ; 

d. dat in een opengevallen plaats wordt 
voorzien op overeenkomstige wijze, als is be
paald in het eerste lid van artikel 22quater 
der Nijverheids-onderwijswet. 

Art. 4. 1. Binnen tien dagen na zijn verkie
zing geeft de voorzitter daarvan kennis aan de 
schoolbesturen, welke tot de groep behooren, 
met aanduiding van zijn adres en van de 
plaats, waar de commissie zitting zal houden. 

2. Veranderingen van deze gegevens wor
den medegedeeld uiterlijk tien dagen, nadat 
zij zijn ingetreden. 

3. De schoolbestui-en zijn verplicht te zot
gen, dat een aanduiding van de commissie van 
beroep, tot welke de school behoort, alsmede 
van het adres van den voorzitter dezer com
missie te allen tijde in de leeraarskamer dan 
wel in een der gangen of lokalen der school 
op een zichtbare pi aats is opgehangen. Ver
anderingen in een en ander worden daarop 
aangeteekend, uiterlijk tien dagen nadat zij 
zijn ingetreden. ' 

Art. 5. De commissie stelt een huishoude 
lijk reglement voor haar werkzaamheden vast, 
waarin in elk geval wordt opgenomen: 

a. een regeling van de wijze, waarop de bij 
haar ingestelde beroepen zull en worden behan
deld, met dien verstande, dat aan elke partij 
desverlangd gelegenheid wordt gegeven ge
tuigen te doen hooren, tegenwoordig te zijn 
bij alle getuigenverhooren en bij het opmaken 
van het proces-verbaal van deze verhooren, 
kennis te nemen van de door de tegenpartij 
ingediende stukken en van alle schriftelijke 
getuigenverklaringen, alsmede haar belangen 
ter vergadering voor te dragen of te doen 
voordragen en tegenwoordig te zijn bij de be
handeling in deze vergadering; 

b. dat een a fschrift van de uitspraak der 
commissie zoowel aan het schoolbestuur als 
aan den appellant zal worden uitgereikt; 

c. dat elke beslissing door de commissie 
zooveel mogelijk zal worden genomen in een 
voltallige vergadering. Geen beslissing za l 
echter van kracht zijn, ten ware genomen door 
ten minste drie leden, met dien verstande, 
dat van de leden en plaatsvervangende leden, 
gekozen door de bs,sturen en de directeuren 
en leeraren, een gelijk getal van beide zijden 
aan de beslissing zal deelnemen, en dat, bij, 
ongelijk getal , het jongste lid van de zijde, 
welke het sterkst vertegenwoordigd zal zijn, 
zich het eerst van stemming zal onthouden; 

d. dat de beslissing van de commissie met. 
redenen omkleed moet zijn en bij aangetee
kenden brief ter kennis van de partijen moet 
worden gebracht; 

e. dat bij de behandeling van een beroeps
zaak kunnen worden gewraakt leden of plaats
vervangende leden der commissie, die aan den 
appellant dan wel aan een der leden van het 
bij de zaak betrokken schoolbestuur in bloed
verwantschap of in zwagerschap bestaan tot. 
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in den derden graad ingesloten, die binnen 
een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan 
den datum van ontvangst van het beroep
schrift bij de commissie lid zijn geweest van 
dat schoolbestuur of in dienst van dat be
stuur geweest zijn, dan wel een der partijen 
van advies hebben gecliend aangaande de aan
gelegenheid, waarop het beroepschrift betrek
king heeft. De commissie beslist, of een dezer 
omstaudigheden aanwezig is; 

f. een regeling van de verdeeling van de 
kosten, waartoe de werkzaamheden der com
missie aanleiding geven, over de tot de groep 
behoorende schoolbesturen, met dien verstan
de, dat de mogelijkheid wordt voorbehouden 
om de sohadeloosstelling van getuigen en des
kundigen bij de uitspraak der commissie ge
heel of gedeeltelijk ten laste van de in het 
ongelijk gestelde partij te brengen. 

Art. 6. H et in het vorig artikel bedoelde 
huishoudelijk 1·eglement wordt onderworpen 
aan de goedkeuring van Onzen voornoemden 
Minister. Deze goedkeuring kan te allen tij de 
worden ingetrokken. 

C. 
Slot- en overgangsbepaling. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, waarop de artikelen III en IV 
der wet van 9 Jul i 1981 (Staatsblad n°. 280) 
tot wijziging en aanvulling van de Nijver
heids-onderwijswet in werking treden. 

·Op de op dit tijdstip bij Ons krachtens ar
tikel 24, vierde lid, der Nijverheids-onderwijs
wet en artikel 88 van Ons besluit van 31 Mei 
1926 (Staatsblad n°. 159), zooals dat is ge
wijzigd bij Ons besluit van 10 Januari 1928 
(Staatsblad n°. 3) en bij Ons besluit van 24 
December 1929 (Staatsblad n°. 585) aanhan
gige beroepen wordt alsnog door Ons beslist, 
welke beslissing als eindbeslissing geldt. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Januari 1932. 

s. 10 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r pst r a. 
( Uitgeg. 2 Februari 1932.) 

13 Januari 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van het bepaalde bij artikel 1 van de Wet 
van den 3den December 1931 (Staatsblad 
n°. 489), houdende wettelijke regeling in 
zake het verleenen van geldelijke uitkee
ringen aan de z.g. mobilisatie-slachtoffers. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Financiën van 14 December 
1931, Geheim Litt. W 141 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 December 1931, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Januari 1932, Geheim 
Litt. E 2, en van 9 Januari 1932, n°. 92, Ge
nerale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen al volgt: 

Art. 1. Aan de gewezen militairen, genoemd 
onder 1 °., en aan de weduwen en/of weezen, 
als bedoeld onder 2°. en 3°. van artikel 1 van 
de Wet van 3 December 1931 (Staatsblad n°. 
489), wordt door Onzen Minister van Defensie 
eene jaarlijksche geldelijke uitkeering toege
kend tot de bedragen en onder het voorbehoud 
als in de volgende artikelen omschreven. 

2. 1. De jaarlijksohe geldelijke uitkeering 
bedraagt, behoudens het bepaalde in het vol
gend artikel : 

a. voor de gewezen militairen, bedoeld on
der 1 °. van artikel 1 van de in het vorig 
artikel genoemde wet : 

j .. 
Q o C C 

"" 0 " "" .s~ ... ..., ...,..., 
bOC o C "., - ., 0 " ::;as "" ... " ;g 8 c,9 

" -~" " bO ;;g bO bO 

Gld. Gld. Gld. 
500 600 700 voor een bij familie inwo-

nend persoon. 
600 700 800 voor een op zichzelf staand 

750 900 1050 
persoon. 

voor het hoofd van een gezin 
van 2 personen. 

850 1000 1150 voor het hoofd van een gezin 
van 3 personen . 

950 1100 1250 voor het hoofd van een gezin 

1050 1200 1350 
van 4 personen. 

voor het hoofd van een gezin 
van 5 personen of meer. 

b. voor de weduwen en/of weezen, bedoeld 
onder 2°. en 30_ van artikel 1 van meerge-
noemde wet: 

B" 
C 0 Q Q 

"" 0" "" C""' ... ..., ...,..., 
-~ C ',OQ 0 Q "., -., 0" 
g s "" ... " ;g 8 C, s 

"' )Ë ~ " bO bO 

Gld. Gld. Gld. l 
400 435 470 voor een bij familie inwo

nend persoon . 
465 500 535 voor een op zichzelf staand 

persoon. 
600 650 700 voor het hoofd van een gezin 

van 2 personen. 
665 715 765 voor het hoofd van een gezin 

van 3 personen. 
730 780 830 voor het hoofd van een gezin 

van 4 personen. 
800 850 900 voor het hoofd van een gezin 

van 5 personen of meer. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 

verstaan onder: 
kleine gemeente: een gemeente met 10,000 

of minder inwoners; 
middelgroote gemeente: een gemeente met 

meer dan 10,000, docl:t niet meer dan 100,000 
inwoners; 

groote gemeente: een gemeente met meer 
dan 100,000 inwoners. 
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3. Indien eene geldelijke uitkeering, als 

in het eerste lid onder b bedoeld, wordt toe
gekend aan twee of meer heele weezen, wordt 
het bedrag der uitkeering berekend alsof die 
weezen een zelfstandig gezin vormen, waarvan 
de oudst.e het hoofd .is, ook al worden zij ver
pleegd in verschillende gezinnen dan wel in 
eene inrichting. 

4. Voor de personen, bedoeld onder a. en b 
van het eerste lid, die buiten het Rijk wonen, 
wordt het bedrag der hun eventueel toekomen
de geldel ijke uitkeering geregeld naar den 
maatstaf alsof zij binnen het Rijk in eene 
,,kleine gemeent.e" waren gevestigd. 

3. 1. De bedragen der geldelijke uitkeering, 
in het vorig artikel vermeld, worden vermin
derd met hetgeen de begiftigde naar het oor
deel van Onzen Minister van Defensie aan in
komsten uit anderen hoofde (pensioen, inva
liditeits. en ouderdomsrent.e daaronder begre
pen) geniet. Daarbij worden de inkomsten van 
andere familieleden, in het gezin van den be
giftigde inwonende, voor de hel ft als inkom
sten van den begiftigde aangemerkt. 

2. Uitkeeringen van kerkel ijke en publ ieke 
instel! ingen voor ondersteuning van behoefti
gen ~ daaronder niet begrepen uitkeeringen 
uitsluitend ter zake van werkeloosheid ver
leend - worden niet als inkomsten in den 
zin van dit besluit in rekening genomen. 

4. In bijzondere gevallen kan zoowel ten 
voordeele als ten nadeele van den begiftigde 
van het bepaalde in de vorige artikelen wor
den afgeweken. Is de afwijking te zijnen na
deele, dan wordt de reden van de afwijking, 
welke bijv. kan bestaan in drankzucht of be
kend slecht levensgedrag, in de beschikking 
te1· zake vermeld. Mede kunnen in bijzondere 
om tandigheden uitkeeringen in ééns worden 
toegekend. 

5. Wanneer een begiftigde volgens voren
staande regelen een lager bedrag aan gelde
lijke uitkeering zou ontvangen dan hem over 
de laatste 3 kalenderjaren, voorafgaande aan 
de inwerkingtreding van deze regeling, gemid
de ld per jaar is toegekend op grnnd van de 
Wet van 13 Mei 1927 (Staatsblad n° . 161), 
wordt hem laatstgemeld gemiddeld bedrag 
toegelegd, voor zoover en voor zoolang be
langhebbende ook op grond van voormelde 
wet in aanmerking zou kunnen komen voor 
eene uitkeering. 

6. 1. Degene, die in aanmerking wenscht 
te komen voor toekenning van een geldelijke 
uitkeering, als in de voorgaande artikelen be
doeld, zal zich met een daartoe strekkend ver
zoekschrift moeten wenden tot Onzen Minister 
van Defensie. Hij is verplicht, aan dien Mi
nist;er of aan de namens deze optredende per
sonen alle inlichtingen te verstrekken, welke 
voor eene riehtige beoordeeling van het ver
zoek noodig worden geacht. Degene, die aan 
deze verplichting niet naar behooren voldoet, 
kan van de toekenning van eenige uitkeering 
reeds uit dien hoofde worden uitgesloten. 

2. Wordt een verzoekschrift, waarop afwij
zend wordt beschikt, binnen een maand, na
dat de afwijzing ter kennis van belanghebben
de is gebracht, gevolgd door een tweede van 
gelijke strekking, dan zal ook dit in behande
ling worden genomen. De gronden, waarop de 

a fwijzing berustte, zullen daa rbij opnieuw 
worden onderzocht. 

7. 1. De uitbetal ing van de gel delijke ui tkee
r ing, bedoeld in artikel 2, geschiedt dr iemaan
delijks door de zorg van Onzen Minister van 
Defensie op overeenkomstige voet als in het 
Koninklijk besluit van 26 November 1925 
(Staatsblad n° . 455} ten aanz ien van de uit
betaling van pensioenen en onderstanden is 
voorgeschreven. 

2. Voornoemde Minister is bevoegd, des
noodig, ter zake nog nadere regelen te stellen. 

8. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag nà dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Nede,·landsche Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den J anuari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie a.i., 
Ruys de Beerenbrouck. 

De Ministe,· van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 22 Janua,·i 1932.) 

s. 11. 

14 Januari 1932. BESLUIT tot gedeeltelij ke 
vernietiging van het beslu it van den raad 
der gemeente A rnsterda,n van 15 October 
1931, n°. 868. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, en van Onzen Minister van Ar
beid, Handel en Nijverheid van 10 December 
1931, n°. 13081, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, en van 7 December 1931, n°. 14480, af
deeling Handel en ijverheid, tot gedeelte
l ijke vernietiging van het beslu it van den 
raad der gemeente A rnster<larn van 15 Octo
ber 1931, n°. 868; 

Overwegende, dat door den raad der ge
meente Anister<larn in zijn vergadering van 15 
October 1931 is vastgesteld een besluit, onder 
meer er toe strekkende: 

I. aan eigenaren of huurders van percee
len of perceelsgedeelten, die gedurende de 
maanden November en December 1931 of Ja
nuari en Februari 1932, aan hun perceelen of 
perceelsgedeelten onderhoudswerkzaamheden of 
verbeteringswerkzaamheden wenschen te doen 
uitvoeren, bestaande in binnenschilderwerk, 
behangers- of witwerk, loodgieters. of tim
merwerk en daarmede verband houdende werk
zaamheden, een premie toe te kennen ; 

IL voor het sub I omschreven doel een kre
diet beschikbaar te stellen van ten hoogste 
f 200,000; 

III. aan het Rijk en de provincie Noordr 
holland te vragen en van deze te aanvaarden 
een bijdrage in de voor het onder I omschre
ven doel gedane uitgaven; 

0. dat aldus naar vermeerdering van werk
gelegenheid gestreefd wordt door middel van 
een toelage uit de gemeentekas onder behoud 
der bestaande loonverhoudingen; 

dat op deze wijze de voor werkverruiming en 
regularisatie aangewezen weg, bestaande in 
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het aanbieden van werkzaamheden tegen aan
trekkelijken prijs, waardoor wederom normale 
vraag naar arbeidskrachten ontstaat, niet 
wordt betreden; 

dat voorts de door de gemeente gevolgde 
weg lasten legt op de gemeentel ijke schatkist, 
welke behooren te worden vermeden; 

dat immers door verhooging van den belas
tingdruk althans niet vermindering daarvan, 
mede belemmerd wordt dat de productiekos
ten dalen, ten gevolge waarvan het te hooge 
peil van den kostprijs in het algemeen besten
digd wordt; 

dat bovendien een kunstmatige ongelijkheid 
tusschen takken van bedrijf, die wel, en de 
andere die niet aldus gesteund werden ge
schapen wordt, te meer onbillijk, daar de las
ten mede op allen drukken; 

dat op grond van dit een en ander genoemd 
besluit, voor zoover boven vermeld, is in strijd 
met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der &emeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 29sten December 1931, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenland
che Zaken en Landbouw, van 11 J anuari 

1932, n°. 488, afdeeling Binnenlai:Jdsch Be
stuur, en van Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid van 8 Januari 1932, n°. 
91, afdeeling Handel en Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd besluit van den raad der gemeente 

A 1nsterdn,1n, voor zoover het er toe strekt: 
I. aan eigenaren of huurders van percee

l en of perceelsgedeel ten, die gedurende de 
maanden November en December 1931 of J a
nuari en Februari 1932, aan hun perceelen 
of perceelsgedeelten onderhoudswerkzaamhe
den of verbeteringswerkzaamheden wen chen 
te doen uitvoeren, bestaande in biru10nschilder
werk, behangers- of witwerk, loodgieters- of 
timmerwerk en daarmede verband houdende 
werkzaamheden, een premie toe te kennen; 

II. voor het sub I omschreven doel een kre
diet beschikbaar te stellen van ten hoogste 
f 200,000; 

III. aan het Rijk en de provincie Noo1·d
hollanil te vragen en van deze te aanvaarden 
een bijdrage in de voor het onder I omschre
ven doel gedane uitgaven; 

te vernietigen wegens st,:ijd met het alge
meen belang. 

Onze Minist.er van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en Onze Minister van Arbeid, Han
del en ijverheid zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Stat.e. 

's-Gravenhage, den 14den Januari 1932. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
'I'. J. Vers c h uur. 

(Uitgeg. 19 J anuari 1932.) 

s. 12. 
14 Januari 1932. BESLUIT tot vastst.elling 

van een reglement van politie voor het 
Moerdijksche veer over het Hollandsch 
Diep. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minist.er van 

\Vaterstaat van 17 December 1931, L a . G., 
Af deel i ng Wat.erstaatsreoh t; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69); 

Den Raad van Stat.e gehoord (advies van 
29 December 1931, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 11 Januari 1932, n° . 435, 
Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende 

Reglement van polltle voor het llfoenllJk• 
sche veer over het Hollandsch Dle1i. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op het in den Rijksweg tusschen Willemsdorp 
en foerdijk gelegen veer over het Hollandsch 
Diep. 

2. In dit reglement wordt verstaan onder: 
hoofdingenieu,·-directeur, de hoofdingenieur- -

directeur van den Rijkswat.erstaat in de di
rectie Noordbrabant, to 's-Hertogenbosch; 

ingenieur, de hoofdingenieur of ingenieur 
van den Rijkswaterstaat in het arrondissement 
Breda, te Breda; 

technisch-a1nbte>1aar van den Rijkswaterstaat, 
de technisch-hoofdambtenaar of de techn isch
ambt.enaar van den Rijkswaterstaat, in wiens 
dienstkring het veer is gelegen, dan wel de 
aan dien ambt.enaar toec:evoegde opzicht.ers 
van den Rijkswat.erstaat; 

gezagvoe,-end pontwachter, de schipper van 
de veerboot en degeen, die hem vervangt; 

veerpersoneel, de in den dienst van het veer 
werkzame Rijkswaterstaatsbeambt.en; 

aanlegplaatsen, de landhoofden, laadbrug
gen en pontons in de haven te Moerdijk en in 
de veerhaven te Willemsdorp, met bijbehoo
rende meer- en remmingpalen, toegangs\\·egen, 
hekwerken en afsluitingen; 

voertuigen, alle rij- of voertuigen, die an
ders dan langs spoorstaven worden voortbe
wogen, met uitzondering van motonijtuigen 
en rijwielen; 
motorrijtuigen, all e rij- of voertuigen, bestemd 
om uitsluitend of mede door eene mechanische 
kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aan
wezig, anders dan la_ngs spoorstaven t.e worden 
voortbewogen. 

Art. 2. H et is aan ieder, die daartoe niet 
door Onzen M inister van Wat.erstaat is ge
machtigd, verboden personen, dieren, voer
tuigen, motorrijtuigen, rijwielen of goederen 
van welken aard ook aan de aanlegplaatsen 
te laden of t.e lossen of daaraan vaartuigen 
te meren. 

Art. 3. Het is verboden dieren, voertuigen, 
motorrijtui gen, 1·ijwielen of eenig voorworp op 
te st.ellen op de laadbruggen en pontons, als
mede op plaatsen, waar zulks blijkens afsl ui
tingen of verbodsaanduidingen kennelijk on
toelaatbaar is ·voor een goede uitvoering van 
den veerdienst. 
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Art. 4. Onverminderd het bepaalde in ar

tikel 19 van het Rijkswegenreglement is ieder, 
die van het veer gebruik maakt, verplicht de 
aanwijzingen na te komen, die hem door het 
veerpersoneel worden gegeven, zoowel met be
trekking tot den overtocht, het veilig en on
gehinderd gebruik van het veer of tot hand
having van de orde aan boord en op de aan
legplaatsen, als ter voorkoming van beschadi
ging van het veermateriaal en van de ver
voerde voertuigen, motorrijtuigen, rijwielen en 
goederen of in het belang van de veiligheid. 

Wordt hieraan niet voldaan, dan is de ge
zagvoerend pontwachter bevoegd het vervoer 
te weigeren. · 

Art. 5. Het is verboden: 
a. het gebruik van het veer te belemmeren 

of te beletten ; 
b. over de laadbruggen, pontons en veer

booten te rijden met een snelheid, die het vei
lig en ongehinderd gebruik van het veer in 
gevaar brengt of schadel ijk is voo·r de aanleg
plaatsen en veerbooten, een en ander ter be
oordeeling van het veerpersoneel; 

c. de bij de toegangen of op de veerbooten 
geplaatste afsluitingen zonder vergunning van 
het veerpersoneel te openen; 

d. over de toegangsbruggen te rijden met 
motorrijtuigen en voertuigen met grooter as. 
belasting, dan is aangegeven op bij de veren 
vanwege den Rijkswaterstaat geplaatste bor
den · 

e.' van de veren gebruik te maken met 
voertuigen, motorrij tuigen of vrachten van 
grooter afmetingen dan naar het oordeel van 
het veerpernoneel, in verband met de inrich
ting van het veer, toelaatbaar zijn; de maxi
mum toelaatbare hoogte van motorrijtuigen en 
voertuigen met inbegrip van de lading be
draagt 3.50 m.; 

/. in de veerbooten te gaan of daarin iets 
te brengen, in strijd met het verbod van het 
veerpersoneel ; 

g . zich in een ruimte of a fdeelingen te be
geven, waarvan de toegang op een voor ieder 
kenbare wijze verboden is; 

h. op de pontons of laadbn1ggen te ver
blij ven, behalve om zich aan of van boord der 
ponten te begeven; 

i. de kajuiten of de wachtlokalen te ver
ontreinigen; 

k. in of op de veerbooten te gaan of zich 
daarin of daarop te bevinden met een bran
dende sigaar, pijp of sigaret of op de veer
booten vuur te ontsteken; 

l . van de veren gebruik te maken met mo
torrijtuigen of voertuigen , waarvan de lading 
een hinderlijken stank verspreidt of verontrei
niging van het schip of het vervoerde tenge
volge kan hebben. 

Art. 6. De bestuurders van motorrijtuigen 
zijn verplicht na aankomst op de veerboot de 
motoren sti I en de remmen vast te zetten en 
deze in dien staat te houden gedurende de ge. 
heel e overvaart. 

Het in het vorig lid omtrent de remmen 
bepaa lde is niet van toepassing op motorrij
tuigen met twee wielen. 

De bestuurders van van remmen voorziene 
voertuigen zijn verpl icht na aankomst op de 
veerboot de remmen vast te zetten en deze in 

dien staat te houden gedurende de geheele 
overvaart. 

De bestuurders van voertuigen, motorrij tui
gen en rijwielen zijn verplicht na aankomst op 
de veerboot de lichten te dooven en deze ge
durende den overtocht gedoofd te houden. 

Art. 7. De toegang tot de veerbooten wordt 
in volgorde van aankomst verleend, behoudens 
wanneer het veerpersoneel een andere volgorde 
noodzakelijk acht. 

Op aan den gezagvoerend pontwachter ge
daan verzoek kan, in de door Onzen Minister 
van Waterstaat bepaalde gevallen, voorrang 
van overtocht worden verleend. 

Voor zoover daartoe gevorderd, moet door 
aan het veer wachtenden gelegenheid tot pas
sage worden gegeven. 

Art. 8. Wanneer wegens storm, ijsgang, 
mist of andere omstandigheden naar het oor
deel van den gezagvoerend pontwachter ge. 
vaar aan den overtocht verbonden is, kan deze 
door hem worden geweigerd. 

Art. 9. Overtreding van de bepalingen van 
dit reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van artikel 2 
en artikel 5 onder a, 'k en l; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 4 ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijftig gul
den de overtreding van artikel 5, onder b, d, 
e en i; 

d. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 3, 
artikel 5, onder c, /, g en h, artikel 6 en ar
tikel 7. 

Art. 10. Met de handhaving van dit regle
ment zijn, behalve de in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering genoemde per
sonen, belast de overige ambtenaren en be
ambten van de Rijks- en gemeentepolitie en 
de volgende ambtenaren en beambten van 
den Rijkswaterstaat: 

a. ambtenaren: de hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs, ingenieurs, technisch
hoofdambtenaren, technisch-ambtenaren en op. 
zichters; 

b. beambten: de gezagvoerende pontwach
ters en het veerpersoneel, dit laatste slechts 
voor zooveel het is voorzien van een aanstel
ling als onbezoldigd Rijksveldwachter of als 
gemeenteveldwachter. 

De genoemde a.rnbtenaren van den Rijks
waterstaat en de gezagvoerend pontwachter 
zijn bevoegd tot de handelingen, omschreven 
in de artikelen 3 en 6 der wet van 28 Fe
bruari 1891 (Staatsblad n°. 69) en aangewe
zen tot het opmaken van het proces-verbaal , 
bedoe ld in a rtikel 4 dier wet. De beslissing, 
bedoeld in arti kel 4, derde lid , dier wet, be
rust bij den hoofdingenieur-directeur. 

Art. ll. Dit reglement wordt in de wacht
lokalen en aan boord van de in dienst zijnde 
vaartuigen op goed zichtbare plaatsen opge
hangen. 

Art. 12. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel: ,,Reglement van po
litie voor het Moerdijksche Veer" . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
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de uitvoe1·ing van dit besluit," hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 14den Januari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 29 Januari 1932.) 

s. 13. 

20 Januari 1932. BESLUIT, houdende na
dere bepalingen omtrent den uitvoe!·. ':'an 
gedistilleerd met teruggaaf of afschr13vmg 
van den accijns en den doorvoer van ge
distilleerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 16 Januari 1932, n°. 37, Af
deeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op a rtikel 97, § 3, der Wet van 20 
Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), zooals dit luidt 
ingevolge art. 1 der wet van 24 December 
1921 (Stciatsblad n°. 1418) en op artikel 2 
van laatstgenoemde wet, alsmede op artikel 11 
van Ons gewijzigd besluit van 15 Maart 1910 
(Staatsblad n°. 86); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 10 
December 1921 (Staatsblad n° . 1350) en in 
artikel 1 van Ons beslui t van 2 Februari 1922 
(Staatsblad n°. 39) wordt in de plaats van 
H el der Vliereede, Ameland, Oostmahorn, 

Delfzijl 'en 1'ermunterzijl, gelezen: 
Delfzijl, Oostmahorn, Vliereede, den H.elder, 

Rotte,·da,n, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, 
Ho ek van Holland en Vlissingen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten Februari 1932. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsblad zal worden opgenomen. 

's-Gravenhage, den 20sten J anuari 1932. 
WILHELMINA. 

De 11Iinister van Financiën, De Ge e r. 
(Uitg eg . 28 Januari 1932.) 

s. 14. 

23 Januari 1932. BESLUIT tot verlenging 
van den termijn van schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Almelo 
van 13 October 1931, strekkende tot het 
onder bepaalde voorwaarden verleenen van 
subsidie u it de gemeentekas aan de bouw
vereeniging "Volksbelang" .aldaar, . voor 
het doen verrichten van bmnensch1lder
werk. 

D e scho,·sing is ve.,·lengcl tot 1 Maart 1982. 

s. 15. 

23 J anua,·i 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
z,colle van 28 December 1931 n°. 945 a, 
in zake beschikbaarstelling van een cre
cliet voor premietoeslag op de kosten van 
schi lderwerk. 

Geschorst tot 1 April 1982. 

s. 16. 
25 Januari 1932. BESLUIT tot nadere wij

ziging van de bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Departe
ment van Koloniën. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mini~ter :van 

Koloniën van 19 J anuari 1932, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 52; 

Gezien de bepalingen betreffende den Ge
neeskundigen Raad van het Departement van 
Koloniën · vastgesteld bij Ons besluit van 19 
Mei 1917, (St,aatsblad n°. 404), en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 28 Januari 1929 
(Staatsblad n°. 15); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

A. De bovengenoemde bepalingen worden 
nader gewijzigd als volgt: 

1 °. Het eerste lid van artikel 2 wordt ge
lezen: 

De Raad bestaat uit ten hoogste zes leden, 
;aarvan een tevens voorzitter is."; 

"2°. In het derde lid van artikel 2 en in 
het eerste lid van artikel 4 wordt in stede 
van leden", gelezen: ,,overige leden" ; voorts 
word~n de verder in de bepalingen voorko
mende woorden: ,,de voorzitter en de leden", 
gewijzigd in: ,,de voorzitte1· en de overige 
leden"· 

3°. :be eerste zin van het vierde lid van 
artikel 2 wordt gelezen: 

De voorzitter en de overige leden worden 
,,b/j voorkeur gekozen uit de gewezen genee~
,,kundigen van den Milita!ren Geneeskund1-

o-en Dienst of van den Dienst der Volksge-
";ondheid in ederlandsch-Indië."; 
" 4° In den tweeden zin van het vierde lid 
en i"u het zesde lid van artikel 2 worden de 
woorden: ,,burgerlijken geneeskundigen dienst" 
vervangen door: ,,Dienst der Volksgezond
heid"; 

5°. Het zevende lid van artikel 2 wordt 
gelezen: . 

"Bij afwezigheid __ of ontstentems van d.en 
voorzitter wordt h13 vervangen door het lid , 

" dat het langst in den Raad zitting heeft en 
;;bij gelijken ouderdom als lid door den oudste 
,,in leeftijd"; 

6°. Het tweede lid van artikel 6 wordt ge
lezen: 

Elke afdeeling treedt zelfstandig op; het 
d~derzoek en de keuring van militairen of 

"van voor den militairen dienst bestemde per
'.:sonen mag slechts geschieden door een af
"deeling, waarin zitting wordt genomen _door 

ten minste twee gewezen of nog m dienst 
"zijnde officieren van gezondheid. " ; 
" 7° . In het eerste lid van artikel 9 worden 
de woorden: ,,schrijver op _jaarloon, .. tevens 
huisbewaarder,", veranderd m: ,,schnJver l e 
klasse-huisbewaarder,''; 

8° . De aanhef van het tweede lid van ar-
tikel 9 wordt gelezen: . .. . 

,,Behalve bezoldiging gemet "h1J wonmg, 
vuur licht en water .. ... .... ......... , 

B. ' Onze Minister van Koloniën wordt ge
machtigd de toelagen van den voorzitte 1: en 
de overige leden van den Geneeskundigen 
Raad van het Departement van Koloniën te 
korten op denzelfden voet als voor de burger-
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lijke en militaire Rijksambtenaren is of zal 
worden bepaald. 

Onze Minjster van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Koloniën, De Graaf f 
(Uitg eg. 4 Februari 1932. ) 

s. 17. 

26 J anuari 1932. BESLUIT, houdende: 
1 °. intrekking van het Koninklijk be

sluit van den 17den Maart 1900 (Staats
blad n°. 34), gelijk dat sedert gewijzigd 
is, houdende vergunning aan Provisoren 
van het Oude en ieuwe Gasthuis te Zut
phen, bestuurders van het krankzinnigen
gesticht aldaar, tot oprichting van een 
gesticht voor krankzinnigen op het land
goed "Het Graffel", gemeente Warnsveld, 
a lsmede bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundigen; 

2°. het verleenen van vergunning aan 
Provisoren van het Oude en Nieuwe Gast
huis te Zutphen, als bestuurders van het 
krankzinnigengeaticht aldaar om van het 
"Groot Graffel" de gebouwen tot dusver 
bestemd en gebezigd voor de verpleging 
van krankzinnigen voor een gedeelte in te 
richten tot een gesticht voor krankzinni
gen; 

3°. aanwijzing van de beide observatie
paviljoenen, verbonden met het admini
stratiegebouw van "Het Groot Graffel", 
gezamenlijk als eene inrichting, welke niet 
als krankzinnigengest icht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 J anuari 1932, n°. 336, af
deel i ng Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de we t 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1932 wordt 

ingetrokken Ons besluit van 17 Maart 1900 
(Staatsblad n°. 34) gelijk dat sedert gewij 
zigd is. 

2. Aan Provisoren van het Oude en Nieuwe 
Gasthuis te Zutphen, bestuurders van het 
krankzinnigengesticht aldaar, wordt vergun
ning verleend om van het Groot Graffel, ge
legen in de gemeente Warnsveld, de gebouwen, 
tot dusver bestemd en gebezigd voor de ver
pleging van lijders, met uitzondering. evenwel 
van de beide observatiepaviljoenen, v1'rbon<len 
met het adm inistratiegebouw, in te richten 
tot een gesticht voor krankzinnigen, dat ge
acht zal worden één geheel uit te maken met 
het krankzinnigengesticht te Zutphen, bedoeld 
bij het Koninklij k besluit van 7 Mei 1888 
(Staatsblad n°. 83) . 

Zoowel voor het gesticht op het Groot Graf. 
fel , als voor de inrichting bedoeld in art. 3, 

zullen gelden de voorheen en thans overge
legde teekerungen en daarbij gegeven beschrij
ving. 

3. D e beide observatiepaviljoenen, verbon
den met het administratiegebouw, worden ge
zamenlij k onder de voorwaarden, vermeld in 
art. 12, aangewezen als eene inrichting, welke 
niet a ls gesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig bl ijkt aan te vull en of te 
wijzigen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw bepaalt voor elk paviljoen 
het tijdstip waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het aantal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen. 

5. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 335 krankzinnigen, 150 
mannen en 185 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het t ijdvak, 
eindigende 31 December 193 , nog 12 man
nen en 17 vrouwen verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in art. 3, mo
gen niet meer dan 50 mannen en 50 vrouwen 
verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1936, nog 4 mannen 
en 4 vrouwen verpleegd worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen op het terrein van het Groot Graffel geen 
opstallen, tenzij overeenkomstig de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artike l 2, 
worden opgericht en mag niet aan derden de 
beschikking over eenig deel van dit terrein 
worden gegeven. 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van het Groot Graffel, de 
rioleering en verdere inrichtingen op het ter
rein, zoomede de omheining van de tuinen, 
geen verander ing worden aangebracht, welke 
tengevolge zoude hebben, dat zij niet meer 
geheel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artike l 2. 

9. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk, 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

10. De geneeskundige b handeling der ver
pleegden wordt opgedragen, behalve aan den 
eersten geneeskundige, tevens werkzaam in het 
gesticht te Zutphen, aan ten minste dr ie ge
neeskundigen, die buiten de stich t ing geen 
pra.b...-i;ijk mogen uit.oefenen en waarvan ten 
minste twee moeten gevestigd zij n in woningen 
op het terre in van het Groot Graffel. 

11. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelij ke kennisgeving gezon
den aan diengene der Inspecteurs, bedoeld in 
art. 1 der wet van 27 April 181!4 (Staatsblad 
n°. 96), die door Onzen Minister van Binnen. 
landsche Zaken en Landbouw is belast met 
het toezicht op het Groot G raffel. 

12. De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen lijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be-
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Jast met het toezicht op het Groot Graffel. 
2. H et be tuur, de geneeskundigen, verb<;>n

den aan de inrichting, benevens het ovenge 
aldaar werkzame personeel, geven den mspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De genee kundigen, verbonden aan de 
inrichting maken regelmatig ten aanzien van 
de verple~gden, aan hunne behandeling toever
trouwd nauwkeurige aanteekemngen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, gee~_tel i~k en maat
schappelijk opz icht, van de WIJZ!/l"mgen, welke 
deze toe tand ondergaat, van b1Jzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit d_<;ze aanteeke
ningen moe voorts nu _en ~an bl~Jken of voort
zetting van de verplegmg;_ m _de u:,_nchtmg nog 
noodzakelijk of wenschehJk 1s. Z1J worden na 
het ontslag of overlijden van d".n verple~gde 
zorgvuldig bewaard geduren?e v1Jf en twmt1g 
jaren. Van deze aa_i:iteekemngen ~vordt aan 
den inspecteur op z1Jn verlangen rnzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, tot_den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie . 

-~- 5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek, of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verp\~eg
de staat onder ouderlijke m acht of voogd1J ; 

b. op schr iftel ijke ver½!aring van. den_ eer
sten geneeskund ige, dat z1Jne verp(!"gmg m de 
inrichting niet langer noodzakehJk of wen
schelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen Minister van B_in
nenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in dit artikel mochten wor-
den gegeven. .. 

13. Aan den inspecteur wordt te allen t1Jde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van het Groot Graffel. 

14. H et bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikk ingen, bedoeld in de artikelen 4,_ 7, 8 
en 12, zoomede een copie van_ de teekenmg~n 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aanwezig 
zijn in het Groot Graffel en aan den msp~c
teur zoom ede aan den Officier van J ustit,e, 
te aÎien t ijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoer ing van dit 
besluit dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1932. 

WILHELM! A . 

De M inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 15 Februari 1932. ) 

1 

s. 18. 
26 Januari 1932. BESLUIT tot wijziging en 

aanvulling van de Salarisregeling van 
leer! ing-verplegenden (Staatsblad 1930, 
n°. 154) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 23, tweede lid, en op ar

tikel 43, tweede lid, van het Bezoldigingsbe
sl uit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928; 

Op de gemeenschappelijke voordracht va~ 
Onze Ministers van Justitie, van Staat, Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en L and
bouw, van Onderwijs, Kunsten en ,vetenschap
pen, van Defensie, van Arbeid , Handel e~ 
Nijverheid en van Financiën van 22 J anuari 
1932, afdeeling A .S., _n°. 1003; 8 December 
1931, n°. 6573, afdeelmg Armwezen; 10 De
cember 1931 n°. 5063, afdeeling Hooger On
derwijs ; 21 ' December 1931, lste afdeeli~g, 
n°. 68 ; 5 Januari 1932, n°. 3574, afdeelmg 
Comptabi litei t; 13 Januari 1932, n°. 124, af
deeling Generale Thesaurie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
Salarisregeling van Jeerling-verplegenden1 
vastgesteld bij Ons besluit van den 3den Mei 
1930 (Staatsblad n° . 154) te wijzigen en aan te 
vullen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de aanhef van artikel 7 van 

vorengenoemde Salarisregeling wordt gelezen 
als volgt: . . 

Op de leerling-verplegenden vmden <;>ven
gens de bepalingen, de ov~r~angsbep~lmgen 
inbegrepen, van het Bezold1gmgsbeslu1t. Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928 - met U1tz~n
dering van die in de artikelen 1, _tweede lid, 
en 10 - voor zoover van toepassmg op ver
plegers, zooveel mogelijk overeenkomstige toe-
passing, met dien verstande, .... .. ........ .... enz. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder ".oor zoo
veel hem aangaat, belast met de U1tvoer111g 
van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepla~tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justit ie, J . Don n er. 
De Minister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b 1· o u c k. 
De Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
De M inister van Defensie a .i., 
Ruys de Beerenbro_~ck.. 

De Minister van Arbeid, Handel en Ni;verheid, 
T . J. Vers c huur. 

D e Minister van Financiën, D e Ge e r. 
( Uitg-eg. 4 J,' ebruari 1932. ) 

s. 19. 
28 Januari 1932. WET tot wettelijke rege

ling van het geldschietersbedrijf. 
Wij WILHELM! A , enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genoi:i:ien hebb!3n, 

dat het wenschelijk is eene wett:ehJke reg_4:ling 
vast te stellen voor het geldsch1etersbedr1Jf; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Paragraaf 1. A.Igemeene bepalingen. 

Art. 1. H et is verboden het beroep of be
drijf van geldschieter uit te oefenen, behou
dens in eene gemeentelij ke of in eene toege
laten particul iere geldschietbank. 

2. 1. Deze wet verstaat onder geldschieters 
alle natuurl ijke of rechtspersonen, die, onder 
welken naam of in welken vorm ook, een be
roep of, al of niet met het oogmerk om winst 
te behalen, een bedrijf maken van het uit
leenen van geldsommen, uitsluitend of voor 
een overwegend deel vijfhonderd gulden of 
m inder bedragend. Onder het uitleenen van 
geldsommen wordt begrepen het onmiddellijk 
of middellijk ter beschikking stellen van 
geldsommen of geldswaarden aan personen, 
die zich verplichten gel ijke of grootere geld
ommen of geldswaarden terug te geven. 

2. Als geldschieters in den zin dezer wet 
worden niet beschouwd: 

a. notaris en ; 
b. rechtspersonen, aangesloten bij de Coö

peratieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht 
of bij de Coöperatieve Centrale Boerenleen
bank te Eindhoven; 

c. rechtspersonen, aangesloten bij andere, 
bij algemeenen maatregel van bestuur ge
noemde, rechtspersonen; 

d. verzekeraars volgens de wet op het Le
ven verzekeringsbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 
716) ; 

e. instellingen, voorkomende op de lijst, be
doeld in artikel 3 der Armenwet. 

3. Deze wet verstaat onder geldschietban
ken alle inrichtingen, waar het beroep of 
bedrij f van geldschieter wordt uitgeoefend. 

Paragraaf 2. Van gemeentelijke gel!l
schletbanken. 

3. 1. Eene gemeentelijke geld chietbank 
wordt opgericht en opgeheven bij be lui t van 
den gemeenteraad. Een besluit tot oprichting 
of tot opheffing van eene gemeentelijke geld
schietbank wordt onderworpen aan de goed
keuring va n Gedeputeerde Staten. 

2. De gemeenteraad stelt een reglement 
vast voor de gemeentelijke geldschietbank. 
Het reglement en wijzig ingen daarvan worden 
onderworpen aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten. 

3. H et bepaalde in de artikelen 230- 232 
en 235, 236 en 237, tweede lid, van de Ge
meentewet is mede van toepassing ten aan
zien van de in het eerste en tweede I id be
doelde beslissingen van Gedeputeerde Staten. 

4. In het reglement van eene gemeentelijke 
geldschietbank wordt, behalve hetgeen de ge. 
meenteraad daarin verder wenscht vast te 
stell en, geregeld: 

1 °. het bestuur en het beheer van de bank; 
2°. de inrichting en de wijze van bijhou

ding van de registers; 
3°. de voorwaarden, waarop geldsommen 

ter leen zullen worden verstrekt; 
4°. het bedrij fskapitaal van de bank en de 

daarvoor te betalen vergoeding; 
5° . de bestemming van eventueele bedrijfs

overschotten. 
5. In het reglement wordt bepaald: 
1 °. dat de bank op Zondagen en algemeen 

erkende Christelijke feestdagen gesloten is; 

' · 2° . dat aan personen, die in ken lijken staat 
van dronkenschap verkeeren, geen geldsom
men worden uitgeleend. 

Paragraaf 3. Van particuliere geld• 
schietbanken. 

Afdeeling 1. Van het houden der banken 
in het algemeen. 

6. Particuliere geldschietbanken worden 
niet gehouden dan na toelating door Burge
meester en Wethouders. 

7. 1. De toelating wordt schriftelijk ge
vraagd onder overlegging van eene opgave 
van het perceel en de localiteiten, waarin de 
bank zal worden gehouden. 

2. Zij wordt alleen geweigerd, indien 
a. te duchten is, dat de bank niet in over

eenstemming met de bepalingen van deze wet, 
van eenen op deze wet berustenden Algemee
nen Maatregel van Bestuur of van plaatse
lijke verordeningen za l worden gehouden, of 
overigens misbruiken ten nadeele van de geld. 
leeners zijn te vreezen; 

b. de localiteiten, waarin de bank zal w01·
den gehouden, niet vo ldoen aan de eischen, 
daarvoor bij plaatselijke verordening gesteld; 

c. in deze locali teiten alcoholhoudende 
dranken verkrijgbaar zullen worden gesteld 
of eenig ander, niet aanverwant, bedrijf dan 
dat der bank zal worden uitgeoefend. 

3. Het verzoek om toelating wordt binnen 
eene week, nadat het is ingekomen, ter open
bare kennis gebracht. I eder kan tegen de in
williging bezwaren bij Burgemeester en Wet
houders inbrengen. 

8. 1. Binnen twee maanden wordt op het 
verzoek om· toelating schriftelijk beschikt. In
dien de toelating wordt verleend, wordt in het 
besluit opgenomen eene omschrijving van de 
local iteiten, waarin de bank zal worden ge
houden. 

2. De toelating geldt all een voor de local i
teiten in het besluit vermeld. Zij geeft slechts 
bevoegdheid tot het houden van de bank door 
den toegelatene persoonlij k of voor of ten 
name van den toegelatene en. onder zijne ver
antwoordelijkheid door een ander, die door 
hem daartoe schriftel ijk gemachtigd is. 

3. De toelating geldt mede voor hem, die 
na het over! ij den van den toegelatene het be
drijf voortzet, gedurende drie maanden na het 
overlijden, en, indien door hem binnen dien 
termijn toelating is gevraagd, tot de beschik
king op zijn verzoek. 

4. De toelating vervalt, indien de toege
latene onder curateele gesteld is of de boedel 
van den toegelatene in staat van insolventie 
verkeert. 

9. 1. Een besluit tot weigering van de toe
lating wordt met redenen omkleed. 

2. Tegen de weigering kan de belangheb
bende binnen eene maand na de dagteekening 
van het bes! uit bij Gedeputeerde Staten in 
beroep komen. Gedeputeerde Staten beslissen 
binnen twee maanden na den dag, waarop 
de voorz iening is gevraagd . 

3. Wordt het besluit van Gedeputeerde Sta
ten door Ons vernietigd, dan doen deze op
nieuw over de zaak uitspraak met inachtne
ming van Onze beslissing. 

10. 1. Inc::lien de belanghebbende aan zij ne 

l 
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bank een anderen naam, dan dien van "Geld
·schietbank" wenscht te geven, moet deze naam 
.door Burgemeester en Wethouders worden 
goedgekeurd. B urgemeester en Wethouders 
weigeren de goedkeuring, indien te duchten is, 
.dat de naam aan het bedrij f een valschen 
schijn zal geven. 

2. Geen andere naam dan die van "Geld
·schietbank" of, ind ien de in het eerste lid 
bedoelde goedkeuring is verkregen, dan de 
goedgekeurde mag door den toegelatene bij de 
uitoefening van zijn bedrijf, op welke wijze 
ook, worden gebezigd. 

ll. Op Zondagen en algemeen e rkende 
Christelijke feestdagen wordt het bedrijf niet 
uitgeoefend. 

12. Aan personen, die in kenlij ken staat 
van dronkenschap verkeeren, worden geen 
geldsommen uitgeleend. 

13. Aan iemand, die eene geldleening 
wenscht aan te gaan, mag de geldschieter 
geen hooger bedrag aan informatiekosten, on
<ler welken naam of in welken vorm ook, in 
rekening brengen, dan krachtens artikel 32, 
tweede lid, is bepaald. 

14. In een u itsluitend daartoe bestemd re
gister, waarvan de bladen door of vanwege 
het hoofd der plaatsel ijke pol itie zijn gewaar
merkt, wordt op den dag van het uitleenen 
achtereenvolgens zonder open vakken, tus
schenregels of kantteekeningen het bedrag van 
iedere uitgeleende geldsom of geldswaarde, de 
datum der uitleening, benevens de naam van 
-den geldleener ingeschreven, met vermelding 
van zoodanige b ijzonderheden, als bij plaatse
lijke verordening ingevolge artikel 15, sub b, 
wordt bepaald. 

15. 1. De gemeenteraad kan, onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten, bepalen: 

a. e ischen, waaraan local iteiten, waarin 
eene geldsch ietbank zal worden gehouden, 
moeten voldoen, alvorens de toelating kan 
worden verleend; 

b. de bij zonderheden, die ten aanzien van 
iedere uitgeleende geldsom of geldswaarde in 
het in artikel 14 bedoelde register moeten 
worden vermeld, benevens een model van dat 
register· 

c. ur~n, gedurende welke de geld chiet
banken gesloten moeten zijn; 

d. dat in het perceel, waarin eene geld
schietbank gehouden wordt, zekere beroepen 
of bedrijven niet, of niet zonder toestemming 
van Burgemeester en Wethouders uitgeoefend 
mogen worden, of zekere bezigheden niet, of 
niet zonder toestemming van Burgemeeste r en 
Wethouders mogen geschieden. 

2. Eene verordening, vastgesteld ingevolge 
het vorige lid, wordt na de goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten ter openbare kennis ge
bracht en aan de houders van geldschietban
ken medegedeeld. De houders van geldschiet. 
banken zijn van den j;weeden dag af na den 
<lag der mededeeling gehouden tot naleving 
van bepalingen, als bedoeld onder letter c 
van het vorige lid; tot naleving van be~~
lingen als bedoeld onder letters b en d z1Jn 
zij gehouden van den dertigsten dag af na den 
dag der mededeeling. 

16. 1. Burgemeester en Wethouders doen 
opstellen en bijhouden eene lijst, vermeldende 

alle toegelaten houders van geldschietbanken 
in de gemeente, de localiteiten en perceelen, 
waar deze geldschietbanken zij n gevestigd, 
benevens de door hen goedgekeurde namen 
dezer banken. · 

2. Deze lijst ligt ter secretarie der gemeen
te voor een ieder ter inzage. 

17. 1. Burgemeester en Wethouders doen 
ten minste éénmaal 's jaars, en voor ts zoo dik
wijl s a ls zij dit noodig oordeelen, door een of 
meer bij schriftel ij ke lastgeving aan te wijzen 
personen in de geldschietbanken een onder
zoek instellen naar het beheer van de bank. 

2. De houders van de geldschietbank ver
strekken aan personen, voorzien van voor-

, melde lastgeving, op verzoek alle ter zake van 
het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
onderzoek noodige inlichtingen, of inzage van 
bescheiden. 

18. Burgemeester en ·wethouders zenden 
eene schriftelijke waarschuwing aan den hou
der van eene geldschietbank, door of voor 
wien of in wiens bank wordt gehandeld in 
strijd met eene van de bepalingen van deze 
wet, van eenen op deze wet berustenden Al
gemeenen Maatregel van Bestuur of van eene 
krachtens deze wet vastgestelde verordening. 

19 . De toelating van den houder van eene 
geldschietbank kan door Burgemeester en 
Wethouders worden ingetrokken: 

1°. ind ien omstandigheden zich voordoen 
op grond waarvan, zoo zij vroeger bekend of 
te duchten geweest waren, de toelating zou 
zijn geweigerd; 

2°. indien blijkt, dat er binnen vijf jaren 
na de waarschuwing, bedoeld in artikel 18, 
andermaal termen zouden zijn voor toepassing 
van dat arti kei. 

20. 1. Een besluit tot intrekking wordt met 
redenen omkleed. 
· 2. Tegen de intrekking kan de belangheb

bende binnen veertien dagen bij Gedeputeerde 
Staten in beroep komen. Gedeputeerde Staten 
beslissen binnen twee maanden na den dag, 
waarop de voorziening is gevraagd. 

3. Gedurende den termijn voor het beroep 
en de behandeling daarvan blij ft de intrekking 
buiten werking. 

4. Wordt het besluit van Gedeputeerde Sta
ten door Ons vernietigd, dan doen deze op
nieuw over de zaak uitspraak met inachtne
ming van Onze beslissing. 

5. Indien de intrekking onherroepelijk is 
geworden, kan nieuwe toelating van dezelfde 
pe1·soon n iet plaats hebben, voordat vijf jaren 
zijn verstreken. 

21. Burgemeester en Wethouders brengen 
iedere onher roepelijk geworden intrekking van 
eene toelating onverwij ld ter openbare kennis 
en kondigen haar onverwij ld af in een of 
meer nieuwsbladen van de gemeente of, bij 
1,.-ebreke daarvan, in een of meer nieuwsbladen 
van eene naburige gemeente en door aanplak
king aan het gebouw van de bank. De af
kondiging in de nieuwsbladen wordt zoo spoe
dig mogelijk tweemaal herhaa ld. 

22. Van den dag af, waarop de intrekking 
onherroepelijk is geworden. mag de houder 
van de bank zijn bedrij f slechts voortzetten, 
voor zoover dat voor de afwikkeling van de 
loopende zaken noodzakelijk is. 
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23. Het in artikel 22 bepaalde vindt over
eenkomstige toepassing, indien de houder van 
de geldschietbank onder curateele gesteld is 
of zijn boedel in staat van insolventie ver
keert, met dien verstande, dat de in dat ar
tikel bedoelde voortzetting van het bedrijf 
door den curator geschiedt. 

24. De houders van geldschietbanken ver
leenen te allen tijde aan personen, voorzien 
van eene schriftelijke lastgeving van Burge
meester en W'ethouders tot binnentreden, toe
gang tot hunne localiteiten. 

Afdeeling 2. Van de overeenkornst van 
gelduitleening. 

25 . 1. Van eene overeenkomst van gelduit
leening door een geldschieter moet eene akte 
wo1·den opgemaakt. 

2. Het bij artikel 1934 van het Burgerlijk 
,vetboek bepaalde vindt ten aanzien van deze 
akte geen toepassing. 

26. 1. De akte, in het vorige artikel be
doeld, moet gesteld zijn in de N ederlandsche 
taal en moet duidelijk vermelden: 

a. plaats en datum van onderteekening; 
b. het bedrag der uitgeleende geldsom of 

geldswaarde, in cijfers en in letterschrift; 
c. de data, waarop de geldleener betalen 

moet, en de bedragen, welke hij op deze data 
verschuldigd is, terwijl mede aangegeven moet 
zijn, welk gedeelte van deze bedragen uit af
lossing en welk gedeelte uit interest bestaat. 

2. Indien, ingevolge de overeenkomst, de 
in de akte vermelde geldsom of geldswaarde, 
geheel of gedeel telijk, middellijk ter beschik
king van den geldleener wordt gesteld, in dier 
voege, dat hem of personen, door hem aan te 
wijzen, de bevoegdheid wordt gegeven gedu-
1·ende een zeker tijdvak geldsommen of gelds
waarden bij den geldschieter of bij een derde 
op te nemen, moet de akte, naast het in het 
vorige lid bepaalde, bovendien duidelijk de 
genoemde bevoegdheid omschrijven en nauw
keurig vermelden, welke verplichtingen voor 
den geldleener uit de overeenkomst voort
vloeien , indien van deze bevoegdheid gebrnik 
is gemaakt. Het in het vorige lid sub c be
paalde vindt ten aanzien van deze verplich
tingen dienovereenkomst ige toepassing. 

27. De akte moet in de gemeente, waar de 
geldschietbank gehouden wordt, worden on
derteekend . Is de geldleener verhinderd bij 
de onderteekening persoonlijk aanwezig te zijn, 
dan kan hij bij authentieke of, maar u itslu i
tend wanneer de echtgenoot van den geld
leener tot gemachtigde wordt aangewezen, bij 
onderhandsohe akte een ander tot ondertee
kening machtigen. 

28. De geldleener {of zijn gemachtigde) 
moet, vóór hij de akte onderteekent, door den 
geldschieter in de gelegenheid zijn gesteld 
van den inhoud daarvan op behoorlijke wijze 
kennis te nem en. 

29. 1. Tegelijk met de onderteekening van 
de akte moet de geldschieter den geldleener 
(of diens gemachtigde) het volle bedrag van 
de in de a kte vermelde hoofdsom, slechts ver
minderd met de kosten, in artikel 32 bedoeld 
( voorzoover deze gemaakt zijn, ten I aste van 
den geldleener zijn gebracht en nog niet door 
den geldleener zijn voldaan) of de volle in de 

akte ve1melde geldswaarde ter hand stellen. 
Moet volgens de overeenkomst terstond inte
rest bij vooruitbetaling worden voldaan, dan 
mag ook deze worden afgehouden. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel be
paalde vindt geen toepassing, voor zoover, in
gevolge de overeenkomst, de in de akte ver
melde geldsom of geldswaarde middellijk ter 
beschikking van den geldleener wordt gesteld, 
op de wijze, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 26. 

30. Terstond na de onderteekening van de 
akte moet de geldschieter den geldleener {of 
diens gemachtigde) een woordelijk gelijklui
dend, door den geldschieter geteekend af
schrift van de akte ter hand stellen. 

31. 1. De verschuldigde interestbedragen 
mogen niet hooge r zijn dan die, opgenomen in 
bij Algemeenen Maatregel van Bestuur vast 
te stell en tabellen. 

2. Deze tabellen vermelden de maximum
bedragen, uitgedrukt in hetzij eene geldsom, 
hetzij een percentage van de hoofdsom of van 
het nog niet afgeloste deel van de hoofdsom. 
De percentages kunnen worden aangegeven, 
hetzij over een vol jaar, hetzij over een korte
ren termijn. De bedragen kunnen versch il
lend worden gesteld, onder andere naar ge
lang van het bedrag van de uitgeleende geld
som, den duur van de leening, mede in ver
band met de termijnen van aflossing, en naar 
gelang de interest bij vooruitbetaling of op 
andere wijze wordt voldaan. 

3. De verschillende maxima worden zoo
danig bepaald, dat zij, naar Ons oordeel, het 
behalen van eene redelijke winst bij degelijk 
beheer mogelijk maken. 

32. 1. Kosten , onder welken naam of in 
welken vorm ook, mogen den geldleener niet 
in rekening worden gebracht, met uitzonde
ring van: 

a. zegel kosten ; 
b. kosten van porti voor toezending van 

kwijtingsbewijzen; 
c. informatiekosten ; 
d. indien van de geldl een ing eene nota

rieele akte wordt opgemaakt, de kosten dezer 
akte, 

2. Bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
wordt bepaald, welk bedrag aan informatie
kosten maximaal in rekening mag worden ge
bracht. Dit maximum kan verschi ll end worden 
gesteld onder andere naar gelang van het be
drag der geldleening. 

33. Geen andere verplichtingen, onder wel
ken naam of in welken vorm ook, dan die tot 
aflossing van de hoofdsom, tot betaling van 
den overeengekomen interest, een en ander in 
de overeengekomen termijnen en op de over
eengekomen data en tot vergoeding van de in 
artikel 32 bedoelde kosten, mogen den geld
leener worden opgelegd, behoudens het in ar
tikel 40 bepaalde. 

34. Overdracht, inpandgeving of elke an
dere handeling, waardoor de geldleener eenig 
recht op zijn arbeidsloon of salai·is of op 
andere inkomsten uit arbeid aan den geld
schieter of, ter zake van de geld leening, aan 
een derde toekent, is ongeldig. 

35. 1. De verplichtingen van den geldlee
ner, uit de overeenkomst voortvloeiend, mogen 
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niet door eene nadere overeenkomst worden 
verzwaard, tenzij de geldleener in gebreke is, 
en aan de voorschriften, in de volgende twee 
leden van dit artikel gesteld, wordt voldaan. 

2. Van de nadere overeenkomst moet eene 
akte worden opgemaakt. H et eerste lid van 
artikel 26, met uitzondering van het sub b 
bepaalde, is van toepassing. Van het sluiten 
van de nadere overeenkomst moet in het in 
artikel 14 bedoelde register melding worden 
gemaakt. 

3. Op de nadere overeenkomst is het in do 
artikelen 31, 32 en 34 bepaalde van toepas
sing. Het in art ikel 33 bepaalde is van toe
passing, met dien verstande, dat in plaats van 
,,overeengekomen" telkens gelezen wordt: 
,, nader overeengekomen" . 

4. Ten aanzien van de akte, in het tweede 
lid van dit artikel bedoeld, zijn de artikelen 
28 en 30 van toepass ing. 

5. Het bij artikel 1934 van het Burgelijk 
Wetboek bepaalde vindt ten aanzien van de 
in het tweede lid van dit arti kel bedoelde akte 
geen toepassing. 

6. Op de verplichtingen, uit de nadere over
eenkomst voortvloeiend, vindt het in het eer
ste lid van dit artikel bepaalde dienovereen
komstige toepassing. 

36. De verplichtingen, in het vorig artikel 
bedoeld, kunnen niet rechtsgeldi g in eenigen 
anderen vorm worden overgebracht, met dien 
verstande, dat, mocht de geldleener uit een 
wisselbrief of eene promesse aan order worden 
aangesproken, het bij artikel 148a van het 
Wetboek van Koophandel bepaalde dienover
eenkomstige toepassing vindt. 

37. De geldschieter is verplicht op ieder 
redelijk mondeling of schriftelijk verzoek van 
een geldleener om ter zake dienende inlich
tingen betreffende eene door dezen met den 
geldschieter gesloten overeenkomst van geld
leening binnen acht dagen mondeling of 
schriftelijk, behoorlijk antwoord te geven. 

38. De geldschieter is, behoudens in de ge
vallen ,bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
bepaald, verplicht van iedere aflossing en van 
iedere betaling van interest onverwijld een 
behoorlij k kwijtingsbewijs aan dengeen, die 
de betaling heeft verricht, ter hand te stel
l en of te doen toekomen. Bovendien moet hij 
het bedrag der kwijting onverwijld aanteeke
nen in het in artikel 14 bedoelde register. 

39. De geld leener is tot vervroegde beta-
1 i ng van interesttermijnen en tot versnelde af
lossing bevoegd. In het laatste geval onder
gaan de nog verschuldigde interesttermijnen 
-dienovereenkomstige vermindering. 

40. De geldschieter is bevoegd te bedingen, 
dat indien de geldl eener, na in gebreke te 
zijn gesteld , nalatig mocht blijven een ver
vallen termijn van interest of aflossing te be
talen, het niet-afgeloste deel van de hoofd
som on do loopende interest terstond opeisch
baar zullen zijn. 

41. Bedingen, waarbij van het in de ar
tikelen 30, 33, 34, 36, 37, 38 en 39 bepaalde 
wordt afgeweken, zijn nietig. 

42. Ni etig zijn: 
a. overeenkomsten van gelduitleening, ge

.sloten door geldschieters anders dan in het 

bedrijf van eene gemeentelijke of eene toege
laten particuliere geldschietbank; 

b. door geldschieters gesloten overeenkom
sten van gelduitleening, waarvan geen akte 
is opgemaakt; 

c. door geldschieters gesloten overeenkom
sten van gelduitleening, indien de akte niet 
vol doet aan het bij artikel 26 bepaalde, of 
indien de onderteekening der akte heeft plaat.~ 
gehad in strijd met het bij artikel 27 be
paalde; 

d. door geldschieters gesloten overeenkom
sten van gelduitleening, indien deze overeen
komsten bedingen bevatten in strijd met het 
bij of krachtens de artikelen 31 en 32 be
paalde; 

e. door geldschieters gesloten overeenkom
sten van gelduitleening, indien bij de onder
teekening der akte niet is voldaan aan het bij 
arti kei 29 bepaal de ; 

f. door geldschieters in strijd met het in 
artikel 12 bepaalde gesloten overeenkomsten 
van gelduitleening; 

g. nadere overeenkomsten, welke niet vol
doen aan het bepaalde in artikel 35, eerste, 
tweede en derde lid. 

43. In geval van nietigheid, als bedoeld in 
het vorige artikel, van eene overeenkomst van 
gelduitleening, kan de geldleener, indien het
geen hij in verband met de overeenkomst aan 
den geldschieter heeft betaald meer bedraagt, 
dan hij in verband met de overeenkomst van 
den geldschieter heeft ontvangen, dit meer
dere terstond van den geldschieter terug vor
deren. Bedraagt het minder, dan kan de 
geldschieter het versch il van den geldleener 
terugvorderen, met dien verstande, dat de 
rechter bepaalt, in welke termijnen de geld
leener aan zijne verplichting tot terugbetal ing 
zal hebben te voldoen. 

Paragraaf 4. Vrlj,stelllngen. 

44. 1. Wij behoudens Ons voor ten aanzien 
van een persoon, die een beroep of bedrijf 
maakt van het uitleenen van geldsommen, als 
in artikel 2 bedoeld, te verklaren, dat de be
pali ngen dezer wet op hem niet van toepas
sing zijn. 

2. Het afleggen van deze verklaring wordt 
door Ons niet geweigerd ten aanzien van een 
rechtspersoon, die, naar Ons oordeel, uitslu i
tend of in hoofdzaak de bestrijding van den 
woeker ten doel heeft. 

Paragraaf 5. Van de commissie van 
advies en bijstand. 

45. 1. Er wordt ingestel d eene commissie, 
die, zoowel op daartoe door Onzen Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast gedaan 
verzoek, als uit eigen beweging, voorlichting 
geeft aan de Regeering omtrent alle met het 
geldschietersbedrijf in verband staande onder
werpen. 

2. Over de Algemeene Maatregelen van 
Bestuur, in de artikelen 2, 31, 32 en 38 be
doel<I, en over eene verklaring, als in artikel 
44 bedoelà, wordt deze commissie gehoord. 

3. De commissie bestaat uit ten minste 
vijf, door Ons, op voordracht van Onzen voor
noemden Minister, te benoemen leden. 
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4. Een der leden wordt clo01· Ons als Voor
zitter aangewezen. 

5. Aan de commissie kan door Ons een 
secretar is worden toegevoegd. 

6. Door Ons wordt eene instnictie voor de 
commissie vastgesteld ter regeling harer werk. 
zaamheclen. 

7. Jaarlijks brengt de commissie aan Ons 
een verslag uit omtrent hare werkzaamheden, 
welk verslag aan de Staten-Generaal wordt 
meclegedeelcl. 

Paragraaf 6. Strafbepalingen. 

46. Hij, die anders clan krachtens eene in
gevolge deze wet vereischte toelating het be
roep of bedrijf van geldschieter uitoefent, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaar, of met geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden. 

47. 1. Hij, die opzettelijk onjuiste opgaven 
inschrijft in het register, becloelcl in artikel 
14, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden. 

2. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden wordt gestraft hij, die niet voldoet 
aan een verzoek, tot hem gericht ingevolge 
artikel 17, tweede lid, of die handelt in strijd 
met het bepaalde in artikel 24. 

48. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of met geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden wordt gestraft hij, die han
delt in strijd met het bepaalde in artikel 10, 
tweede l id, in artikel 12, in artikel 29, en in 
artikel 38, eersten zin. 

49. De geldschieter, of diens gemachtigde, 
die eene overeenkomst van gelduitleening sluit, 
zonder daarvan eene akte op te maken, of die 
eene akte van gelcluitleening onclerteekent, 
welke niet voldoet aan de vereischten, in ar
tikel 26 genoemd, of welke eene overeen
komst inhoudt niet voldoend aan de voor
schriften van de tweede afcleeling van de der
de paragraaf, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of met geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

50. De geldschieter, of diens gemachtigde, 
die verplichtingen van den geldleener, uit de 
in artikel 25 bedoelde overeenkomst of uit de 
in artikel 35 bedoelde nadere overeenkomst 
voortvloeiend, in eenigen ande1·en vorm over
brengt, of die eene nadere overeenkomst sluit 
in strijd met het bij artikel 35, eerste, tweede 
en derde lid, bepaalde, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of met 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

51. Mot geldboete van ten hoogste honderd 
gulden of met hechtenis van ten hoogste veer
tien dagen wordt gestraft hij, die handelt in 
strijd met het bepaalde in artikel 11, in ar
tikel 13, in artikel 14, in artikel 30, in ai·

tikel 37 en in artikel 38, tweeden zin. 
52. Hij, die handelt in strijd met h"s be

paalde in eene gemeentelijke verordening in
gevolge artikel 15, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste honderd gulden, of met 
hechtenis van ten hoogste veertien dagen. 

53. Indien eene geldschietbank wordt ge
houden door of vanwege eene vennootschap 
onder eene firma, of eene naamlooze vennoot
schap of een zedelijk lichaam, is voor de straf
bare feiten bedoeld in de artikelen 46 tot en 

met 52 aansprakelijk hij, aan wien het houden 
van de bank is opgedragen, of die daaraan 
deelneemt, en, bij gebreke van zoodanige per
sonen, ieder der beheerende vennooten of der 
bestuurders. iet strafbaar is hij, van wien 
blijkt, dat het strafbare feit buiten zijn toe
doen is gepleegd. 

54. 1. Met het opsporen van de overtredin
gen van deze wet en van ingevolge deze wet 
vastgestelde verordeningen zijn, behalve de 
ambtenaren, aangewezen bij artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast alle 
ambtenaren der gemeentepolitie. 

2. De voormelde ambtenaren zijn te allen 
tijde bevoegd, de uitlevering te vorderen van 
al hetgeen redelijkenvijze vermoed kan wor
den gediend te hebben of bestemd te zijn ge
weest tot het plegen van eene overtreding 
van deze wet en in beslag te nemen alles, wat 
dienen kan tot bewijs van de overtreding. 

3. De voormelde ambtenaren hebben te al
len tijde vrijen toegang tot alle localiteiten en 
alle plaatsen, waar het geldschietersbedrijf 
wordt uitgeoefend, of waar redelijkerwijze ver
moed kan worden, dat zulks het geval is. 

4. Indien de voormelde ambtenaren bij de 
toepassing van de bepalingen van dit artikel 
eene woning moeten binnentreden, doen zij 
dat tegen den wil van den bewoner niet dan 
op schriftelijke lastgeving van den burgemees
ter. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee. 
maal vier-en-twintig uren aan hem, wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 

55. De feiten, bij de artikelen 47 tot en 
met 52 strafbaar gesteld, worden beschouwd 
als overtredingen; het feit, bij artikel 46 
strafbaar ge te ld, als een misdrijf. 

Paragraaf 7. Overgangsbepalingen. 
56. De reglementen van gemeentelijke geld

schietbanken vervallen twee maanden na het 
in werking treden van deze wet, indien zij 
niet met inachtneming van de bepalingen 
van deze wet binnen dien termijn zijn her
zien. 

57. Particuliere geldschietbanken, welke bij 
het in werking treden van deze wet bestaan, 
worden gedurende eene maand na het in wer
king treden van deze wet en - indien hare 
houders binnen die maand toelating hebben 
gevraagd, of zich schriftel ijk bij Burgemees
ter en Wethouders hebben aangemeld - ge
durende zes maanden na het in werking tre
den van deze wet, voor de toepassing van deze 
wet met toegelaten geldschietbanken gel ijk 
gesteld. Na verloop van den termijn van gelijk
stelling, vindt artikel 22 overeenkomstige toe
passing, tenzij vóórdien de toelating heeft 
plaats gehad. 

Paragraaf 8. Slotbepalingen. 
58 . Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel "Geld chieterswet". 
59. 1. De artikelen 44 en 45 dezer wet tre

den in werking op den dag, volgende op dien, 
waarop de afkondiging dezer wet plaaui heeft. 
De overige artikelen treden in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag. 

2. Verordeningen ter uitvoering van artikel 
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15 kunnen vóó1· het in den laatsten zin van 
het eerste lid bedoelde tijdstip worden vast
gesteld en goedgekeurd . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, ' den 28sten J a

nuari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van B innenlantlsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de B eerenbr ou ck. 

De Minister van JW!titie, J . Don n er. 
( Uitgeg . 18 Februari 1932.) 

s. 20. 

29 Januari 1932. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1923. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 Januari 1932, Directie van 
den Landbouw, n°. 949, Ajdeeling I ; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gere

kend te behooren tot het wild in het geheele 
Rijk met uitzondering van de navolgende ge
bieden, te weten de gemeenten Castricum, Eg-
1nond-Binnen en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1933. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
19 Februari 1931 (Staatsblad n° . 61), ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der J acht
wet 1923. 

Onze Minister van Binnenland:iche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1932. 

s. 21. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlantlsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 15 Februari 1932.) 

29 Januari 1932. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
30sten December 1925 (Staatsblad n°. 
547) , waarbij aan de Vereeniging van 
Broeders-Penitenten, gevestigd in Huize 
Padua te Boekel vergunning wordt ver
leend tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen in de gemeente Apeldoorn . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 26 Januari 1932, n°. 341, af
deèling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n° . 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. I. In artikel 4 van Ons besluit van 30 
December 1925 (Staatsblad n°. 647), zooals 
dat artikel laatstelijk luidt ingevolge de wij
ziging bij Ons besluit van 11 October 1930 
(Staatsblad n° . 400), wordt in het 2e lid in 
plaats van "31 December 1931" gelezen: ,,31 
December 1936". . 

Art. II. In artikel 5 van Ons besluit van 
30 December 1925 (Staatsblad n°. 647), zooals 

1 
dat artikel l aatstelijk luidt ingevolge de wij
ziging bij Ons besluit van 14 Maart 1929 
(Staatsblad n°. 81), wordt in het 2e lid in 
plaats van "31 December 1931" gelezen: ,,31 
December 1936". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten J anuari 1932. 

s. 22. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlantlsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbr·ouck. 
(Uitgeg. 15 Februa,·i 1932. ) 

Nog niet verschenen. Wordt achterin opge
nomen. 

s. 23 . 

29 Januari 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 20 November 
1919 (Staatsblad n°. 760), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij de artikelen 137, tweede 
lid, en 153, derde lid , der Invaliditeitswet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 15 October 
1931, n°. 2353, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 137, tweede lid, en artikel 
163, derde lid, der Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24sten November 1931, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Januari 1932, n°. 
99, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 20 November 1919, 

S taatsblad n° . 760 en te !:iepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 2 van Ons vorengenoemd 

besluit van 20 November 1919, Staatsblad n°. 
760, wordt als volgt gelezen: 

,,Ingeval aan het bestuur der Bank blijkt, 
dat de aanvrager van een invaliditeitsrente, 
of van een weduwenrente, als bedoeld in ar
tikel 81c, sub 1 °., der Invaliditeitswet, reeds 
recht op inval idi teitsrente, onderscheidenlijk 
weduwenrente, had kunnen doen gelden op 
een vroegeren dag dan dien der aanvraag, 
wordt, voorzoover betreft de invaliditeitsrente 
na gedaan verzoek van den aanvrager, eerst
bedoelde dag als dag van indiening der aan
vraag beschouwd.". 

Art. II. Artikel 3 van Ons vorengenoemd 
besluit vervalt. 

Art. III. Artikel 6 van Ons vorengenoemd 
besluit wordt gelezen als volgt: 
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.,Voor de beslissing op de aanvraag van in
validiteits- of ouderdomsrente wordt de ver
zekering in de gevallen, in de artikelen 1, 2 
en 4 onderscheiden, geacht te hebben ge
duurd tot den dag, welke in die gevall en als 
dag van indiening der aanvraag geldt.". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoe ring van dit 
besluit, dat in het Stv.atsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 29sten J anuar i 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

(Uitg eg. 15 J,' ebruari 1932.) 

s. 24. 

29 Januari 1932. BESLUIT tot het bepalen 
van den dag, waarop de wet van 26 No
vember 1931 (Staatsblad n°. 476), hou
dende bepalingen tot regeling van den 
kleinhandel in a lcoholhoudende dranken, 
in werking treedt. 

De inwerkingtreding is bepaald 1 April 1932. 

s. 25. 

29 Januari 1932. BESLU IT tot nadere wij
ziging van den algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in de artikelen 5, 9 
en 17 van de Schepenwet, vastgesteld bij 
Koninklijk beslui t van 22 September 1909 
(Staatsblad n°. 315) , het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 4 November 
1926 (Staatsblad n°. 369). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 9 Januari 1932, La. G.G., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
19 J anuari 1932, n°. 21 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 J anuari 1932, L a. 
F. , Afdeeling Vervoer- en :Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 5, 9 en 17 van de 
Schepenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In den a lgemeenen maatregel van bestuur, 

als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van 
de Schepenwet, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 22 September 1909 (Staatsblad n°. 
315), het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 4 November 1926 (Staatsblad n° . 
369), wordt de volgende wijziging aange
bracht: 

Art. I. Aan artikel 54 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, 1 ui den de: 

.,3. Door de in artikel 39 bedoelde com
"miss ie kan, wanneer dit zonder gevaar voor 
"schip en bemanning kan geschieden, onder 
,,door haar te stellen voorwaarden eene ge
"1-ingere uitwatering worden toegestaan dan 
"volgens de bepalingen van dit besluit, mits 
.,ten m inste voldaan wordt aan de eischen, 
"gesteld bij het op 5 Juli 1930 te Londen 

"gesloten Ver?,rag betreffende de uitwatering 
., van schepen. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten J anuari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y m e r. 
( Uitgeg. 11 Februari 1932.) 

s. 26. 

29 J anua:T'i 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het beslui t van den raad der gemeente 
Al1nel o d.d. 10 December 1931, waarbij 
aan S. H . B onthuis, Directeur der Ge
meente-Lichtbedrijven, als zoodanig we
gens lichamelijke ongeschikthe id eervol 
ontslag is vecleend per 1 F ebruari 1932. 

Geschorst tot 1 J uni 19312 . 

s. 27. 

3 Februari 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Broodbesl uit (Staatsblad 1925, n° . 
478). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 8 Decem
ber 1931, n°. 1180 D, afdeeling Volksgezond
heid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581), gewijzigd bij 
de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n° . 308); 

Gezien het Broodbesluit (Staatsblad 1925, 
n°. 478); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 19 J anuari 1932, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
29 J anuari 1932, n° . 50 D, afdeeling Volks
gezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in het Broodbesluit (Staatsblad 1925, 

n° . 478) de navolgende wijzigingen aan te 
brengen: 

A rt. I. In artikel 3 wordt in pl aats van 
"Waren, welke op brood gel ijken" gelezen 
,,Brood of waren, ·wel ke op brood gelijken" . 

Art. II. Aan artikel 6 wordt een nie,,w lid 
toegevoegd, 1 uidende: 

4. Gesneden brood mag uitsluitend in een 
verpakking, waarin het aan de verbruikers 
kan worden afgeleverd en die het geheel om
hult, worden vervoerd of in winkels of werk
plaatsen, bij winkeliers of bakkers in gebruik, 
ten verkoop in voorraad worden gehouden of 
afgeleverd. . 

Art. III. In artikel 8 wordt in p laats van 
,,c. van deeg, dat met de voeten is bewerkt." 
gelezen: 

c. van kleurstoffen of van grondstoffen, 
welke een kunstmatige kleurstof bevatten; 

d. van deeg, dat met de voeten is bewerkt. 
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Art. IV. In artikel 9, eerste lid, onder b, 

wordt in plaats van "2.4 %" gelezen "2.2 %". 
Aan artikel 9 wordt een nieuw lid toege

l'oegd, luidende: 
3. Het gehalte aan ruw zand in de droge 

stof der kruim mag bij het brood, bedoeld in 
artikel 1, eerste I id, onder b en c, alsmede 
bij dat, bedoeld in artikel 1, eerste I id, onder 
d en e, voorzoover daarin zemelen met het 
bloote oog wel waarneembaar zijn, niet hoo
ger zijn dan 0.10 %. 

Art. V. In artikel 10, eerste lid, wordt tus
schen " mag het gewicht van de droge stof 
van een brood" en "niet lager zijn" ingevoegd 
,, , waaronder bij gesneden brood wordt ver
staan het gewicht van de droge stof van de 
sneden brood, welke in één verpakking aan
wezig is,". 

In artikel 10, eerste lid, onder a, wordt ge
lezen in plaats van " 240 gram of veelvouden 
daarvan" ,,120 gram, 240 gram of veelvouden 
van 240 gram". 

In artikel 10, eerste lid , onder b, wordt ge
lezen in plaats van "225 gram of 2, 3, 4 of 5 
maal 225 gram" ,,115 gram, 225 gram of 2, 
3, 4 of 5 maal 225 gram". 

I n artikel 10, eerste lid , onder c, wordt ge
lezen in plaats van " 260 gram of 2, 3, 5, 10, 
15, 20 of 30 maal 260 gram" ,,130 gram, 260 
gram of 2, 3, 5, 10, 15, 20 of 30 maal 260 
gram". 

Art. VI. Artikel 11 wordt gelezen als 
rnlgt: 

1. Brood, bedoeld in artikel 1, eerste lid 
onder d, of brood, voorzien van een der in 
het eerste lid van artikel 4 bedoelde merken 
of een daarop gelijkend merk, moet zijn be
reid uit deeg, aangemaakt met melk, welke 
voldoet aan de eischen, in artikel 2 van het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43), zooals 
dit besluit is gewijzigd, gesteld, waaraan ten 
hoogste 10 % water mag zijn toegevoegd. In 
plaats van melk mag zijn gebruikt water met 
zooveel melkpoeder of met zooveel taptemelk
poeder en boter, dat de samenstelling van het 
brood overeenkomt met die van brood, bereid 
als in den vorigen volzin is aangegeven. 

2. Het gehal te aan vet moet tenminste 
3.0 %, dat aan watervrij melksuiker tenminste 
2.4 %, dat aan calciumoxyde tenminste 0.12 % 
bedragen van de droge stof der kruim bij 
het brood bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder d, en bij brood voorzien van een der 
in het eerste lid van artikel 4 bedoelde mer
ken of een daarop gelijkend merk, in beide 
gevallen voorzoover daarin zemelen met het 
bloote oog niet waarneembaar zijn. 

Het gehalte aan vet moet tenminste 4.0 %, 
dat aan watervrij melksuiker tenminste 2.4 % 
bedragen van de droge stof der kruim bij het 
brood, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 
d, en bij brood, voorzien van een der in het 
eerste lid van artikel 4 bedoelde merken óf 
een daarop gelijkend merk, in beide gevallen, 
voorzoover daarin zemelen met het bloote oog 
wel waarneembaar zijn. 

3. H et product van het in het tweede lid 
van dit artikel bedoelde kruimvetgehalte en 
het nieuw Kirschnergetal van het botervet, in 
5 gram van dit kruimvet aanwezig, moet ten
mi n·ste 30 bedragen. 

L. & S. 1932. 

Art. VIL Aan artikel 14, eerste lid , wordt 
het volgende toegevoegd: 

/. zemelen en grint mogen niet zijn toege
,·oegd, behalve bij roggebrood, doch hierbij 
uitsluitend aan de korst; 

g. de korst mag niet verbrand en de kruim 
moet gaar zijn ; 

h. het moet vrij zijn van conserveermid
delen. 

B. In de Methoden van Onderzoek, behoo
rende bij het Broodbesluit (Staatsblad 1925, 
n°. 478) , de navolgende wijzigingen aan te 
breno-en · 

a. "'On.der 1. Droge sto f wordt achter de 
woorden "uit het middengedeelte van het 
brood," de komma weggelaten en ingevoegd 
"of bij gesneden brood, zooveel sneden uit 
het midden van het in een verpakking aan
wezige brood, als te zamen tenminste 50 gram 
wegen,". 

b. Tusscheh 2. Vet en 3. R eichert-Wollny
getal enz. wordt ingevoegd: 

2a. M elksuiker. 

25 g kruim (waarvan het watergehalf.e be
kend moet zijn) worden na in een kolf van 
ongeveer 500 cm3 bedeeld te zijn met 200 cm3 
water enkele uren bij kamertemperatuur be
waard, gedurende welken tijd herhaaldelijk 
wordt omgeschud. Daarna wordt de vloeistot 
door een droog filter gefiltreerd. Van het 
filtraat worden 100 cm3 in een Erlenmeyer 
kolf van ongeveer 200 cm3 gebracht en de 
kolf, na bedeeld te zijn met 5 cm3 eener één
procentige pepton-oplossing en enkele stukjes 
puimsteen . met een wattenprop gesloten. De 
vloeistof wordt door koken uitgedampt tot 10 
à 20 cm3, na af!i;oeling met een reincultuur 
van Saccharomyces cerevisiae, uit persgist, ge
ënt en gedurende ongeveer 30 uur geplaatst 
bij 35° C. De vloeistof wordt daarna even op
gekookt en nadat zij is afgekoeld overgebracht 
in een maatkolfje van 50 cm3, aangevuld tot 
de maatstreep, gemengd en gefiltreerd. In het 
filtraat wordt het reduceerend vermogen be
paald met koperproefvocht op de wijze als 
beschreven onder 8 van de Methoden van On
derzoek behoorende bij het Melkbesluit (Staats
blad 1929, n°. 43), zooals dit is gewijzigd, en 
uitgedrukt als watervrij melksuiker. 

2b. Calciumoxyde. 

De asch van een hoeveelheid kruim, welke 
ongeveer 5 g droge stof bevat, wordt in water 
opgelost onder toevoeging van verdund zout
zuur (4 N) en een paar druppels methyloranje 
( een oplossing in water 1 : 1000). De zoo 
noodig gefiltreerde vloeistof wordt na opko
ken met ammonia zwak alcalisch gemaakt en 
met ongeveer 5 cm3 1/2 N zoutzuur en 5 cm3 
oxaalzuuroplossing (2.5 %) bedeeld. Na op
koken wordt onder roeren 10 cm3 verzadigde 
ammoniumoxalaat-oplossing toegevoegd en de 
vloeistof verwarmd tot het neerslag zich kris
tallijn heeft afgescheiden. 

Nadat de vloeistof is afgekoeld worden 5 
cm3 natriumacetaat-oplossing (20 % ) onder 
omroeren toegevoegd. Na 12 uur staan wordt 
gefi ltreerd en het neerslag uitgewasschen tot
dat het filtraat chloorvrij is. H et calcium
oxalaat wordt, na in verdund zwavelzuur 

~ 
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(4 N) te zijn opgelost, met 1/20 N kalium
permanganaat getitreerd. Uit deze titratie 
wordt de hoeveelheid calciumoxyde berekend. 

c. Het opschrift van 5 wordt gelezen als 
rnlgt: 

5. A sch, keukenzout, keukenzoutv,-ije asch 
en ruw zand. 

Aan 5. wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

c. Ruw zand. 
De asch verkregen volgens de methode onder 
5b aangegeven wordt met warm verdund zout
zuur ( 4 N) uitgetrokken. De hierbij verkregen 
rest wordt door een aschvrij filter afgefil
treerd, uitgewasschen, verbrand, gegloeid en 
na afkoelen gewogen. 

De verkregen rest is " ruw zand". 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-GravenhagE:, den 3den F ebruari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T . J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 19 Februari 1932.) 

s_ 28. 

3 Februari 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 12 Maart 
1930 (Staatsblad n° . 71), betreffende het 
R eglement en het Programma van de 
e indexamens der hoogere burgerscholen A. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 
Januari 1932, n°. 881, Afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 12 Maart 1930 (Staatsblad n° . 71) 
te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat onder 1° . in Ons aangehaald 

beslui t in plaats van " met ingang van 1 Ja
nuari 1933" wordt gelezen: met ingang van 
1 J anua ri 1935. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
" 'etenschappen is be last met de uitvoering 
van dit besluit, hetwel k in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den F ebruari 1932. 

s. 29 . 

WILHELMINA . 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
( Uitge g. 12 Februari 1932.) 

3 Peb1·ua1·i 1932. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig art. 157 der 
H ooger -onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Baarnsch lyceum te 
Baarn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
December 1931, n° . 15738 III, a fdeeling Voor
bere idend H ooger en Middel baar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 19 
J anua ri 1932, n°. 18) ; 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor-
11oemden Minister van 30 Januari 1932, n° . 
896, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
del baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 eptember 1931 de afdee

ling gymnas ium van het B aarnsch lyceum te 
Baarn, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aa n te wijzen a ls bevoegd om, met inachtne
m ing de r desbetreffende wettelijke voorschrif
ten aan haar lee rlingen, die het onderwijs tot 
aan het einde hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift van bekwaamheid tot universitaire 
studiën af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel 11 der Hooger-onderwijswet ver
meld, wordt gelijkgesteld . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gewnden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1932. 

s. 30. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J. T e r ps t ra. 
( Uitgeg. 16 Februari 1932.) 

3 Februari 1932. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 10 April 1919 (Staatsblad n°. 163 i, 
waarbij aan Clem ence D esloges, als be
stuurderesse van het te Schimmert geves
t igde zedelijk lichaam " Dochteren der 
Wijshei d" , vergunning is verleend het ge
sticht voor idioten te Druten, tot de OJJ
richting waarvan vergunning is verleend 
bij Koninklijk Besluit van 17 October 
1904 (Staatsblad n° . 236), in te richten 
tot een gesticht voor zwakzinnigen (idio
ten en imbecill en). 

Wij WILHEL 1lNA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister vau 

Staat, Minister van BinnenJandsche Zaken en 
L andbouw van 29 J anuari 1932, n°. 387, af
deeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n° . 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
H et tweede lid van artikel 3 van Ons be

sluit van 10 April 1919 (S taatsblad n°. 163) 
wordt nader gelezen a ls volgt: 

,,Bovendien mogen in het gesticht geduren
de het t ijdvak e indi gende 31 December 1936 
nog 30 meisjes worden verpleegd. " 

Onze Minister van BinnenJandsche Zaken en 
L andbouw is belast met de uitvoermg van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister ,,an Staat, 
Afiniste1· van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys d e B eere nbrouck. 

( Uitgeg. 7 Maart 1932.) 
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s. 31. 
4 Februa,·i 1932. BESLUIT tot verklaring 

van het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor het aan
leggen van een speelplaats, tevens oefen
terrein, ten behoeve van de openbare la 
gere school te M eteren (gemeente Gelder. 
maZsen). 

s. 32. 

4 Februari 1932. WET tot w1Jz1gmg van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) en van 
de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 
566). 

Bijl. Handel. 2° Kamer 1931/1932, n°. 166, 
1-6. 

Handel. 2• Kamer 1931/1932, bladz. 1014. 
Bijl. Handel. l • Kamer 1931/1932, n° . 166, 

bladz. 1- 3. 
Handel. id. 1931/1932, bladz. 156. 
Wij WILHELMINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om over te gaan tot 
wijziging van onderscheidene bepalingen der 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543), laatstelijk 
gewijzigd bij de Wet van 12 December 1929 
(Staatsblad n°. 530) en der Pakketpostwet 
(Staatsblad 1917, n°. 566), laatstelijk gewij
zigd bij de Wet van 7 Februari 1929 (Staats
blad n°. 30); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I . In artikel 2, lste lid, sub 2°. van 

de Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt 
in plaats van " binnen den kring van één 
postkantoor of één hulpkantoor" gelezen "bin
nen den kring van één kantoor der posterijen". 

In het lste lid , sub 4° . van genoemd ar
tikel 2 wordt in plaats van "of slechts één 
brief tegelijk vervoerd wordt" gelezen "of 
slechts één brief vervoerd w01·dt", wordt in 
plaats van " de brieven niet bestemd zijn om 
in het buit.enland ter post bezorgd te worden" 
gelezen "het bepaalde bij artikel 30, lste lid, 
sub 6°. dezer wet op deze brieven niet van 
toepassing is" en wordt in plaats van " waar
mede het brievenvervoer plaats vindt" gelezen 
,,waarmede dit brievenvervoer plaats vindt". 

In het 2de lid van genoemd artikel 2 wordt 
in plaats van "binnen den kring van één post
of één hulpkantoor" gelezen "binnen den 
kring van één kantoor der posterijen". 

Art. II. In den aanhef van het l ste lid 
van artikel 4 van de Postwet (Staatsblad 1919. 
n°. 543) vervalt het nummer " 1". 

Het 2de lid van genoemd artikel 4 vervalt. 
Art. III. In artikel 5, 2de lid van de Post

wet (Staatsblad 1919. n° . 543) wordt in plaats 
va n "door Ons" ge1ezen "door Onzen Minister 
van Waterstaat". 

Art. IV. Het 6de en het 7de lid van artikel 
7 van de Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) 
worden gelezen: 

"6 . Stukken, als bedoeld in een der drie 
YOorgaande artikelen, welke niet voldoen aan 
de daarvoor gegeven voorschriften worden zoo 
mogelijk behandeld als een der overige in 
die artikelen bedoelde · soorten van stukken, 
dan wel als brieven. 

7. Is behandeling als bedoeld in het vorige 
lid niet mogelijk of wordt het om eenige re
den wenschelijk geacht de stukken niet te ver
zenden dan worden die stukken aan den af
zender, indien deze bekend is, teruggegeven. 
Is de afzender niet bekend, dan wordt van het 
niet verzenden mededeeling gedaan aan den 
geadresseerde." 

Art. V. In artikel 8 van de Postwet (Staats
blad 1919, n°. 543) wordt in plaats van "met 
de uitvoering van deze wet belast" gelezen 
,,van Wate1·staat". 

Art. VI. Aan artikel 11, 2de lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt toe
gevoegd " In de door Ons te bepalen gevallen 
en op de door Ons te stellen voorwaarden kan 
ten aanzien van gewoon aangeteekende stuk
ken van deze regeling worden afgeweken". 

Na het 2de lid van genoemd artikel wordt 
een nieuw lid opgenomen, luidende als volgt: 

"3. In gevallen, waarin zulks door Ons 
wordt bepaald, wordt op door Ons te stellen 
voorwaarden aan personen, gemachtigd tot het 
in ontvangst nemen van aangeteekende stuk
ken een identiteitsbewijs verstrekt. Voor de 
verstrekking van deze identiteitsbewijzen kan 
een door Ons te bepalen recht worden gehe
ven, hetwelk nochtans niet meer zal bedragen 
dan 40 cent per jaar." 

Het 3de en het 4de lid van dit artikel wor
den genummerd als 4de, resp. 5de lid. 

Art. VII. Aan artikel 13, lste lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt toe
gevoegd: ,,Voor ambtshalve aangeteekende 
stukken, als bedoeld in artikel 14 dezer Wet, 
wordt geen schadevergoeding verleend". 

Art. VIII. In artikel 14, 2de lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n° . 543) wordt in 

1 plaats van "driemaal" gelezen "tweemaal". 
Het 3de lid van genoemd artikel wordt ge

lezen: 
"3. Ambtshalve aanteekening geschiedt 

eveneens van stukken, welke niet op een kan
toor der posterijen ter aanteekening worden 
aangeboden, doch waarvan blijkens op de 
stukken voorkomende aanwijzingen niettemin 
aanteekening wordt gewenscht. Indien het bij 
vooruitbetaling· verschuldigde aanteekenrecht 
niet op het stuk is verantwoord, wordt het 
stuk slechts uitgereikt tegen betaling van 
tweemaal het aanteekenrecht, onverminderd 
het eventueel verschuldigde port, met dien 
verstande, dat eenmaal het aanteekunrecht 
wordt terugbetaald, als de belanghebbende 
aantoont, dat het stuk geen voorwerpen be
vat, waarvan aanteekening verplicht is." 

Art. IX. In artikel 15, lste lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) vervalt 
het woord "aangeteekende". 

Art. X. Artikel 16 van de Postwet (Staats. 
blad 1919, n°. 543) wordt gelezen: ,,Behou
dens in de gevallen, genoemd in artikel 13 
dezer wet bestaat terzake van de behandeling 
van stukken door den dienst der posterijen 
geen aanspraak op schadevergoeding". 

Art. XI. In artikel 20, 6de lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt in 
plaats van " indien het stuk niet binnen een 
tijdvak van twee jaren, te rekenen van den 
dag der üitgifte, ter uitbetaling is aangebo
den" gelezen "indien aanbieding ter uitbeta-
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ling niet heeft plaats gevonden binnen een 
tijdvak van twee jaren te rekenen van den 
dag der uitgifte". 

Art. XII. In artikel 21 van de Postwet 
(Staatsblad 1919, n° . 543) wordt in plaats 
van "wisselbrieven, assignatiën" gelezen ,,wis
selbrieven". 

Artikel XIII. In artikel 22. lste 1 id van 
de Postwet ( Staatsbfod 1919, n°. 543) verval
len de woorden ,,op postkantoren". 

Het laatste lid van genoemd artikel vervalt. 
Art. XIV. De laatste zin van artikel 25 , 

2de lid van de Postwet (Staatsblad 1919, n°. 
543) vervalt. _ 

De eerste zin van het 3de lid van dit artikel 
zooals dit lid is gewijzigd bij artikel XII van 
de wet van 22 December 1922 (Staatsblad n°. 
699) wordt gelezen: 

,,Indien deze terugzending niet mogelijk is, 
worden de stukken op last van den kanton
rechter te 's-Gravenhage en onder de voor
zorgen door Ons te bepalen geopend". 

Art. XV. In artikel 28, 2de lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt in 
plaats van "de Koloniën en bezittingen van 
het Rijk in andern werelddeelen" gelezen 
,,Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao" . 

Art. XVI. In artikel 29, 2de lid van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt na 
"brieven" tusschengevoegd " als bedoeld in 
het vorige lid". 

Het 5de lid van genoemd artikel wordt ge
lezen als volgt: 

"5. Voor het in het 3de lid aangegeven 
vervoer wordt voor zoover het vervoer niet 
geschiedt met schepen behoorende tot de zee
macht van den Staat, een vergoeding uitge
keerd, welke bij overeenkomst wordt vastge
steld. 

Bij gebreke van overeenstemming wordt de 
verschuldigde vergoeding, op een verzoek
schrift van het bestuur der po2terijen, na ver
hoor of behoorlijke oproeping van het be
stuur of den vertegenwoordiger der onderne
ming, bepaald door den kantonrechter in wiens 
ressort het bestuur der onderneming is geves
tigd of de haven van inscheping is gelegen" . 

Het 7de lid van genoemd artikel vervalt. 
Art. XVII. In artikel 30, l ste lid, sub 5°. 

van de Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) 
wordt in plaats van "één post- of hulpkan
toor" gelezen "één kantoor der posterijen". 
Aan het slot van het bepaalde sub 6°. van 
het lste lid van dit artikel wordt toegevoegd: 
"Deze bepaling is niet van toepassing, indien 
uit zoodanig vervoer geen nadeel voor den 
Staat kan voortvloeien" . 

Art. XVIII. Na artikel 32 van de Post
wet (Staatsblad 1919, n°. 543) wordt een 
nieuw artikel opgenomen, luidende als volgt: 

"Art. 32bis. Alle bescheiden, welke door 
den dienst der posterijen worden gebezigd, 
zijn vrij van zegelrecht." 

Art. XIX. In artikel 2, 2de lid van de 
P akketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566) ver
vallen de woorden "bij vooruitbetaling". 

Art. XX. In artikel 4, 2de lid van de 
Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566) ver
vallen de woorden "bij vooruitbetaling". 

Art. XXI. In artikel 5, l ste lid der Pak
ketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566) wordt . 

in plaats van " wordt aan den afzender ver
goeding verleend" gelezen " wordt met toe
passing, in de <laan-oor in aanmerking ko
mende gevallen, van het bepaalde bij artikel 
93 van het Wetboek van Koophandel, aan den 
afzender vergoeding verleend". 

In den laatsten zin van het 3de lid van 
genoemd artikel worden de woorden "is, met 
toepassing van het bepaalde bij artikel 93 
van het Wetboek van Koophandel, vergoeding 
van dat gedeelte, of in geval van beschadi
ging, van de werkelijk toegebrachte schade 
verschuldigd" vervangen door "wordt dat ge
deelte of in geval van beschadiging de wer
kelijk toegebrachte schade vergoed, met dien 
verstande, dat de vergoeding het bedrag der 
aangegeven waarde niet te boven gaat" . 

Art. XXII. In artikel 6, lste lid, sub b en 
c van de Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 
566) wordt telkens in plaats van "zij" gele
zen " de schade". 

In het 3de lid van genoemd artikel wordt 
in plaats van " 30" gelezen "20". 

Art. XXIII. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Fe

bruari 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
( Uitgeg . 22 Feb,·uari 1932.) 

s. 33. 

4 Februari 1932. \VET tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 34. 

4 Februari 1932. BESLUIT houdende bepalin" 
van het tijdstip van in werking treden de~ 
Winkelsluitingswet 1930 (Staatsbl. no. 460). 

De inwerkingtreding is bepaald op 1 lrlei 1932. 

s. 35. 

4 Februari 1932. BESLUIT tot bekrachtiging 
van wijzigingen van het Rijnvaartpolitie 
reglement voor den Rijn met inbegrip van 
de Waal en de Lek. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 13 Januari 1932, La. D.D., 
Afdeeling Waterstaatsrecht, en van Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken van 13 
Januari 1932, n°. 1411, Directie van Economi
sche Zaken; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van November/ 
December 1931 vastgestelde hierna te noemen 
wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement ; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Januari 1932, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de l\finisters van 28 Januari 1932, La. K., 
Afdeeling Waterstaat-srecht en van 30 Januari 
1932, Directie van Economische Zaken, n°. 3385; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. Dat met ingang van den datum, waarop 

het kanaal van Kembs voor de scheepvaart zal 
worden opengesteld van kracht zullen zijn de 
hierna te noemen wijzigingen van het bij Ons 
besluit van 23 Januari 1913 (Staatsblad n°. 40) 
bekrachtigde Rijnvaartpolitiere~lement, ten 
aanzien waarvan het laatst wiJzigingen van 
kracht zijn verklaard bij Ons besluit van 27 
Juni 1931 (Staatsblad n°. 256), 

a. par. 22, cijfer 1, wordt gelezen als vo1gt : 
" 1. Tusschen Bazel en Straatsburg is de 

vaart verboden bij een waterstand van meer 
dan 3 m aan de tegenwoordige peilschaal te 
Bazel. Tusschen Straatsburg en Lauterburg is 
de stoomvaart verboden bij een waterstand 
van meer dan 5 m aan de peilschaal te Straats
burg. Tusschen Lauterburg en Maxau mogen 
stoomschepen niet varen, wanneer de water
stand van 7 m aan de peilschaal te Maxau 
(merk III volg ens cijfer 2 en 3) bereikt of 
overschreden is". 

b. na par. 26 wordt het volgende ingelascht: 
"11. Bijzondere Voorschriften voor de vaart 

op het lateraal kanaal van den Rijn (vak van 
Huningen tot Kembs). 

Par. 26bis. 
· 1. In het kanaal van Kembs, bovenwaarts 

van de boven voorhaven der sluizen, moeten de 
schepen en vlotten binnen de bebakende vaar
geul blijven. 

2. Het is aan stroomafwaarts varende sche
pen en vlotten verboden boven de stuw te 
Kembs de grenslijn te overschrijden, welke op 
de wederzjjdsche oevers is aangeduid bij dag 
door een blauw en witte vlag en bij nacht door 
twee boven elkaar geplaatste groene lichten. 

Het is »an elk schip of vlot verboden te ko
men in het toevoer- of het afvoerkanaal van het 
electriciteitswerk te Kembs, waarvan de boven 
en benedengrenzen zijn aangeduid op de wijze, 
in het vorige lid vermeld. 

3. Behalve in geval van overmacht, is het 
in het kanaal van Kembs verboden op te draaien 
buiten het voorloopige uitmondingskanaal in 
den Rijn of buiten de zwaaiplaats, gelegen 
bovenwaarts van de bovenvoorhaven der 
sluizen. 

Par. 26ter. 

1. De schutting door de sluizen geschiedt 
naar de volgorde van aankomst in de voorha
vens behoudens de hierna genoemde uitzon
deringen. In buitengewone omstandigheden 
kunnen sommige schepen, in het bijzonder 
schepen bestemd voor openbare diensten, 
schepen, geladen met gevaaropleverende 
stoffen of stoffen welke tijdens de vaart aan 
spoedig bederf onderhevig zijn, schepen, waarop 
zich gevallen van besmettelijke ziekte hebben 
voorgedaan, zoomede booten en drijvend ma
terieel, welke voor hulpverleening zijn bestemd, 
een en ander indien zij voorzien zijn van een 
door de bevoegde autoriteiten daartoe afgege
ven bewijs, recht van voorschutting door de 
sluizen doen gelden. 

2. Sleeptreinen, afzonderlijk varende sche
pen en vlotten moeten bij het naderen van de 
voorhavens vaart verminderen en hun aankomst 

melden door een aangehouden geluidsein. Zij 
moeten in de voorhavens stoppen buiten de 
door de stoppalen aangegeven grenzen. Indien 
zij hun weg willen vervolgen, moeten zij bij 
dag een roode vlag en bij nacht een rood licht 
hijschen; zij zijn dan verplicht zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die hun door het sluisper
soneel worden gegeven met betrekking tot het 
naderen en het doorvaren van de sluizen. 
Indien zij hun weg niet willen of kunnen ver
volgen, moeten zij ligplaats nemen op de plaat
sen, welke hun door dit personeel worden 
aangewezen. 

3. De toestemming om een sluis binnen te 
varen wordt aangeduid bij dag door een groene 
schijf, bij nacht door een groen licht; het bin
nenvaren moet plaats hebben zoodra het sein 
gegeven is. 

4. In de sluizen moeten de schepen en vlot
ten blijven tusschen de op de sluismuren aan
gegeven grenzen; voor het vastmeren en het 
verhalen mag alleen gebruik worden gemaakt 
van de kruispennen en van de bolders; tijdens 
het vullen of het ledigen van de schutkolk, 
moeten de schepen en vlotten zoodanig vast
gemeerd zijn en moeten de meertrossen zoo
danig wf den bediend, dat geen stooten tegen 
de sluis uren of tegen de sluisdeuren kunnen 
voorkom n ; het gebruik van wrijfhouten of 
dergelijk is verplicht ; het gebruik van met 
ijzer bes agen bootshaken is verboden ; gedu
rende h oponthoud van de vaartuigen in de 
sluizen oeten de machines worden stilgezet. 

5. D toestemming om de sluizen uit te 
varen iordt aangeduid bij dag door een 
roode s ijf en bij nacht door een rood licht; 
het uit aren moet plaats hebben zoodra het 
sein is egeven. 

6. ~t sluispersoneel bepaalt of de schepen 
en vlot n de sluizen met eigen middelen kun
nen in- f uitvaren dan wel of zij van de kaap
stander gebruik moeten maken. Deze kaap
stander worden ter beschikking van de gezag
voerde;van schepen en vlotten gesteld en vol-
gens h aanwijzingen bediend. 

7. a het uitvaren van de sluizen moeten 
de sch1pen en vlotten, die niet onmiddellijk 
hun we,& vervolgen, ligplaats nemen op de plaat
sen, welke hun door het sluispersoneel worden 
aangewezen. 

8. Kleine vaartuigen hebben niet het recht 
schutting te eischen." 

c. Aan par. 27 wordt het volgende toege-
voegd: ·. 

"7. Op het lateraal kanaal van den Rijn 
(vak van Huningen tot Kembs) mogen schepen 
en vlotten, behalve in geval van overmacht, 
niet stilliggen of vastmaken buiten de voor
havens van de sluizen of buiten het voorloopige 
uitmondingskanaal in den Rijn. Bovenwaarts 
van de bovenvoorhaven der sluizen is het ver
boden te ankeren buiten de bebakende vaar
geul." 

d. Par. 32, cijfer 2, wordt gelezen als volgt : 
"2. De breedte van de vlotten mag niet 

meer bedragen dan : 20 m op het lateraal kanaal 
van den Rijn (vak van Huningen tot Kembs) ; 

63 m tusschen Mannheim en Millingen ; 
4 7 m beneden Millingen. 
De lengte der vlotten, de roeren niet 

medegerekend, mag niet meer bedragen dan 
220 m, behalve op het lateraal kanaal van 
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d!'.n ~ijn (vak van Huningen tot Kembs), waar 
ZIJ met meer mag bedragen dan 160 m." 

II. dat met ingang van 1 Maart 1932 van 
~acht zullen zijn de hierna te noemen wijzi
gmgen van het onder I genoemde Rijnvaart
politiereglement: Par. 41 wordt gelezen als 
volgt: 

W aarschuwposten. 
Par. 41. 

"Waarschuwposten zijn ingericht op het 
riviervak tusschen Bingen en St. Goar. 

De waarschuwposten seinen aan de stroom
opwaartsvarende schepen de nadering van 
stroomafwaartsvarende schepen en vlotten. 

De plaatsen der waarschuwposten en de 
vorm en beteekenis van de door de waarschuw
post~n ge?ezigde seinen worden door openbare 
ke=gevmg door de bevoegde autoriteiten 
bekend gemaakt. 

Bijzondere voorschriften voor de vaart in het 
riviervak van het Bingerloah. 

1. Tien minuten voordat schepen of vlotten 
van Bingen of van het tegenovergelegen recht
sche vaarwater ter hoogte van Rüdesheim 
stroomafwaarts varen, moeten de gezagvoerders 
hun voornemen daartoe aan den waarschuwpost 
OJ;> den Muizentoren kenbaar maken door het 
hijschen van een witte vla~ ter halver hoogte 
aan den mast. Wanneer zij genoodzaakt zijn 
van het vaarwater van het Bingerloch gebruik 
te maken, moeten zij naast de witte vlag nog 
een roode vlag hijschen. 

Deze schepen of vlotten mogen eerst dan af
of verdervaren, wanneer daartoe door den 
waarschuwpost op den Muizentoren het teeken 
is gegeven. Deze geeft voor het tweede vaar
water de toestemtning om door te varen door 
de volgende seinen : 

een roode bol voor een afzonderlijk stroom
afwaarts komend schip ; 

een witte bol voor een stroomafwaarts ko
menden sleeptrein ; 

een roode en een witte bol voor een afdrijvend 
vlot. 

Voor het vaarwater van het Bingerlooh wor
den de bollen vervanuen door vlauuen van 
dezelfde kleur. 

0 00 

2. Bij het opvaren naar het vaarwater van 
het Bingerloch of naar het tweede vaarwater 
moge1?: schepen en sleeptreinen km 29,4 niet 
voorb1Jvaren, zoolang op het balkon van den 
Muizentoren geheschen is : 

a. voor het vaarwater van het Bingerloch 
een roode vlag met een vierkant wit veld in het 
tnidden; 

b. voor het tweede vaarwater een rood en 
witte bol. 

De schepen of sleeptreinen, welke stroomaf
waarts van km 29.4 moeten wachten, moeten 
zoodanig ligplaats nemen, dat het vaarwater 
voor de stroomafwaartsvarende vaart vrijblijft. 

Bijzondere voorschriften voor het aanleggen te 
St. Goar. 

Wanneer stoomschepen voor personenver
V?er te St. Goar willen aanleggen, moeten zij 
dit aan den waarschuwpost, opgesteld aan 
de Bank bij km 53.41, kenbaar maken, door het 
toonen van een rood en witte vlag." 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenliage, den 4den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k 1 a n tl. 
(Uitgeg. 16 Febr. 1932). 

s. 36 . 

4 Februari 1932. BESLUIT tot vernietigin,,. 
van een besluit van den Raad der ge°. 
meente Ossendrecht van 23 September 
1931, strekkende tot heffing van alle ge
meente-ambtenaren van een bijdrage van 
3 % van den pensioensgrondslag voor 
eigen pensioen en een bijdrage van 5½ % 
van den pensioensgrondslag voor weduwen
en weezenpensioen, welke bijdrage be
perkt blijft tot een pensioensgrondslag 
van f 3000. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsohe 
Zaken en Landbouw van den 30 October 1931, 
2e Afdeeling A. n°. 960 en van den 6 No
vember 1931, n°. 11324, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot vernietiging van een be
sluit van den Raad der gemeente Ossendrecht 
van 23 September 1931, strekkende tot hef
fing van alle gemeente-ambtenaren van ee!l 
bijdrage van 3 % van den pensioensgrondslag 
voor eigen pensioen en een bijdrage van 51h % 
van den pensioensgrondslag voor weduwen- en 
weezenpensioen, welke bijdrage beperkt blijft 
tot een pensioensgrondslag van f 3000; 

Overwegende dat in de openbare vergade
ring van den Raad der gemeente Ossendrecht 
van 23 ·September 1931 is voorgesteld van alle 
gemeente-ambtenaren de volgende bijdragen 
te heffen: 

a. 3 % van den pensioensgrondslag voor 
eigen pensioen en 

b. 5½ % van den pensioensgrondslag voor 
weduwen- en weezenpensioen, welke bijdrage 
beperkt blijft tot een pensioensgrondslag van 
f 3000 ; 

Overwegende dat in diezelfde vergadering 
de Raad zich met dit voorstel heeft vereenigd 
en dienovereenkomstig besloten; 

Overwegende dat in artikel 83 van het in 
zijne openbare vergadering van 9 Juni 1931 
door den Raad der gemeente Ossendrecht vast
gestelde Ambtenarenreglement o. m. wordt be
paald, dat, alvorens de Raad of Burgemeester 
en Wethouders overgaan tot het vaststellen, 
aanvullen, wijzigen of intrekken van eenig 
algemeen bindend voorschrift de ambtenaren 
betreffende, aan vereenigingen van ambtena
ren, waarbij ambtenaren in dienst der ge
meente zijn aangesloten, gelegenheid wordt 
gegeven haar gevoelen te doen kennen, wor
dende in gemeld artikel voorts vastgelegd, 
wat onder vereenigingen van ambtenaren is 
te verstaan en op welke wijze bedoelde gele
genheid zal worden gegeven; 

Overwegende dat blijkens de notulen der 
openbare raadsvergadering van 23 Sept.:nnber 
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1931 met betrekking tot het in die verg:aderi~~ 
genomen besluit tot heffing van pens10ensb1J
dragen artikel 83 van ~~t Ambtenarenregl~
ment niet is nageleefd, ziJnde toe~ dat besluit 
genomen zonder dat aan vereemgmgen van 
ambtenaren, waarbij ambtenaren in d!enst der 
gemeente zijn aangesloten, gelegenheid 1s ge
geven daaromtrent haar gevoelen te doen 
kennen; . . 

Overwegende, dat de bepalmg van artikel 
125 der Ambtenarenwet 1929 - dat met be
trekking tot den rechtstoestand der ambtena
ren, o.a. de aan vereenigingen van ambtena
ren te geven gelegenheid haar gevoelen te 
doen kennen vaste regelen zullen gelden -
verijdeld zou' worden - gelijk ook de. in ar
tikel 126 dier wet neergelegde sanctie van 
hare werking zou worden beroofd - indien 
het den Raad zou vrijstaan naar believen. van 
de ingevolge die artikelen vastgestelde voor
schriften af te wijken; 

Overwegende dat het alzoo met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 onvereenigbaar is, 
dat de Raad als het bevoegd gezag der ge
meente overgaande tot het stellen van, de 
ambtenaren betreffende, algemeen ver?inden
de voorschriften, nalaat aan vereemgmgen 
van ambtenaren gelegenheid te geven daar
omtrent overeenkomstig de door dat bevoegd 
gezag der gemeente zelf vastgestelde regelen, 
haar gevoelen te doen kennen; 

Overwegende dat het onderwerpelijk hesluit 
inhoudt een de amötenaren betreffend alge
meen verbindend voorschrift; 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
Ossend,·echt mitsdien wettelijk onbevoegd was 
dat besluit te nemen zonder aan vereenigingen 
van ambtenaren op de in het Ambtenaren
reglement geregelde wijze gelegenheid te heb
ben gegeven daaromtrent haar gevoelen te 
doen kennen en dat besluit nemende zonder 
op bedoelde wijze die gel_~genheid te_ hebben 
gegeven, handelde in stnJd met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 December 1931, n°. 46) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van den 27 Januari 1932, 
2e Afdeeling A, n°. 954 en van 1 Februari 
1932, n°. 1619, afd. Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den Raad der gemeen

te Ossend,·echt te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepla~tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Grnvenhage, den 4den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister •van J ustitie, J . Don n e r. 
De M.inister van Staat, 

Minister van Binnenlai,dsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
( Uitgeg. 18 Februa,·i 1932.} 

' 1 

s. 37. 

5 Februari 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 28 September 
1920, Staatsblad n°. 760, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
houdende een regeling der premiebetaling 
door middel van dagzegels. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht ."'.'an O?-zen Minister van 

Arbeid Handel en NiJverhe1d van 24 Novem
ber 1931, no. 2736, afdeeling Arbeidersverze-
kering; . . . . 

Gezien artikel 408, eerste hd, der Invalid1te1ts
wet · 

D~n Raad van State gehoord (advies van den 
19 Januari 1932, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport va_n Onzen voor
noemden Minister van 3 Februan 1932, n°. 166, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, _dat het wen~chelijk is de rege
ling, neergelegd m Ons beslmt van 28 Septem
ber 1920, Staatsblad n°. 760, mede te doen gelden 
voor personen, die bij wijze van werkverschaf
fing zijn te werk gesteld; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 28 September 

1920, Staatsblad no. 760, en te bepalen als volgt: 

I. 
In de considerans en in artikel 1 van Ons 

vorena~ngehaald besluit wordt achter: ,,wer~
zaam zijn" ingevoegd: ,,en voo~_personen, die 
bij wijze van werkverschaffing z1Jn te werk ge
steld". 

Aan artikel 1 van Ons vorenaangehaald be
sluit worden toegevoegd de woorden: 

Het in hoofdstuk III van de Tweede Afdee
ling der Invaliditeitswet bepaalde blijf~. ech~er 
van toepassing ten aanzien van de bJJ WIJZe 
van werkverschaffing te werk gestelde personen, 
die in een kalenderweek gedurende meer dan 
vier dagen door denzelfden werkgever in werk
verschaffing zijn te werk geRteld." 

IL 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 

den Maandag, volgende op den tweeden dag 
na dien der dagt ekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. . .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Ni.J· 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst 'en in afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad vari State. 

's-Gravenhao-e, den 5den Februari 1932. 0 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J". Verschuur. 
(Uitgeg. 22 Febr. 1932.) 

s. 38. 

6 Februari 1932. BESLUIT tot nadere aan
vulling van het Koninklijk besluit van 11 
Maart 1914 (Staatsblad n°. 148) tot rege
ling van het examen als apothekers
assistent. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
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December 1931, n°. 48863, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Januari 1932, n°. 22}; 

Gelet op het nader advies van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1932, n°. 
447, afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In het zesde lid van het eenig artikel van 

Ons besluit van 11 Maart 1914 (Staat .~ blad 
n°. 148) , laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 19 J ui i 1927 (Staatsblad n°. 254}. wordt 
de punt aan het slot vervangen door eene 
komma ; daaraan wordt toegevoegd: hetzij 
eene middelbare school voor meisjes, hetzij 
eene school, aan welker e inddiploma Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en ·weten
schappen in verband met het algemeen leer
plan dezer school dit recht heeft verbonden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·w etenschappen i belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaat t, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Februari 1932. 

s. 39. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
1{,insten en W etenschappen, 

J . Terpstra. 
(Uitgeg. 26 Februari 1932.) 

6 Feb1·,ia,•i 1932. BESLUIT, houdende bepa
lingen ten aanzien van het Rijkstelefoon
net Schiedarn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat het wensche

lijk is, de verzorging van den aanleg en de 
exploitatie van het Rijkstel efoonnet Schiedam 
ten behoeve van het Rijk op te dragen aan de 
Gemeente R otterdam en deze met het beheer 
en de uitvoering van den dienst van genoemd 
Rijkstelefoonnet te belasten; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

Op de voordracht van Ûnzen Minister van 
\Vaterstaat van 4 Januari 1932, n°. 15, Hoofd
bestuur der Posterij en, Telegrafie en Tele
fonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
Januari 1932, n°. 20) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Februari 1932, n°. 
2, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Te)efonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Met ingang van de inwerk ing

treding van de overeenkomstig het aan dit 
besluit gehechte ontwerp tusschen het Rijk en 
de Gemeente Rotterdam te sluiten overeen
komst, geldt voor het R ijksnet Schiedan, de 
regel ing, zooals die in de volgende artikelen 
en in genoemde ontwerp-overeenkomst is be
paald. 

2. lngetrnkken wordt, met ingang van den 
i11 het vorige lid bedoelden datum, Ons be
sluit van 24 September 1925 (Staatsblad n°. 
392). 

3. Het Rijkstelefoonreglement 1929 blijft 

voor het Rijksnet Schiedam van toepassing, 
voor zoover daarvan niet in de volgende ar
tikelen en in genoemde overeenkomst wordt 
afgeweken. 

2. De Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie is bevoegd voor zaken, 
die door Ons of Onzen voornoemden Minister 
aan zijn beleid zijn overgelaten, voor het 
Rijksnet S chieda1n een van de overige Rijks
netten a fwijkende regeling te treffen. 

3. 1. Voor de aansluiting aan het Telefoon
net Schieà,a1n zullen gelden de tarieven en de 
voorwaarden van het gebruik, als ingevolge 
de concessie voor het telefoonnet Rotte,·dam 
zijn of worden goedgekeurd. 

2. Gesprekken tus chen het net Schieda11i 
en het net RotteràJam worden geacht te zijn 
locale gesprekken. 

3. Met afwijking van het bepaalde in lid 1 
van a rt. 19 Rijkstelefoonreglement 1929 zijn 
de aanteekeningen van den Gemeentelijken 
Telefoondienst te Rotte,·dam omtrent de ver
schuldi gde telefoongelden beslissend, wat be
treft den localen telefoondienst te Schiedam 
en het telefoonverkeer tusschen Schiedani en 
R otterdam. 

4. Onverminderd het bepaalde in dit be
slui t heeft de Directeur-Generaal der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie het toezicht op 
de uitvoering van de in artikel 1 genoemde 
overeenkomst en is hij bevoegd, voor zooveel 
noodig in a fwijking van de terzake van die 
bevoegdheid bestaande bepalingen, om, waar 
in die overeenkomst een goedkeuring aan hem 
is voorbehouden, deze al of niet te verleenen. 

5. Aan Onzen voornoemden Minister wordt, 
voor zooveel noodig, machtiging verleend om 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden tijdelijke afwij
kingen te gelasten van dit besluit. 

6. Onze voornoemde Minister stelt den da
tum van inwerkingtreding van de overeen
komst, in artikel 1 genoemd, vast. 

Onze Minister van ,vaterstaat is belast met 
de ui tvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 6den F ebruari 1932. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg. 29 Februari 1932.) 

OVEREENKOMST tot verzo,·ging van den 
aanleg en de exploi tatie van het Rijks
telc/oonnel Schiedam doo,· den Gemeente
lij ken 'l'ele /oondienst te Rotte,·dani. 

De Directeur-Genernal der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie , ten deze handelende voor 
en 11am&ns het Rijk (Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie), daartoe door 
den Minister van Waterstaat gemachtigd ter 
uitvoering van het Koninklijk besluit van 6 
Febrnari 1932 (Staatsblad n°. 39) en de Di
recteur van den Gemeentelijken Telefoondienst 
te R otterda,n, ten deze handel ende voor en 
namens de Gemeente Rotterda11,, ingevolge 
machtiging van den Burgemeester, ter uitvoe
ring van het Raadsbesluit van 17 September 
1931, zijn overeengekomen als volgt: 
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Algem eene bepahng. 

Art. 1. 1. De Gemeente belast zich met in
o-ang van den datum , bedoeld in a r t ikel 6 van 
het voornoemde Koninklijk beslu it, met de 
verzorging van den aanleg en de explo itat ie 
va n het Rijksnet S chiedam met de daa rmede 
naar het oordeel van den D irecteur-Generaal 
samenhangende nevenbedrij ven, ei:i. zulks te~ 
behoeve en ten name van het R1Jk, waarb1J 
de Gemeente in a lle , wat de uitvoering van 
deze taak betreft, is gebonden aan de goed
keuring van den Di recteur-Generaal der P os
terijen, Telegra fi e en Telefoni e en ".~rplicht 
is zich te gedragen naar de aa mv1Jzmgen, 
welke door den Directeur-Generaal bij de ver
vulling van h aar ta ak worden gegeven. 

2. Deze aanwijzingen betreffen het bij den 
aanleg te bezigen m ateri a al, de administratie 
en verantwoording van het kapi taal en van de 
baten en lasten der exploitatie, het u itoefenen 
van controle op de u itvoering van de overeen
komst en hetgeen verder bij het uitvoeren 
van de overeenkomst noodig mocht blij ken . 

Omschrijving van het Rijksne t en de R ijks
goederen . 

Art. 2. 1. U it het, bij de inwer kingtreding 
van de overeenkomst vast te stell en proces
verbaa l van overname, door den Di recteur
Generaal der P osterijen, Telegra fie en Tele
fon ie en door den Di recteur van den Gemeen
telijken Telefoondienst geteekend, moet vol
gens aanwijzingen van den D irecteur-Generaal 
de r P osterij en, Telegrafie en Telefoni e blijken 
hetgeen bij den aanvang va n deze overeen
komst aan de verzorging va n de Gemeente is 
toevertrouwd. 

2. De Gemeente draagt zorg voor het regel
mat ig bijhouden van de gegevens ter bepal ing 
van het Rij ksnet, volgens regelen, door den 
Di recteur-Generaal der Posterijen, Telegrafi e 
en Telefoni e te stell en. 

3. Bij de toepassing van he tgeen in de 
vorige ali nea' s is bepaald, geleien a ls behoo
rencle tot het Rij ksnet a ll e tele foonwerken, 
1 ij nen en toestell en die rechtstreeks of mid
dellijk op de locale telefooncent ra le te Schie
rlain zijn of worden aangesloten. 

B epalingen betre ffende den kapitaaldienst . 

Art. 3. 1. De Gemeente opent in rekening
cou rant een volgens de aanwijzingen van den 
D irecteur-Generaal der P osterijen, Telegrafie 
en Telefonie ingerichte kapi taalrekening . 

2. Voor hetgeen onder kapi taals-ui tgaven 
wordt verstaan, zull en overeenkomstig de door 
den D irecteur-Generaal der Posterijen, Tele
gTafie en Telefoni e te geven aanwijzingen de 
bepa l ingen, zooals die voor de Rijksnetten zijn 
of zu ll en worden vastgesteld , toepa sing vinden. 

3. De wijze en het tijdsti p van vereffening 
worden vastgesteld in overl eg tusschen den 
D irecteur-Generaal der P osterijen, Telegraf ie 
en Telefonie en den Directeur va n den Ge
meentelijken Telefoondi enst. 

4. Over het ma andelijksche aldo der re
kening-couran t word t aan de Gemeente een 
rente ve rgoed, gelijk aan die door het Staats
bedrijf aan het Rijk verschuldi gd ingevolge 
a rt. 21, j 0

. , a rt . 7 lid 5 der Bedrijvenwet. 
5. J aa rlijks, uiter lijk in de maa nd Maar t, 

1 zendt de Gemeente aan den Directeur-Gene
raal der Poster ijen, Telegr afi e en Telefome 
een volgens diens aanwijzingen ingerichte __ ra
ming van de kap itaalsuitgaven yoor het R1iks
net voor het volgende kalendeq aar. 

B epalingen betreff ende de expl oitatie-rekening. 
Art. 4 . 1. De Gemeente opent in rekening

courant een vol gens de aanwij:>:ingen van den 
D irecteur-Generaal der Pm,teriien, Telegraf ie 
en Telefonie ingerichte exploitati e-rekening . 

2. De Gemeente brengt jaarl ijks voor las
ten der explo itatie in 1·ekening een bedrag, 
gel ijk aan dat gedeel te van de te h aren laste 
komende exploi tatielasten van de net ten R ot
tertla:m en S chiedam, daaronder niet begrepen 
rente van kapi taal en afschrijving, zooals deze 
lasten bl ij ken uit het door den Directeur van 
den Gemeentel ijken Telefoondienst aan de 
Commiss ie van Bijstand u it den Gemeenteraa d 
ui tgebrachoo jaarverslag, a ls wordt aangege
ven door de verhouding van het aantal hoofd
aa nsl uitingen te S chiedam op 30 Juni van het 
betrokken jaar tot het totaal aantal hoofd
aansl ui t ingen op di en datum van R otterdam 
en Schiedam tezamen . 

3. D aarenboven boekt de gemeente jaarlijks 
onder de lasten der exploi tatie een te h aren 
bate komend bedrag ter goedmaking van h~a r 
bemoeiingen, zorgen en niet op andere w1Jze 
vergoede uitgaven met betrekking tot het net 
Sc hieda1n, welk bedrag wordt berekend tegen 
t ien gulden per aanslu it ing en na.ar het aan
tal aansluit ingen in het net Schiedam. op . 1 
October van het jaa r, waa rover de explo1 tat 1e
reken ing loopt. 

4. Op de rekening-courant worden in het 
cred it van het Staatsbedrij f gebracht a lle ex
ploitatiebaten van het net Schie</mn. De ba
ten d ie beide netten tezamen betreffen, wor
de~ in het credi t van het Staatsbedrij f ge
bracht voor dat gedeel te a ls wordt aangegeven 
door de verhoud ing in de l aatste zinsnede van 
a linea 2 va n dit a rt ikel bedoeld. 

5. De wijze en het tijdstip van vereffening 
worden vastgesoold in overleg tusschen den 
Di recteur-Generaal der P osterijen, Telegra fie 

' en Telefonie en den Directeur van den Ge
meentelijken Telefoondi enst. 

6. J aarl ij ks ui oorlijk in de maand Maart , 
zend t de Gemeente aan den Directeur-Gene
raal der Posterijen, Telegra fie en Telefoni e 
een volgens d iens aanwijzingen ingerichte ra
ming van de baten en lasten der exploi tatie 
van het Rij ksnet voor het volgende ka lende r
jaar . 

Art. 5. Bij de uitvoeri ng dezer overeen
komst is compensatie van vorderingen , tus
schen R ij k en Gemeente uit anderen hoofde 
da n terzake van deze overeenkomst, uitge
sloten. 

Duur en einde der overeen komst . 
Art. 6. L De overeenkomst is gesloten voor 

onbepaa lden t ijd en ka n door beide partijen 
door opzegging worden beëindi gd met den 
31sten December van eenig jaa r met inacht
nemi ng van een opzeggingsterm ij n va n ten
m inste een jaar. 

2. Zij e indi gt van rechts wege, wanneer de 
gemeente-exploitatie, krachtens concessie, va n 
het net R otterdam een einde neemt. 
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Art. 7. 1. Voor het geval de gemeente in 

gebreke mocht blijven na te komen eenig wet
tel ijk voorschrift, heeft de Directeur-Generaal 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, na 
daartoe door den Minister van Waterstaat te 
zijn gemachtigd, het recht om zonder eenige 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tus
schenkomst deze overeenkomst voor ontbonden 
te verklaren en de feitelijke exploitatie zelf 
ter hand te nemen en zich in het feitelijke 
bezit te stellen van het net en alles wat voor 
de exploitatie noodig is. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel, is de Directeur-Gene
raal bevoegd, ingeval van niet-nakoming van 
€en der bepalingen, bij of krachtens deze over. 
-eenkomet vastgesteld, binnen een maand na 
de desbetreffende aanwijzing, datgene te doen , 
-dat tot nakoming daarvan werd verlangd. 

Art. 8. 1. Bij beëindiging dezer overeen
komst heeft het Rijk het recht om, onmiddel
lijk en ondanks elk tusschen partijen hangend 
geschil , over alle&, wat ingevolge artikel 2 
tot het Rijksnet behoort, te beschikken en is 
-de gemeente verplicht om gedurende ten hoog-
-ste een jaar voldoende personeel ter beschik-
1.ing te stellen, opdat de telefoondienst onge
hinderd kan doorgaan. 

2. Indien voorzieningen voor de exploitatie 
van het Rijksnet zijn tot stand gekomen op 
het gebied der Gemeente Rotterda1n, is het 
Staatsbedrijf bevoegd, alle aanwezige werken 
in, op of boven openbare of andere gronden, 
gebouwen en wateren in stand te houden be
houdens recht der gemeente op schadevergoe
ding, welke bij geschil zal worden bepaald 
overeenkomstig artikel 10 der Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) . 

3. Voor zoover de gemeent.e die instand
houding in, 'op of boven gemeente-gebouwen 
niet ingevolge de bepalingen der Telegraaf. en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) moet ge
doogen, is zij bevoegd het gebruik der ge
bouwen te doen eindigen door opzegging met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 
5 jaren, te rekenen van den dag der opzeg
ging. 

Art. 9. 1. Geschill en over eenige bepaling 
van deze overeenkomst worden in hoogste res
sort be I ist door drie scheids! ieden, die als 
goede mannen naar billijkheid zullen oor
deelen. 

2. P artijen zullen ieder een scheidsman aan
wijzen, die tezamen een derde zullen kiezen. 

3. De scheidslieden zullen zitting nemen te 
's -G,·avenhage. 

Behoort bij het Koninklijk oosluit van 6 
Februari 1932 (Staatsblad n°. 39). 

Mij bekend , 
De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 

ONDERWERPEN in aanmerking komende 
voor aa,1wijzingen van den Directeur
Generaal der P. T. & T . aan den Ge-
1neentelijken T elefoondienst te Rotterdam 
ter uitvoering van de exploitatie-overeen- · 
komst betreffende het Rijksnet Schiedam . 

1. Bepaling der nevenbedrijven. 
2. Het te bezigen materiaal. 
3. De te volgen werkwijze. 

4. De inrichting van te bezigen formu-
1 ieren en bescheiden. 

5. De invordering van abonnementsgelden, 
enz. 

6. Het verleenen van een algemeene mach
tiging voor de dagelijksche handelingen der 
exploitatie. 

7. Het inrichten en het bijhouden der ge
gevens ter bepaling van het Rijksnet. 

8. · Het inrichten van de kapitaal-rekening 
en balans met aanwijzing voor de boekhou
ding, en tijdstip van kapitaalverantwoording. 

9. Het inrichten van de raming voor de 
begrooting der kapitaalsuitgaven. 

10. Het inrichten der exploitatie-rekening 
met aanwijzingen voor de boekhouding. 

ll. Tijdstip en wijze van verantwoording 
der exploitatielasten. 

12. Het inrichten van de raming voor de 
begrooting van de baten en la ten der ex
ploitatie. 

13. Het verschaffen van de noodig geachte 
statistische gegevens betreffende het aantal 
aangeslotenen, het aantal gevoerde gesprek
ken, enz. 

14. Betaling van het saldo op postrekening 
n°. 45100 van het Staatsbedrijf. 

15. Het uitoefenen van de controle, door de 
verplichting ten allen tijde toegang te ver
leenen tot de gebouwen, bureelen en inrich
tingen der exploitatie aan de ambtenaren van 
het Staatsbedrijf, met het toezicht belast en 
de verplichting aan de controleerende per
sonen inzage te geven van de boeken en be
scheiden en alle door hen verlangde inlich
tingen te verschaffen. 

16. Aanwijzingen betreffende artikel 18, lid 
5 van het Rijkstelefoonreglement 1929. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 6 
Februari 1932 (Staatsblad n°. 39) . 

Mij bekend , 
De M inister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 

s. 40. 

6 F ebruari 1932. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking ih het Staatsblad van de 
tu chen den tijdelijk Zaakgelastigde der 

ederlanden te Santiago en den Chileen
schen Minister van Buitenlandsche Zaken 
gewisselde nota's dd. 17 December 1931, 
tot voorloopige regeling der handelsbe
trekkingen tusschen Nederland en Chili. 

Wij WILHELMINA; enz. ; 
Gezien de tusschen den tijdelijk Zaakgelas

tigde der N ei/,erlanden te Santiago en den 
Chil eenschen Minister van Buitenlandsche Za. 
ken gewisselde nota's dd. 17 December 1931, 
tot voorloopige regeling der handelsbetrek
kingen tusschen Nederland en Chili, welke 
nota's in afdruk, en voor wat de Chileensche 
nota betreft, tevens in vertaling, bij dit Be
sluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3den Februari 
1932, Directie van het Protocol, n°. 3873; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit besluit in het 
St"at.3blad. 
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Onze .Ministers, Hoofden vau Departementen 
,-an Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoer ing van 
hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

's-C ravenhage, den 6den Februari 1932_ 

WILHELMINA. 
Dt llfinister van Buitenlandse/ie Zake,i, 

B e e l a e r· t s v a n B I o k Ia n cl. 

(Uitg eg . 25 Febrnari 1032.) 

N °. 638_ 

Santiago, 17 December 1931. 

Avenida de Ia Repé,blica n°. 173. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te bevesti
gen den inhoud van de voorloopige handels
overeenkomst , waartoe onze wederzijdsche Re
geeringen, in afwachting van de totstandko
ming van een definitief handelsverdrag, waar
over de onderhandelingen met grooten spoed 
zu llen worden voortgezet, zijn overeengekomen 
te geraken, te weten: 

1. Nederland, bezield met den wensch, de 
thans op de Chileensche producten toegepaste 
handelspolitiek te handhaven, zal tot den han
del van Chili in N ederland, in ederlandsch
Oost-Indië, in Suriname en in Curaçao de
zelfde voordeelen uitstrekken, welke het aan 
eiken anderen Staat toekent, zoowel voor zoo
ver betreft de douanerechten en andere fis
cale belastingen, als ten aanzien van invoer
vergunningen, maatregelen van douanebeper
kingen en douaneformaliteiten. 

2. Chili zal aan den handel van Neder
land, van Nederlandsch-Oost-Indië, van Su-
1·iname en van Curaçao toekennen de behan
deling, welke het toepast op de meestbegun
stigde natie op het gebied, bedoeld in de 
voorafgaande alinea, en zal hem, van 22 Mei 
jongstleden af, toekennen de verlaagde ta
rieven, welke zijn toegepast op de artikelen, 
voortgebracht in Frankrijk, op grond van den 
op dien datum onderteekenden modus-vivendi. 

3. Deze voorloopige overeenkomst zal du
ren, zoolang van kracht zal blijven de g~
noemde modus-vivendi, zonder afbreuk te qoen 
aan het recht van elk der partijen genoemde 
overeenkomst te beëiridige·n, door haar we11sch 
te dien aanzien vijftien dagen te voren ken
baar te maken. 

Zij zal, ipso facto, ophouden te bestaan op 
den dag, dat het hierboven vermelde handels
verdrag in werking zal treden. 

Ik neem deze gelegenheid te baat, Mijnheer 
de l\iinister, om aan Uwe E xcell entie de her
haalde verzekering van mijn hoogste achting 
aan te bieden. 

Lamp in g. 

Zijner Excellentie den H eere Carlos 
Balmaceda, Minister van Buiten
landsche B etrekkingen van de Chi
leense/ie R epubliek, etc., etc., etc., 
Santiago. 

DPTO. DIPLOMATICO. 

Rep~blica de Chile. 
Ministerio 

De Relaciones Esteriores. 
N°. 10721. 

Santiago, 17 de Diciembre de 19:.!1. 
Senor Encargado de Negocios, 

Por Nota de esta misma fecha V.S. pone 
en conocimiento del Gobierno de Chile lo 
términos de un acuerdo comercial provisional 
concertado por nuestros respectivos Gobiernos, 
mientras se celebra un Tratado de Comercio 
definitivo, cuyas negociaciones se proseguirán 
con gran actividad, a saber: 

1 °. Los P a ises Bajos, en el deseo de man
tener la politica comercial aplicada actual
mente a los productos chilenos, extenderán al 
comercio de Chile en los Paises Bajos, en las 
Indias Holandesas, en la Guyana Holandesa y 
en el Curaçao, las mismas ventajas que otor
guen a cualquier otro Estado extranjero, tanto 
respecto de derechos de aduana y otros im
puestos fiscales como de licencias de inter
nación, medidas de restricción aduanera y 
fo1malidades aduaneras. 

2°. La republica de Chile concederá al 
comercio de los Paises Ba.jos, de las Indias 
Holandesas , de la Guyana Holandesa y de el 
Curaçao el tratamiento que aplica a la nación 
más favorecida respecto de las materias men
cionada.s en el numéro precedente y Ie otor
gará, a contar desde el 22 de Mayo ultimo, 
las tarifas reducidas que se aplican a las 
mercaderias producidas en Francia, en virtud 
del Modus-Vivendi suscrito en esa. fecha. 

Art. 3°. El presente arreglo provisional du. 
rará mientras esté vigente el Modus-Vivendi 
citado, sin perjuicio de que cualquiera de las 
partes pueda. poner término a dicho arreglo 
manifestando su voluntad con 15 dias de anti
cipación. 

Caducará, ipso facto, este arreglo, el dia en 
que entre en vigencia el Tratado de Comercio, 
más arriba citado. 

En repuesta, tengo el honor de manifest.ar a 
V_S. que el Cobierno de Chile acepta el ar
regio provisional en los térm inos propuestos 
en la Nota de V.S. de esta. Fecha. 

Aprovecho esta oportunida.d pa.ra reiterar a 
V _S _ las seguridades de mi consideración má, 
di tinguida. 

Carlos Balmaceda_ 

Al honorable seno1· A_ Th. Lamping, 
Encargado de N egocios de los Paises 
Bajos, Santiago. 

VERTALING. 

Chileensche Republiek. 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Diplomatieke Afdeeling. 
0

• 10721. 

Santiago, 1 7 December 1931. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Bij nota van heden brengt U ter kennis 
van de Chileensche Regeering den tekst van 
een voorloopige handel overeenkomst, door 
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onze wederzijdsche Regeeringen geslot~n, in 
afwachting van de totstandkoming van• een de
finitief handelsverdrag, waarover de onder
handelingen met grooten spoed zullen worden 
voortgezet, te weten : 

1. Nederland, bezield met den wensch, de 
thans op de Chileensche producten toegepaste 
handelspolitiek te handhaven, zal tot den 
handel van Chili in Nederland, in Neder
) andsch-Oost-Indi ë, in Suriname en in Cura
çao dezelfde voordeelen uitstrekken, welke het 
aan eiken anderen buitenlandschen Staat toe
kent, zoowel voor zoover betreft douanerech
ten en andere fiscale belastingen, als ten aan
zien van invoervergunningen, maatregelen van 
douanebepe1·kingen en douaneformaliteiten. 

2. De Chileensche Republiek zal aan den 
handel van ederland, van Nederlandsch
Oost-Indië, van Suriname en van Curaçao toe
kennen de behandeling, welke het toepast op 
de meest begunstigde natie op het gebied, be
doeld in de voorafgaande al inea, en zal hem, 
van 22 Mei jongstleden af, toekennen de ver
laagde tarieven, welke zijn toegepast op de 
artikelen voortgebracht in Frankrijk, op grond 
van den op dien datum onderteekenden modus
vivendi. 

Art. 3. Deze voorloopige overeenkomst zal 
duren, zoolang van kracht zal blijven de ge
noemde modus-vivendi, zonder afbreuk te doen 
aan het recht van elk der partijen genoemde 
overeenkomst te beëindigen, door haar wensch 
vijfti en dagen te voren kenbaar te maken. 

Deze overeenkomst zal, ipso facto, ophouden 
te bestaan op den dag, dat het hierboven ver
melde handelsverdrag in werking zal treden. 

In antwoord heb ik de eer te Uwer kennis 
te brengen, dat de Chileensche Regeering de 
voorloopige overeenkomst aanneemt in den 
tekst, voorgesteld in Uw Nota van heden. 

Ik neem deze gelegenheid te baat, U de 
herhaalde verzekering van mijn zeer bijzon
dere achting aan te bieden. 

Carlos Balmaceda. 

Den H ee1·e A. Th. Lamping, Zaakg e
lastigde der N ederlanden, Santiago. 

s. 41. 

8 l'ebrua1·-i 1932. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-Onderwijswet van het Gerefor
meerd gymnasium te Kampen van de Na
t ionale Vereeniging voor Gereformeerd 
Hooger Onderwijs, gevestigd te K ampen . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
December 1931, n°. 16572IU, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op art ikel 157 der Hooger-onderwijs
wet · 

.D~n Raad van , 'tate gehoord (advies van 
26 J"anuari 1932, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Februari 1932, n°. 
1122, afdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J"anuari 1932 het Gerefor-

meercl gymnasium te Kampen, uitgaande van 
de National e Vereeniging voor Gereformeerd 
Voorbereidend Houger Onderwijs, gevestigd te 
Kampen, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aam te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getu igschrift van bekwaamheid tot universi
taire studiën af te geven, dat met het getuig
schrift, in artikel 11 der Hooger-o ndenvijswet 
vermeld, wordt gel ijkgesteld . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslui t, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 8sten F ebruari 1932. 

s. 42. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Terpstra. 
(Ui tgeg. 19 l'ebr. 19-k) 

8 Februari 1932. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Rijkst"llefoonreglement 
1929. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is over te gaan tot wijziging en aanvulling van 
eenige bepalingen van het Rijkstelefoonregle
ment 1929, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 19 September Î929 (Staatsblad n°. 441), ge
wijzigd en aangevuld bij dat van 18 J"uli 1930 
(Staatsblad n°. 286); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Januari 1932, n°. 14, Hoofd
bestuur der Posterijen, Tele~rafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Januari 1932, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1932, n° . 4, 
Hoofdbestµur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedg«ivonden en verstaan : 
te bepalen voornoemd reglement ·aan te 

vullen en te wijzigen als volgt : 
Art. I. In artikel 4, lid 3, wordt "meer dan 

4000 ...... f 48" gewij zigd in: ,,van 
4001 tot en met 10,000 . . . . . . . . f 48.
meer dan 10,000 . . . . . . . . f 54.- ". 

In den tweeden zin van het 13e lid van 
artikel 4 wordt voor "verhooging" gelezen : 
"vaste of naar gelang van het gebruik te bepalen 
verhooging". 

Art. II. In artikel 6 wordt onder 1 opge
nomen: ,,q. gesprekken, aangevraagd door de 
radio-omroepcontroleurs met de omroepzenders 
te Hilversum resp. te Huizen", terwijl "q" 
wordt gewijzigd in "r". 

Art. III. In artikel 9 wordt het onder a 
van lid 5 vermelde vervangen door : ,, in geval 
de aanvrager of de opgeroepene een oproep niet 
beantwoordt of een gesprek weigert". 

Lid 7 van artikel 9_wordt aangevuld als volgt: 
"c. indien tengevolge van de eindsluiting van 
een der betrokken kantoren een gespreksaan
vraag niet kan worden afgewikkeld," 

Art. IV. In artikel 11, lid 9, worden de 
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woorden "van jaar tot jaar" vervangen door: 
,,telkens voor drie maanden" . 

Art. V. In artikel 13 wordt het bepaalde 
onder g, h en i gelezen als volgt : 

g. internationale ijlgesprekken; 
h . interlocale ijlgesprekken ; 
i. cj.ringende dienstgesprekken; 
Art. VI. Lid 2 van artikel 15 wordt aan

gevuld met den volgenden zin : ,,Interlocale 
en internationale gesprekken, gevoerd uit een 
openbare spreekgelegenheid kunnen worden 
1er brok en na afloop van den termijn voor welken 
vooraf betaald werd". 

Art. VII. In artikel 17, lid 7, wordt na het 
woord "soort" ingevoegd : ,,m"t een minimum 
van f 0,10," 

Art. VIII. H et b epaalde in artikel 21 wordt 
aangeduid als lid 1, terwijl aan dat artikel een 
lid wordt toegevoegd, luidende : 

"2. Nieuwe diensten van de Rijkstelefoon of 
wijzigingen van reeds bestaande diensten 
kunnen, indien de belangen der gebruikers of 
van den dienst dit wenschelijk maken, bij wijze 
van proef worden ingevoerd. D e Directeur
Generaal t reft, onder goedkeuring van den 
Minister, voor den tijd, dat deze proef duurt, 
de t er 2lak e noodir,e regelingen, welke niet eerder 
in werking treden dan n a publicatie in de 
Staatscourant". 

Art. IX. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagt eekening van 
h et Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van W aterstaat is b elast met 
d e uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's -Gravenhage, den Ssten Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J . Re y m e r. 
(Uitgeg . 23 Febr. 1932.) 

s. 43. 

8 Pebrua.ri 1932. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 29 December 1931 te B,·ussel namens 
Nederland en B elgië geteekende protocol, 
betreffende de toepass ing van in- of u it
voerbeperkingen of -verboden of andere 
maatregelen, di e de handelsbetrekkingen 
tusschen beide landen zouden kunnen be-
1e1nn1eren . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 29 December 1931 te B ,·ussel 

namens Ned,e,·land en B el gië geteekende proto
col, betreffende de toepassing van in- of uit
voerbeperki ngen of -verboden of andere maat
regelen, die de handelsbetrekkingen tusschen 
beide landen zouden kunnen belemmeren, van 
welk protocol een a fdruk en eene vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3den Februari 
1932, Directie van het Protocol, n°. 3874; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd protocol , a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen B estuur, zijn, ieder voor zooveel 

hem aangaat, belast meL de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

's-Gravenhage, den 8sten Febrnari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k la n d. 

(Uitgeg. 29 Febr. 1932.) 

PROTOCOLE. 

L e Gouvernement néerlandais et Ie Gouver
nement beige, an imés du désir d' en t rave,· Ie 
moins poss ible les relations commercia les entre 
leurs deux pays, sont convenus de ce qui suit: 

D ans Ie cas oü des restrictions ou prohibi 
tions, so it à l'importation, soit à l' exportation , 
ou des dispos itions réglementaires ayant pour 
effet de contrarier les échanges réci proques, 
seraient édictées <l ans un des Etats contrac
tants, Ie Gouvernement de eet E tat s'engage, 
sous condition de réciprocité, à n'appliquer 
ces messures à un a r t icle intéressant ess"ntiel
lement l' a utre Etat qu'après avoir ouven avec 
ce dernier des négociations tendant à limiter 
autant que possible Ie p réjudice qui pourrait 
résul ter des di tes mesures. 

Le présent arrangement sorti ra ses effets il 
partir du jour de sa signature. Il restera en 
vigueur jusqu' à la mise en application d' un 
nouveau traité de commerce entre les deux 
parties. 

En fo i de quoi , les représentants dfamen t 
autorisés des pays respectifs, ont s igné Ie 
présent protocole. 

Bruxelles, le 29 décembre 1931 . 
N e tl e r b r a g t . H y m a 11 s. 

Ver t a I in g. 

PROTOCOL. 

De Nederlandsche regeering en de Belgische 
regeering, bezield met het verlangen om de 
hwndelsbetrekkingen tusschen be ide landen zoo 
min mogelijk te belemmeren, zijn ten aanzien 
van het volgende overeengekomen : 

In het geval dat in- of uitvoerbeperkingen 
of -verboden of reglementaire voorschriften, 
di e tot gevolg zouden hebben het ruilverkeer 
te bemoeilijken, in •een van de contracteerende 
Staten mochten worden a fgekondi gd, verb indt 
de regeering van dien Staat zich onder voor
waarde van wederkeer igheid om die maat
regelen niet toe te passen op een a r t ikel dat 
in het bijzonder voor den anderen Staat' van 
belang is, dan na met den laatsten onderhan
delingen te hebben geopend met de strekkin o
om zoovee] mogelijk het nadeel, dat uit be". 
doelde m aatregelen mocht kunnen voortvloeien, 
te beperken. 

Deze rege ling zal gevolg hebben van den 
dag harer onderteekening af. Zij zal van 
kracht blijven tot de inwerkingtreding van een 
nieuw handelsverdrag tusschen be ide partij en. 

Ten bewij ze waarvan de vertegenwoordigers 
van de wederzijdsche landen, daartoe behoor
lijk gemacht igd, dit protocol hebben onder
teekend. 

Brussel, 29 December 1931. 
N e d e r b r a g t. H y ma 11 s. 
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10 F ebruari 1932. BESLUIT houdende w:ijzi-
ging van het Rijkstelegraafreglement 1926. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
taatsblad no. 7); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 December 1931, n°. 11, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies vail 
12 Januari 1932, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
·noemden Minister van 4 Februari 1932, n°. 9, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

• .\.rt. I. Artikel 9 van het Rijkstelegraaf
reglement 1926 wordt gew:ijzigd als volgt : 

,,Beschikbaarstelling van telegraafgeleidin
gen. 

1. Ingeval naar het oordeel van den Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie het verkeer zulks toelaat, kan ten behoeve 
van het telegrafisch verkeer tusschen twee 
rechtstreeks met Rijkstelegraafkantoren ver
bonden perceelen tusschen deze kantoren een 
telegraafgeleiding voortdurend dan wel gedu
rende één of meer uren per etmaal voor de 
overbrenging van telegrammen ten gebruike 
worden afgestaan. 

2. Geleidingen, die voortdurend ten ge
bruike zijn 1;1,fgestaan, ,worden "huur lijnen", die 
welke slechts voor één of meer uren per etmaal 
zijn afgestaan, worden "uurlijnen" genoemd. 

3. De Directeur-Generaal voornoemd is be
voegd, in verband met de beschikbaarstelling 
van een huur- of uurlijn voorwaarden te stellen. 
Kosten, verband houdende met de ,aansluiting 
van de perceelen van de belanghebbenden aan 
de kantoren, kunnen geheel of gedeeltelijk in 
rekening worden gebracht. 

4. De ter beschikking van belanghebbenden 
gestelde huurlijn of uurlijn mag niet zonder 
goedkeuring van den Directeur-Generaal voor
noemd, op eenigerlei wijze aan een ander ten 
gebruike worden afgestaan. 

5. De Directeur-Generaal voornoemd kan 
te allen tijde, indien hij zulks in het belang van 
den Rijksdienst noodig acht, den Postraad ge
ho01·d, de beschikbaarstelling van huurlijnen 
en uurljjnen intrekken, met berekening van de 
verschuldigde vergoeding tot en met den dag, 
voorafgaande aan dien van de intrekking. 

6. Bijaldien door omstandigheden, onafhan
kelijk van den wil van belanghebbenden het 
gebruik van huurlijnen of uurlijnen is gestoord, 
heeft desverlangd wisseling van telegrammen 
tusschen de hiervoren bedoelde perceelen kos
teloos als dringend telegram plaats. 

7. Voor het gebruik van een huurlijn is per 
jaar verschuldigd over afstanden van: 

niet meer dan 10 km f 5000 
10-15 km f 6000 
15-35 km f 7000 

meer dan 35 km f 8000 
Voor het gebruik van een uurlijn is per 

jaar verschuldigd: 
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9. Indien uurlijnen gedurende niet achter
eenvolgende tijdvakken in gebruik zijn gegeven, 
wordt het te betalen bedrag samengesteld uit de 
som van de bedragen, verschuldigd over de 
afzonderlijke tijdvakken van het gebruik, ver
minderd met zooveel maal f 1000 als het aantal 
tijdvakken min één bedraagt. 

10. Indien ten behoeve van het afstaan van 
uurlijnen bijzondere technische voorzieningen 
moeten worden getroffen, komen de daaraan 
verbonden kosten ten laste van den gebruiker. 

ll. Indien tusschen twee kantoren reeds 
een telefoonhuurlijn, als bedoeld in punt 2 van 
art. 11 van het Rijkstelefoonreglement 1929 
ten gebruike is aigestaan, kan een huurlijn als 
in punt 2 hiervoren bedoeld, tusschen dezelfde 
kantoren en verbonden met dezelfde perceelen 
worden beschikbaar gesteld tegen een meerdere 
vergoeding per jaar van: 

f 1400 voor afstanden van niet meer dan 10 
km. 

f 1625 voor afstanden van 10-15 km. 
f 2525 voor afst::.nden van 15-35 km. 
f 3200 voor afstanden van meer dan 35 km. 
Tegen dezelfde meerdere vergoeding kan, 

indien tusschen twee kantoren reeds een inter-
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locale telefoongeleiding als in de vorige alinea 
bedoeld, dan wel een telefoon-uurlijn, bedoeld 
in punt 2 van artikel 11 van het Rijkstelefoon
reglement 1929 ten gebruike is afgestaan, ge
durende den tijd, dat de telefoongeleiding be
schikbaar is gesteld of korter, een uurlijn als in 
punt 2 hiervoren bedoeld tusschen de'Lelfde 
kantoren en verbonden met dezelfde perceelen 
ter beschikking worden gesteld, met dien ver
stande, dat, ingeval toepassing van het tarief 
voor telegraaf-uurlijnen, genoemd in punt 8, 
tot een lager bedrag zou leiden, slechts dit lagere 
t arief is verschuldigd. 

12. De ingevolge dit artikel verschuldigde 
bedragen moeten bij vooruitbetaling per 3 
maanden worden voldaan. 

13. De verbintenis voor een huurlijn of 
uurlijn wordt aangegaan voor ten minste één 
jaar, of zooveel langer als noodig is om haar op 
den laatsten dag van een kalenderkwartaal te 
doen afloopen, na afloop waarvan die verbin
tenis stilzwijgend van jaar tot jaar wordt ver
lengd, tenzij uiterlijk één maand vóór het einde 
van den loopenden termijn aan, dan wel door 
den Directeur-Generaal voornoemd schrütelijk 
opzegging is geschied. 

14. Zoowel voor de huurlijnen als voor de 
uurlijnen gaat de verbintenis in op den dag, 
waarop de geleiding ter beschikking van be
langhebbenden is gesteld. 
· 15. · Met afwijking van het hierboven be
paalde omtrent den duur van de verbintenis 
kan de Directeur-Generaal voornoemd op 
schrütelijk verzoek van belanghebbenden het 
gebruik van een huurlijn of uurlijn met den 
laatsten dag van het loopende gebruikskwartaal 
doen eindigen en belanghebbenden van hunne 
verplichtingen terzake ontslaan. 
· Aan een ontheffing van de verbintenis kan 

evenredige terugbetaling van reeds ingevorderde 
gelden worden verbonden." 

Art. II. In het 4e lid van artikel 16 van 
genoemd reglement wordt tusschen de eerste 
en de tweede zinsnede opgenomen: ,,Wat het 
binnenlandsch verkeer betreft, mag bij deze 
wijze van adresseering het woord "telefoon" 
worden weggelaten." 

Art. III. Aan het slot van het 12e lid van 
artikel 23 van genoemd reglement wordt opge
nomen: ,,De hierbedoelde telling van cijfers is, 
wat het binnenlandsch verkeer betreft, niet van 
toepassing op een in het adres van een telegram 
voorkomend telefoonnummer. Dit wordt, ook 
al bestaat het uit meer dan vijf cijfers, steeds 
voor één woord geteld." 

Art. IV. Artikel 25 van genoemd reglem'3nt 
wordt gewijzigd a.)8 volgt : 

De laatste zinsnede van lid 2 vervalt. 
Na het 2e lid worden opgenomen 2 nieuwe 

leden, luidende : 
"3. Aan den afzender, die van de in het 

vorig lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, 
kunnen de kosten, die de Rijkstelegraafdienst 
deswege, naar het oordeel van den Directeur
Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 
heeft, tot een door den genoemden Directeur
Generaal te bepalen bedrag, dat 5 cent voor elk 
telegram niet mag overschrijden, in rekening 
worden gebrauht. 

4 . Behalve op de in het tweede lid van dit 
artikel genoemde wijze kunnen de verschuldigde 
kosten, in de gevallen dat het belang van den 

Rijkstelegraafdienst, naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, zich daartegen niet verzet, ook 
op andere wijze worden verrekend." 

Het 3e en 4e lid worden resp. aangeduid als 
5e en 6e Jid. 

Aan het slot wordt opgenomen een nieuw lid, 
luidende: 

"7. Van den in het eerste lid van dit artikel 
gestelden regel kan worden afgeweken, in de 
gevallen, waarin de Directeur-Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie met buiten
landsche Administratiën en buitenlandsche 
Maatschappijen een regeling heeft getroffen, 
waardoor het mogelijk is, dat de voor een tele
gram verschuldigde kosten door den geadres
seerde worden voldaan. De genoemde Direc
teur-Generaal treft terzake de noodige voor
zieningen." 

Art . V. Artikel 26 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt: 

De bestaande tekst van het artikel, waarvan 
de laatste twee zinsneden vervallen, wordt 
aangeduid als Jid 1. 

Opgenomen worden een tweede en derde lid, 
luidende: 

"2. Aan den afzender, die van de in het 
vorig lid bedoelde wijze van aanbieding gebruik 
maakt, kunnen de kosten, die de Rijkstelegraaf
dienst deswege, naar het oordeel van den Di
recteur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, heeft, tot een door den genoemden 
Directeur-Generaal te bepalen bedrag, dat 10 
cent voor elk telegram niet mag overschrijden, 
in rekening worden gebracht. 

3. Op de wijze van verrekening van de ver
schuldigde kosten is art. 25, vierde lid, van 
overeenkomstige toepassing." , 

Art. VI. Artikel 39, tweede lid, sub b, van 
genoemd reglement wordt gelezen : 

"b. indien in het adres van een tele~ram de 
naam van den geadresseerde gevolgct wordt 
door het woord "téléphone" of ,,telefoon" en 
het nummer.of de -letter-van .zijn 'telefoonaan
sluiting of, wat het binnenlandsch verkeer be
treft, all~én door het nummer of de letter van 
zijn telefoonaansluiting." 

Art. VII. Artikel 58 van genoemd regle
ment wordt gewijzigd als volgt : 

De eerste zinsnede van het 5e lid wordt ge
lezen: 

,,Van de per telefoon of langs een verbinding. 
als bedoeld in artikel 8, aangeboden telegram
men, wordt op verzoek, indien het tijdstip van 
de indiening van dit verzoek voldoet aan de· 
daaromtrent door den Directeur-Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie te stellen 
eischen, kosteloos een afschrüt uitgereikt." 

De voorlaatste zinsnede van het 5e lid wordt 
gelezen: 

,,Ingeval belanghebbende dadelijke bezor
ging binnen den in artikel 38 bedoelden kring 
verlangt, kunnen de kosten, die de Rijkstele
graafdienst deswege, naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, heeft, tot een door den genoemden 
Directeur-Generaal te bepalen bedrag, dat 10· 
cent voor elk geval niet mag overschrijden, in 
rekening worden gebracht. Artikel 25, vierde 
lid, is ten deze van overeenkomstige toepassing.'' 

Art. VIII. Na artikel 64 wordt opgenomen 
een nieuw artikel, luidende : 
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,,Artikel 64bis. 

Regelingen op proef. 
-~~e!1we diensten van de Rijkstelegraaf of 

w1Jz1gmgen van reeds bestaande diensten kun
nen, indien de belangen der gebruikers of van 
-den dienst dit wenschelijk maken, bij wijze van 
proef worden ingevoerd. De Directew·-Generaal 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie treft, 
onder goedkeuring van den Minister van W a 
terstaat, voor den tijd dat deze proef duurt, de 
terzake noodige regelingen, welke niet eerder 
in werking treden dan na publicatie in de 
Staatscourant." 

Art. IX. Artikel 8 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt: 

Na het 7e lid wordt opgenomen een nieuw 
lid 8, luidende : 

"Met afwijking van het hierboven bepaalde 
omtrent den duur van de verbintenis kan de 
Directeur-Generaal voornoemd op schriftelijk 
verzoek van belanghebbende het gebruik van 
de verbinding met den laatsten dag van het 
loopende gebruikshalfjaar doen eindigen en be
langhebbende van zijn verplichtingen terzake 
ontslaan. Aan een ontheffing van de verbintenis 
kan evenredige terugbetaling van reeds inge
vorderde gelden worden verbonden." 

Het Se lid wordt aangeduid als 9e lid. 
Art. X. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het is ae-
plaatst. " 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
, taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
• 1,fschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

tate. 
's-Gravenhage, den l0den Februari 1932. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

( Uitgeg. 3 Mo.n.rt 1932.) 

.s. 45. 

11 Februari 1932. WET tot wijziging van de 
Auteurswet 1912 met hetoog op bemidde
ling inzake muziekauteursrecht. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1929/1930, no. 292, 
1-3, 1930/1931, n°. 37, 1-6. 

Handel. id. 1930/1931, bladz. 2641-2674, 
'2677. 

Bijl. Hand. 1° Kamer 1930/1931, no. 37, 
-bladz. 1-6. 1931/1932, n°. 37, bladz. 1-3. 

Handel . id . 1931/1932, bladz. 217- 241. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Auteurswet 1912 aan 
te vullen met het oog op het als bedrijf verleenen 
van bemiddeling inzake muziekauteursrecht ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Auteurswet 1912 worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 
I. Tusschen de artikelen 30 en 31 wordt 

ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 
"Art. 30a. Voor het als bedrijf verleenen 

van bemiddeling in zake muziekauteursrecht, 
~l of niet met het oogmerk om winst te maken, 
1s de toestemming vereischt van Onzen Minister 
-van Justitie. 

Onder het verleenen van bemiddeling inzake 

muziekauteursrecht wordt verstaan het al of 
niet op eigen naam, ten behoeve van de ~akers 
van muziekwerken of hunne rechtverkrijgen
den, sluiten of ten uitvoer leggen van overeen
komsten be~reffende de uitvoering in het open
baar van die werken, of hunne verveelvoudi
gingen, in hun geheel of gedeeltelijk. 

Met de uitvoering van muziekwerken wordt 
gelijkgesteld de uitvoering van dramatisch
muzikale werken, choregrafische werken en 
p~ntomimes en hulllll'l verveelvoudigingen, in
dien_ deze ten gehoore worden gebracht zonder 
te worden vertoond. 

Overeenkomsten als bedoeld bij het tweede 
\id, welke worden aangegaan zonder dat de 
mgevolge het eerste lid vereischte ministerieele 
toestemming is verktegen, zijn nietig. 

Bij a.lgemeenen maatregel van bestuur wor
den verdere voorschriften gegeven, welke mede 
betreffen uitoefening van toezicht op dengeen, 
die de ministerieele toestemming heeft ver
kregen. De kosten van dit toezicht kunnen te 
diens laste worden gebracht. 

Het toezicht, in het vorige lid bedoeld, mag 
slechts betreffen de wijze, waarop degeen, die 
bemiddeling verleent, de hem opgedragen taak 
vervult. In de uitoefening van dit toezicht 
worden belanghebbenden betrokken." 

II. Na artikel !15 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

Art. 35a. Hij die, zonder dat de vereischte 
toestemming van Onzen Minister van Justitie 
is verkregen, handelingen verricht, die be
hooren tot een bedrijf als bedoeld bij a rtikel 30a, 
wordt 11:estraft met geldboete van ten hoogste 
duizend gulden . 

Het feit wordt beschouwd als eene overtre
ding." 

III. In artikel 45 wordt vóór "43" gesteld 
,,30a, 35a,". 

2. Overeenkomsten, als bedoeld bij artikel 
30a der Auteurswet 1912, welke zijn gesloten 
voor het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet, mogen ten uitvoer worden gelegd 
ook zonder dat de toestemming, bedoeld bij het 
eerste lid van voormeld artikel, is verkregen, 
onverminderd het bepaalde bij het volgende lid. 

Overeenkomsten, als bedoeld bij voormeld 
artikel 30a, welke zijn gesloten tusschen 6 Maart 
1930 en 1 Januari 1931, eindigen, behoudens 
vroegere beëindiging volgens de overeenkomst, 
van rechtswege door verloop van twee jaren 
nadat hare werking is aangevangen. Voor zulke 
overeenkomsten, gesloten tusschen 1 Januari 
1931 en het tijdstip van het in werkingtreden 
dezer wet, is de termijn één ja.ar. Alles, behou
dens het geval, dat na het in werking treden der 
wet de toestemming, bedoeld bij het eerste lid 
van het artikel 30a, tijdig is verkregen. 

. Voor de_toepassi~g vitn dit artikel wordt de 
u1tdrukkeliJke of stilzWJJgende verlenging van 
den duur eener overeenkomst beschouwd als 
het sluiten van eene nieuwe overeenkomst. 

3. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenha.ge, den Uden Fe

bruari 1932. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, J. Don n e ,·. 
( Uitgeg . 19 Febr. 1932.) 
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s. 46. 

11 J,' ebruari 1932. WET tot wijziging en ,·er
hooging van hoofdstuk V der Rijkobegroo
ting voor het di enstj aar 19 31. 

s. 47. 

11 F ebruari 1932. WET tot vaststelling van 
eene tijdelijke korting op de jaarwedden 
van de leden van den Raad van State, 
de Algemeene Rekenkamer, de rechterlijke 
macht en de militair rechterhjke macht. 

Bijlagen Handel. 2e KMner 1931/1932, 
no. 188, 1-6. 

Handel. id. 1931/1932, bladz. 662-664. 
Bijl. Handel. l • 'Kamer 1931/1932, n° . 188, 

bladz. 1--4. 
Handel. id. 1931/1932, bladz. 247-260. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is tijdelijk eene korting toe
te passen op de jaarwedden van de leden van 
den Raad van State, de Algemeene Rekenka
mer, de rechterlijke macht en de militair-rechter
lijke macht; , 

Zoo is het, dat Wij, den Raad mi: State, enz. 

Artikel I. 
Met afwijking in zooverre van 
a. de wet van 31 December 1925 (Staats

blad n°. 573), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 25 Juni 1929 (Staatsblad n°. 366), 

b. artikel 48 van de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259), gelijk dit artikel is 
gewijzigd bij de wet van 25 Juni 1929 (Staats
blad n°. 365), 

c. van de artikelen 1 tot en met 6 en 9 van 
de wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), 
laatstelijk gemjzigd bij de wet van 25 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 359), 

d. en van de artikelen 4, 5, 6 en 9 van de 
wet van 20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 367), 

wordt op de jaarwedden, de ambtswedden, 
de vergoedingen en de traktementsverhoogin
gen van de leden van den Raad van State, de 
Algemeene Rekenkamer, de Rechterlijke Macht 
en de militair-rechterlijke macht voor het tijd
vak 1 :Maart 1932-1 Maart 1935 eene tijdelijke 
korting toegepast als hierna is aangegeven. 

Artikel II. 
1. De tijdelijke korting, bedoeld in het 

voorgaande artikel, bedraagt : 
a. voor hen, die gehuwd zijn of gehuwd zijn 

geweest, 2½ procent van de eerste f 2000 en 
5 procent van het meerdere; 

b. voor hen, die ongèhuwd zijn en nimmer 
gehuwd zijn geweest,, 2½ procent van de eerste 
f 1000 en 5 procent van het meerdere. 

2. Indien naast de jaarwedde vergoedin
gen of traktementsverhoogingen worden ge
noten, wordt de korting toegepast op het ge
zamenlijk bedrag daarvan. 

3. Het bedrag van de korting wordt tot een 
heelen gulden naar beneden afgerond. 

4. Ingeval een ambtenaar in het huwelijk 
treedt in den loop van een maand, gaat de 
daarmede samenhangende wijziging van de 
korting in op den eersten van die maand. 

L. & S. 1932. 

Artikel III. 
Deze wet treedt in werking met ingang va n 

1 Maart 1932. 
Lasten en bevelen, enz .; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den llden 

Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s tl e B e e r e n b r o u c k. 

De lil inister van Financiën, D e G e e r. 
De Minister van Justitie, J. Don n er. 

s. 48 . 

De Minister van Defensie a.i., 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 19 Febr. 1932.) 

11 Februari 1932. WET houdende steun uit 
' s Rijks kas in de financiering der kas
behoeften van de gemeenten. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1931/1932, 11°. 187, 
1-6. 

Handel. id. 1931/1932, bladz. 1184-1192. 
Bijl. Handel. l • Kamer 1931/1932, n°. 187, 

bladz. 1- 3. 
Handel. id, 1931/1932, bladz. 260- 265. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzoo _Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is aan gemeenten, die ern
stige bezwaren ondervinden in de financiering 
harer kasbehoeften, uit 's Rijks kas steun te 
verlèenen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
1. In bijzondere gevallen kan aan gemeenten, 

die ernstige bezwaren ondervinden in de finan
ciering harer kasbehoeften, uit 's Rijkskas steun 
worden verleend. , 

2. De in het eerste lid bedoelde steun wordt 
zooveel mogelijk verleend in den vorm van 
rentedragende voorschotten of wel in den ,orm 
eener garantie wegens door anderen te ver
leenen voorschotten en slechts onder zoodanige 
voorwaarden als door Onze met de uitvoering 
van deze Wet belaste Ministers na verhoor van 
het betrokken gemeentebestuur en het College 
van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. 

3. De gemeente, die een steun als bedoeld 
in het eerste lid uit 's Rijks kas ontvangt, is 
verplicht de daaraan verbonden voorwaarden 
ua te leven en de daartoe noodige maatregelen 
tot stand te brengen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Febru

e.ri 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, d e G e e r . 
De Minister van Staat, 

1'\JI inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg . 25 Febr. 1932.) 

4 
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s. 49 . 
11 Februari 1932. \VET tot vervanging van 

de artikelen 15-1 7 van de wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 60}, regelende de 
uitoefening der geneeskunst, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 8 Juli 1924 (Staats
blad n°. 335). 

Bijl. Handel . 2• Kamer 1930/1931, n° . 405, 
1-3; 1931/1932, n°. 55, 1-2. 

Handel. id . 1931/1932, bladz. 659-662. 
Bijl. Handel. l • Kamer 1931/1932, n°. 55, 

bladz. 1-2. 
Handel. id. 1931/2932, bladz. 265. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de regeling betreffende 
de bevoegdheden en de verplichtingen der 
vroedvrouwen, neergelegd in de wet van 1 
Juni 1865 (Staatsblad n°. 60), te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel . 
De artikelen 15-17 van de wet van 1 Juni 

1865 (Staatsblad n°. 60) worden vervangen 
door de vol gende artikelen: 

" Art. 15. De vroedvrouwen zijn bevoegd 
aan zwangeren in de tweede helft van de 
zwangerschap raad of bijstand te geven met 
betrekking tot de zwangerschap. 

Bij het waarnemen van a fwijkingen zijn zij 
bevoegd tot het nemen van maatregelen, in
dien en voorzoover deze door Onzen met de 
uitvoering van deze wet belasten Minister zijn 
aangegeven. 

In alle andere gevallen zijn zij verplicht de 
waargenomen afwijkingen ter kennis te bren
gen van een door belanghebbende aan te 
wijzen geneesheer. 

Art. 16. De vroedvrouwen zijn bevoegd tot 
het verleenen van verlo kundigen raad of bij
stand, het aanwenden van den katheter hier
onder begrepen, bij ongestoord verloopende 
baringen. Zoodra de vroedvrouw bemerkt, dat 
het verrichten van eenige verloskundige kunst. 
bewerking noodig is of zal worden, draagt zij 
zorg, dat ten spoedigste de hulp van een 
geneeskundige wordt ingeroepen. Indien een 
geneeskundige niet aanwezig is op een tijdstip, 
waarop een noodzakelijke verloskundige kunst
bewerking welke zonder gebruikmaking van 
instrumenten kan geschieden, moet pl aats vin
den en niet langer kan worden uitgesteld, gaat 
de vroedvrouw zelve tot die kunstbewerking 
over. 

Art. 16a. Zoodra de vroedvrouw bemerkt, 
dat in verband met de baring het toedienen 
van eenig geneesmiddel noodig is of zal wor
den, draagt zij zorg, dat ten spoedigste de 
hulp van een geneeskundige wordt ingeroepen. 
Indien een geneeskundige niet aanwezig is op 
een tijdstip waarop de toediening van een der 
door Onzen met de uitvoering van deze wet 
belasten Minister aan te wijzen geneesmid
delen moet plaats vinden en niet langer kan 
worden uitgesteld, gaat de vroedvrouw zelve 
tot de toediening van het geneesmiddel over. 

Art. 16b. De vroedvrouwen zijn bevoegd de 
kraamvrouw gedurende tien dagen of woveel 
langer als voor het herstel noodig is te behan
delen, zoolang zich geen afwijkingen voordoen. 

Bij het waarnemen van afwijkingen zijn zij 
verplicht de hulp van een geneeskundige in te 
roepen. 

Art. 17. De vroedvronwen geven aan den 
Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, belast met de handhaving van de 
bepalingen dezer wet, de door hem gevraagde 
inlichtingen in den vorm en binnen den ~ijd 
door hem vastgesteld. 

Van al hare verrichtingen houden zij een 
dagboek bij, waarvan de inrichting nader zal 
worden bepaald door Onzen met de uitvoering 
van deze wet belasten Minister." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden F e

bruari 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c hu u r. 

(Uitgeg. 17 Maa,·t 1932.) 

s. 50. 

13 Februari 1932. BESLUIT, betreffende uit. 
keeringen aan gemeenten uit de opbrengst 
van het recht op de mijnen. 

Wij WILHELM! IA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 6 Februari 1932, n°. 52, In
voerrechten en Accijnzen en van 10 Februari 
1932, n°. 2228; afdeel ing B innenlandsch Be
stuur· 

Gel~t op artikel 10, vijfde lid , van de wet 
van 26 Maart 1920 (Staatsblad n° . 157) , ge
wijzigd bij de wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 524); 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
De gemeente Munstergeleen wordt geacht, 

van 1 J anua.ri 1931 af, te behooren tot de 
gemeenten bedoeld in het vierde lid van arti
kel 10 van de wet van 26 Ma.art 1920 (Staats• 
blad n°. 157) , gewijzigd bij de wet van 29 
December 1928 (Staatsblad n°. 524). 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge• 
meene Rekenkamer. 

' s-Gravenhage, den 13den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e G eer. 

s. 51. 

D e Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e re n b r o u c k. 

(Uitgeg. 29 Febr. 1932.) 

15 Februari 1932. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 22 December rn30 te Oslo gesloten ver
drag tot economische toenadering met bij
behoorend protocol (Staatsblad 1931, n°. 
521) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 19 December 1931 

(Staatsblad n°. 521), houdende goedkeuring 
van het op 22 December 1930 te Oslo gesloten 
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verdrag tot economische toenadering, met bij
behoorend protocol, van welke stukken een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende, dat dit verdrag met protocol 
door de verdragsl ui ten de Staten is bekrachtigd 
en dat hunne akten van bekrachtiging te Oslo 
zijn neder~elegd, te · weten van Denernarken 
op 29 April 1931, van Noorwegen op 6 Jum 
1931, van Zweden op 17 Juni 1931, van B elgië 
op 21 October 1931 en van Nederland op 23 
Januari 1932; 

Overwegende, dat het verdrag, overeenkom
stig artikel IX, op 7 Februari 1932 in werking 
is getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Februari 
1932, Directie van het Protocol, n°. 5116; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en protocol, alsmede 

de vertalingen daarvan, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast m et de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 15den Februari 1932. 

WILH ELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Z aken, 

B e e 1 a e r t s v a n B I o k la n d. 
(Uitgeg. 2 Maart 1932.) 

VERDRAG TOT ECONOMISCHE TOE
NADERI NG. 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, han
delende zoowe,I in Zijn naam als in dien van 
Hare Koninkl ijke H oogheid de Groot-H ertogin 
van Luxemburg, zulks krachtens bestaande 
overeenkomsten; Zijne Majesteit de Koning 
van Denemarken en van IJsland; Zijne Ma
jesteit de Koning van Noorwegen; Hare Ma
jesteit de Koningin der Nederlanden en Zijne 
Nlaj'esteit de Koning van Zweden ; 

Wenschende de beginselen, die aan den 
economischen arbeid van den Volkenbond ten 
grondslag liggen, in toepassing te brengen en 
zooveel mogelijk rekening te houden met hun 
wederzij dsche belangen, hebben besloten te 
dien einde een verdrag tot economische toe
nadering te sluiten, en hebben tot hun gevol
machtigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den Heer Maximil ien Suetens, Directeur aan 

het Ministerie van Buitenlandsche Zaken; 
Zijne Majesteit de Koning van Denemar

ken en van IJsland: 
den Heer M. J. C. T . Clan, Kamerheer, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister; 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen: 
den heer Gun nar J ahn, Hoofddirecteur van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek; 
den Heer Rolf Andvord, Afdeelingschef aan 

het :Ministerie van Buitenlandsche Zaken; 

1 Zie voor de Fransche tekst van het ver- 1 

drag Staatsblad 1931, n°. 521. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den Heer Dr. J. A. Nederbragt, Directeur 
van Economische en Consulaire Zaken aan het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden: 
den Heer Dr. Toi.-ald Höjer, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister te Oslo; 

den Heer C. Günther, Directeur van Han
delszaken aan het Ministerie van Buitenland
sche Zaken ; 

die, na elkander hun in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, tot overeenstemming zijn geko
men nopens de volgende bepalingen: 

Art. I. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich om niet over te gaan tot ver
hooging van hare invoerrechten of tot de 
instell ing van nieuwe invoerrechten zonder aan 
de andere Hooge Verdragsluitende Partij te 
hebben kennis gegeven van de ontwerpen of 
de besl issingen, die er op betrekking hebben, 
ten minste 15 dagen vóór den datum, bepaald 
voor de inwerkingtreding van de verhoogde 
rechten of van de nieuwe rechten. Indien de 
kennisgeving niet meer dan 20 dagen voor de 
inwerkingtreding wordt gedaan, moet dezelve 
telegrafisch geschieden. De Partij, die den 
maatregel beraamt, waarom het gaat, zal kun
nen eischen, dat hare kenn isgeving een ver
trouwel ijk karakter drage. 

Art. II. Indien na ontvangst van de kennis
geving bedoeJ.d in artikel I, een der Hooge 
Verdra'gsluitende Partij en de ontworpen ver
hoogingen of nieuwe rechten van zoodanigen 
aard acht, dat zij afbreuk wuden doen aan 
hare belangen, zal zij het recht hebben, in den 
loop van de 10 volgende dagen eventueel die 
veranderingen voor te stellen, die zij voor de 
beveil iging van hare belangen noodzakelij k 
mocht achten. 

Art. III. I ndien, na een nauwkeurig onder
zoek der voorstellen, die haar op deze wijze 
worden gedaan, de betrokken Partij deze niet 
kan aanvaarden, zal zij het recht hebben den 
door haar voorgenomen maatregel in werking 
te doen treden, zonder andere formaliteiten, 
een maand na den dag van de kennisgeving, 
bedoeld in artikel I. Zij moet evenwel op den
zelfden dag de andere Hooge Verdragslu itende 
Partij en hiermede telegrafisch in kennis stellen. 

Art. IV. Onder de omstandigheden, bedoel d 
in artikel III, zal de Partij, die zich benadeel d 
acht, de bevoegdheid hebben, binnen een 
maand na de verhooging van de rechten of de 
instelling van nieuwe rechten aan de andere 
Hooge Verdragsluitende Partij telegrafisch 
mede te dealen, dat zij dit verdrag opzegt, om 
het te doen ophouden van kracht te zijn; wat 
haar betreft, 15 dagen daarna, hetzij t,m aan
zien van de Partij, die zal zijn overgegaan tot 
een verhooging van rechten of tot de instelling 
van nieuwe rechten, hetzij ten aanzien van alle 
Hooge Verdragsluitende Partijen. Binnen een 
maand, volgende op de ontvangst van een 
zoodanige kennisgeving, zullen de andere 
Hooge Verdragsluitende Partijen het recht 
hebben, dit verdrag op dezelfde wijze en met 
inachtneming van denzelfden termijn op te 
zeggen. 
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Art. V. Bij uitzondering kunnen nieuwe of 
verhoogde fiscale rechten, waarvan de onmid
dellijke inwerkingtreding noodzakelijk zoude 
zijn, worden toegepast ronder voorafgaande 
kennisgeving. De betrokken Partij za l evenwel 
onmiddell ijk hiervan kennis geven aan de 
andere Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Art. VI. Dit verdrag is gesloten voor den 
duur van zes maanden. 

Een maand voor het verstrijken van dit tijd
perk zal ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen het recht hebben, aan de Noorsche 
Regeering kennis te geven van haar voor
nemen om bij het verstrijken van het loopende 
tijdperk uit het verdrag te treden. Deze zal 
hiervan onmiddellijk kennis geven aan de 
andere Hooge Verdragsluitende Partijen onder 
vermelding van den datum van de opzegging. 

Voor de Hooge Verdragsluitende Partijen, 
die het verdrag niet hebben opgezegd, zal dit 
onder dezelfde voorwaarden van kracht blijven 
voor een nieuw tijdperk van zes maanden en 
zoo vervolgens van zes maanden tot zes 
maanden. 

Art. VII. Een staat, die niet partij is bij dit 
verdrag, zal daartoe kunnen toetreden, indien 
de Hooge Verdmgsluitende Partijen het daar
omtrent eens zijn. 

Art. VIII. Dit verdrag zal zoo spoedig 
mogel ijk worden bekrachtigd en de bekrach
tigingsoorkonden zullen worden nedergelegd 
op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
te Oslo, dat daarvan onmiddellijk mededeeling 
zal doen aan de andere Hooge Verdragsluiten
de Partijen. 

Art. IX. Dit verdrag zal in werking treden 
den 15den dag na den datum van de neder
legging van de oorkonde der vijfde bekrachti
g ing. 

Art. X . Op het oogenblik van onderteeke
ning van dit verdrag of van nederlegging der 
bekrachtigingsoorkonden kan ieder der Hooge 
Verdragsl_uitende Partijen verklaren, dat zij 
zich slechts voor hare gebieden in Europa 
bindt. 

De Hooge Verdragsluitende Partij, die van 
deze bevoegdheid gebruik maakt, heeft het 
recht, later aan de Toorsche Regeeri ng te 
verklaren, dat zij het verdrag wenscht te zien 
uitgebreid tot hare overzeesche gebieden, ko
loniën of gebieden onder mandaat. Genoemde 
Regeering zal deze verklaring onmiddellijk 
aan de andere Hooge Verdragsluitende P ar
tijen overbrengen. Het verdrag zal in werking 
treden, voor zoover betreft de ove1'Zeesche 
gebieden, koloniën of gebieden onder mandaat, 
15 dagen na de bovenbedoelde verklaring. 

De H ooge Verdragslui tende Partij, die deze 
verklaring heeft gedaan, heeft eveneens het 
recht, later te verklaren, dat zij wenscht, dat 
het verdrag zal ophouden van toepassing te 
zijn op de betrokken gebieden. Op dit laatste 
geval zal de hierboven aangegeven procedure 
eveneens van toepassing zijn. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onclerteekend. 

Gedaan te Oslo, den twee en twintigsten 
December negentienhonderd en dertig, in een 
enkel exemplaar, dat zal worden bewaard in 
het archief van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken te Oslo; eensluidend afschri ft 

ervan zal "·orden verstrekt aan de Hooge Ver
clragsl uitencle Partijen. 

B elgië : i\I. S u et e II s. 
Voo,· Dene,na,·ken : J .C I a n. 

Xoonccgen: Gun na r Ja h n. 
R o I f A n cl v o r d. 

,Yede,·land: ederbragt. 
Zw eden: 

Onder voorbehoud van bekrachtiging door 
Zijne Majesteit den Koning van Zweden met 
goedkeuring van den Riksdag. 

Tor v a 1 cl H ö j e r. 
Christian Günther. 

PROTOCOL. 

De ondergeteekenden, daartoe behoorlijk ge
volmachtigd, verklaren, dat hun Regeeringen 
bereid zijn, haar steun te verleenen aan de 
internationale werkzaamheid, vermindering 
van de handelsbelemmeringen en verbetering 
van het algemeen stelsel van het ruilverkeer 
beoogencle. 

Met dat doel en ter beveiliging van haar 
gemeenschappelijke belangen hebben de boven
genoemde Regeeringen het voornemen, de 
samenwerking op economisch gebied, die zij 
in den loop van het jaar 1930 onderling zijn 
begonnen, voort te zetten. 

Zij zullen anderzijds de mogelijkheid oncle,· 
het oog zien, de toepas ing van het beginsel , 
dat aan het verdrag, hetwelk zij op den datum 
van heden hebben geteekend, ten grond lag 
ligt, uit te breiden tot de andere bepalingen . 
welke hun onderling ruilverkeer mochten kun
nen benacleelen. 

Ter oorkottcle waarvan de gevolmachtigden 
dit protocol hebben onderteekencl. 

Gedaan te Oslo, den twee en twintigsten 
December negentienhonderd en dertig, in een 
enkel exemplaar, dat zal worden bewaard in 
de archieven van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken te O Jo; eensluidend afschrift 
er van zal worden verstrekt aan de Hooge 
Verdragsluitende Partijen. 

België: M. S u e te n s. 
Dene1narken: J. C Ia n. 
Noorwegen: G u n n a r J a h n. 

R o I f A n cl v o r d. 
Nederland: ederbragt. 
Zwetun: To r v a I cl H ö j e r. 

Chris t i an G ü n the r. 

s. 52. 

17 Februari 1932. BESLUIT tot herziening 
van het tarief van ijkloonen voor gas
meters. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 J anuari 
1932, n°. 14403, Afcleeling Handel en Nij 
verheid; 

Gelet op artikel 17 der IJkwet, zooals dat 
artikel laat telijk is gewijzigd bij de wet van 
25 Juni 1919, Staatsblad n°. 522; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Februari 1932, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van Arbeid, Handel en 
N ijverheid van 13 Februari 1932, n°. 2861, 
Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met ingang van 1 Maart 

1932 artikel 1, sub 1, letter D , van Ons be
sluit van 23 October 1919, Staatsblad n°. 611, 
betreffende het ijkloon van maten, gewichten 
en gasmeters, zal worden vervangen door het 
volgende: 

D. Gasmeters: 
a. Bij onderzoek aan een ijkkantoor: 

Gasmeters met een meet- Bij aanbieding 
vermogen per uur van: ten ijk of herijk 

525 kub. decim. en daar beneden f 1.00 
52 6 tot en met 1,000 kub. decim. 1.50 

1,001 " 2,000 " 2.00 
2,001 " 3,500 " 2.50 
3,501 " 5,200 " 3.00 
5,201 " 7,000 " 4.00 
7,001 " 9,000 " 5.00 
9,001 " 11,500 " 6.00 

11 ,501 " 14,000 " 7.00 
Gasmeters met een grooter meetvermogen: 

bovendien voor elke 14,000 kub. decim. meer 
of gedeelten daarvan . f 1. 00 

b. Bij onderzoek ter plaatse, waar de gas
meter is opgesteld: 
Gasmeters met een meet- Bij aanbied ing 
vermogen per uur Yan : ten ijk of herijk 
tot en met 196 m3 .... ... .. .................. .. . f 80.-
Gasmeters met een g rooter meetvermogen : 
bovendien voor elke 14 m3 meer of 

gedeelten daarvan ...................... ..... 1.-
W anneer bij het onderzoek dezer gasmeters 

geen gebruik gemaakt kan worden va11 een 
contrólegasmeter, die het eigendom van het 
Rijk is, wordt het ij kloon met f 30 verminderd; 
bij eventueel gebruik daarentegen van meer 
dan een Rijks-contróle gasmeter wordt het ijk
ioon, bij het onderzoek van de hierbedoelde 
gasmeters, voor eiken volgenden cont1·ölegas
meter met f 30 vermeerderd." 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N ij 
Yerheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 
's-Gravenhage, den 17den F ebruari 1932. 

WILHELMINA. 
De M inister van Arbeid, Handel en NijverhF-id, 

T. J. V erschuur. 
( Uitgeg. 3 Maart 1932.) 

s. 53. 

17 F ebruari 1932. BESLUIT tot nadere vast
ste1ling van eene formatie ten aanzie n van 
het personeel bij den Pensioenraad. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

.Financiën dd. 13 Febrnari 1932, n°. 79, Afdee
l ing Pensioenen en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Het aantal burgerlijke rij k ambte

naren bij den Pensioenraad bestaal ten hoog
ste uit: 

bij de a/deeling B ehandeling van bezwaar
en klaagschriften, zoomerZe van onder
werpen vcm algemeen ju,·idischen aa,·d: 

2 refernndari sen. 
1 hoofdcomm ies. 
1 commies. 
1 sch rijver le kl. 

bij de a/deeling P ensioenen: 
1 referenda r is. 
1 hoofdcomm ies. 
4 commiezen. 
9 ad junct-comm iezen. 
2 schrijvers le kl. 
2 schrijvers 2e kl. 

bij de a/deeling Contróle en Mutatiën: 
Bureau Contr6l e. Bitreau Inkoop. 

1 referendaris. 
2 hoofdcommiezen. 1 commies. 
4 commiezen. 1 adj. commies. 
4 ad j .-commiezen. 2 schrijvers l e kl. 

16 whrij vers le kl. 
1 schrijver 2e kl. 

Bureau I nspectie. 
1 hoofdcommies. 
4 commiezen. 
8 adj. commiezen. 
3 schrijvers le kl. 
3 schrijvers 2e ki. 

bij de a/deeling Rcgistratuu,· en Sec,·eta,·ie : 
Bureau Regist,·atuur. Bureau S ec,·etarie. 

1 hoofdcommies. 
1 commie. 

5 schrijvers le kl. 1 adj.-commies. 
2 schrijvers 2e kl. 1 schrijver l e kl. 

7 schrijvers 2e kl. 
6 machineschrijvers. 

B ureau A1·chie/. 
1 adj.-comm ies. 
2 schrijvers 2e kl. 

bij de a/deeling Fondsbehe er: 
Bu,·eau Ontvangsten. Bureau Uitgaven. 

1 referendaris. 
1 hoofdcommies. 2 hoofdcommiezen. 
3 commiezen. 2 commiezen. 
5 adj .-commiezen. 9 adj.-commiezen. 
4 klerken. 8 klerken. 
4 schrij vers l e kl. 10• chrijvers le kl. 
~ schrijvers 2e kl. 12 sch rijvers 2e kl. 

12 machineschrij vers. 

bij de ajdeeling JJfilitaire zaken: 
1 hoofdcommies. 
1 comm ies. 
1 adj.-commies. 
1 schrijver l e kl. 
1 sclll' ij ver 2e kl. 

bij de ajdeeling W iskunde: 
1 wiskundig adviseur. 
1 refe, ·endaris. 
1 hoofdcommies. 
1 commies. 
2 adj .-comm iezen. 
4 schrij vers l e kl. 
7 schrijvers 2e kl. 
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en overigens uit: 
8 boden. 
1 knecht. 
1 jongeling. 

2. Bij de afc;leeling voor de behandeling van 
bezwaar- en klaagschriften, zoomede van on
derwerpen van algemeen juridischen aard kun
nen voor éénmaal twee ambtenaren in den 
rang van adjunct-commies werkzaam zijn, die, 
zoodra zich bij de overige afdeelingen voor 
hem passende vacaturen zullen voordoen, voor 
de vervulling daarvan worden aangewezen. 
Deze ambtenaren moeten bezitten de hoedanig
heic! van meester in de rechten. 

3. De op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit in dienst zijnde ambtenaren, 
die op dat tijdstip werkzaamheden verrichten 
in een rang hooger dan dien, waarvoor die 
werkzaamheden bij de bij artikel 1 van dit 
besluit vastgestelde formatie zijn gewaardeerd, 
kunnen die werkzaamheden in den hoogeren 
rang blijven verrichten. 

4. Met den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit vervalt Ons besluit van 23 Mei 1927 
(Staatsblad n°. 163), zooals dat is aangevuld 
bij Ons besluit van 21 Juli 1927 (Staatsblad 
n°. 260}. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg. 7 Maart 1982.) 

s. 54. 

17 Februari 1932. BESLUIT.houdende instel
ling van schattingscommissiën voor de 
inkomstenbelasting voor meer dan één 
gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 12 Februari 1932, n°. 41, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op art. 57, tweede lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 en op Ons besluit 
van 14 Juni 1927 (Stq,atsblad n°. 180), gewijzigd 
bij Onze besluiten van 21 December 1928 
(Staatsblad n°. 496) en van 9 Juli 1931 (Staats-

blad n°. 308) ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
Art. 1. Er worden, in de provinciën en 

voor de gemeenten, genoemd in den bij dit be
sluit behoorenden staat, schattingscommissiën 
voor de inkomstenbelasting ingesteld welker 
gebied zich over meer dan één gemeente uit
strekt. De commissiën zijn gevestigd ter plaatse, 
in de tabel aangewezen. 

2. De bij artikel 1 ingestelde commissiën 
treden in functie met 1 Mei 1932. 

De schattingscommissiën, thans bestaande 
voor de afzonderlijke in den staat genoemde 
gemeenten zijn met ingang van 1 Mei 1932 
ontbonden. 

Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, tl e G e e r. 
(Uitgeg. 29 Febr. 1932.) 

STAAT van schattingscommissiën, ingeste/,d voor 
meer dan één gemeente. 

Standplaats 
der Commissie. 

1 

Gemeenten tot het ressort 
der Commissie behoorende. 

Provincie N oordbrabant. 
Andel 

Bergeijk 
Budel 
Cuijk 

Dinther 
Drunen 
Eersel 

Hedikhuizen 
Helvoirt 
Lith 
St. Michielsgestel 

Ossendrecht 
Reek 
Reusel 

Valkenswaard 

Werkendam 

Wijk 

1. Andel c.a. Rijswijk en 
Giessen 

2. Bergeijk en Luijksgestel 
3. Budel en Maarheeze 
4. Cuij l en St. Agatha, en 

Linden 
5. Dinther en H eeswijk 
6. Drunen en Oudheusden 
7. Eersel, Hoogeloon, Ves

sem 
8. Hedikhuizen en Herpt 
9. Helvoirt en Cromvoirt 

10. Lith en Lithoijen 
ll. St. Michielsgestel ' en 

Den Dungen 
12. Ossendrecht en Putte 
13. Reek en Velp 
14. Bladel, Reusel en H oo

ge- en Lage Mierde 
15. Valkenswaard en Dom

melen 
16. Werkendam en De Wer

ken en Sleeuwijk 
17. Wijk en Aalburg, en 
' Veen 

Provincie Gelderland. 
Brakel 
Hedel 
Rossum 
de Steeg 

1. Brakel en Poederoijen 
2. Hedel en Kerkwijk 
3. Rossum en Hurwenen 
4. Rheden en Roosendaal 

Provincie Zuidholland. 
Barwoutswaarder 

Bleskensgraaf 

Dirksland 

H eenvliet 

Hellevoetsluis 

Lange-Ruige-Weide 

Leidschendam 
(Stompwijk) 

Leimuiden 

Maasdam 

Middelharnis 

Mijnsheerenland 

Oostvoorne 

1. Waarder, Barwouts
waarder en Rietveld. 

2. Bleskensgraaf, Brand
wijk, Molenaarsgraaf en 
Wijngaarden 

3. Dirksland, Melissant en 
Herkingen 

4. Heenvliet, Geervliet en 
Abbenbroek 

5. Nieuw-Helvoet en Hel
levoetsluis 

6. Lange-Ruige-Weide, He
kendorp en Papekop 

7. Stompwijk en Veur 

8. LeimuidenenRijnsater
woude 

9. Puttershoek en Maas
dam 

10. Middelbarnis en Som
melsdijk 

ll. Mijnsheerenland en 
Westmaas 

12. OostvoorneenRockanje 
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Piershil 
pijkenisse 

Stellendam 

Zegwaard 
Zevenhoven 

Z evenhuizen 
Zuidland 
Zwartewaal 

13. Goudswaard en Piershil 
14. Spijkenisse en H eke

lingen. 
15. Stellendam en Goede

reede 
16. Zegwaard enZoetermeer 
17. Nieuwveen en Zeven-

hoven 
18. Zevenh. en Moercapelle 
19. Zuidland en Oudenhoorn 
20. Zwartew. en Vierpolders 

Provincie N oordholland. 

Broek op Langendijk 1. Broek op Langendijk, 
Noord-Scharwoude, 
Oudkarpel en Zuid
Scharwoude 

Grootebroek 2. Grootebroek, Boven-
karspel en Hoogkarspel 

:Middelie 3. Middelie, Warder en 
Kwadijk 

Midwoud 4. Midwoud, Abbekerk en 
Twisk 

:Monnikendam 5. Monnikendam en Kat-
woude 

Oudendijk 6. Oudendijk en Beets 
P urmerend (aan te 7. Wijdewormer en Jisp 

duiden als: Schat-
tingscommissie te 
Jisp-Wijdewormer ) 

<le Rijp 8. de Rijp en Graft 
Schermerhorn 9. Schermerhorn, en Zuid-

en Nqord-Schermer 
Ursem 10. Ursem en Oterleek. 

Provincie Zeeland. 

Biggekerke 

Colijnsplaat 
Domburg 
Dreischor 

Elkerzee 

Groede 
H aamstede 
Hengstdijk 

Hoedekenskerke 

St. Maartensdijk 

Nieuwerkerk 
.Xisse 

Oudelande 
Ovezande 
Renesse 

choondijke 

Veere 
Zuiddorpe 

1. Biggekerke en Melisker-
ke 

2. Colijnsplaat en Kats 
3. DomburgenAagtekerke 
4 . Dreischor en Noord

gouwe 
5. Elkerzee, Duivendijke 

en E llemeet 
6. Groede en Nieuwvliet 
7. H aamstede en Burgh 
8. Stoppeldijk, Boschka

pelle, Ossenisse en 
H engstdijk 

9. H oedekenskerke en 
Baarland 

10. St. Maartensdijk en 
Scherpenisse 

ll. Nieuwer- en Ouwerkerk 
12. Nisse en 's Heer Abts-

kerke 
13. Oude!. en Ellewoutsdijk 
14. Ovezande en Driewegen 
15. Renesse en Noordwelle 
16. Schoondijke en Water

landkerk3e 
17. Vrouwenpold. en Veere 
18. Zuiddorpe en Overslag 

Provincie Utrecht . 

Abcoude 1. Abdoude-Proostdij en 
Abcoude-Baambrugge. 

B reukelen-Nijenrode 2. Breukelen-Nijenrode en 
Breukelen-St. Pieters 

Kockengen 

Maarssen 

Mijdrecht 
Neder Langbroek 
Ruwiel 
Schalkwijk 

Vleuten 
Vreeland 
vVerkhoven 
Westbroek 

3. Kockengen en Laag
Nieuwkoop 

4. Maarssen, Maarsseveen 
en Tienhoven 

5. Mijdrecht en Wilnis 
6. Langbroek en Cothen 
7. Ruwiel en Loenersloot 
8. Schalkwijk en Tull en 

't Waal 
9. Vleuten en Haarzuilens 

10. Vreeland en Nigtevegt 
ll. Werkhoven en Odijk 
12. Westbroek en Achttien

hoven 

Provincie Overijssel. 

Delden 

IJsselmuiden 

Kuinre 
Vollenhove 

1. Ambt-Delden en Stad
Delden 

2. IJsselmuiden en Graf
horst 

3. Kuinre en Blankenham 
4. Ambt-Vollenhove en 

Stad-Vollenhove 

Provi'ncie Limburg. 

Ambij 
Bingelrade 

Born 
Bunde 
Eijsden 
Elsloo 
Gennep 
Grevenbicht 

Gronsveld 
Gulpen 
H aelen 
Heel 

Heijthuizen 
Herkenbosch 

Hulsberg 

Mheer 
Neeritter 
Noorbeek 
Schimmert 

Schin op · Geul 

Schinnen 
Simpelveld 
Stevensweert 

Susteren 
Valkenburg 

1. Ambij en Bemelen 
2. Merkelbeek, J abeek en 

Bingelrade 
3. Born en Limbricht 
4. Bunde en Itteren 
5. Eijsden en Mesch 
6. Elsloo en Genlle 
7. Gennep en Ottersum 
8. Grevenbicht,en Obbicht 

en P apenhoven 
9. Gronsveld en Rijckholt 

10. Gulpen en Wijlre 
ll. H aelen en Nunhem 
12. Heel en Panheel, en 

Beegden 
13. H eijthuizen en Roggel 
14. Melick en H erkenbosch, 

Vlodrop, en St. Odiliën
berg 

15. Hulsberg en Wijnands-
rade 

16. Mheer en St. Geertruid 
17. Neeritter en Ittervoort 
18. Noorbeek en Slenaken 
19. Schimmert en ffiestra

ten 
20. Schin op Geul en Oud-

Valkenburg 
21. Schinnen en Oirsbeek 
22. Simpelveld en Bocholt z 
23. Stevensweert, en Ohé 

en Laak 
24. Susteren en R oosteren 
25. Valkenburg, H outhem, 

en Berg en Terblijt. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 17 Fe
bruari 1932, (Staatsblad n°. 54 ). 

Mij bekend, 
De 111 inister van Financiën, 

tl e Ge er. 
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18 Februari 1932. WET tot het aangaan van 
een of meer geldleeningen ten laste van 
het Rijk. 

Wij WILHEL HNA, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ter aflossing van vlot
ten·de schuld een of meer geldleeningen ten 
laste van het Rijk aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Machtiging. Bedrag. Naa1n . 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd tot het te gelde maken van 
schuldbewijzen ten laste van het Rijk tot zoo
danig bedrag als 1,oodig is ter verkrijging van 
eene som van ten hoogste f 200,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoelde bedrag, dan wel achtereen
volgens, bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Minister van l<'inan
ciën dit-nstig zal achten. 

Uitvoe1'ingsvoorschriften. Rekening. 
Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldemaking 
der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen wor
den, met inachtneming van de voorschriften 
dezer wet, door Onzen Mini ter van Financiëu 
vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbewij
zen wordt, voor elke leening als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1 afwnderlij k, eene 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer te zijn opgenom n en 
ge loten, aan de Staten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

3. De ontvangsten ingevolge deze wet wor
den geb1·acht ten bate van het dienstjaar of de 
dienstjaren, waarin zij in 's Rijks kas worden 
gestort. 

4. De sch uldbewijzen worden vóór de uit
gifte dool' de Algemeene Rekenkamer gere
gistreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

5. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend li d, zal de schuld, welke krachten deze 
wet wordt geve tigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beginnen in het jaar vol
gende op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

6. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet geve tigde schuld 
wordt voorbehouden. 

7. De ingevolge toepassing van de beide 
Yo ri ge leden terugontvangen schuldbewij zen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
R ekenkamer overgebracht. 

Provisie. 
3. l. Bij rechtstreeksche tegeldemaki ng van 

de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten, en 
de commi sionna irs in effecten, door wier tus
schenkomst inschrijvingen voor die chuldbe
wijzen worden ingeleverd, over het nominaa l 
bedrag der aan hen toegewezen chuldbewijzen, 
waarvoor het verschuldigde wordt gestort, eene 
prov isi worden toegekend van ten hoogste 
3/8 pct. 

2. In het geval , bij het vorig lid rnorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemak ing, het in ontvangst nemen 
van inschrijvingen en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst u itgegeven 
schuldbewijzen eene vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. 

V'l'ijstelling van belastingen. 
4. Onder de in artikel 2 bedoelde voorwaar

den kan worden opgenomen, dat krachtens 
deze wet uitgegeven schuldbewijzen, met de 
daarbij behoorende rentebewijzen, vrij gestel rl 
zijn van alle ederland che belastingen, welke 
van schuldbewijzen ten laste van Nederland en 
de daarbij behoorende rentebewijzen mochten 
geheven worden. 

V1-ijstelling van zegelrecht. 
5. De biljetten van in chrijving voor en de 

nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegelrecht. 

Inwerkingtreding. 
6. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien harer afkon• 
. diging. 

7. De laat te zinsnede van lid 2 ,·an art ikel 
1 van de wet van 19 December 1931 (Staats
blad n°. 528) vervalt. 

Titel. 
8. Deze wet kan worden aangehaald als 

"'l'weede Leeningwet 1932" met bijvoeging van 
het nummer van het Staatsblad, waarin zij is 
opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Fe

bruari l 932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
( Uitgeg. 18 Feb,·. 1932.) 

s. 56 . 

18 Feb?'uari 1932. BE L IT tot vern iet ig ing 
van het besluit van den Raad de,· gemeente 
O1n1nen, dd. 1 September 1931, waarbij 
aan H. J. Gerrits, aldaar, vergunning is 
verleend tot verbouwing van zijn perceel 
Hammerweg 1. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen 1inister van 

A1·beid , H andel en ijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw van 14 December 
1931, n°. 9531 M/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid, en van 17 December 1931, n°. 13463, 
afdeel ing Bi nnen landsch Bestuur; betreffende 
11 a te noemen besluit van den Raad der ge
meente Ommen; 

Overwegende dat Burgemeester en Wethou• 
clers van Ommen, bij besluit van 1 Juli 1931, 
aan H. J . Gerrits aldaar vergunning hebben 
geweigerd tot verbouwing van zijn perceel 
Hammenveg 1, zulk op grond van in dat 
besluit omschreven, bezwaren tegen het ver
bouw ingsplan , d ie naar hunne n1een ing 1nee
brengen, dat dit plan niet voldoet aan het 
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bepaalde in artikel 17 der bouwverordening 
voor Ommen, volgens hetwelk " het uiterlijk 
der gebouwen met al wat daartoe behoort ter
r~inafscheid i'?gen. muren, hekken of d~rge
lijke, zoodamg (moet) zijn, dat het noch op 
zichzelf, noch in verband met de omgeving uit 
e n oogpunt van welstand aanstoot kan geven" ; 

Overwegende, dat de gemeenteraad, bij zijn 
beslui t van 1 September 1931, de vergunn ing 
a lsnog heeft verleend · 

dat in het raadsbesl~i t de, daarin vermelde 
b_~zwaren, uit een oogpunt van welstand, niet 
zijn weersproken; 

dat in de overwegingen van dat bes luit, 
eveneens zonder tegenspraak, met zooveel 
woorden vermeld wordt de meening van ver
schdlende leden, dat de vergunning behoort 
te wo_rde,~ verleend aangezien de "welstands
bepalmg ! zooals deze in ? e verordening voor
komt, ,, met als een dwmgende eisch moet 
" worden toegt,past, en de ingezetenen vrij 
,,gelaten dienen te worden om te bouwen vol
"gens hun eigen plannen, indien zij daaraan 
"de voorkeur geven, tenzij in overleg met de 
"aanvragers een gewijzigd plan kan worden 

verkregen" · 
" dat een en 'ander leidt tot de gevolgtrekking 
- - waarvan de juistheid bij het inge teld on
d~rzoek i bevestigd - dat de gemeentemacl 
bij de bepaling van zijn standpunt opzette lij k 
heeft nagelaten het bouwplan te toe en aan 
bedoeld voorschrift der verordening; dat arti
kel 6, tweede hel , van de ,voningwet weigering 
van de bouwvergunning gebiedt, indien niet 
aan de bouwverorden ing wordt voldaan -
w_aarnit volgt, dat een bouwplan, ter voldoe
nmg aan het voorschrift van de wet, moet 
worden getoetst aan alle bepalingen van die 
verordening, die er op van toepassing zij n; 

dat de raad door het opzettel ij k nalaten van 
de toet ing van het bouwplan aan het voor
schrift van arti kel 17 der bouwverordening 
du heeft gehandeld in strijd met de wet· ' 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet·' 
den Raad van State gehoord, advies v'an 12 

J anuan 193~ n". 18 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

va n Arbeid, H a ndel en Nijverheid en van 
Onzen Minister van Staat, Mi nister van Bin
nenlandsche Zaken en L andbouw van 4 Fe
brnari 1932, n". 377 M/P.B.R., Afdeeling 
Volk gezondheid, en van 15 F ebruari 1932 n" 
2071, a fdeeling Binnenlandsch Bestuur · ' · 

Hebben goedgevonden en verstaa'n: 
vorenbedoeld bes lui t van den raad der ge

meente Or,rnien dd. 1 September 1931 te ver-
niet igen wegens trijd met de wet. ' 

Onz_e Minister van Arbeid, H andel en Nij
ve1·he1d 1s belast met de uitvoering van dit 
be luit, dat in het Staatsblad za l worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gewn
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Februari 1932. 
WILHELM! A. 

D e Minister van A1·b eid, Handel en Nijverheid, 
T. J . V erso h u u r . 

De Minister van Staat 
Minister van Binnenlanduhe 'zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Be e r enbrouok. 

(Uitge g. 7 Maa,·t 1932.) 

s. 57. 

19 Februari 1932. BESLUIT tot toepass ing 
van de arti kelen 14, 15 en 16 der '\Varen
wet (Staatsblad 1919, n°. 581) op vaste 
mei kproducten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

A rbeid, Handel en Nijverheid van 8 Septem
ber 1931, n°. 704 D , afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Wa
r~_nwet (Staatsblad 1919, n°. 581), gewijzigd 
bij de Wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n" . 
308); 

Gezien het advies van de Commissie be-
doeld in arti kel 17 der Warenwet· ' 

Den R aad van State gehoord (a'dvies van 8 
December 1931, n°. 43); 

Gel et op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
15 Februari 1932, n°. 1221 D Afdeeling 
Volksgezondheid ; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit worden onder vaste 

mei kproducten verstaan, alle producten ver
kregen door melk, room, geheel of gedeelte
lijk a fgeroomde melk of mengsels van deze 
grondstoffen door wateronttrekking tot poeder 
of in eenig~n anderen vasten vorm te brengen, 
al dan met onder toevoeging van andere 
stoffen. 

2:. 1. Waren, die in aard of samenstell ing 
gehjken op de waren in arti kel 1 bedoeld of 
die ten doel zouden kunnen hebben deze te 
vervangen, mogen niet dan met Onze toestem
ming en onder door Ons te stellen voorwaar
den worden aangeduid met namen, waaruit 
haar aard en haar samenstelling niet of niet 
voldoende blij ken. 

2. Zij moeten worden aangeduid, hetzij met 
den naam, wa1:1_rvoor door Ons toestemm ing is 
verleend, hetzij overeenkomstig aa rd en sa
menstel ] ing. 

3. 1. Vaste melkproducten mogen uitslui
tend en moeten worden aangeduid met ééD 
der navolgende namen: 

a. vette mei kpoeder ; 
b. melkpoeder; 
c. gedeeltelijk ontroomde melkpoeder; 
d. magere me_lkpoeder of taptemelkpoeder. 
2. Een aandu1drng, als bedoeld in het eer-

ste. lid, mag niet worden gebezigd voor eenig 
artikel, waaraa n boter, botervet, wei of room, 
voor zooveel deze laatste op andere wijze is 
verkregen dan door centrifugeeren of staan 
Yan melk, 1s toegevoegd, of bij de bereiding 
waarva n zoodamge stoffen zijn of worden ge
bl'tlikt. 

3. Zijn bij de bereiding van een vast melk
pro_duct andere stoffen gebruikt da n de in 
artikel 1 m_et name genoemde of zijn bij of 
na die bere1d1ng andere stoffen dan natrium
carbonaat o_f natriumbicarbonaat toegevoegd, 
dan moet dit product worden aangeduid met 
e~n der namen in het eerste I id van dit ar
tikel aangegeven, met bijvoeging van de na
men en de hoeveelheden der stoffen welke 
zij n toegevoegd. ' 

_4. I!' de aanduidingen in het eerste lid van 
dit artikel aangegeven mag het woord " melk-
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poeder" vervangen worden door het woord ' 
,,blokmelk" indien de waar blokvormig is. 
Deze waren mogen suiker bevatten en om
huld zijn met een laagje van een onschadelijk , 
vet, zonder dat in de aanduiding hiervan mel
ding behoeft te worden gemaakt. 

4. 1. De als "vette melkpoeder", onder
scheidenl ijk "vette blo:b.,nelk" aangeduide en 
de kennel ijk als zoodanig voorhanden waar 
moet een melkvetgehalte bezitten van ten 
m inste 42 procent berekend op de droge stof 1 

der waar. 
2. De als "melkpoeder", onderscheidenlijk 

.,blokmelk" aangeduide en de kennelijk a ls 
:zoodanig voorhanden waar moet een melk
vetgehalte bezitten van ten minste 25 procent 
berekend op de droge stof der waar. 

3. De als "gedeeltel ijk ontroomde melk
poeder", onderscheidenlij k "gedeel telijk ont
roomde blokmelk" aangeduide en de kennelij k 
.als zoodanig voorhanden waar moet een mel k
vetgehalte bezitten van ten minste 1 2.5 pro
cent berekend op de droge stof der waar. 

4. H et vochtgehalte van de melkpoeders in 
dit besluit bedoeld en van de ken nelijk als 
zoodanig voorhanden waren mag niet hooger 
zij n dan 6 procent. 

5. Bij de waren in het eerste, tweede en 
derde l id van dit artikel bedoeld, waarin 
andere stoffen dan die in artikel 1 met name 
genoemd zijn verwerkt, wordt het melkvet
gehalte berekend op de droge stof der waar. 
nadat hiervan is afgetrokken het gehalte aan 
die andere stoffen in drogen toestand. 

5. De waren in artikel 3 bedoeld en de 
kennelijk als zoodanig voorhanden waren moe
ten voorts voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij moeten zijn deugdelijk van samen
tell ing, normaal van geur en smaak; zij 

mogen niet duf, schimmelig of rans zij n en 
moeten in deugdel ijken toestand verkeeren; 

b. de zuurgraad van de melkpoeders in dit 
besluit bedoel d mag niet lager zijn dan 35 en 
niet hooger zijn dan 70, behalve bij magere 
melkpoeder, waarvan de zuurgraad niet hoo
ger mag zijn dan 80, in beide gevallen be
rekend op de droge stof; de zuurgraad van 
het mei kvet mag niet hooger zijn dan 6; 

c. conserveermiddelen en andere vreemde 
be tanddeel11n moeten - behoudens natrium
c,irbonaat of natriumbicarbonaat - afwezig 
ZIJTI; 

d. zij moeten met uitzondering van blok
melk met water gemakkelijk een emulsie vor
men, welke binnen een half uur geen duide
lijke afscheiding van een weiachtige vloeistof 
vertoont; , 

e. aan de in artikel 3, lid 3, bedoelde stof
fen van nature niet eigen kleurstoffen moe-
ten afwez ig zijn; , 

/. de asch van de melkpoeders in dit be
luit bedoeld, mag ter neutralisatie n iet meer 

vereischen dan 30 cm3 normaal zuur per 100 
gram der droge waar. 

6. 1. Op de buitenzijde van alle verpak
kingen van de in dit besluit bedoelde waren 
en van de kennel ij k als zoodanig voorhanden 
waren moet voorkomen de aanduid ing, welke 
de waar volgens de bepalingen van artikel 2 
of 3 van dit besluit moet dragen. Deze aan
duid ingen mogen niet door vegen zijn uit te 

wisschen en moeten duidelijk leesbaar zij n. 
2. De in het eerste lid van dit artikel be

doelde aanduidingen moeten bestaan uit let
ters van t-en m inste 2 cm (0.02 M ) hoogte, 
bij een lijndikte van ten minste 2 mm (0.002 
M) indien de hoeveelheid der waar in de ver
pakking aanwezig grooter is dan 1 K .G. en 
van ten minste 0.5 cm (0.005 M ) hoogte, bij 
een lijndikte van ten minste 0.5 mm (0 .0005 
M) indien die hoeveelheid 1 K .G. of kleiner is. 

3. Onjuiste aanduidingen of aanduidingen, 
die tot misvatting aanleiding kunnen geven, 
mogen noch op de waren in dit besluit be
doeld, noch bij of op hare verpakkingen, 
voorkomen. 

7. l. H ij , die bij het in werking treden 
van dit besluit een inrichting heeft voor d"l 
bereiding van vaste melkproducten , is ver
plicht uiterlij k 4 weken na dat t ijdstip van 
in werking treden schri ftelij k aangifte te doen 
bij Onzen Commissar is in de provincie, waarin 
de bere idplaats dier melkproducten is gele
gen, onder opgave van de li gging van het 
perceel en de perceelsgedeelten, waar in de 
bereiding van deze waren wordt uitgeoefend, 
alsmede van de ruimten behoorende bij dat 
bedrij f, terwijl door hem, die na gezegd tijd
stip vaste melkproducten gaat bere iden zoo
danige aangifte moet worden gedaan ten 
minste 9 weken vóór het in gebruik nemen 
der betrokken bereidplaats. 

2. De bereiding van vaste melkproducten 
mag, nadat dit besluit 10 weken van kracht 
is, uitsluitend plaats hebben, indien voldaan 
wordt aan de volgende eischen: 

a. de bereider moet in het bezit zijn van 
een geldige schriftelij ke verklaring, afgegeven 
door of namens Onzen Commissaris in de 
provincie, waarin de bereidplaats der vaste 
melkproducten is gelegen, waarin vermeld is 
de ligging van het perceel en de perceelsge
deel ten, waarin de bereiding wordt of zal 
worden uitgeoefend, alsmede van de r uimten 
behoorende bij dat bedrij f. Bedoelde ver kla
ring wordt door of namens Onzen Comm issaris 
in de provincie genummerd en geregistreerd. 
Een afschrift van deze verklaring wordt ge
zonden aan den directeur van den K eurings
dienst binnen wiens ambtsgebied de bereid
plaat is gelegen. 

b. in de bereidplaats of in ruimten of op 
erven, welke op andere wijze dan langs den 
openbaren weg met die bereidplaats in ver
binding staan, mag noch aanwezig zijn room 
op andere wijze verkregen dan door centrifu
geeren of staan van mélk, noch vloeibare 
boter, vloeibaar botervet of botervet, hetwelk 
kenbaa r in vloeibaren toestand geweest is, 
noch andere dan deugdelijke boter, bereid 
onder contröle van een onder Rijkstoezicht 
staand botercontrölestation. 

3. De in het tweede lid van dit artikel 
onder a bedoelde verklaring wordt afgegeven, 
indien Onze Commissaris in de provincie vol
doende zekerheid aanwezig acht, dat de be
langhebbende vaste melkproducten zal bereiden 
overeenkomstig de eischen, in dit besluit ge
steld. De belanghebbende kan tegen een be
slissing van Onzen Commissaris in de provin
cie binnen 4 weken, nadat hem hiervan mede
deel ing is gedaan, in beroep gaan bij den 
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Minister, belast met de uitvoering van dit be
sluit. 

4. De in het tweede l id van dit artikel 
onder a bedoelde verklaring is slechts geldig, 
zoolang zij niet door of namens bedoelden 
Comm issaris in de provincie bij een aan den 
belanghebbende gericht aangeteekend schrijven 
is ingetrokken. 

Onze Commissaris in de provincie kan op 
voorstel van den directeur van den K eurings
dienst, binnen wier ambtsgebied de bereid
plaats gelegen is, alsmede van het bestuur van 
het Controlestation voor melkproducten te 
's -Gravenhage of van het "Controlestation voor 
zuive lproducten Leiden" (C.Z.L.), te L eiden, 
aangewezen ingevolge artikel 5 van Ons Be
sluit van 18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 281), 
bedoelde verklaring intrekken, indien blijkt, 
dat gehandeld is in strijd met de eischen in 
dit besluit gesteld. 

Onze Commissaris in de provincie neemt om
trent het in de vorige alinea bedoelde voor
stel binnen vier weken een beslissing en doet 
hiervan zoo spoedig mogelijk mededeeling aan 
den betrokken directeur van den K eurings
dienst onderscheidenlijk het betrokken bestuur 
van het Controlestation. 

De belanghebbende en de betrokken direc
teur van den Keuringsdienst, onderscheidenlijk 
het betrokken bestuur van het Controlestation 
kunnen, ieder voor zich, tegen beslissingen 
van Onzen Commissaris in de provincie binnen 
4 weken nadat hun hiervan mededeeling is 
gedaan. in beroep gaan bij den Minister be
last met de uitvoering van dit besluit. Zoo
lang op dit beroep geen besliss ing is genomen, 
is de intrekking van de verklaring niet van 
kracht. 

8. H et vervoer van de waren, in dit be
s luit bedoeld, mag slechts plaats hebben, in
d ien op de buitenzijde van de verpakking blij 
vend is aangebracht: 

a. een du idelijk, leesbaar opschrift aange
vende, dat de bereiding is geschied op grond 
van de verklaring, bedoeld in artikel 7, met 
rnrmel ding van den datum en het nummer 
dier verklaring en van de provincie, waarin de 
bereidplaats van bedoelde waren is gelegen, of 

b. een merk, vastgesteld door een der be
stmen van de Controlestations in artikel 7 
rnn dit besluit genoemd, voor de in dit besluit 1 

bedoelde waren, bere id door aangeslotenen bij 
deze stations, mits genoemde besturen de mer
ken, door hen ten behoeve van een hunner 
aangeslotenen vastgesteld, hebben medege- 1 

deeld aan elk van de directeurei1 van Keu
ringsdiensten van waren. 

9. De invoer van in het buitenland bereide 
vaste melkproducten mag alleen geschieden, in
dien op de buitenzijde van alle verpakkingen 
duidel ij k leesbaar voorkomen de woorden "in 
Nederland ingevoerd" en door den houder dier 
producten wordt overgelegd een certi ficaat van 
oorsprong, afgegeven door een gezag, door 
Onzen Minister belast met de uitvoering van 
dit bes! uit nader aan te wijzen, waaruit tevens 
blijkt, dat deze producten zijn bereid uit 
versche melk, afgeroomde melk, room, of 
mengsel"s van deze grondstoffen, zonder bij 
voeging van boter, botervet, wei of room , 
voorzoover deze laatste op andere wijze ver
kregen is dan door centrifugeeren of staan 

van melk. De woorden "in Nederland inge
voerd" moeten tijdens het vervoer, alsmede bij 
a fl evering, op de buitenzijde van alle verpak
kingen van in het buitenland bereide vaste 
melkproducten voorkomen. 

Ten aanzien van de lettergrootte en lijn
dikte der aanduiding "in Nederland inge
voerd" vinden het eerste en tweede lid van 
artikel 6 overeenkomstige toepassing. 

10. Voor de waren, in dit besluit bedoeld. 
mag uitsluitend zijn of worden gebezigd melk, 
afgeroomde melk en/of room, welke voldoen 
aan de eischen in het Melkbesluit (Staatsblad 
1929, n°. 43) gesteld, uitgezonderd de eischen 
met betrekking tot het vetgehalte en tot de 
reactie van Storch. 

ll . Met uitzondering van de bepaling in 
artikel 10 is dit besluit niet van toepassing op 
de waren, in dit besluit bedoeld, welke ken
nelijk voor uitvoer bestemd zijn, tenzij aan
wezig op markten, in winkels of in eenige 
andere voor het publiek toegankelijke ver
koopplaats. D it besluit is eveneens niet van 
toepassing op de waren, in di t besluit be
doeld , welke duidelijk rose gekleurd zijn of 
vermengd zijn met ten minste 10 procent 
zemelen. 

12. Voor de beoordeeling of de waren, in 
dit besluit bedoeld, voldoen aan de in dit 
beslui t gestelde eischen, moet worden gebruik 
gemaakt van de methoden van onderzoek, aan_ 
gegeven in de bij dit besluit gevoegde bijl age 
voor zoover deze daarvoor toereikend zijn. 

13 . Dit beslui t kan worden aangehaald 
onder den titel " Besluit op vaste melkproduc
ten" met vermelding van den jaargang en het 
nummer van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

14. Dit besluit treedt in werking drie maan
den na den dag der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid, 
T . J . Vers c huur. 

(Uitgeg. 8 Maart 1932.) 

Methoden Yan onderzoek behoorende bij 
het besluit op vaste melkproducten 

(Staatsblad· 1932, n°. 57). 

1. V ocht. 
Als vochtgehalte wordt aangemerkt het pro

centisch gewichtsverlies bij drogen in een dro
gen luchtstroom van ongeveer 2 gram melk
poeder, onderscheidenl ij k blokmelk, bij 99° C. 
tot constant gewicht. 

Bij blokmelk wordt de afgewogen hoeveel
heid van de waar vóór het drogen met on
geveer de 4-voudige hoeveelheid zuiver zand 
gemengd. 

Constant gewicht is verkregen, indien na 
wegen van de gedroogde waar, het drogen 
twee uur wordt voortgezet en de daarbij ver
kregen gewichtsvermindering, vergeleken met 
de uitkomst der laatst verrichte weging, niet 
meer bedraagt dan 0.1 %. 
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2. V et. 

Ongeveer 2.5 g. van het monster w01·den in 
een met horlogeglas bedekt bekerglas met 30 
cm3 zoutzuur (8 N) en 20 cm3 water onder 
wevoeging van een weinig grof puimsteen
poeder ongeveer 15 minuten gekookt. H et 
mengsel wordt warm gefil treerd door een nat 
filter en het residu met warm water uitge
wasschen, totdat de zure reactie is verdwenen. 
Het filter met de zich daarop bevindende stof 
wordt beneden 105° C. gedroogd en daarna 
in een ontvette papieren huls, bedekt met een 
propje vetvrije watten door middel van pe
troleum-aether ( 40-60° C.) volledig geëxtra
heerd. H et extract wordt bij 102-105° C. ge
durende ½ uur gedroogd en na bekoelen ge-
11·ogen. H et drogen wordt herhaal d tot con
stant gewicht is verkregen. 

3. Zuurgraad. 

5 gram melkpoeder worden met ongeveer 
40 cm3 water van ongeveer 40° C. eenigen 
tijd geschud. N a ongeveer 15 minuten worden 
2 cm3 van een twee-procentige, spiritueuze 
phenolphtaleïne-oploss ing toegevoegd en de 
zuurgraad bepaa ld door titratie met 1/4. N . loog 
tot zwak roode kleur. (Vergeleken met een 
blanco proef.) 

De zuurgraad wordt uitgedrukt in cm3 ¼ 
)l', loog, benoodigd ter neutralisatie van 100 
gram droog melkpoeder. 

4 . Zuurgraad van het vet. 

Ongeveer 10 g. melkpoeder worden met neu
t ral en aether geëxtraheerd. H et extract wordt, 
na bij 102-105° C. gedroogd te zijn, gewogen, 
daarna vermengd met ongeveer 50 cm3 neu
tralen sterken spiritus, enkele druppels spiri
tueuze phenolphtaleïne-oplossing en onder 
krachtig chudden met 1/10 N . loog getitreerd. 
Het aantal cm3 1/10 N. loog, noodig voor de 
neutra! isatie van 10 g. vet, is de zuurgraad. 

5. Emulgreerend vermogen. 

Ongeveer 10 gram melkpoeder worden in 
een cyl indervormi ge buis met ongeveer 40 cm3 
water van 70° C. en daarna met ongeveer 
40 cm3 koud water (± 15° C.) gemengd. Het 
mengsel mag binnen een half uur geen wei
achtige vloeistof afscheiden. 

6. Conserveermiddelen en kl eurstoffen. 

Dit onderzoek heeft plaats~op äe wijze als in 
de methoden van onderzoek, behoorende bij 
het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43), 
zooals d it i gewijzigd, is aangegeven on wel 
in de waar zelf of in een mengsel van de waar 
met water. 

Lij st Tau reagentia. 

. .J. eth e1·. S.G. 0. 720 Kookpunt 34- 35° C. 
P etroleu,naether. Moet destilleeren beneden 

60° C. Worden 50 cm3 gemengd met 10 g . 
vaste para ffine en de petroleum aether op het 
waterbad verdampt, dan mag de paraffine 
geen gewichtsvermeerdering ondergaan. 

P henolphtal.eïne. Een 2 % oplossing in neu
tralen aethylalcohol van 96 volumen %. 

Z and. Met zoutzuur gewas chen en gegloeid 
zand. 

Tltervloelstoften. 
¼ resp. 1/10 N. loog . Een koolzuurvrije op

lossing van kaliumhydroxyde of natriumhy
droxyde in zooveel water, dat 25 cm3 der op
lossing 25 cm3 ¼ N . resp. 1 /10 N. oxaa lzuur 
ter neutralisatie vereischen. 

Behoort bij het Beslui t op vaste melkpro
ducten (Staatsblad 1932, n°. 57) . 

Mij bekend , 
De M inister van A.rbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . Vers c huur. 

s. 58 . 

19 Februari 1932. BESLUIT, houdende " R e
glement op den ijk van gasmeters" . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 8 Januari 
1932, n°. 14243, Afdeeling H andel en Nij
verheid ; 

Gelet op artikel 12 der wet van 7 Ap1·il 
1869 (Staatsblad n°. 57), betreffende de ma
ten, gewichten en weegwerktuigen, waarvan 
de gewijzi gde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 29 November 1874 
(Staatshlad n°. 143) en die laatstel ijk is ge
wijzigd bij de wet van 25 Juli 1919 (Staats. 
blad n°. 522); 

Gelet op Onze besluiten van 15 October 
1913 (Staatsblarl n°. 391), van 12 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 118) en van 26 Maart 1926 
(Staatsblad n°. 52); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Februari 1932, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Februari 1932, n°. 
2862, Afdeeling H andel en Nijverheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J un i 1932 in te trekken 

Onze vorengenoemde besluiten en daarvoor in 
de plaats vast te stellen de volgende bepa
li ngen, welke zull en uitmaken een Reglement 
op den ijk van gasmeters. 

REGLEMENT OP DEN IJK VA r GAS
METERS. 

Art. 1. 1. Toegelaten zijn natte en droge 
gasmeters, waarbij het gas, ten behoeve van 
de meting, in a fgezonderde hoeveelheden door. 
gelaten wordt (volume-meting), en wel : 

A. natte gasmeters, waarbij de meting ge
schiedt: 

a. door middel van een gedeel telij k in een 
vloeistof wentelende trommel met meetkamers; 

b. door middel van gedeeltelijk in een 
vloeistof gedompelde en zich heen en weer be
wegende meetklokken (klokgasmeters); 

B. droge gasmeters, waarbij de meting ge
schiedt: 

a. door middel van meetkamers met be
weegbare wanden. 

2. Op voorstel van den Inspecteur van het 
IJkwezen kunnen, al of niet onder bijzondere 
door den Minister van Arbeid, H andel en 
Nijverheid vast te stellen voorwaarden, voor
loopig ook andere gasmeters worden toege
la ten. 

Art. 2. 1. Elke gasmeter is voorzien van 
een goed werkend telwerk, dat het gemeten 
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gas in kubieke meter aanwijst en bovendien, 
tijdelijk of blijvend, zoodanig ingericht is, dat 
het onderzoek van den gasmeter naar behoo
ren kan worden uitgevoerd. 

2. Het telwerk moet door den met den ijk 
of den herijk belasten ambtenaar los van den 
gasmeter onderzocht kunnen worden. 

Art. 3. 1. Op eiken gasmeter is vermeld: 
a. het meetvermogen, dit is het grootste 

,·erbruik per uur, dat de gasmeter, o. m. in 
yerband met zijn afmetingen en samenstelling, 
bestemd is aan te wijzen, uitgedrukt in ku
bieke meter of kubieke decimeter; het ge
bruik der afkortingen m3 en dm3 is toege
staan; 

deze aanduiding geschiedt in den vorm: 
kubieke meter 

" Grootste verbruik 

m3 
of --- per uur" ; 

dm3 

kubieke decimeter 

b. de naam van den vervaardiger; 
c. een fabrieksnummer, waardoor de gas

meter van andere gasmeters van dezelfde fa. 
briek onderscheiden wordt; 

d. het jaar, waarin de gasmeter vervaar
digd is; 

e. het aantal ijkmerken, waarmede de gas
meter gestempeld is; 

/. een aanduiding van den inlaat ; 
g. elke andere aandu iding noodig geoor

deeld door den Inspecteur van het IJkwezen. 
2. Op een muntgasmeter is bovendien ver

meld, dat de ijk de juiste werking van het 
muntwerk niet waa rborgt. 

3. Op een herstelden gasmeter zijn daaren
boven vermeld het jaar en de maand, waarin 
de laatste herstelling heeft plaats gehad, be
nevens de naam van den hersteller, indien 
deze een ander is dan de vervaardiger. 

4. Ingeval op den gasmeter vermeld is voor 
hoeveel lichten hij is bestemd, moet dit aan
tal uit het meetvermogen zijn afgeleid naai· 
den maatstaf van 140 dm3 gasverbruik - per 
uur voor één I icht. 

5. De in de vorige leden bedoelde opschrif
ten zijn duidelijk, onuitwischbaar en in de 

ederlandsche taal gesteld. 
6. Andere opschriften betreffende het meet

,-ermogen, dan die in ·het eerste lid sub a van 
dit artikel bedoeld, mogen, ook na den ijk of 
den herijk, niet worden aangebracht. 
Art. 4. Als een gasmeter aan het IJkkantoor 
wordt onderzocht, mag bij een overdruk van 
het gas in den gasmeter van 10 centimeter 
water of minder geen gas of vloeistof naar 
buiten ontsnappen. Als het onderzoek wordt 
verricht ter plaatse, waar de gasmeter vast 
,s opgesteld en gebruikt moet worden bij een 
grooteren overdruk dan 10 cm. water, mag 
zich bij dien grooteren overdruk zulk een lek 
niet vertoonen. 

Art. 5. Een gasmeter mag geen gas onge
meten doorlaten. 

Art. 6. 1. Bij een natten gasmeter, bedoeld 
in artikel 1, lid 1, sub Aa, moet de vloeistof
piegel door den gebruiker op de normale 

hoogte kunnen worden gebracht. 
2. De steunpunten van een natten gasmeter, 

bedoeld in artikel 1, lid 1, sub Aa, met een 

meetvermogen van 14 m3 per uur of minder 
liggen in een plat vlak. Een natte gasmeter, 
bedoeld in artikel 1, lid 1, sub Aa, met groo
ter meetvermogen heeft of steunpunten, die 
in een plat vlak liggen àf is voorzien van een 
inrichting, die , naar het oordeel van den met 
den ijk belasten ambtenaar, ondubbelzinnig en 
nauwkeurig den stand, dien de gasmeter moet 
innemen, aanwijst. 

3. Gasmeters, bedoeld in het vorige lid, 
met steunpunten, die in een plat vlak liggen. 
geplaatst op een horizontaal vlak, of die blij
kens de daarvoor bestemde inrichting den 
juisten stand innemen, mogen, wanneer er 
gas doorstroomt met een snelheid beantwoor
dende aan het meetvermogen of met geringer 
snelheid 

a. bij den normalen stand van de vloeistof 
niet meer dan 1,5 % te veel of te weinig aan
wijzen en 

b. bij den hoogsten stand niet meer dan 
5 % te veel aanwijzen. 

Art. 7. 1. De steunpunten van een gasme
ter, bedoeld in artikel 1, lid 1, sub Ab, liggen 
in een plat vlak. 

2. De aanwijzing van een gasmeter, bedoeld 
in artikel 1, lid 1, sub Ab, mag als er gas 
doorstroomt met een snelheid, beantwoordende 
aan het meetvermogen of met een kleinere 
snelheid, niet meer dan 1,5 % te veel of te 
weinig bedragen. 

Art. 8. 1. Een droge gasmeter mag, wan
neer er gas doorstroomt met een snelheid, die 
niet grooter is dan het meetvermogen en niet 
kleiner dan 1/5 van het meetvermogen, niet 
meer dan 1,5 % te veel of te weinig aanwijzen. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid, mag een droge gasmeter, die met 
ongeschonden ijkmerken ten onderzoek (ten 
herijk) wordt aangeboden, bij de daarin aan
gegeven snelheid, niet meer dan 3 % te veel 
of te weinig aanwijzen. 

Art. 9. 1. Bij een te ijken nieuwen of her
stelden gasmeter mag, wa nneer er gas door
stroomt met een snelheid, beantwoordende aah 
het meetvermogen, het verschil in druk van 
het gas bij den in- en bij den uitlaat niet meer 
bedragen dan hieronder is aangegeven: 

Meetvermogen van den 
meter in kubieke deci-

meter: 
5600 of minder .. . . 
5601- 8400 
8401- 11200 

11201- 14000 
meer dan 14000 

Toegelaten verschil in 
druk bij den in- en uit-

laat in mm water: 
. ... 5 
. ... 6 
... . 8 
.. . . 9 

ter beoordeeling van 
den ambtenaar, die 
met het onderzoek 
van den gasmeter be

last is. 

2. Bij een gasmeter, die met on~eschonden 
ijkmerken ten onderzoek (ten henjk) wordt 
aangeboden, mag, wanneer er gas doorstroomt 
met een snelheid, beantwoordende aan het 
meetvermogen, het verschil m druk bij den 
in- en bij den uitlaat niet meer dan 2 milli
meter water grooter zijn dan in het vorige lid 
voor gasmeters met hetzelfde meetvermogen 
is toegelaten. 
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3. Een gasmeter met automatische sluiting 
behoeft tijdens de automatische sluiting niet 
aan het bepaalde in het eerste lid en tweede 
lid van dit artikel te voldoen. 

Art. 10. Op eiken gasmeter moeten de ijk
merken zoodanig aangebracht kunnen worden, 
dat het niet mogelijk is de aanwijzing van den 
gasmeter te veranderen of de identiteit ver
loren te doen gaan, zonder de ijkmerken te 
schenden. 

Art. ll . 1. Door Onzen Minister van Ar
beid, Handel en Nijverheid worden bij instruc
tie voorschriften gegeven omtrent het onder
zoek en de stempeling van de gasmeters. 

2. Hij bepaalt waar de kantoren voor den 
ijk van gasmeters gevestigd zullen zijn. 

Art. 12. Indien een belanghebbende geen 
genoegen neemt met de uitspraak van den met 
den ijk belasten ambtenaar en zich daartoe 
wendt tot Onzen voornoemden Minister of tot 
den Inspecteu·r van het IJkwezen, wordt door 
of vanwege den laatstgenoemde een nieuw 
onderzoek ingesteld, hetwelk beslissend is. 

Art. 13. 1. Op gasmeters, die reeds geijkt 
zijn vóór het in werking treden van dit Regle
ment en na één of meer herstellingen opnieuw 
ten ijk worden aangeboden, is het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, sub a (laatste zinsnede) 
en vierde lid, niet van toepassing. 

2. Op gasmeters, die geijkt zijn vóór het 
in werking treden van dit Reglement en met 
ongeschonden ijkmerken ten onderzoek (ten 
herijk) worden aangeboden, is niet van toe
passing het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 
sub a en e, tweede, derde en vierde l id. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Ha:nàel en Nijverheid. 
T . J. Vers c hu u r. 

(Uitgeg. 8 Maart 1932.) 

s. 59 . 

19 Februari 1932. BESLUIT houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 29 
December 1921 (Staatsblad no. 1452), be
treffende eene nieuwe regeling ten aanzien 
van de toekennin$ van vacatiegeld, laat
stelijk gewijzigd biJ Koninklijk besluit van 
25 October 1930) Staatsblad no. 411). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, Voorzitter van den Raad van 
}{inisters van 27 Januari 1932, n°. 30, Kabinet 
:\LR.; 

Den Raad van State gehoord; (advies van 
9 Februari 1932, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Februari 1932, 
no. 65, Kabinet M.R.; 

Overwegende dat het wenschelijk is, tijdelijk 
de norm in artikel 1, 2e lid van Ons besluit van 
29 December 1921, Staatsblad n°. 1452, laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 25 October 
1930, Staatsblad n°. 411, te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: _'f 7 

Art. 1. In Ons besluit van 29 December 
1921, Staatsblad n°. 1452, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 October 1930, Staatsblad 
n°. 411 wordt de volgende wijziging aange
bracht. 

Het tweede lid van artikel 1 wordt gelezen 
als volgt: . 

Het vacatiegeld zal in den regel niet meer 
dan f 5 bedragen. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
lsten Maart 1932 en is tot 1 Maart 1935 van 
kracht. 

3. Met ingang van 1 Maart 1932 worden alle 
beschikkingen, houdende toekenning van va
catiegeld, geacht te zijn vervallen. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1932. 
WILHELMINA. 

s. 60. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorzitter van den Raad van Min is ter s, 
· R u y s d e B e e r en b r o u c k . 

( Uitgeg. 24 Febr. 1932.) 

19 Februari 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het bij Koninklijk besluit van 
11 October 1878 (Staatsblad n°. 143) vast
gestelde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over de Gouwe tusschen Zwammer
dam en Alphen en van die over den Rijn 
te L eiden, beide in den Staatsspoorweg 
van Leiden naar Woerden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 J anuari 1932, L a. M., Af
deel i ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 9 

Februari 1932, n° . 25) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Februari 1932, n°. 
482, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De tweede zinsnede van artikel 2 van het 

bij Koninkl ijk besluit van 11 October 1878 
(Staatsblad n°. 143) vastgestelde, en bij Ko
ninklijk besluit van 20 November 1928 (Staat.,
blad n°. 422) laatstelijk gewijzigde reglement 
voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug over de Gowwe tus
schen Zwammerdam en Alphen, en van die 
over den Rijn te L eiden, beide in den Staats
spoorweg van L eiden naar Woerden, te wijzi 
gen en te doen lezen als volgt: 

"De brug over de Gouwe moet tijdig vóór 
" het tijdstip, waarop de komst van eenigen 
"trein is bepaald of aangekondigd, gesloten 
,,en opgezet zijn. 

"Met het sluiten van de brug over den 
"Rijn wordt aangevangen tien minuten vóór 
"het tijdstip, waarop de komst van eenigen 
"trein is bepaald of aangekondigd, met dirm 
"verstande dat indien door weersgesteldheid 
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,.of andere buitengewone omstandigheden de 
.. sluiting vermoedelijk meer t ij d dan gewoon
" lijk kan vorderen, daannede zooveei vroeger 
,.aangevangen wordt als voor de tijdige slui
. ,t ing noodig is." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1932. 
vVILHELMINA. 

D e ilfinister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
(Uitgeg. 7 ilfaart 1932.) 

s. 61. 

20 Februari 1932. BESLUIT tet wijziging 
en aanvull ing van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n° 72) , laatstel ijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 27 November 
1931 (Staatsblad n°. 478). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Voorzitter van den Raad van Ministers, 
van 18 Januari 1932, n°. 13, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 9 

Februari 1932, 1J 0
• 19) ; 

Gezien het nader rappor t van Onzen Mi
nister voornoemd van 17 Februari 1932, n°. 
59. Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlij ke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig arti kel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 November 1928: 
In bij lage AI: 
I n schaal 64 vervalt onder de afdeeling 

"Defen sie", onderdeel "Centrale Magazijnen 
,,an militaire kleedin(J en uitrusting", het 
ambt van Technisch opzichter. 

In schaal 95 wordt onder de afdeeling 
"Defensie", vóór het onderdeel "Staatsbedrijf 
dtr Artillerie-I nrichtingen", opgenomen: 

Centrale Magazijnen van militaire kleeding 
en uitrusting. 

Chef-monteur. 

II. Gerekend van 1 Januari 1980: 
In bijlage AI: 
In schaal 109, afdeeling "Arbeid, Handel 

en Nijverheid", vervalt het onderdeel "Rijks
bureau tot onderzoek van handelswaren" en 
hetgeen daaronder 1s vermeld. 

In schaal 146 wordt onder de afdeeling 
"Arbeid, Handel en Nijverheid", vóór het 
onderdeel " I nstituut voor brandstoff enecono
mi e" , o})genomen: 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Assistent. 

In schaal 176 wordt onder de afdeeling 
"Arbeid, Handel en Nijverheid", vóór het 

onderdeel "Octrooiraad en Bureau voor den 
Industrieel en Eigendom", opgenomen: 

Instituut voor brandstoffeneconomie. 
Technisch ambtenaar l e klasse . 

III. Gerekend van 1 September 1981 : 
In bijlage A I: 
In schaal 97 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat'', 
na de inschrijving " Havenmeester te Gotin
chem" opgenomen: 
H avenmeester te Maastricht. 

In bijlage B I: 
Onder groep 4a, afdeeling "Waterstaat", 

onderdeel "Rijlatwaterstaat", wordt, na de in
schrijving "sluisknecht-electricien bij het Maas
Waalkanaal" , opgenomen: 
Sluisknecht-helmduiker bij het kanaal door 

het Bossche veld. 
Onder groep .6, afdeeling "Waterstaat", 

onderdeel "Rijkswaterstaat", wordt, na de in
schrijving "Motcrschipper op de "Kil"", op
genomen: 
Sluiswachter bij het kanaal door het Bossche 

veld. 
en wordt onder hetzelfde onderdeel, na de 
inschrijving "Sluiswachter te Engelen", op
genomen: 
Sluiswachter te St. Pieter . 

IV. Gerekend van 1 October 1981: 
In bijl age A I : 
In schaal 95 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", .na het onderdeel " R ijksstudie
dienst voor de luchtvaart", opgenomen : 

Berichtendienst voor de luchtvaart. 
Chef-monteur. 

In schaal 146 wordt onder de afdeel ing 
,,Waterstaat", na het, onderdeel " R ijksstudie
dienst voor de luchtvaart", opgenomen : 

B erichtendienst voor de luchtvaart. 
Technisch ambtenaar. 

In bijlage B I : 
Onder groep 4a wordt onder de afdeel ing 

,,Waterstaat", na het onderdeel " R ijksstudie
dienst voor de luchtvaart", opgenomen: 

B erichtendienst voor de luchtvaart. 
Monteur. 

V. Gerekend van 28 December 1981: 
In bijlage A Il: 
Onder het hoofd "f 10 000 vast" wordt als 

eerste inschrijving opgenomen: 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Directeur-Generaal va;, Handel en Nijverheid. 

VI. Gerekend van 1 Januari 1982 : 
In bijlage AI: 
In schaal 93, afdeeling "Defensie", vervalt 

het onderdeel "Bureau van den Inspecteur der· 
Infanterie" en hetgeen daaronder vermeld is. 

In schaal 145 wordt, na de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen•► 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 
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Defensie. 

Bureau van den Inspecteur der Infanterie. 
Administratief ambtenaar. 

VII. 
In bijlage A 1: 
In schaal 50 wordt, na de afdeeling "Fi

n anciën" en hetgeen da:ironder is vermeld, 
opgenomen: 

Defensie. 
TopograjiscM lnrichting. 

Chef der vrouwelijke lithografen. 
In schaal 166 wordt, na de afdeeling "De

f ensie" en l,etgeen daaronder is vermeld, op-
genomen: 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofd van dienst bij de stoompontveren over 
het 1 oordzeekanaal. 
In schaal 182 wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", onderdeel "Staatstoezicht op 
de Mijnen", voor "Opzichter der mijnen" ge
lezen : 
Technisch ambtenaar. 

In schaal 212 wordt onder de afdee ling 
,,)Vaterstaat", onderdeel "Staatstoezicht op 
de mijnen", voor "Landmeter" gelezen: 
Mijnmeter. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift z·~l 
\Vorden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1932. 
WILH ELMI NA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 24 Februari 1932.) 

s. 62 . 

30 Februari 1932. BESLUIT tot ;vernietig ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 13 October 1931, inzake ge
meentelijke subsidie aan bouwvereeniging 
"Volksbelang" voor het doen verrichten 
van schilderswerkzaamheden. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

'Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw en van Onzen Minister van Arbe id, 
H andel en Nijverheid van 20 J anuari 1932, 
n°. 1008, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en 
van 16 J anuar i 1932, n°. 805, Afdeel ing H an
del en Nijverheid, tot vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Alnielo 
van 13 October 1931; 

Overwegende, dat door den raad der ge
meente Almelo in zij n vergadering van 13 Oc- 1 
tober 1931 is yastgestold een besluit, er toe 
strekkende: 

I . aan de bouwvereeniging " Volksbelang" 
gevest igd te Almelo, in de kosten van de loe
nen der werklooze Almelosche schildersgezel-

len door genoemde verecniging of door haren 
aannemer te werk te stellen bij de uitvoering 
van bin11enschilderwerk voor genoemde ,·er
ecn iging gedurende den winter 1931-1932 een 
ubsidie u it de gemeenteka te verleenen tot 

een bedrag van 20 pct. die r loenen, zulks on
der de navolgende voorwaarden: 

1 °. de bijdrage wordt uitslu itend verleend 
in de loenen, welke worden uitbetaald ter 
zake van de schi lderswerkzaamheden, verricht 
gedurende het tijdvak 1 November 1931 tot en 
met 29 F ebruar i 1932; 

2° . de bouwvereeniging verbindt zich, in 
het ter zake op te maken be tek vast te leg
gen: 

a. dat de aannemer van het binnenschilder
werk uitsluitend Almelosche schildersgezellen, 
die ten m inste gedurende één jaar te Almelo 
woonacht ig zijn, mag te werk stellen; 

b. dat ten minste 80 pct. der bij het we rk 
werkzame arbeiders moet zij n " volwassen ar
beider" (d. w. z. personen boven den 20-jarigen 
leeftijd ) en bij voorkeur gehuwd en kost
winner · 

c. d~t het werk niet zal worden gegund 
aan een ,,eogenaamde combinatie van schil
derspatroons (bazen) ; 

3°. de bouwvereeniging verplicht zich, na 
afloop van den sub 1 °. omschreven te rmijn de 
betrekkelijke loonstaten over te leggen aan 
burgemeester en wethouders ; 

4° . het subs idie wordt niet uitgekeerd, clan 
nadat de loonstaten sub 3° . genoemd, door 
burgemeester en wethouders zij n in orde be
vonden . 

IL de voor het sub I van dit besluit om
schreven doel benoodigde gelden te putten uit 
den begrootingspost " Werkver chaffing aan 
werkloozen". 

Overwegende, dat waar onder de in het be
sluit gestelde voorwaarden er geene is, be
trekking hebbende op den loonstandaard, al 
dus gestreefd wordt naar een vermeerdering 
van werkgelegenheid door m iddel van een toe
lage uit de gemeentekas, onder behoud der 
bestaande loonvoorwaarden; 

dat op deze wijze de voor werkverruiming 
op de eerste plaats aangewezen weg, bestaan
de in het aanbieden van werkzaamheden te
gen aantrekkelijken ·prijs, waardoor wederom 
normal e vraag naar arbeidskrachten ontstaat, 
niet wordt betreden; 

dat de gelden, aldus aan de gemeentekas 
onttrokken, een beletsel vormen voor verla
ging van den belastingdruk, hetgeen tevens 
een indirecte belemmering is voor een econo
misch noodzakelijke daling van den kostprij6 
in het a lgemeen; 

dat bovend ien een kunstmatige ongelijkhe id 
geschapen wordt tusschen de takken van be
drijf, die wel , en de andere die n iet a ldus 
gesteund worden, te meer onbi llij k daar de 
lasten mede op allen drukken; 

dat op grond van dit een en ander genoemd 
besluit is in strijd met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 2 

F ebruari 1932, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Staat, Minister van B innen
landsche Za ken en Landbouw van 9 Februari 
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1932, n°. 2013, afdeel ing Binnenlandsch ~e
stuul' en van Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid van 17 Februari 1932, 
n° . 2852, Afdeeling Handel en Nij verheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd besluit van den raad d~_r gemeente 

Alrnelo te vernietigen wegens stnJd met het 
a lgemeen belang. . 

Onze Minister van Bmnenlandsche Zaken 
l'n Landbouw en Onze Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverhe id zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den .Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
Minis te,· van Binnenlandsche Za ken 

en Lanà,bouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

D e Minister van A rbeid, Handel en Nijvc,·heid, 
T . J. V ers c hu u r. 

(Uitge g. 8 Maart 1932.) 

s. 63 . 

23 Februari 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Rijkswegenreglement, vast
gesteld bij Koninklijk besluit va;n 4"J_uli 
1927 (Staatsblad n°. 240) en gew1Jz1gd 
bij Koninklij k besluit van 17 December 
1928 (Staatsblad n°. 460). 

Wij WILHELMINA, enz.; . . 
Op de voordracht van Onzen Mm,ster van 

Waterstaat van 27 J a nuari 1932, n°. 437, Af-
deeling Waterstaatsrecht; . 

Gezien de wet van 28 Februa n 1891 (Staats
blad n°. 69); 

D en Raad van State gehool'd (advies van 
9 Februari 1932, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 18 Febrnari 1932, n°. 
421, Afcleelmg Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat in het Rijkswegenreglement, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 Juli 
1927 (Staatsblad n°. 240) en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 17 December 1928 
(Staatsblad n°. ,160), de volgende wijziging 
zal worden aangebracht : . 

N a artikel 5, derde lid, wm·dt een nieuw 
lid ingevoegd, luidende a ls volgt: . 

"4. Het vereischte van vergunnmg geldt 
voor de in het eerste lid onde r b genoemde 
werken niet, voorzooveel Onze Minister bij 
overeenkomst tot aankoop van grond voor 
wegaanleg of wegverbetering voor die werken 
toestemming heeft gegeven of doen geven." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Wat erstaat, P. J. Re y m e r. 
(Uit geg. 8 Maart 193~.) 

L. & S. 1932. 

s. 64. 
25 Februari 1932. BESLUIT tot vaststelling 

van eene tijdelijke korting op de bezoldi
g ing van het personeel van de Directie 
der Indische P ensioen- en Weduwen- en 
Weezenfondsen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van_ Onzen Minis_ter van 

Koloniën van 9 Februari 1932, Afdeelmg Ka
binet, n°. 1 ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
16 F ebrnari 1932, n°. 24); 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 20 Februari 1932, Afdee-
1 ing K abinet, n° . 14; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In afwijking en met wijziging in zooverre 

van Ons besluit van 19 October 1929 (Staats
blad n°. 463) te bepalen, dat Ons besluit van 
29 December 1931 (Staatsblad n°. 556), hou
dende vaststelling van eene tijdelijke kort_i_ng 
op de bezoldiging o. m. van de burgerhJke 
Rijksambtenaren over het tijdvak 1 Maart 
1932 tot 1 Maart 1935, overeenkomstige toe
passing vindt voor het personeel van de _Di
recti e der P ens ioenfondsen voor de Koloniale 
Landsdienaren en Locale Ambtenaren. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal wol'den gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 10 Maart 1932.) 

s. 65 . 

27 F ebruari 1932. BESLUIT tot aanwijzing 
van het pe,rceel, hetwelk ten behoeve van 
het verhoogen van de waterkeering voor 
Ha,·lingen, behoorende tot, de u1tvoermg 
van de Zuiderzeewerken a ldaar zal moeten 
worden onteigend. 

s. 66. 

29 Februari 1932. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 132 derde lid, der hooger
onderwijswet (Zuidafrikaansche getuig
schriften) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 4 
Februari 1932, n°. 4894, afdeelmg Hooger 
Onderwijs ; 

Gele t op artikel 132, derde lid, der hooger
onderwijswet; 

Gezien de adviezen van ieder der senaten 
van de universiteiten; 

Den Raad van State gehoerd (advies van 
23 Februari 1932, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 F ebruari 1932, n°. 
844, a fdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
l. Zij , d ie aan de universiteit van Pretoria 

of Stell enbosch den B. D. graad hebben ver-

5 
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worven, zij n vrijgesteld van het afleggen van 
het candidaatsexamen in de godgeleerdheid. 

2. a. Zij , d ie aan de universiteit van J o
hannesburg, Kaapstad, P retoria, Stell enbosch 
of Z uiil-A frika den B. A . graad met rechts
geleerde vakken in de faculteit der letteren 
hebben verworven, zijn vrijgesteld van het a f
leggen van het candidaatsexamen in het Zuid
a fri kaansch recht, indien het Romeinsch recht 
a ls hoofdvak en het Romeinsch H ollandsch 
recht als bijvak voor den B. A. graad zijn 
gekozen . 

b. Zij , die aan de universi teit van Johan
ncsburg, Kaopstad, Pretoria, Stell enbosch of 
Z uiil-A frika den B . A. graad met rechtsge
leerde vakken in de faculteit der letteren heb
ben verworven, zijn bij h9t afleggen van het 
cand idaatsexamen in het Zuidafrikaansch recht 
vrijgesteld van het vak, bedoeld in artikel 4, 
§ 8, sub 1 van het Academisch statuut, indien 
het Romeinsch recht niet als hoofdvak voor 
den B. A . graad is gekozen. 

c. Zij , die aan de universiteit van Johan
nesburg, Kaapstad, Pretoria, Stellenbosch of 
Zuiil-Afrika den LL. B. graad hebben ver
worven, zij n bij het afleggen van het docto
raal examen m het Zuidafrikaansch recht 
vrijgesteld van de vakken, bedoeld in artikel 
4, § 9, eerste lid, sub 1 en 2 van het Aca
demisch statuut, voorzoover deze vakken aan 
de faculteit der rechtsgeleerdheid blijken iu 
de LL. B. tudie begrepen te zijn geweest. 

d. Zij , die aan de universiteit van Johan
nesburg, Kaapstad, P retoria, Stellenbusch of 
Zuiil-Afrika den LL. B. g raad hebben ver
worven, zij n bij het afleggen van het candi
daatsexamen in het Nederla ndsch recht vrij
ge teld van het vak. bedoeld in artikel 4, 
§ 4, sub 1 van het Academisch statuut en 
van zoodanig gedeelt.i van het vak, bedoeld 
in artikel 4, § 4, sub 2 van het Academisch 
statuut, als aan de faculteit der rechtsgeleerd
heid bl ij kt in de LL. B. studie begrepen te 
zijn geweest. 

3. a. Zij , di e aan de universiteit van J o
hanncsburg, Kaapstad, Pretoria, Stellenbosch 
of Zuiil-Afrika den B . A. graad he bben ver
wo1-ven, zij n bij het afleggen van het candi
daatsexamen in de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte vrijgesteld van de vakken, di e 
onderwerp van ten minste tweejar ige stud ie 
zijn geweest voor den B. A. graad en waarin 
voor dien graad examen is afgelegd, voor
zoover d ie vakken in het Academisch statuut 
genoemd worucn. 

b. Zij , di e aan de universiteit van J ohan
nesburg, J(aapstad, Pretoria, Stellenbosch of 
Zuid-Afrika den M. A. graad hebben verwor
ven, zijn bij het afleggen van het doctoraal 
examen· in de faculteit der letteren en wijs
begeerte vrijgesteld van een der bijvakken, 
ind ien dat vak hoofdYak is geweest bij het 
M. A. examen. 

c. Zij , di e aan de universiteit van J ohan
nesburrt, Preto,·ia of Zuiil-Aj,·ika den M. Educ. 
graad hebben verworven, en zij, die aan de 
unive rs iteit van Kaapstad of Stell enbosch den 
ll. Educ. graad hebben verworven , worden 
toegelaten tot een doctoraal examen in de 
facu lteit · der letteren en wijsbegeerte m et 
hoofdvak opvoedkunde. 

4. Zij , àie aan de un iversite it van J ohan
nesburg, Kaapstad, Pretoria, Stellenbnsch of 
Zuid"Ajrika den LL. B. graad hebben ver
worven, zij n bij het a fl eggen van het cand i
daatsexamen in het N ederlandsch-Indisch rech t 
vrijgestel d van zoodanig gedeelte van het vak, 
bedoeld in artikel 4, § 57, sub 1 van het 
Academisch statuut als aan de vereenigde 
faculteiten der rech tsgeleerdheid en der let
teren en wijsbegeerte bi ijkt in de LL. B. studie 
begrepen te zij n geweest. 

5. a. Zij , die aan de universiteit van P,·e
toria den B. Sc. graad (veeartsenij kunde) heb
ben verworven, zijn bij het a fleggen van het 
candidaatsexamen in de veeartsenijkunde vrij
gesteld van de vakken, waarin zij voor d ien 
graad examen hebben afgelegd, voorzoover 
die vakken in het Academisch statuut ge
noemd worden. 

b. Zij , die aan de universiteit van Pretoria 
den M. Sc. graad ( veeartsenij kunde) hebben 
verworven, zijn bij het afleggen van het doc
toraal examen in de veeartsenijkunde vrijge
steld rnn de vakken, die bij het M . Sc. examen 
hoofdvak zijn geweest, voorzoover die vakken 
in het Academisch statuut genoemd worden. 

Onze :Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
·w etenschappen is bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
,vorden geplaatst en waarvan afscla-ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1933. 

s. 67. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . T e r p s t ra. 
(Uitgeg . 3 Maart 1932. ) 

29 F ebruari 1932. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van de besluiten van den 
Gemeenteraad van Gorinchem van 15 Mei 
1931 en 11 Juni 1931 , waarbij burgemees
ter en wethouders o. a. worden gemach
tigd het Paardenwater in die gemeente· 
in erfpacht aan te nemen en dit te laten 
dempen. 

De schorsing is verlengd tot 1 Augustus 19-~,L 

s. 68. 

1 Maa,·t 1932. BESLUIT tot hern ieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het St. Catharina lyceum 
te Eindhoven, van de Vereeniging "Ons 
Middelbaar Onderwijs in Noordbrabant", 
gevestigd te Tilburg. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en \\7etenschappen Yan 14 
J anuari 1932, n°. 193 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Februari 1932, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1932, n°. 
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2096, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1931 de afdee

ling gymnasium van het St. Catharina lyceum 
te Eindhoven, van de Vereenjging "Ons M id
del baar Onderwijs in Noordbrabant". geves
tigd te Tilbu1·g, opnieuw voor een tijdrnk van 
zes jaren aan te wijzen a ls bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het on
derwijs tot aan het. einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer. 
sita ire studiën af te geven, dat met net ge
tuigschrift, in artikel 11 der Hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Miniater van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen is belast met de uit.voering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Maart 1932. 

s. 69. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Onderwijs, 
J(unstcn en W etenschappen, 

J . T erpst ra. 

(Uitgeg . 10 jJ[a,a,rt 1932.) 

2 M(L(trt 1V32. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het St(L(ttsblad van het 
verdrag van Washington, betreffende de 
werkloosheid (St(L(t/sblad 1927, n°. 126). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 30 April 1927 (Staats

blad n°. 126}, tot voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag 
van Washington, betreffende de werkloosheid, 
waarvan een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van behach
tiging van dat ontwerp-verdrag, overeenkom
stig artikel 4 , aan het Secretariaat van den 
Volkenbond te Genève is overgelegd en aldaar 
op 6 Februari 1932 is ingeschreven, zoodat 
het· verdrag, overeenkomstig artikel 7, op dien 
datum voor Nederland in werk ing 1s getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Fe
bruari 1932, Directie van het Protocol, n°. 
6863; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, a lsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het St(L(ttsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
,·an Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereisch t_. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1932. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k la n d. 

( Uitgeg. 22 Maart 1932.) 

S o c i é t é d e s N a t i o n s. 

CON}'E RENCE INTE RN A'.l.'ION ALE 
DU TRAVAIL. 

CONVENTION CONCERNANT LE 
CHOMAGE. 

La Conférence Générale de J'Organisation 
Internationale du Travail de la Société des 
:--J'ations, 

Convoqueé à Washington par Ie Gouverne
ment des Etat -Unis d'Amérique, Ie 29 oc
tobre 1919, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions "relatives aux moyens de prévenir Ie 
chómage et de remédier à ses conséquences," 
question formant Ie deuxième point de l'ordre 
du jour de la Confércnce tenue à Washington, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
, se raient rédigées sous forme d'un projet de 

convention internationale, 
Adopte Ie Proj et de Convention ei-après à 

ratifier par les fombres de l'Orga nisation In
ternationale du Travail, conformóment aux 
Jispositions de la Partie relativa au Travail 
du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du 
Traité de Saint-Germain du lQ septembre 
1!)19: 

Art. l. Chaque Membre ratifiant la pré
sente Convention communiquera au Bureau 
Internat ional du Travail à des intervalles aussi 
courts que poss ible et qui ne devront pas dé
passer trois mois, toute information disponible, 
statistique ou autre, concernant Ie chómage, y 
compris tous renseignements sur Jes mesures 
prises ou à prendre en vue de I utter contre 
Ie chómage. Toutes les fois que ce sera pos
sible les informations devront être recuei Jlies 
cte talie façon que communication puisse en 
être faite dans les troi s mois suivant, la fin 
de la période à laquel le elles se rapportent. 

Art. 2. Chàque M embre ratifiant la pré
sente Convention devra établir un système de 
bureaux publics de placement gratuit placé 
sous le controle d'un autorité centrale . Des 
Comités qui devront comprendre des représen
tants des patrons et des ouvriers seront nom
més et con.ml tk pour tout ce qui concerne 
Ie fonctionnement de ces bureaux. 

Lorsque coexistent des bureaux gratuits pu
blics et privés, des mesures devront être prises 
pour coordonner les opérations de ces bu
reatLx sur un plan national. 

Le fonctionnement des differents systèmes 
nationaux sera coordonné par Ie Bureau In
ternational du Travail, d'accord avec les pays 
intéressés. 

Art. 3. Les Membres de l'Organisation In
ternationale du Travail qui ratifieront Ja pré
sente Convention et qui ont établ i un système 
d'assurance contre le chó1nage, devront, dans 
les conditions a rrêtées d'un commun accor<l 
entre les Membres intéressés, prendre de.,; ar
rangements permettant à des travai lleurs res
sortissunt à l'un de ces Membres et travaillant 
sur le territoire d'un autre de recevoir des 
indemnités d'assurance égales à celles tonchées 
par Jes travailleurs ressortissant à ce deuxième 
Membre. 

Art. 4. Les ratifications offic ielles de la 
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présente Convention, dans les conditions pré
vues à la Partie XIII du Traité de Versailles 
du 28 juin 1919, et du Traité de St. Germain 
du 10 septembre 1919, seront communiquées 
au Secrétaire Général de la Société des N a
tions et par lui enregistrées. 

Art. 5. Tout Membre qui ratifie la pré
sente Convention s'engage à l'appliquer à cel-
1 e de ses colonies ou possessions ou à ceux 
de . es protectorats qui ne e gouvernent pas 
pletnement eux-mêmes, sous les rése1-ves sui
vantes: 

a. Que les dispositions de la Convention ne 
soient pas rendues inappl icables par les con
clitions locales; 

b. Que les modifications qui seraient né
cessaires pour adapter la convention aux con
clitions locale puissent être introduites dans 
cel Ie-ei . 

Chaque Membre devra notifier au Bureau 
International du Travail sa décision en ce qui 
concerne chacune de ses colonies ou posses
sions ou chacun de ses prntectorats ne se gou
vernant pas pleinement eux-mêmes. 

Art. 6. Aussitót que les ratifications de 
trois Membres de l'Organisation Internationa le 
du Travail auront été emegistrées au Seoréta
riat. Ie ecrétaire Général de la ooiété des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres 
de l'Organisation Internationale du Travail. 

Art. 7. La présente Convention entrera en 
vigueur à la date oi, cette notification aura 
été effectuée par Ie Secrétaire Général de la 

ociété des ations; elle ne liera que les 
Membres qui auront fait enregi trer leur ra
ti fication au Secrétariat. Par la suite cette 

onvention entrera en vigueur au reg~rd de 
tout autre Membre à la date ou la ratifica
tion de ce Membre aura été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. 8. Tout Membre qui ratifie la pré
scnte . qonvention s'engage à appliquer ses 
d1spos1tions au plus tard Ie ler juillet 1921 et 
1\ prendre telles mesures qui seront nécessaires 
pour rendre effectives ces dispositions. 

Art. 9. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente Convention peut la dénoncer à l'expira
t,ion d'une période de dix année aprè la 
date de la mise en vigueur initiale de la Con
vention, par un acte communiqué au Secré
tariat Général de la Société des ations et 
par lui enregistré. La dénonciation ne prendra 
effet qu'une année après avoir été enregistrée 
au ecrétariat. 

Art. 10. Le Conseil d'Administration du 
Bureau International du Travail <levra au 
n1oins une fois par dix années, prósenter 

1

à Ia 
Conférence Générale un rapport sur l'appli
cat1on de la présente Convention et décidera 
s'il y a lieu l'inscrire à l'ord re du jour de la 
Conférence la question de la révision ou de 
la moclification de la el ite Convention. 

Art., ll. Les textes français et anglai de 
la presente Convent1on feront foi l'un et 
l'autre. 

L e a g u e o f N a t i o n s. 

I TERN ATION AL LABOR CON -
}'ERE CE. 

CO NENTION ONCERNING EM-
PLOYMENT. 

. The Genernl Conference of the International 
Labor _Organ ization of the League of Nat ions, 

Hav,ng been convened at Wash ington by the 
Government of the nited States of America 
on the 29th day of October, 1919, and ' 

Having decided upon the adoption of cer
tain propo. als with regard of the "question 
of pr~~ent!ng _or providing _against unemploy
ment, wh1ch ,s the second ,tem in the agenda 
for the Washington meeting of the Confe
rence, and 

Having determined that these proposals 
shall take the forn, of a draft international 
convention, 

Adopts the following Draft ConvenLion for 
ratification by the Members of the Interna
tional Labor Organization, in accordance 
w,th the Labor Part of the Treaty of Vei·
sailles of 28 June, 1919, and of the Treaty of 

t. Germain of 10 September, 1919: 
Art. 1. Each Member which ratifies this 

Convention shall comrnunicate to the Inter
national Labor Office, at intervals as short 
as po ible and not exceeding there months 
al_l available information, statist ica] or other'. 
w1se, concerning unemployment, including re
ports on measure taken or comtemplated to 
combat unem_ployment. \Vhenever practicable, 
the rnformabon shall be made available for 
such communication not later than three 
months after the end of the period ~o which 
it relates. 

Art. 2. Each Momber which ratifies this 
Convention shall estubl ish a system of free pu
b! 1c employrnent agencies under the control 
of a. centra] authority. Committees, which 
shall include representatives of em poyers and 
of workers, shal I be appointed to adv ise on 
matte!-s concerning the carrying on of these 
agenc1e. 

Where both public and private free em
ployment agencie exist, steps shall be taken 
to roordinate the operations of such agencies 
on a national scale. 

The operations o~ the var ious national sys
tems shall be coordinated by the International 
Labor Office in agreement with the countries 
concerned. 

Art . 3. The Members of the International 
Labor Organi_zation which ratify t,his Conven
t1on and wh,~h have established system of 
insurance agamst unemployrnent shall, upon 
terms bemg agreed between the Membcrs con
cerned,_ make arrangements whereby workers 
belong111g to one Member and working in the 
territory of another hall be admitted to the 
sarne rates of benefit of such insurance as 
those which obtain for the workers belonging 
to the Jatter. 

Art. 4. The forma] ratifications of this Con
v~ntion, nder the conditions set forth in Part 
XIII of the Treaty of Versailles of 28 Ju ne 
1919, and of the Treaty of St. Germain of 1Ó 
September, 1919, shall be communicated to the 
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Secretary Genera! of the L eague of Nations 
for reg istration. 

Art. 5. Each l\Iember which ratifies this 
Convention engages to apply it to its colonies, 
protectorates and posscssions which are not 
[u i ly selfgoverning : 

a. Except where owing to the local con
ditions its provisions a re inapplicable; or 

b. Subject t,0 such modifications as may be 
necessary to adapt its provisions to local con
ditions. 

Each Member shall notify to the Interna
t ional Labor Office the action taken in respect 
of each -of its colonies, protectorates ar.d pos
sessions which are not fully self-governing. 

Art. 6. As soon as the ratifications of three 
Members of the International Labor Organiza
tion have been registered with the Secretariat, 
the Secretary Genera! of the League of Na
tions shall so notify a ll the Members of the 
International L abor Organization. 

Art. 7. This Convention shall come into 
force at the date on which snch notification is 
issued by the Secretary Genera! of the League 
of Nations, but it shall then be binding only 
upon those Members which h ave registered 
the ir ratifications with the Secretariat. The
reafter this Convention will come into force 
for any other Member at the date on which 
its ratification is registered with the Secre
tariat. 

Art. 8. E ach Member which ràtifies this 
Convention agrees to bring its provisions into 
operation not later than 1 Jul y, 1921, and to 
take such action as may be necessary to make 
these provisions effecti ve. 

Art. 9. A Memher which has ratified th is 
Convention may denounce it aftar the expira
tion of ten years from the date on which the 
Convent.ion first comes into force, by an act 
communicated to the Secreta ry Genera] of the 
League of Tations for registration. Such de
nunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered with 
the Secretariat. 

Art. 10. At least once in ten years the Go
verning Body o[ the International L abor Of
fice shall present to the Genera! Conference a 
report on the working of this Convention, and 
shall consider the de irability of placing on 
the agenda of the Conference the question of 
its revis ion or modification. 

Art. 11. The French and Eng! ish texts of 
this Convention sha ll both be a uthentic. 

V er t a I ing. 

VERDRAG BETREFFENDE DE WERK
LOOSHEID. 

De Algemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisatie van den Arbe id van den 
Volkenbond, 

door de R egeering der Vereenigde Staten 
van Amer ika bijeengeroepen te Wash ington, 
op 29 Octobe1· 1919, 

besloten hebbende verschillende voorstell en 
aan te nemen betreffende " het vraagstuk der 
middelen ter voorkoming van werkloosheid 
en ter leniging van de gevolgen daarvan", 

\\ elk onderwerp het tweede punt uitmaakt van 
de agenda van de te Washington gehouden zit
ting van de Conferentie, en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zu llen aannemen van een ontwerp voor 
een Internationaal Verdrag, 

neemt het volgende Ontwerp-Verdrag aan, 
ter bekrachtiging door de Leden van de In
ternationale Organisatie van den Arbeid, zu lks 
overeenkomstig de bepal ingen van het Deel 
betreffende den Arbeid van het Verdrag van 
Versaill es van 28 Juni 1919 en van het Ver
drag van St. Germain van 10 Sept. 1919: 
. Art. 1. Ieder Lid, dat dit Verdrag bekrach

tigt, zal aan het Internationaal Bureau van 
Arbeid met zoo kort .mogelijke tusschenpoo
zen, die niet l anger mogen zijn dan drie 
maanden, a lle beschikbare inlichtingen, sta
tistische of andere, doen toekomen betreffende 
de werkloosheid, met inbegrip van alle gege
vens omtrent de maatregelen, die ter bestrij 
ding van de werkloosheid genomen zijn of zul
len worden. In alle gevallen, waarin zulks 
mogelijk zal zijn, zullen de gegevens op zoo. 
dani ge wijze moeten worden verzameld, dat 
daarvan mededeeling kan worden gedaan bin
nen de drie maanden, die volgen op het tijd
perk waarop de gegevens betrekking hebben. 

Art. 2. Ieder Lid, dat dit Verdrag bekrach
tigt, zal een stelsel van publieke bureanx voor 
kostelooze arbeidsbem iddeling (arbeidsbeurzen) 
moeten inrichten, die onder toezicht zijn ge
plaat~t van een centrale overheid. Commis
sies, welke daartoe aangewezen zijn en waarin 
vertegenwoordigers van de werkgevers en de 
werknemers zitting hebben, zullen moeten 
worden geraadpleegd ten opzichte van alles 
wat de werking dier bureaux betreft. 

Wanneer naast elkander kostelooze openbare 
en particuliere bureaux voor arbe idsbemidde
ling bestaan, moeten maatregelen worden ge
nomen om hunne werkzaamheden in een na
tionaal geordend stelsel met elkander in over
eenstemming te brengen. 

In de werking der verschillende nationale 
stelsels zal door het Internationaal Bureau va11 
Arbeid, in overleg met de betrokken landen, 
cwereenstemming gebracht worden. 

Art. 3. De Leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, die dit Verdrag 
bekrachtigen en die een stelsel van verzeke
ring tegen werkloosheid hebben ingesteld , zul
len, op de voorwaarden, vastgesteld in gemeen 
overleg tusschen de betrokken Leden, maat
regelen moeten tr,3ffen, di e het aan de ar
beiders, behoorende tot een deze1· Leden, en 
werkende op het grondgebied van een ander 
Lid, mogelijk maken verzekeringsuitkeeringen 
te ontvangen, die gelijk zijn aan die, welke 
toegekend worden aan de arbeiders behooren
de tot het laatstgenoemde Lid. 

Art. 4. De officieele bekrachtigingen van 
dit Verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
Deel XITI va,:i het Verdrag van Versailles van 
28 Juni 1919 en van het Verdrag van St. Ger
main van 10 September 1919, zullen worden 
medegedeeld aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond en door hem worden inge
schreven. 

Art. 5. Ieder Lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit Verdrag 
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bekrachtigt, verbindt zich om het toe te pas- ' 
sen ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen 
of protectoraten, voor zoover die geen vol
komen zelfbe tuur hebben, onder het volgende 
,·oorbehoud: 

a. dat de plaatselijke omstandigheden de 
toepass ing der bepalingen van di t Verdrag 
n iet onmogelijk maken ; 

b. dat in dit Verdrag zoodanige wijzigingen 
kunnen worden aangebracht als noodig zull en 
zij n om de bepalingen daarvan aan te passen 
aan de plaatse lij ke omstandigheden. 

Ieder Lid zal aan het I nternationaal Bureau 
van Arbe id mededeel ing doen van zij ne be
sl issing ten opzichte van elke zijner koloniën, 
bezittingen of protectoraten, die geen volko
men zelfbestuur hebben. 

Art. 6. Zwdra de bekrachtigingen van drie 
Leden van de Internationale Organisaties van 
den Arbeid door het Secretariaat zijn inge
schreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededeel ing doen aan 
all e Leden van de Internationale Organisatie 
Yan den Arbeid. 

A,-t. 7. D it Verdrag zal van kracht worden 
op den datum, waarop deze kennisgeving door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal zijn gedaan; zij zal slechts verbindend zijn 
voor de Leden, die hunne bekrachtiging door 
het Secretariaat hebben doen inschrijven. Ver
volgens zal dit Verdrag voor ieder ander Lid 
van kracht worden op den datum, waarop 
de bekrachtiging van dat Lid door het Secre
tariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 8. Ieder Lid, dat dit Verdrag bekrach
tigt, verbindt zich om de bepalingen daarvan 
in toepassing te brengen uiterlijk op 1 Juli 
1921 en om zoodanige maatregelen te treffen 
alti noodig zullen zijn om deze bepalingen 
rechtskracht ie verschaffen. 

A rt. 9. Ieder Lid, dat d it Verdrag heeft 
r•ekrachdgd . kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum 
waarop d it Verdrag begint van kracht te wor
den, zulks bij verklaring, toegezonden aan den 
Se retaris-Generaal van den Volkenbond en 
door dezen ingeschreven. De opzeggi11g wordt 
eerst van kracht een jaar nadat zij door hot 
Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 10. De Raad van Beheer van heL In
ternationaal Bureau van Arbeid moet, ten
minste eenmaal in de tien jaren, aan de Al
gemeene Conferentie een verslag u itbrengen 
ornr de toepassing van dit Verdrag en zal 
va_ststell en of het wenschelijk is het vraagstuk 
der herziening of nijziging van dit Verdrag 
op de agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. ll. Zoowel de Fransche als de Engel
~che tekst van dit Verdrag is authentiek. 

s. 70. 

3 Maart 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
het t ijdstip, waarop de wet van 27 J ul i 
1931 (Staatsblad n°. 325), houdende na
dere bepalingen omtrent de heffing van 
statistiekrecht, in we1·king treedt. 

B epaald op 1 Augustus 193,l. 

s. 71. 
7 Maart 1932. WET tot vaststelling van het 

tweede hoofdstuk der Rijksbeg1·ooting voor 
het d ienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vastgesteld op : 
Ti tel A. Gewone dienst . f 2,018,223 
Ti tel B . K apitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 2,018,223 

s. 72. 

7 Maart 1932. WET tot vaststelling van den 
algemeenen verzamelstaat, behoorende bij 
de Rijk begrooting voor het .dienstjaar 
1932. 

s. 73. 

7 Maart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het ]!'onds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staats blad n°. 222), voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 74. 

7 Maart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1932. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 91 ,877,8 32 
Titel B. Kapitaaldienst 33,219,568 
T itel C. Crisisdienst . 5,120,000 

Geheele dienst f 130,217,400 

s. 75. 

7 Maart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van de ontvangsten en uitgaven 
van het Algemeen Burgerl ijk P ensioen
fonds voor het d ienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 268,997,562 
Titel B. Kapitaaldienst N ihil. 

Geheele dienst f 25 8,997,562 

s. 76. 

7 Maart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsmuntbedr ij f voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 77. 

7 Maa,·t 1932. BESLUIT tot ongegrondver
klaring van het beroep, ingesteld door het 
Bestuur der Vereeniging " Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het be
sluit van burgemee ter en wethouders van 
Eind.hoven van 18 Mei 1931, houdende 
eene afwijzende beschikking op het ver
zoek van het genoemde Bestuur om toe
stemming tot het houden van eene open
bare inzameling in die gemeente op 27 
J uni 1931. 
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Wij WILHELMINA , enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereenig ing " Zonnestraal" , 
Necler landsche Vereenig ing tot het opr ichten 
van A rbeidskolonies voor tuberculoselij ders in 
N ede1·land, gevestigd te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Eindhoven van 18 Mei 1931, n° . 2/60-8-7 . 
afd. III, waarbij toestemming is geweigerd tot 
het houden van eene openba re inzamel ing in 
die gemeente op 27 J uni 1931 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 October 1931, n°. 618, en 10 F ebruar i 1932 , 
n°. 618 (1931) /26 ; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Staat, M inister van B innenlandsche Zaken en 
Landbouw van 3 Maa rt 1932, n°. 1022, Af
deeling Armwezen ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders de toestemming hebben geweigerd u it 
overweging dat door het inwilligen van dit 
verw ek de belangen van de in de gemeente 
E indhoven bestaande instell ingen van welda
àigheid zull en worden geschaad ; dat immers 
in verband met de heerschende werkloosheid in 
de gemeente , welke bijzondere maatregelen 
tot lenig ing va n den nood van de overhe id in 
het ·algemeen vorder t , de plaatselij ke instel
lingen van weldadigheid voortdurend een be
roep moeten doen op de l iefdadigheid der 
ingezetenen; dat het in strijd moet worden 
geacht met de belangen dier instellin gen en 
met die van de gemeente, indien wordt toe
gelaten, dat op de l iefdadigheid der ingeze
tenen bovend ien een beroep wordt gedaan door 
eene vereeniging, wel ker werkzaamheid voor 
de gemeente Eindhoven van geen of geringe 
beteekenis wordt geacht ; 

dat de appell ant in beroep aanvoer t, dat de 
gevreesde scha de geenszins v>aststaat; dat te
genover eventueele schade voor plaatselijke 
instell ingen het voordeel staa t , da t " Zonne
straal" het algemeen belang en tevens het 
bijzonder Eindhovensch belang met de inge
zamelde gelden kan dienen; dat ten overvloede 
de burgerij zelf hare weldadigheidsbetr acht ing 
kan regelen ; 

Overwegende: dat artikel 15 der Armenwet 
voor het houden van eene openbare inzameling 
v>an gelden ten behoeve van instellingen van 
welda digheid bij wege van collecte de toestem
ming van burgemeester en wethouders eisch t ; 

dat derh alve burgemeester en wethouders 
bevoegd zijn het collecteeren in de gemeente 
te beperken door weigering van eene gevraag
de toestemm ing tot het houden van eene open
bare inzamel ing, wanneer daar tegen gegmnde 
bezwaren rijzen; 

Overwegende, dat a lzoo te besl issen valt of 
de redenen, welke burgemeester en wethouders 
hebben gele id tot hun bestreden bes! ui t , ge
grond moeten worden geacht; 

Overwegende daaromtrent, da t moet worden 
aangenomen, da t in verband met den ongun
stigen oeconomischen toestand in de gemeente 
Eindhoven door inwilliging van het verzoek van 
appellant de plaatsel ij ke instellingen van wel
dadigheid nadeel zouden hebben ondervonden ; 

da t ni et gebleken is, dat di t nadeel zou 
worden opgewogen door daartegenover staande 

voordeel en ; 
dat deze omsta nd igheden de afwijzende be

schi kking wettigden ; 
Gezien de Armenwet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze M inister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit , dat tegelijk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van Onzen genoemden 
Min ister in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State, Afdeel ing 
voor de geschillen van Bestuur. 

' s-Gravenhage, den 7den Maart 1932. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van S taat, 
Minister van B innenland.sche Z aken 

en L andbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Ui tgeg. 22 Maart 1932 .) 

N °. 1022. 

ARMWE ZEN. 

Artikel 15 Armenwet. 

's-Gravenhage, 3 M aart 1932. 

Aan de K oningin. 
H et behaagde Uwer M ajesteit bij K ab inets

besohikking van 19 ~uni 1931 n° . 34 in m ijne 
ha nden te doen ste llen het hiernevens eerb ie
dig weder aangeboden beroepsch r ift van het 
bestuur der Vereenig ing " Zonnestraal", ge
vestigd te 's-Gravenhage, betreffende het be
sluit v>an burgemeester en wethouders van 
Eindhoven , dd. 18 Mei 1931, waarbij toestem
m ing is geweigerd tot het houden van eene 
openba re inzameling in die gemeente op 27 
J uni 1931. 

Krachtens de a lgemeene machtiging van 
Uwe M a jesteit van 12 April 1922, n° . 55 , heb 
ik de overweging van het beroep aanhang ig 
gemaakt bij den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschill en van Bestuur, welke Afdee
l ing ,bij haar adv ies v>an 14 October 1931 n°. 
618, heeft aangeboden een ontwerp-besluit, 
daar toe strekkende, dat met verniet ig ing van 
het bestreden bes luit van burgemeester en 
wethouders van Eindhoven w u worden be
paald, dat burgemeester en wethouders voor
noemd ten onrechte de gevraagde toestemming 
hebben geweigerd. Bedoeld ontwerp-besluit is 
va n den volgenden inhoud : 

Wij vVTLHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur va n de Vereeniging " Zonnestraal", 
Nederlandsche Vereeniging tot het oprichten 
van Arbeidskolonies voor tuberculoselijders in 
Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, tegen 
het beslui t van burgemeester en wethouders 
van E indhoven , van 18 M ei 1931, n°. 2/60-8-7, 
Afd. III, waarbij toestemming is geweigerd 

1 
tot het houden van eene openbare inzameling 
in die gemeente op 27 Juni 1931; 

Den Raad van Sta te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies va n 14 
October 1931, n° . 61 8: 

Op do voordrach t van Onzen Minister van 
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Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 

Overwegende : dat burgemeester en wethou
ders de toestemming hebben geweigerd u it 
overweging dat door het inwill igen van dit 
verwek de belangen van de in de gemeente 
E indhoven bestaande instelli ngen van welda
dighe id zul I en worden geschaad; dat immel'S 
in verband met de heerschende werkloosheid 
in de gemeente, welke bijwndere maatregelen 
tot leni g ing van den nood van de overheid in 
het a lgemeen vordert, de plaatselijke instel
! ingen van weldadigheid voortdurend een be
roep moeten doen op de I iefdadigheid der 
ingezetenen; dat het in strijd moet worden 
geacht met de belangen dier instellingen en 
met die van de gemeente, indien wordt toe
gelaten, dat op de liefdadigheid der ingezete
nen bovendien een beroep wordt gedaan door 
eene vereeniging, welker werkzaamheid voor 
de gemeente Eindhoven van geen of geringe 
beteeken is wordt geacht; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
gevreesde schade geenszins vasts baat; dat te
g,enover eventueele schade voor plaatselijke 
instell ingen het voordeel staat, dat "Zonne
straal" het a lgemeen belang en tevens het 
bij zonder Eindhovensch belang met de inge
zamelde gelden kan dienen; dat ten over
vloede de burgerij zelf hare wel dadigheids
betrachting kan regelen; 

Overwegende: dat in het algemeen aan de 
burgers zelf moet worder:i overgelaten te be
sl issen, of het verleenen van steun aan eene 
bepaal de vereeniging, die op hun weldad ig
heidsz in een beroep wenscht te doen, finan
cieel voor hen te bezwaarlijk is te achten en 
de gemeentelij ke overheid, wanneer overigens 
geen gew icht ige redenen zich daartegen ver
zetten, niet door het weigeren van toestemm ing 
voor de te houden collecte aan dien liefdadig
heidszin in den weg behoort te staan; 

dat, daargelaten dat de algemeene tuber
culosebestrijding, welke de Vereeniging "Zon
nestraal" ten doel heeft, niet van minder ge
wich t is te achten dan de belangen, welke de 
p laatselijke instellingen te Eindhoven behar
t igen, in het onderhavige geval geensz ins 
aannemel ij k is gemaakt, dat deze plaatse lij ke 
instelli ngen van weldad igheid door een toe
stemm ing voor de hierbedoelde collecte nadeel 
zouden onderv inden en door de burgerij bij 
,, Zonnestraal" ten achter zouden worden ge
steld; 

dat mi tsdien op den aangegeven grond de 
toestemming niet had mogen worden gewei
gerd ; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietigi ng van het bestreden beslu it 
·van burgemeester en wethouders van Eind
hoven van 18 Mei 1931 te bepalen, dat burge
meester en wethouders van Einlthoven ten 
onrech te op den aangegeven grond de toe
stem ming tot het houden van de bovenbedoel de 
coll ecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw is belast met de uitvoering van dit 
beslui t, waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Met dit ontwerp-bes luit heb ik m ij niet kun
nen vereen igen, weshalve ik met de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur in overleg ben 
getreden, waarbij ik het volgende opmerkte: 

"De reden, d ie burgemeester en wethouders 
voornoemd er toe heeft geleid, de toestemmi ng 
te weigeren, was deze, dat door het inwilligen 
van het verzoek, de belangen der pl aatselijke 
instell ingen van weldadigheid zouden worden 
geschaad. De gegrondheid V'an die reden is, 
naar het oordeel Uwer Afdeel ing - blij kens 
het overgelegde ontwerp-besluit - geensz ins 
aannemel ij k gemaakt; het ontwerp-besluit 
strekt derhalve er toe, dat, met vernietiging 
van het bestreden besluit, worde bepaal cl, dat 
burgemeester en wethouders van Eindmoven 
ten onrechte de gevraagde toestemming hebben 
geweigerd. Tegen die zienswijze bestaat bij mij 
aanvankelijk bedenking. 

Zooals door burgemeester en wethouders in 
hun schrij ven van 31 J ul i 1931 aan Gedepu
teerde Staten van N oordb1·abant werd aange
toond, is de oeconomische toestand in de ge
meente Eindhoven inderdarud zeer ongunstig 
ten gevolge van de groote en langdurige werk
loosheid, die ter plaatse heersch t. De behoef
tigheid van een groot aantal ingezetenen der 
gemeente stelt aau de plaatsel ij ke inste lli ngen 
van weldadigheid zware eischen en de meening 
van het gemeentebestuur, dat een co llecte ten 
behoeve van een niet plaatsel ij ke instelling a ls 
de vereeniging "Zonnestraal", voor het be lang 
van de plaatselijke weldadigheid ongewenscht 
zou zijn, acht ik dan ook alleszins gegrond. 

Waar voorts de werkzaamheid van " Zonne
straal" voor de gemeente Eindhoven van geen 
of slechts geringe beteekenis wordt geacht, 
mag mijns inziens tevens worden aangenomen, 
dat de schade voor de plaatselij ke instellingen 
niet zou worden opgewogen door het nut, dat 
de collecte voor de desbetreffende vereeniging 
zou afwerpen. 

In verband met het voorgaande ben ik aan
vanke lij k van meening, dat het beroep onge
grond behoort te worden verklaard. 

Krachtens de algemeene machtiging van de 
Koningin van 29 Maart 1926, n°. 20, veroor
loof ik mij, met overlegging van de desbetref
fende stukken, Uwe Afdeel ing te verzoeken, 
te willen overwegen, of zij aanleiding vi ndt 
een gewijzigd ontwerp-besluit aan te b ieden. 
Mocht Uwe Afdeeli ng daartoe overgaan, dan 
zouden daarin, naar mij ne meening, de rech ts
overwegingen van het Kon inklijk Besl ui t van 
12 Februari 1931, Staatsblad n° . 54 - m utat is 
mutandis - kunnen worden overgenon1en.'' 

Daarop dee lde de Afdeeling bij haar a dvies 
van 10 Februari j. l. , n°. 618 (1931)/26 mede, 
dat zij geen aanleiding kon vinden tot wij zi 
g ing van het ontwerp-besluit. Zij had de argu
menten van burgemeester en wethouders van 
Ein,J,hoven gewogen en meende, dat deze niet 
van zoodanig gewicht waren, dat zij de we ige
ring van de toestemming tot het houden va11 
eene coll ecte rechtvaardigen. Met name was 
het aan de Afdee ling n iet ontgaan, dat de 
oeconomische toestand in de gemeente Eind
hoven inderdaad ongunstig is te achten, maar 
in tegenstelling met mij was zij van oordeel, 
dat daaruit niet valt af te leiden, dat eene 
collecte voor een n iet plaatselij ke instelli ng 
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voor het belang van de pl aatselijke weldad ig
he id ongewensch t w u zij n . 

Voorts was de A fdee ling van oordeel , dat 
eene mogelijke geringe beteekeni s van de 
werkzaamheid van " Zonnestraal" voor de ge
m eente E ind.hoven ten deze den doors lag niet 
moch t geven. 

Tegenover de zienswijze der afdeeling meen 
ik mijn aanvankelijk oordeel te moeten hand
haven. De oeconom ische toestand in de ge
meente Eindhoven is dermate ongunstig, dat 
daaru it naar mijne meening, gereedelijk valt 
af te leiden, dat door inwi lli g ing van het ve1·
zoek de p laarae lij ke instelli ngen van weldadig
heid nadeel zouden hebben ondervonden. Dat 
de behoeftigheid in deze gemeente in ster ke 
mate is toegenomen, blijkt onder meer uit de 
mededeel ing van burgemeester en wethouders 
in hun bovengenocm<l schrij ven aan Gedepu
teerde Staten van N oordbrabant, dat a lleen 
reeds de uitgaven van het burgerl ijk armbe
stuur wegens bedeeling, over 1929 ± f 50, 000 
bedragende, s indsdien zij n verdrievoudigd. 
Voorts zou mijns inz iens het nadeel voor de 
p laatselij ke instellingen niet worden opgewo
gen door de daartegenover staande voordeel en 
voor de Ve reen iging " Zonnestraal". 

Een gewij zigd ontwerp-bes! uit, strekkende 
tot ongegrondverklaring van het beroep, moge 
ik Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter be
krachtiging aanbieden. 

s. 78. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

7 Maart 1932. BESLUI T tot ongegrondver
klaring van het beroep, ingesteld door het 
Bestuur der Vereeniging " Zonnestraal", 
gevestigd te 's-G,·avenhage, tegen het be
sluit van burgemeester en wethouders van 
Maastricht van 15 Mei 1931, houdende 
eene afwij zende besch ikking op het ver
wek van het genoemde Bestuur om toe
stemming tot het houden van eene open
bare inzameling in d ie gemeente op 27 
J un i 1931. 

Wij WIL H ELMINA , enz. ; 
Beschikkende op het beroe p ingesteld door 

het Bestuur van do Vereeni g ing " Zonnestraal", 
ederlandsche Vereen iging tot het, oprichten 

van Arbeidskolonies voor tubercu loselij ders in 
Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, tegen 
het be I uit van burgemeeste r en wethouders 
van Maastricht van 15 Mei 1931, n°. 58, 
waarbij toestemm ing is geweigerd tot het hou
den van eene openbare inzamel ing in die 
gemeente op 27 Ju ni 1931; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 October 1931, n° . 619 en 10 Februari 1932 
n°. 619 (1931)/25; 

Op de voordracht van Onzen :Min ister va n 
Staat, M in ister van Bi nnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 3 Maart 1932, n°. 1021, Afdee
li ng 1:\.1ï11 w ezen; 

Overwegende dat burgem eester en wetho u
ders de toestemm ing hebben geweigerd uit 
vrees voor schade, welke p laatselij ke inste l-

lingen van we ldadi ghei d, waaraan in verband 
met de slechte tijden reeds hooge e ischen wor
den gesteld, van de coll ecte zouden kunnen 
ondervi nden, waardoo r ook indi rect het ge
meentebe lang zou worden geschaad : 

dat de appell ant, in beroep aanvoert, dat de 
gevreesde scha de geensz ins vaststaat; <l at te
genover eventueele schade voor plaatsel ijke 
ins teil i ngen het voordeel taat, dat " Zonne
straal" het a lgemeen belang en tevens het 
bij zonde1· Maastrichtsch belang met de inge
zamelde gel den kan di enen; dat ten over
v loede de burgerij ze i f ha re weldadi ghe ids
betrachting kan regelen; 

Overwegende: dat artike l 15 de ,· A rmenwet 
voor het houden van eene openbare inzameling 
van gel den ten behoeve van inste ll ingen van 
weldadi ghe id bij wege van collecte de toestem
m ing van burgemeester en wethouders e i cht; 

dat derha lve burgemeester en wethouders 
bevoegd zij n in het coll ecteeren in de gemeente 
te beperken door weigering van eene ge
vraagde toestemm ing tot het houden van eene 
openbare inzainel ing, wanneer daartegen ge
gronde bezwaren rijzen; 

Ovenvegei! cle, dat al zoo te besli ssen val t, of 
de redenen, welke burgemeester en wethouders 
he bben gele id tot hun bestreden beslui t, ge
grond moeten worden geach t; 

Overwegende daa romtrent, dat moet worden 
aangenomen, dat in verband met den on
gunstigen oeconomischen toestand in de ge
meente Maast,·frht van inwill ig ing van hot 
verzoek van appell a nt de pl aatsel ijke inste l
l ingen van weldadighe id nadeel zouden hebben 
ondervonden: 

dat n iet gebleken is, dat dit nadeel zou wor
den opgewogen door daartegenover staande 
voordeel en; 

dat deze omstandigheden de afwijzende be
sch ikking wettigden; 

Gez ien de A rmenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze M inister van Binnenl andsche Za ken en 

Landbouw is be last met de u itvoering van d it 
bes lu it, dat tegelij k met de in hoofde dezes 
vermelde overdracht van Onzen Minister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State, Afcleeling voor de Geschill en 
van Bestuur. 

's-G1·,wenh age, den 7clen M aa1·t 1932. 
WILHELM! A . 

De Ä{ iniste,· van Staat, 
M iniste,· van B innenlandsche Z aken 

en Landbouw, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 22 M aart 1932.) 

N°. 1 021. 

A R MWEZEN. 

Arti kei 15 Armenwet. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1932. 

Aan de K oningin. 
Het behaagde U wer M a jesteit bij K a binets

besch ikking van 19 J un i 1931 n°. 35 in 
m ijne handen te doen stell en h~t hierne~en.s 
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eerbiedig weder aangeboden beroepschrift van 
het bestuur der Vereeniging "Zonnestraal", 
gevestigd te 's-0ravenhage, betreffende het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Maastricht, dd. 15 Mei 1931, waarbij toestem
ming is geweigerd tot het houden van eene 
openbare inzameling in die gemeente ov 27 
Juni 1931. 

Krachtens de algemeene machtiging van 
Uwe Majesteit van 12 April 1922, 11°. 55, heb 
ik de overweging van het beroep aanhangig 
gemaakt bij den Raad van State, Afdeeling 
vool' de Geschillen van Bestuur, welke Afdee
ling bij haar advies van 14 October 1931, n° . 
619, heeft aangeboden een ontwerp-besluit, 
daartoe strekkende, dat met vern ietiging van 
het bestreden besluit van burgemeester en 
wethouders van Maastricht, worde bepaald, 
dat burgemeester en wethouders voornoemd ten 
onrechte de gevraagde toestemming hebben 
geweigerd. B edoeld ontwerp-besluit is van den 
volgenden inhoud: 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereeniging " Zonnestraal", 
Nederlandsche Vereeniging tot hè't oprichten 
van Arbei dskolonies voor tuberculoselijders in 
Nederland, gevestigd te 's-0ravenhage, tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Maastricht van 15 Mei 1931, n°. 58, waar
bij toestemming is geweigerd tot het houden 
van eene openbare inzameling in die gemeente 
op 27 Juni 193] ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1931, 11°. 619; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 

Overwegende: dat burgemeester en wethou
ders de toestemming hebben geweigerd uit 
vrees voor schade, welke plaatselijke instel
lingen van weldadigheid, waaraan in verband 
met de slechte tijden reeds hooge eischen wor
den gesteld, van de collecte zouden kunnen 
ondervinden, waardoor ook indirect het ge
meentebelang zou worden geschaad; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de gevreesde schade geenszins vaststaat, dat 
tegenover eventueele schade voor plaatselijke 
instellingen het voordeel staat, dat " Zonne
straal" het a lgemeen belang en tevens het 
bijzonder Maastrichtsch belang met de inge
zamelde gelden kan dienen; dat ten over
vloede de burgerij zelf hare weldadigheidsbe
trachting kan regelen; 

Overwegende : dat in het algemeen aan de 
burgers zelf moet worden overgelaten te be
s! i sen, of het verleenen van steun aan eene 
bepaalde vereeniging, die op hun weldadig
heidszin een beroep wenscht te doen, finan
cieel voor h en te bezwaarlijk is te achten en 
de gemeentelijke overheid, wanneer overigens 
geen gewichtige redenen zich daartegen ver
zetten, niet door te weigeren van toestemming 
voor de te houden collecte aan dien liefdadig
heidszi n in den weg behoort te staan; 

dat, daargelaten dat de algemeene tubercu
losebestrijding, welke de Vereeniging " Zonne
straal" ten doel heeft, niet van minder ge-

wicht is te achten dan de belangen, welke de 
plaatselijke instellingen te Maastricht behar
tigen, in het onderhavige geval geenszins aan
nemelijk is gemaakt, dat deze plaatselijke in
stellingen van weldadigheid door eene toe
stemming voor de bierbedoelde collecte nadeel 
zouden ondervinden en door de burgerij bij 
,, Zonnestraa l" ten achter zouden worden ge
steld; 

dat mitsdien op den aangegeven grond de 
toestemming niet had mogen worden gewei
gerd; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en ver taan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van Maas
t1-icht van 15 Mei 1931, te bepalen, dat bur
gemeester en wethouders van Maastricht ten 
onrechte op den aangegeven grond de toe
stemming tot het houden van de bovenbedoel
de coll ecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Evenals in de zaak Eindhoven, waarover 
loopt mijn rapport aan Uwe Majesteit van 
heden, n°. 1022, Afdeeling Armwezen, werd 
ook te Maastricht de toestemming geweigerd, 
omdat inwilliging van het verwek schadelijk 
werd geacht voor het belang der plaatselijke 
weldadigheid. Ook hier is de Afdeeling voor 
de geschillen van bestuur van meening, dat 
de gegrondheid van het weigeringsmotief niet 
aannemel ijk is gemaakt en adviseert zij tot 
vernietiging van het bestreden besluit. 

Ik heb mij met de zienswijze der Afdeeling 
niet kunnen vereenigen, doch kwam, gelet op 
àen oeconomischen toestand in de gemeente 
Maastricht , in deze tot dezelfde zienswijze als 
door mij kenbaar gemaakt in de zaak Eind
hoven. Ik was clan ook van oordeel, dat even
eens het beroep tegen het weigeringsbesluit 
van b,irgemeester en wethouders van Maas
tricht behoorde te worden ongegrond ver
klaard. Deze mijne opvatting bracht ik ter 
kennis van de Afdeeling, met verzoek, te wil
len overwegen of zij aanleiding kon vinden 
een gewijzigd ontwerp-besluit aan te bieden. 

De Afdeeling heeft daarop medegedeeld, na 
gezette overweging, geen aanleiding te heb
ben kunnen vinden tot wijziging van haar 
advies. Zij verwees daarbij in hoofdzaak naar 
haar nader advies in de zaak Eindhoven . 

Tegenover de zienswijze van de Afdeeling 
meen ik de mijne te moeten handhaven. De 
oeconomische toestaud in de gemeente Maas
tricht acht ik, op grond van de door burge
meester en wethouders van Maastricht ver
st.rekte inlichtingen en met het oog op uit 
anderen hoofde te mijner beschikking staande 
gegevens, dermate ongunstig, dat daaruit ge
reedelijk val t af te leiden, dat inwilliging van 
appellant's -verzoek de plaatselijke weldadig
heid zou benadeelen en dat nadeel zou niet 
worden opgewogen door de daartegenover 
staande voordeel en. · 

Een gewijzigd ontwerp-besluit, strekkende 
tot ongegrondverklaring van het beroep, moge 
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ik Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter be
krachtiging aanbieden. 

s. 79 . 

De Minister van Staat, 
Minister ·van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

11 Maart 1932. WET tot vaststelling van he t 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vas tgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst . f 62,628,344 
Titel B. Kapttaaldienst . f 47,235,467 

Geheele dienst . f 109,863,811 

s. 80. 

11 Maart 1932. WET tot vaststelling van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. 

De begrooting .wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 22,580,525 
Ti tel B. Kapitaaldienst f 460,500 

Geheele dienst f 23,041,025 

s. 81. 

11 Mqart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Al
gemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1932. 

s. 82. 

11 Maart 1932. WET tot vaststelling van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 71,161,857 
Titel B . Kapitaaldienst Memorie. 

Geheele dienst f 71,161,857 

s. 83. 

11 Maart 1932. BESLUIT tot vervroeging in 
1932 van den wettelijken tijd bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad n°. 236). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 8 Maart 1932, n°. 3855, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 165), gewijzigd bij de wet van 22 Maart 
1 922 (Staatsblad 11°. 130) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat in 1932 de vervroeging met 

één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236) , zal aanvangen den twee en twintig
sten Mei en zal eindigen den tweeden October. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van 

dit besluit, dat in het Staatsblad en in de 
lv ederlandsche Staatscourant zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den llden Maart 1932. 

s. 84. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

:Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
(Uitgeg . 22 Maart 932.) 

11 Maart 1932. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 13 Juni 1929 
(Staatsblad n°. 313), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 30 December 1929 
(Staatsblad n°. 587) en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 44, 47, 
68, elfde lid, en 91 der Arbeidswet 1919. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 Januari 
1932, n°. 152, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is Ons 
besluit van 13 Juni 1929 (Staatsblad n°. 313), 
gewijzigd bij Ons besluit van 30 December 192!? 
(Staatsblad n°. 587) te herzien; 

Gelet op de artikelen 44, 47, 68, elfde lid, 
en 91 der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1932, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 8 Maart 1932, n°. 463, af
deeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen : 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. 1. Een man of eene vrouw mag in 

winkels op Zondag geen arbeid verrichten. 
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 

toepassing op arbeid, bestaande in of onmid
dellijk verband houdende met: 

a . d en verkoop en de aflevering van brand
stof en smeermiddelen voor en van onderdeelen 
voor spoedeischende herstellingen aan voer- en 
vaartuigen en rijwielen ; 

b. den verkoop van dag- en weekbladen 
vóór 1 uur des namiddags ; 

c. den verkoop en de aflevering van ruw ijs ; 
d. den verkoop en de aflevering van winkel

waren, ten behoeve van binnenkomende, uit
gaande en doorgaande schepen. 

3. Bovendien is het bepaalde in het eerste 
lid niet van toepassing op arbeid : 

a. in winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak brood, banket, suikerwerk en chocolade 
wordt verkocht, op 1 Januari, 24, 26 en 31 
December; 

b. in bloemenwinkels op 1 Januari, 14 en 
15 Augustus, 1 en 2 November, 24, 26 en 31 
December; 

c. in melk-, visch- en fruitwinkels, uitslui
tend voor den verkoop van melk, room, visch 
en fruit en voor werkzaamheden, die daar
mede onmiddellijk verband houden, vóór 12 
uur des middags ; 

d. in winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak brood, banket, suikerwerk en chocolade 
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wordt verkocht, gedurende ten hoogste vier 
achtereenvolgende uren, liggende tusschen 
9 uur des voormiddags en 8 uur des namiddags, 
doch uitsluitend voor den verkoop van die 
waren en voor werkzaamheden, die daarmede 
onmiddellijk verband houden ; 

e. in alle winkels op tijden, dat zij ingevolge 
het bepaalde krachtens artikel 9 der Winkel
sluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460) op Zon
dag geopend mogen zijn. 

2. 1. Een arbeider, die in een winkel arbeid 
verricht, moet een wekelijkschen onafgebroken 
rusttijd hebben van ten minste twee en dertig 
uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste Jid mag op Zondag de wekelijksche rust
tijd van een man of eene vrouw, die op dien dag 
arbeid verricht, als bedoeld in artikel 1, tweede 
en derde lid, of in artikel 14, eerste lid, éénmaal 
gedurende ten hoogste vier achtereenvolgende 
uren worden onderbroken, onder voorwaarde, 
dat de rusttijd in totaal ten minste twee en 
dertig uren bedraagt. 

3. Voor een man of eene vrouw, die op Zon
dag in een winkel arbeid verricht, moet in den 
in het eerste lid bedoelden rusttijd ten minste 
éénmaal in drie achtereenvolgende weken de 
Zondag zijn begrepen. Het bepaalde in het 
~weede lid is alsdan niet van toepassing. 

3. 1. Behalve gedurende den wekelijkschen 
rns :ijd, bsedoeM in artikel 2, mag een arbeider , 
die in een winkel arbeid verricht, bovendien op 
een dag der week geen arbeid verrichten vóór 
of na 1 uur des namiddags. 

2. Indien de in artikel 2 bedoelde rusttijd 
begint op den dag, dat de arbeider na 1 uur 
des namidda~s geen arbeid mag verrichten, 
moet de rusttijd ten minste een en veertig uren 
bedragen. 

4. 1. Het bij de artikelen 1 en 2 ten aanzien 
van den Zondag bepaalde vindt voor een man 
of eene vrouw, die tot een kerkgenootschap be
hoort, dat den wekelijkschen rustdag op den 
Sabbath of op den Zevendedag viert, overeen
komstige toepassing, onderscheidenlijk ten aan
zien van den Sabbath of den Zevendedag, in
dien die persoon een daartoe strekkend verzoek 
tot het hoofd of den bestuurder dei onderneming 
heeft gericht. 

2. Voor een man of eene vrouw, die een 
verzoek heeft gedaan, als bedoeld in het eerste 
lid, of voor een jeugdig persoon, die een verzoek 
heeft gedaan. als bedoeld in artikel 13, eerste 
lid, der Arbeidswet 1919, mag van het bepaalde 
in artikel 2 in zooverre worden afgeweken, dat 
de duur van den wekelijkschen rusttijd minder 
dan twee en dertig uren mag bedragen, doch 
niet minder dan zes en twintig uren. 

5 . Een arbeider mag in winkels niet langer 
arbeid verrichten dan negen en een half uur 
per dag en drie en vijftig uren per week. 

6. Een man of eene vrouw mag in winkels 
geen arbeid verrichten tusschen 8½ uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags. 

7. 1. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 5 mag: 

a. een man of eene vrouw in winkels, waar 
uitsluitend of in hoofdzaak visch wordt ver
kocht, arbeid verrichten, hetzij op Donderdag, 
hetzij op Vrijdag, en op 30 Dec.ember gedurende 
ten hoogste elf uren, op 31 December gedurende 
ten hoogste veertien uren en bovendien in de 

week, waarin 31 December valt, gedurende ten 
hoogste twee en zestig uren ; 

b. een man of eene vrouw in winkels, waar 
uitsluitend of in hoofdzaak vleesch of vleesch
waren worden verkocht, arbeid verrichten op 
31 December gedurende ten hoogste elf uren; 

c. een jeugdig persoon van 16 jaar of ouder 
in alle winkels in het tjjdvak van 25 November 
tot t:n met 5 December gedurende ten hoogste 
tien uren per dag en zestig uren per week arbeid 
verrichten, onder voorwaarde, dat hij in het 
tijdvak van drie weken, aanvangende den Zon
dag vóór 25 November, in totaal niet langer dan 
honderd zes en zestig uren arbeid verricht. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 
mag een man of eene vrouw in ,vinkels arbeid 
verrichten, bestaande in. of onmiddellijk ver
band houdende met: 

a. den verkoop en de aflevering van brana
stof en smeermiddelen voor en van onderdeelen 
voor spoedeischende herstellingen aan voer- en 
vaartuigen en rijwielen ; 

b. den verkoop en de aflevering van winkel
waren, ten behoeve van binnenkomende, uit
gaande en doorgaande schepen. 

3. In de hierna genoemde winkels mag een 
man of eene vrouw arbeid verrichten in afwij
king van het bepaalde in artikel 5, zooals hier
onder is aangegeven, en voorts, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 6, na 8½ uur des na
middags, doch niet later dan een half uur na 
het tijdstip, waarop de winkel voor het publiek 
geslot.en moet zijn : 

a. in alle winkels op Zaterdag gedurende 
ten hoogste elf uren ; 

b. in alle winkels op den dag, voorafgaande 
aan Goeden Vrijdag en Hemelvaartsdag, op 
14 Augustus en 31 October gedurende ten hoog
ste elf uren, onder voorwaarde, dat onderschei
denlijk op Goeden Vrijdag, Hemelvaari;sdag, 
15 Augustus en 1 November de regeling wordt 
toegepast, welke voor den Zondag is vastge
steld: 

c. 'in alle winkels in het tijdvak van 25 No
vember tot en met 5 December gedurende ten 
hoogste elf uren p er dag en zes en zestig uren 
per week, onder voorwaarde, dat de betrokken 
!l,rbeider in het tijdvak van drie weken, aan
vangende den Zondag vóór 25 November, in 
totaal niet langer dan honderd twee en zeventig 
uren arbeid verricht; 

d. in alle winkels in het tjjdvak van 18 tot 
en met 24 December gedurende ten hoogste elf 
uren per dag en twee en zestig uren per week ; 

e. in bloemenwinkels op 22, 23, 24 en 30 
December gedurende ten hoogste veertien uren 
per dag en in de week, waarin 30 December 
valt, gedurende ten hoogste twee en zestig 
uren; 

f. in winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak brood, banket, suikerwerk en chocolade 
wordt verkocht, op 3, 4, 5 en 24 December ge
durende ten hoogste veertien uren per dag, op 
31 December gedurende ten hoogste dertien 
uren en bovendien in de week, waarin 31 De
cember valt, gedurende ten hoogste twee en 
zestig uren ; 

g. in alle winkels op dagen, dat zij ingevolge 
het bepaalde krachtens artikel 9 der winkel
sluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460) na 8 uur 
des namiddags geopend zijn, gedurende ten 
hoogste elf uren per dag, echter met uitsluiting 
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van winkels, die geregeld na dat tijdstip ge
opend zijn. 

4. In winkels, die ingevolge het bepaalde 
krachtens artikel 9 der winkelsluitingswet 1930 
(Staatsblad n°. 460) geregeld na 8 uur des na
middags geopend mogen zijn, mag een man of 
eene vrouw, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, arbeid verrichten na 8½ uur des na
middags, doch niet later dan een half uur na 
het tijds tip, waarop de winkel voor het publiek 
gesloten moet zijn. 

5. Een arbeider mag in het tijdvak van 
25 November tot en met 5 December éénmaal 
arbeid verrichten in afmjking van het bepaalde 
in artikel 3, eerste lid. 

6. Onverminderd het bepaalde in het eerste, 
tweede, derde, vierde en vijfde lid mag een man 
of eene vrouw in een winkel, waarvan aan het 
hoofd of den bestuurder eene vergunning is 
verleend, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
der Winkelsluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460), 
in afwijking van het bepaalde in de artikelen 
5 en 6, arbeid verrichten gedurende ten hoogste 
elf uren per dag en na 8½ uur des na.middags, 
doch niet later dan een half uur na het tijdstip, 
waarop de winkel voor het publiek gesloten 
moet zijn: 

a. op de twee dagen, onmiddellijk vooraf
gaande aan den dag, waarop het I sraëliet isch 
Paaschfeest aanvangt ; 

b. op den Woensdag- en Donderdag, vooraf
gaande aan het I sraëlietisch Paaschfeest, zoo 
dit feest op Zaterdag aanvangt : 

c. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan dien, waarop de zevende dag van het Is 
raëlietisch Paaschfeest aanvangt; 

d. op den dag, wa9,rop het I sraëliet,isch 
Paaschfeest eindigt ; 

e. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag, waarop onderscheidenlijk het 
I sraëlietisch Wekenfeest, het Nieuwjaarsfeest, 
het Loofhuttenfeest en het Slotfeest aanvangt ; 

/. op den D onderdag, voorafgaande aan het 
Israëlietisch Wekenfeest, zoo dit feest op Zater
dag aanvangt; 

een en ander onder voorwaarde, dat in den 
winkel tijdens den duur van genoemde feesten 
geen arbeid wordt verricht. 

8. Een man of eene vrouw, die in een winkel 
arbeid verricht, moet een dagelijkschen onaf
gebroken rusttijd hebben van ten minste elf 
uren. Eindigt ingevolge het bepaalde in artikel 
7, derde of zesde lid, die arbeid na 8½ uur des 
na.middags, dan mag de rusttij d minder dan 
elf, doch niet minder dan negen uren bedragen. 

9. 1. De arbeidst(jd van een arbeider in 
een winkel moet op eiken dag, waarop hij meer 
dan zes uren arbeid verricht, telkens na ten 
hoogste vij f en een half uur arbeid worden af
gewisseld door een onafgebroken rusttijd van 
ten minste een half uur. In afwijking van het 
bepaalde in den vorigen volzin moet op een 
dag, dat de arbeidstijd van den arbeider vóór 
1 uur des na.middags aanvangt en tevens later 
dan 6½ uur des na.middags eindigt, één dezer 
rusttijdPn ten minste anderhalf uur bedragen 
en geheel gelegen zijn tusschen 11½ uur des 
voormiddags en 2½ uur des na.middags of tus
schen 4 en 7 uur des na.middags. Op dagen, 
waarop in eene gemeente eene jaarmarkt wordt 
gehouden en op dagen, waarop in de gemeenten 
Alkmaar, Bolsward, Deventer, Goes, Groningen, 

Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Meppel, Middel
burg, Nijmegen, Sneek, Steenmjk, Zierikzee 
en Zwolle eene weekmarkt wordt gehouden, 
kan in de betrokken gemeente echter met de 
in den eersten volzin bedoelde rusttijden worden 
volstaan. 

2. Bovendien moeten ten aanzien van een 
in een winkel werkzamen arbeider worden na
geleefd de eischen, welke door het districtshoofd 
zijn gesteld omtrent : 

a. het verleenen van een langeren rustt(id 
dan vereisoht wordt ingevolge het bepaalde in 
het eerste lid, maar niet langer dan twee uren; 

b. het verleenen van een of meer rusttijden 
van ten hoogste een half uur, buiten dien, be
doeld onder a of in het eerste lid ; 

c. de tijdstippen, waartusschen de onder 
a of b of in het eerste lid bedoelde rusttijden 
moeten worden gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan een kwartier 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht. 

4. Tegen een eisch, ingevolge het tweede 
lid door het districtshoofd gesteld, kan het hoofd 
of de bestuurder der onderneming binnen veer
tien dagen na de dagteekening van den eisch 
in beroep komen bij Onzen Minister. Diens be
slissing wordt met redenen omkleed. 

5. Wordt in beroep de eisch gemjzigd, dan 
treedt de ge\V\jzigde eisch in de plaats van dien, 
waartegen beroep is ingesteld. 

6. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplichtihg voort uit een eisch, zoolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en zoo
lang omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. 

7. Een arbeider mag gedurende de in dit 
artikel bedoelde rusttijden niet verblijven op 
eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht. 

10. 1. Indien in een winkel eene opeen
hooping van werk voorkomt of zich aldaar bij
zondere omstandigheden voordoen, kan het 
districtshoofd, of in beroep ingevolge het vierde 
lid Onze Minister, schrütelijk en voorwaarde
lijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat in dien 
winkel ten aanzien van mannen of vrouwen 
wordt afgeweken van het bepaalde bij of krach
tens de artikelen 1, eerste lid, 2, 3, 5, 6, 8 of 9, 
eerste, tweede en zevende lid, en ten aanzien 
van jeugdige personen van 16 jaar of ouder van 
het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, 
5 of 9, eerste, tweede en zevende lid. 

2. Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen, dat een jeugdig persoon niet 
langer arbeid mag verrichten dan tien uren per 
dag en vijf en vijftig uren per week en een man 
of eene vrouw niet langer dan elf uren per dag 
en twee en zestig uren per week, een en ander 
behalve voor zoover ingevolge artikel 7 langer 
mag worden gewerkt. 

3. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid voor het 
verleenen van eene vergunning : 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt : 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloopen, 
behalve in de gevallen, door Onzen Minister 
bepaald. 

4. Tegen de beschikking van het districts-
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hoofd op een verzoek om vergunning, a.ls be
doeld in het eerste lid, kan het hoofd of de be
stuurder binnen veertien dagen na de dagteeke
ning der beschikking in beroep komen bij Onzen 
Minister. Wordt in beroep de vergunning ge
wijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning in 
de plaats van die, waartegen beroep was inge
steld. 

5. Van eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, mag slechts worden gebruik gemaakt, 
zoolang de akte dier vergunning wordt opge
hangen gehouden naast de a rbeidslij st of den 
rooster. 

6. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
aanleiding bestaat, om op de gronden, in het 
eerste lid omschreven, eene vergunning, als in 
dat lid bedoeld, voor alle ondernemingen te 
verleenen, kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen. Het tweede lid vindt daarbij overeen
komstige toepassing. De beschikking, waarbij 
eene zoodanige vergunning wordt verleend, 
wordt afgekondigd in de Staatscourant. 

7. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, der Arbeidswet 1919, aanleiding bestaat, 
om op de gronden, in het eerste lid omschreven, 
eene vergunning, als in dat lid bedoeld, voor 
alle of een aantal ondernemingen dier groep te 
verleenen, kan Onze Minister het districtshoofd 
daartoe machtigen. Het tweede lid vindt daarbij 
overeenkomstige toepassing. 

8. Indien zoowel vakvereenigingen van werk
gevers als van a.rbeiders in een bedrijf - of bij 
ontstentenis hiervan eene behoorlijke vertegen
woordiging van werkgevers en arbeiders uit 
een bedrijf - van oordeel zijn, dat het gewenscht 
is in eene onderneming of in eene groep van 
ondernemingen, waarin dat bedrijf wordt uit
geoefend, ten aanzien van mannen of vrouwen 
af te wijken van het bepaalde in de artikelen 1, 
eerste lid, 2, 3, 5, 6, 8 of 9, eerste en zevende 
lid, en ten aanzien van jeugdige personen van 
16 jaar of ouder van het bepaalde in de arti
kelen 3, 5 of 9, eerste en zevende lid, kan Onze 
Minister daartoe voorwaardelijk of onvoor
waardelijk vergunning verleenen. Bij het ver
leenen eener zoodanige vergunning vindt het 
bepaalde in het tweede lid overeenkomstige 
toepassing en wordt voorts in ·acht genomen, 
dat: 

a. in een kale.:iderjaar een arbeider niet 
langer arbeid mag verrichten dan twee duizend 
zevenhonderd zestig uren : 

b. indien afwijking wordt toegestaan van 
het bepaalde in artikel 8, de daar bedoelde on
af gebroken rusttijd niet minder dan acht uren 
mag bedragen. 

9. De beschikking, waarbij eene vergunning 
wordt verleend, als bedoeld in het achtste lid, 
wordt, indien de vergunning voor eene groep 
van ondernemingen geldt, afgekondigd in de 
Staatscourant. 

11. 1. Eene vergunning ingevolge artikel 10, 
eerste lid , verleend, kan te allen tijde door 
Onzen Minister worden ingetrokken of gewijzigd 
op verzoek van eene vakvereeniging, waarvan 
arbeiders lid zijn, voor wie de vergunning geldt, 
indien Onzen Miniater blijkt, dat door de ver-

gunning de belangen der arbeiders worden ge
schaad. 

2. Vakvereenigingen van arbeiders, die 
mededeeling wenschen te ontvangen van door 
Onzen Minister of door het districtshoofd ge
nomen beschikkingen, waarbij ten behoeve van 
eene bepaalde onderneming eene vergunning 
ingevolge artikel artikel 10, eerste lid, is ver
leend, richten het verzoek daartoe onderschei
denlijk tot Onzen Minister of tot het districts
hoofd, onder opgave van : 

a . den naam en het adres der onderneming ; 
b. het aantal leden der vereeniging, dat bij 

de onderneming werkzaam is ; 
c. den werkkring dier leden in de onder

neming: 
d. den naam en het adres van het lid, aan 

wien de mededeeling, hiervoren bedoeld, kan 
worden gedaan. 

3. Indien op een door eene vakvereenigiog 
gedaan verzoek, als in het tweede lid bedoeld, 
afwijzend wordt beschikt, wordt de beslissing 
met redenen omkleed. 

4. Meent Onze Minister of het districtshoofd 
de mededeeling van beschikkkngen, als bedoeld 
in het tweede lid, aan eene vakvereeniging te 
moeten staken, zoo geeft hij hiervan onder op
gave van redenen kennis aan die vakvereeniging. 

5. Eene vergunning, als bedoeld in artikel 
10, zesde lid, of eene machtiging, als bedoeld 
in artikel 10, zevende lid, wordt, behoudens in 
onvoorziene spoedeischende gevallen, niet ver
leend, alvorens de vakvereenigin~en van werk
gevers en arbeiders uit het bednjf, waarop de 
vergunning of de machtiging betrekking zal 
hebben, in de gelegenheid zijn gesteld daarover 
hare meening kenbaar te maken. 

§ 2. Bijzondere rege/;ngen voor bepaalden arbeid 
of arbeid onder bepaalde omstandigheden. Vrij-

stellingen betreffende arbeidslijsten. 
12. 1. Een man of eene vrouw mag in een 

barbiers- of kapperswinkel, in afwijking van 
het bepaalde in de artikelen 5 en 6, op Zaterdag, 
op den dag voorafgaande aan Goeden Vr\jdag 
en Hemelvaartsdag, op 14 Augustus, 31 October, 
24 December en op dagen, waarop ingevolge 
het bepaalde krachtens artikel 9 der Winkel
sluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460) die winkel 
na 8 uur des namiddags geopend is - en indien 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
tot een Israëlietisch K erkgenootschap behoort, 
bovendien op de in artikel 7, zesde lid, ge
noemde dagen - tusschen 8½ en 11 uur des 
namiddags en gedurende ten hoogste twaalf 
uren arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat 
zoodanige arbeider na 10½ uur des namiddags 
uitsluitend arbeid verricht, bestaande in bar
biers- en kapperswerkzaamheden. 

2. Eon arbeider van 16 jaar of ouder mag 
in een barbiers- of kapperswinkel in de week, 
voorafgaande aan Paschen of Pinksteren, in 
afwijking van het bepaalde in artikel 5. ge
durende ten hoogste acht en vijftig uren per 
week en voorts in afwijking van het bepaalde 
n artikel 3, eerste lid, arbeid verrichten, onder 
voorwaarde, dat hij op den tweeden Paaschdag 
of den tweeden Pinksterdag geen arbeid ver
richt. 

3. Voor een arbeider, die arbeid verricht in 
een barbiers- of kapperswinkel, behoeft het tijd
stip van aanvang en dat van einde van zijne 
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rusttijden, als bedoeld in artikel 9 - behalve 
van de inge\•olge den tweeden volzin van het 
eerste lid of het bepaalde onder a van het tweede 
lid van dat artikel te geven rusttijden - niet 
op de arbeidslijst of den rooster te zijn vermeld, 
onder voorwaarde : 

a. dat op de arbeidslijst of den rooster het 
aantal van zijne werkuren per dag vermeld is; 

b. dat de tijdruimte, gelegen tusschen het 
tijdstip van aanvang en dat van einde van zijn 
dagelijkschen arbeid, ten hoogste één uur meer 
bedraagt dan dat aantal werk1uen of dat, in
dien uit de arbeidslijst of den rooster blijkt, dat 
een onafgebroken rusttijd van ten minste één 
uur wordt verleend, en daarvan het tijdstip van 
aanvang en dat van einde is vermeld, de tijd
ruimte, gelegen tusschen het tijdstip van aan
vang en dat van einde van zijn dagelijkschen 
arbeid, ten hoogste een half uur meer bedraagt 
dan het aantal werkuren, vermeerderd met dien 
onafgebroken rusttijd. 

4 . Een arbeider, die arbeid verricht in een 
barbiers- of kapperswinkel, mag gedurende zijne 
rusttijden, als bedoeld in artikel 9 - behalve 
gedurende de rusttijden, waarvan het tijdstip 
van aanvang en dat van einde op de arbeids
lijst of den rooster zijn vermeld - verblijven 
op eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht. 

13. 1. In eene barbiers- of kappersonder
neming, waarvan het hoofd of de bestuurder 
zijn bedrijf uitoefent zonder hulp van anderen 
dan zijneechtgenoote en bloed- of aanverwanten, 
toi, den derden graad ingesloten, die bij hem 
inwonen, mag een jeugdig persoon, behoorende 
tot die bloed- of aanverwanten, geen arbeid in 
een winkel in de eigen woning van het hoofd of 
den bestuurder verrichten tusschen 8 uur des 
namiddags en 8 uur des voormiddags. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid mag een jeugdig persoon van 16 jaar of 
ouder, behoorende tot de bloed- of aanver
wanten van het hoofd of den bestuurder tot 
den derden graad ingesloten, die bij hem in
wonen, in eene barbiers- of kappersonderneming 
in de eigen woning van het hoofd of den be
stuurder op de in artikel 12, eerste lid, genoemde 
dagen arbeid verrichten tusschen 8 en 10 uur 
des namiddags. 

14. 1. Een man of eene vrouw mag in eene 
barbiers- of kappersonderneming, in afwijking 
van het bepaalde in de artikelen 1, eerste lid, 
en 6, op Zondag tusschen 12 uur des middags 
en 11 uur des namiddags kappersarbeid ver
richten ten behoeve van tooneelvoorstellingen. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12, 
eerste lid, mag een man of eene vrouw in eene 
barbiers- of kappersonderneming, in afwijking 
van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, op werk
dagen tusschen 8 ½ uur en 11 uur des namiddags 
kappersarbeid verrichten ten behoeve van too
neelvoorstellingen en in verband daarmede op 
de eerste vijf werkdagen der week gedurende 
ten hoogste 11 uren per dag arbeid verrichten. 

15. 1. In een winkel mag een man of eene 
vrouw, in afwijking van het bepaalde in artikel 
6, op alle werkdagen tusschen 8½ en 11 uur des 
namiddags en voorts in afwijking van het be
paalde in artikel 3, eerste lid, arbeid verrichten, 
bestaande in het reinigen van werklokalen en 
aa,nhoorigheden, onder voorwaarde, dat hij of 

zij in de onderneming geen anderen arbeid ver
r icht. 

2. In een winkel mag een man, die niet 
deelneemt aan den bedrijfsarbeid in dien winkel, 
in afwijking van het bepaalde in artikel 6, tus
schen 8½ uur des namiddags en 6 uur des voor
middags arbeid verrichten, bestaande in of 
onmiddellijk verband houdende met het onder
houden, herstellen of veranderen van dien winkel 
of het herstellen of monteeren van werktuigen, 
toestellen of leidingen, een en ander voor zoover 
die arbeid noodzakelijk op dien tijd moet worden 
verricht, om den geregelden gang van den be
drijfsarbeid in dien winkel niet te beletten of 
dezen zooveel mogelijk te verzekeren. 

16. Een man, wiens arbeid uitsluitend of in 
hoofdzaak bestaat in het verrichten van be
wakingsdiensten, mag in winkels arbeid ver
richten, uitsluitend of in hoofdzaak in bewaking 
bestaande. in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen l, eerste lid, 2, 3, 5, 6 en 9, gedurende 
ten hoogste twaalf uren per dag en twee en 
zeventig uren per week, onder voorwaarde, dat 
hij telkens in acht achtereenvolgende weken ten 
minste op twee Zondagen geen arbeid verricht, 
en dat tusschen begin en einde van een bewa
kingsdienst ten hoo&ste twaalf uren zijn gelegen. 

17. Het bepaalde in dit besluit en in de 
artikelen 48 en 68, eerste lid, onder a, en tweede 
tot en met tiende lid, der Arbeidswet 1919 is 
niet van toepassing op den arbeid van : 

a. personen, die, niet zijnde hoofd of be
stuurder der onderneming, aan het hoofd staan 
van een winkel of van eene afdeeling daarvan 
en uitsluitend of in hoofdzaak met de leiding 
van het daarin werkzame personeel zijn belast ; 

b. personen, die, niet zijnde hoofd of be
stuurder der onderneming, aan het hoofd staan 
van een winkel, waarin, behalve het hoofd van 
dien winkel, ten minste drie personen, ieder ge
durende ten minste twee en dertig uren per 
week, arbeid plegen te verrichten; 

c. den chef de bureau, het hoofd van ad
ministratie, den hoofdboekhouder en den af
deelingschef, voor zoover zij aan het hoofd staan 
en de leiding hebben over arbeiders , werkzaam 
aan de administratie, de correspondentie of de 
boekhouding der onderneming : 

d. den magazijnmeester en den expeditie
chef, indien hun arbeid uitsluitend of in hoofd
zaak bestaat in het houden van toezicht op de 
magaziJnen, bij de expeditie of bij de ontvangst 
van goederen en zij verantwoordelijk zijn voor 
de goede orde in de magazijnen en voor de daar 
aanwezige goederen en stoffen, 

onder voorwaarde, dat in het arbeidsregister 
bij hun naam vermeld is, welken werkkring als 
bovengenoemd zij vervullen. 

18. Het bepaa.Jde in dit besluit en in de 
artikelen 48 en 68, eerste lid, onder a, en tweede 
tot en met tiende lid, der Arbeidswet 1919, is 
niet van toepassin~ op den arbeid van den man 
of de vrouw, die biJ ziekte van het hoofd of den 
bestuurder der onderneming dezen vervangt, 
gedurende die vervanging, mits de vervanging 
onverwijld wordt bekend gemaakt door het op
hangen naast de arbeidslijst of den rooster van 
een desbetreffend geschrift, waarin tevens is 
vermeld de naam van den persoon, die het hoofd 
of den bestuurder vervangt. 

19. 1. Het bepaalde in dit besluit en in de 
artikelen 48 en 68, eerste lid, onder a, en tweede 
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tot en met tiende lid, der Arbeidswet 1919, is 
mede niet van toepassing op den a1·beid van 
personen, die, naar het oordeel van het districts
hoofd, of, in beroep ingevolge het tweede lid, 
naar het oordeel van Onzen Minister, op grond 
van den aard van hun arbeid met een der in 
artikel 17 genoemde categorieën van arbeiders 
kunnen worden gelijkgesteld. 

2. Bij weigering van het districtshoofd om 
een verzoek tot gelijkstelling, als in het eerste 
lid bedoeld, in te willigen, kan het hoofd of de 
bestuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

3. Eene gelijkstelling, als in het eerste lid 
bedoeld, kan te allen tijde worden ingetrnkken 
door het gezag, dat de gelijkstelling heeft uit
gesproken. Heeft die intrekking plaats door het 
districtshoofd, dan kan het hoofd of de bestuur
der der onderneming binnen veertien dagen na 
de dagteekening der beschikking in beroep 
komen bij Onzen Minister. 

20. Het bepaalde in dit besluit en in artikel 
68, achtste lid, der Arbeidswet 1919, is niet van 
toepassing op arbeid, bestaande in het bedienen 
van degenen, die bij het sluiten van den winkel 
voor het publiek daarin reeds aanwezig waren, 
en het daarmede verband houdende -opruimen, 
en verricht na het op de arbeidsl;jst of den 
rooster aangegeven tijdstip van einde van den 
dagelijkschen werktijd. doch niet langer dan 
een half uur na dit tijdstip, noch langer dan een 
half uur na het sluiten van den winkel voor het 
publiek. 

21. In eene onderneming, staande onder 
beheer van twee of meer hoofden of bestuurders, 
behoeft de onderteekening van de arbeidslijst 
of den rooster slechts te geschieden door een 
dier hoofden of bestuurders. 

22. Vrijstelling van de verplichting, bedoeld 
in artikel 68, eerste lid, onder a, der Arbeids
wet 1919, wordt verleend ten aanzien van ar
beiders in een winkel, wier regeling van arbeids
en rusttijden duidelijk is aangegeven op een 
rooster, zulks onder de volgende voorwaarden : 

n. de rooster moet zijn opgehangen en op
gehangen blijven op eene plaats, die vrij toe
gankelijk is voor alle arbeiders, voor wie hij 
geldt, zoodanig, dat d11.arvan gemakkelijk kan 
worden kennis genomen : 

b. de rooster moet zijn gedagteekend en 
onderteekend door het hoofd of den bestuurder 
der onderneming ; 

c. ten opzichte van den rooster moet worden 
in acht genomen, wat ten opzichte van de ar
beidslijst is bepaald bij artikel 68, tweede, vierde 
en vijfde lid, zesde lid, tweeden volzin, en zeven
de tot en met tiende lid, der Arbeidswet 1919 ; 

d. indien de arbeidsregelingen van verschil
lende ploegen van arbeiders regelmatig omwis
selen en deze op eenzelfde blad van den rooster 
zijn vermeld, moet hierop de wijze van om
wisseling duidelijk zijn aangegeven en uit een 
naast het blad opgehangen geschrift of uit het 
arbeidsregister voor eiken arbeider en van week 
tot week duidelijk blijken, tot welke ploeg hij 
behoort; 

e. voor elken arbeider, voor wien de rooster 
geldt, moet het arbeidsregister eene aanwijzing 
bevatten, op welk blad van den rooster te zijnen 
aanzien de regeling van arbeids- en rusttijden 
is vermeld; 

f. indien het districtshoofd voor een be
paalden winkel of een onderdeel daarvan een 
bepaalden vorm voor den rooster heeft vastge
steld, moet de rooster in dien vorm worden 
gesteld. 

23. Indien de arbeidsregelingen van ver
schillende ploegen van arbeiders in een winke.l 
regelmatig omwisselen, mogen deze arbeidsrege
lingen op eenzelfde blad van de arbeidslijst zijn 
vermeld, mits hierop de wijze van omwisseling 
duidelijk is aangegeven en uit een naast het 
blad opgehangen geschrift of uit het arbeids
register voor elken arbeider en voor elke week 
duidelijk blijkt, tot welke ploeg hij behoort. 

24. 1. Indien bij eene vergunning krachtens 
artikel 10 eene werktijdregeling is vastgesteld, 
treedt deze voor de arbeiders, voor wie de ver
gunning geldt, gedurende den duur dier vergun
ning in de plaats van de voor hen op de arbeids
lijst of den rooster vermelde regeling. 

2. Indien bij eene vergunning krachtens 
artikel 10 geene werktijdregeling is vastgesteld, 
mag een arbeider, voor wien die vergunning 
geldt, gedurende den duur dier vergunning af
wijken van de voor hem op de arbeidslijst of den 
rooster vermelde regeling, onder voorwaarde, 
dat naast de arbeidslijst of den rooster, zoolang 
van de vergunning gebruik wordt gemaakt, een 
door het hoofd of den bestuurder der onder
neming of een door dezen daarmede belast per
soon, als bedoeld in artikel 75 der Arbe;dswet 
1919, onderteekend geschrift is opiehangen, 
dat de op grond dier vergunning te volgen werk
tijdregeling aangeeft. Dit geschrift. moet voldoen 
aan de eischen in artikel 68, tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 voor eene arbeidslijst gesteld. 

Deze regeling treedt voor de arbeiders, voor 
wie zij geldt, gedurende den duur der vergun
ning in de plaats van de op de arbeidslijst of den 
rooster vermelde. 

25. Een arbeider mag, voor zoover het be
paalde in: 

,,. artikel l, derde lid, onder a of b, 
h. artikel 7, eerste lid, onder et, voor wat 

betreft het daarin voor 30 en 31 December 
bepaalde, 

c. artikel 7, eerste lid, onder b of c, 
d. artikel 7, derde lid, onder b tot en met g, 
e. artikel 7, vijfde of zesde lid, 
/. artikel 12, eerste lid, met uitzondering 

van het daarin omtrent den Zatenlag bepaalde, 
g. artikel 12, tweede lid, 
te zijnen aanzien toeP.assing vindt van de 

voor hem op de arbeidslijst of den rooster ver
melde regeling van arbeids- en rusttijden af
wijken, onder voorwaarde, dat naast de ar
beidslijst of den rooster ee,-t door het hoofd of 
den bestuurder der onderneming of een door 
dezen daarmede belast persoon, als bedoeld in 
artikel 75 der Arbeidswet 1919, onderteekend 
geschrift is opgehangen, dat aangeeft, welke 
regeling voor hem in de plaats treedt van die 
op de a rbeidslijst of den rooster vermeld. Dit 
geschrift moet voldoen aan de eischen in artikel 
68, tweede lid, der Arbeidswet 1919 voor eene 
arbeidslijst gesteld. 

26. 1. Voor zoover de toepassing van ar
tikel l , tweede lid, onder a of d, 7, tweede lid, 
14 of 15, tweede lid, het noodzakelijk maakt, 
dat een arbeider afwijkt van de voor hem op 
de arbeidslijst of den rooster vermelde regeling 
van arbeids- en rusttijden, mag hij daarvan af-



81 14 MAART (S.84-86) 1932 
w~iken. onder voorwaarde, dat het hoofd of de 
bestuurder der onderneming of een door dezen 
daarmede belast persoon, als bedoeld in artikel 
75 der Arbeidswet 1919, hiervan binnen drie 
en een half uur, te rekenen van af het tijds!ip 
van den daaraan volgenden werkdag, waarop 
de arbeider zijn arbeid weder heeft aangevangen, 
aanteekening houdt volgens de in het tweede 
en derde lid gegeven voorschriften en hiervan 
aan de in artikel 84 der Arbeidswet 1919 be
doelde ambtenaren op hun verzoek inzage en 
aan het districtshoofd op diens verzoek af
schriften of uittreksels verstrekt. 

2. Eene aanteekening, als in het vorige lid 
bedoeld, houdt in: den naam van den arbeider 
- of, indien van eene groep van arbeiders allen 
op dezelfde wijze afwijken van de voor hen op 
de arbeidslijst of den rooster vermelde regeling 
van arbeids- en rusttijden, de aanduiding van 
die groep - den datum van afwijking van de 
normale werktijdregeling en de werktijdregeling 
op den dag der afwijking. 

3. De aanteekeningen moeten duidelijk 
leesbaar zijn. Zij moeten gedurende ten minste 
drie maanden in den winkel worden bewaard, 
tenzij het districtshoofd anders bepaalt. 

27. Indien de vrije halve dag, bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, aan een arbeider in eene 
week, waarin een algemeen erkende Christe
lijke, een Roomsch-Katholieke of een Israëlie
tische dan wel een nationale of een plaatselijks 
feestdag valt, op dien feestdag wordt geueven, 
mag hij gedurende cl" t.iidrnimt,e, die de arbeide
lijst of de rooster als vrijen halven dag voor 
hem in die week vermeldt, arbeid verrichten, 
onder voorwaarde, dat naast de arbeidslijst of 
den rooster een door het hoofd of den bestuur
der of een door dezen daarmede belast persoon, 
als bedoeld in artikel 75 der Arbeidswet 1919, 
onderteekend geschrift is opgehangen, waarop 
is aangegeven, welke werktijdregeling voor hem 
gevolgd wordt tijdens den halven dag, waarop 
hij ingevolge het hier bepaalde arbeid verricht, 
en op welken feestdag de vrije halve dag wordt 
gegeven. 

28. Indien een arbeider in een winkel op 
het tijdstip van aanvang van een zijner rust
tijden bezig is met het bedienen van een klant, 
mag hij afwijken van het voor hem op de ar
beidslijst of den rooster vermelde tijdstip van 
aanvang van dien rusttijd, onder voorwaarde, 
dat dat tijdstip niet verder wordt verschoven 
dan voor het bedienen van dien klant nood
zakelijk is en in elk geval niet verder dan een 
half uur, en dat, behoudens in het geval, be
doeld in artikel 20, het tijdstip van einde van 
dien rusttijd over een even groote tijdruimte 
wordt verschoven . 

§ 3. Slotbepalingen. 
29 . Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel "Werktijdenbesluit voor win
kels", gevolgd door het jaartal van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

30 . In dit besluit wordt verstaan: 
a . onder "arbeid", ,,,vink.el", ,,man", 

,,vrouw", ,,jeugdig persoon", ,,arbeider", ,,ar
beidslijst" , ,,arbeidsregister", ,,Onzen Minister" 
en "districtshoofd", hetgeen daaronder word 
varstaan ingevolge de Arbeidswet 1919; 

b. onder "rooster" de in artikel 22 bedoelde 
rooster. 

L . & S. 1932. 

, 31. 1. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip, waarop in werking treedt de Winkel
sluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460). 1 

2. Op het tijdstip, w·aarop dit besluit in 
werking treedt, vervalt het Werktijdenbe~luit 
voor winkels 1929. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit beslu~t, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den Uden Maart 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid., 
T. J. Verschuur. 

(Uitgeg. 22 Maart 1932.) 

s. 85. 

14 Maart 1932. WET tot vaststelling van het 
v ie1·de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. 

D e begrooting wi>'T'dt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 29,103,893 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil 

Geheele dienst f 29,103,893 

s. 86. 

14 111aart 1932. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst der wet van den lsten Juli 
1909 (Staatsblad n°. 219), houdende bepa
lingen ter voorkoming van scheepsrampen 
tot het instellen van een onderzoek om: 
trent voorgekomen scheepsrampen en om
trent maatregelen van tucht ten opzichte 
van kapiteins, stuurlieden of machinisten 
(Schepenwet), zooals die is gewijzigd bij de 
wetten van 23 September 1912 (Staatsblad • 
n°. 305), 11 Januari 1919 (Staatsblad n°. 10), 
11 Mei 1923 (Staatsblad n°. 199), 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 308), 10 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 171) en 31 December 1931 
(Staatsblad n°. 587). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 Maart 1932, La. L., Af. 
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 219), het laatst gewijzigd bij de wet van 
31 December 1931 (Staatsblad n°. 587); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Den tekst der wet van den lsten Juli 1909 

(Staatsblad n°. 219), houdende bepalingen ter 
voorkoming van scheepsrampen, tot het in
stellen van een onderzoek omtrent voorge
komen scheepsrampen en omtrent maatregelen 
van tucht ten opzichte van kapiteins, stuur
lieden of machinisten (Schepenwet), zooals die 
bij de wet van 31 December 1931 (Staat8blad 
n°. 587) het laatst is gewijzigd, algemeen bekend 
te maken, door bijvoe$.ing van dien gewijzigden 
tekst in z~jn geheel b~j dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 14den Maart 1932. 
WILHELl\llN A. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
( Uitgeg. 29 Maart 1932.) 

6 
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TEKST DER WET van den l sten Juli 1909 
(Staatsblad n°. 219), houdende bepalingen 
ter voorkoming van scheepsrampen, t~t het 
instellen t>an een onderzoek omtrent voorge
komen scheepsrampen en omtrent maatregelen 
van tucht ten opzicf;.te van kapiteins, stuur
lieden, of machinisten, zooals die is gewijzigd 
bij de wetten van 23 September 1912 (Staats
blad n°. 305), 11 Januari 1919 ( taatsblad 
no . 10), 11 Mei 1923 (Staatsblad n°. 199), 
29 Juni 1925 (Staatsblad u0 • 308), 10 J imi 
1926 (Staatsblad n°. 171) en 31 December 
1931 (Staatsblad n°. 587) . 

SCHEPENWET. 

HOOFDSTUK I. - INLEIDENDE BEPA
LINGE . 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze wet 
wordt verstaan onder : 

buitengaats brengen, voor zoover het betreft 
het verlaten van Nederland en het Duitsche en 
Belgische gebied, gelegen binnen na te noemen 
lijn: het brengen van het schip aan de buiten
zijde van de lijn, loopende van den Hoek van 
de Knock in Oost-Friesland, langs de Oostelijke 
tonnen van het Oost-Friesche gaatje en het 
Doekegat, naar de Zuidelijkste punt van het 
eiland Borkum (het ha,enhoofd aldaar wordt 
geacht binnen de lijn te liggen), vervolgens 
langs de Zuidwestkust van dit eiland tot de 
Westelijkste punt daarvan, voorts over de 
Noordelijkste punten van de eilanden Rottum, 
Schiermonnikoog en Ameland langs de Noord
en i oordwestkust van Terschelling, vandaar 
langs de Noordwestkust der eilanden Vlieland 
en 'l'exel tot de Westelijkste punt van laatst
genoemd eiland, vandaar naar de oord-Hol
landsche kust ter hoogte van den lichtopstand 
van Falga en langs de Noord- en 7,uid-Holland
sche kustlij n, waarbinnen zijn begrepen de zee
hoofden der havens, langs de Westelijkste pun
ten der eilanden Voorne, Goeree, Schouwen en 
Walcheren naar het punt van grensscheiding 
aan de zeezijde tusschen Nederland en België; 

het ondernemen van eene reis : het buitengaats 
brengen van een schip ; 

Onze Minister: Onze Minister met de uit
voering van deze wet belast ; 

schepelingen : R llen, die zich rus scheepsoffi
cieren of scheepö_gezellen a.,,n boord bevinden 
of zich als zoodanig hebben verbonden; 

kavitein : elk gezagvoerder van een schip of 
die dezen vervangt; 

passagiers : allen, die tegen vergoeding aan 
boord worden vervoerd ; 

passagiersschip : elk schip, dat door den 
eigenaar bestemd is om meer dan twaalf passa
giers te vervoeren, dan wel een schip, dat meer 
dan twaalf passagiers vervoert ; 

baggermaterieel : elk schip, dat door bouw en 
inrichting uitsluitend is aangewezen voor het 
verrichten van of voor het gebruik ten dienste 
van aannemerswerken van waterbouwkundigen 
aard; 

scheep ramp : een voorval, overkomen aan 
een schip, ten gevolge waarvan schade van be
teekenis aan dat schip of zijne lading, of letsel 
aan een of meer van de opvarenden, of schade 
aan een ander schip of zijne lading, dan wel 
letsel aan een of meer van de opvarenden daar-

van is veroorzaakt. Voor de toepassing van 
Hoofdstuk IV wordt onder "scheepsramp" be
grepen elk voorval, aan een schip overkomen, 
indien niet zoozeer met het oog op de omvang
rijkheid der gevolgen als wel op grond van den 
aard van het voorval de waarschijnlij kheid be
staat, dat uit een onderzoek lessen kunnen 
worden geput, dan wel de wenschelijkheid kan 
blijken van het stellen van voorschriften, welke 
kunnen dienen ter voorkoming van scheeps
rampen. 

2. Voor de toepassing van deze wet wordt 
onder "schip" begrepen een vaartui~, een sleep
schip, een dok en elk ander dergelijk drijvend 
voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestem
ming wordt gesleept. 

3. Voor de toepassing van deze wet, ook 
wat de strafbepalingen betreft, wordt onder 
"eigenaar" verstaan de persoon, die het beheer 
over het schip heeft, hetzij hij eigenaar, reeder 
of boekhouder van de reederij van het schip is, 
hetzij hem het schip in gebruik is gegeven. 

Art. 2. 1. De bepalingen van deze wet zijn 
van toepassing op de in Nederland thuis be
hoorende schepen, welke bestemd zijn dan wel 
gebezigd worden om eene r eis te ondernemen, 
met uitzondering van : 

a. schepen in dienst van het Rijk; 
b. reddingvaartuigen; 
c. onoverdekte visschersvaartuigen, welke 

in den regel niet buiten het zicht van de ~eder
landsche kust worden gebracht; 

d. pleiziervaartuigen, welke uitsluitend als 
zoodanig worden gebezigd, voor zoover zij geene 
passagiers vervoeren ; 

e. baogermaterieel, dat uit eene buiten
landsche0haven gesleept naar zijne bestemming 
wordt vervoerd, dan wel voor het uitvoeren 
van werken in het buitenland verblijft en langer 
dan e~n jaar uit Nederland afwezig is; 

/. schepen, welke varen onder vreemde ':lag 
en welke niet vallen onder de omschnJvmg, 
voorkomende in het tweede lid van dit artikel 
onder II ; 

en, behoudens het bepaalde in artikel 2bis : 
g. schepen, welke varen met Nederlandsch

Indische, Surinaamsche of Curaçaosche zee
brieven: 

h. baggermaterieel, dat uit Nederland ge
sleept naar zijne bestemming wordt vervoerd1 
en schepen, welke slechts bij uitzondering, hetz1J 
over korten afstand, hetzij gesleept zonder be
manning, buiten de in artikel 1 genoemde lijn 
varen; 

i. schepen, welke hetzij hier te lande voo_r 
buitenlandsche rekeninll zijn gebouwd, hetz1J 
naar het buitenland ziJn verkocht, en welke 
over zee naar hunne bestemmingsplaats moeten 
worden gebracht; 

k. schepen, welke uitsluitend voor het 
houden van eenen proeftocht eene reis onder-
nemen. · 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid wordt een schip geacht in ~eder
land thuis te behooren in de twee na te noemen 
gevallen: 

I. Indien het kantoor, waarvoor het vaart, 
in Nederland is gevestigd; 

II. indien het in Nederland wordt uitgerust 
en zijne bemanning voor .ten minste de helft 
uit Nederlanders of Rijksingezetenen bestaat. 
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Art. 2bis. Kapiteins van schepen bedoeld 

onder de uitzonderingen g tot en met k van 
artikel 2, eerste lid, mogen, tenzij, voor zoover 
de schepen onder g bedoeld betreft, een krach
tens de in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao geldende bepalingen geldig certificaat 
van zeewaardigheid kan worden getoond, met 
hun schip geene reis ondernemen zonder vooraf 
de vergunning te hebben gevraagd van het 
districtshoofd van de scheepvaartinspectie, uit 
wiens district het schip buitengaats zal worden 
gebracht, en van dezen eene schriftelijke ver
klaring te hebben ontvangen, inhoudende, dat 
hij, met het oog op gevaar voor de opvarenden, 
geen bezwaar tegen de voorgenomen reis maakt. 
Het districtshoofd bepaalt voor welken termijn 
en onder welke voorwaarden de vergunning zal 
gelden. Weigert het districtshoofd eene zoo
danige verklaring af te geven, dan staat hier
tegen beroep open bij het hoofd van de scheep
vaartinspectie. Maakt ook deze bezwaar, dan 
kan de kapitein één of meer certificaten als be
doeld in het eerste lid van artikel 3 vragen, 
in welk geval de uitzondering niet van toe
passing is. 

HOOFDSTUK II. - VOORKOMING VAN 
SCHEEPSRAMPEN. 

§ 1. Van de veiligheidsmorschriften. 

Art. 3. 1. Er wordt geene reis ondernomen, 
tenzij voor het schip overeenkomstig deze wet 
de noodige certificaten zijn afgegeven, welke 
nog geldig zijn op het oogenblik van vertrek, 
namelijk: 

a. een certificaat van deugdelijkheid voor 
alle schepen ; 

b. een certificaat van uitwatering voor alle 
schepen met uitzondering van visschersvaar
tuigen, uitsluitend gebezigd voor de visch -
vangst; . 

c. een veiligheidscertificaat voor alle passa
giersschepen ; 

d. een radio-veiligheidscertificaat, een cer
tificaat van vrijstelling of een certificaat voor 
de houtvaart voor de bij algemeenen maat
regel van bestuur aan te wijzen schepen. 

2. Deze certificaten gelden voor de daarin 
genoemde tijdwtkken en voor de daarin ge
noemde wateren, in<lien er aanleiding is om ten 
gevolge van den bouw, den toestand of de uit
rusting van het schip hieromtrent beperkende 
bepalingen te maken. 

Art. 4. De kapitein is verplicht, alvorens 
met zijn schip eene reis te ondernemen, te zor
gen dat: 

a. het schip volkomen zeewaardig is en alle 
daarvoor in aanmerking komende openingen 
binnen en buiten boord afdoende zijn gesloten; 

/,. aan boord de noodige redding- en veilig
heidsmiddelen, alsmede heel- en verbandmid
delen en eene desbetreffende handlei<ling, aan
wezig zijn, in verband met den dienst, waarin 
het schip wordt gebruikt, den aard en den duur 
der voorgenomen reis en het aantal opvarenden 
en de noodige aanwijzingen betrekkelijk een 
doelmatig gebruik van de reddingmiddelen zijn 
aangebracht ; 

~- aan boord de noodige zeekaarten, zeil
aanw:ijzingen en instrumenten aanwezig zijn en 

deze behoorlijk zijn bijgehouden of op tijd zij n 
nagezien en gesteld ; 

d. alle hulpmiddelen, noodig om te kunnen 
voldoen aan de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen, aan boord zijn en in deugdelijken 
staat verkeeren, de lantaarns in overeenstem
ming met deze bepalingen kunnen worden ge
plaatst, en in het algemeen de uitrusting van 
het schip aan de eischen van zeewaardigheid 
en veiligheid voldoet ; 

e. de lensinrichting in orde en van voldoende 
ca,paciteit is; 

/. de aanwezige electrische inrichtingen vol
doen aan de vastgestelde voorschriften; 

g. de radio-telegraafinrichting, indien deze 
is voorgeschreven, bedrijfsklaar is; 

h. de belading, de stuwage en het ballasten 
van het schip aan de eischen van zeewaardig
heid en veiligheid voldoen ; 

i . het schip zoodanig geladen is, dat het 
geen geringer vrijboord heeft dan blijkens het 
afgegeven certificaat van uitwaterincr, dan wel 
het veiligheidscertificaat of het certilicaat voor 
de houtvaart geoorloofd i~; 

k. het schip behoorlijk bemand is met voor 
zijne taak berekend personeel, dat lichamelijk 
geschikt is voor de hem opgedragen werkzaam
heden, een en ander in verband met de veilig
heid van het schip ; 

7. - indien het schip een passagiersschip 
is - het schip voor het vervoer van passagiers 
behoorlijk is ingericht en niet meer passagiers 
zijn ingescheept dan blijkens aanteekeningen 
op het certificaat van deugdelijkheid geoor
loofd is; rle alarmrol bekend is gemaakt, de 
voorgeschreven appèls zijn gehouden, de voor
geschreven stabiliteitsgegevens aan boord zijn, 
en op duidelijke wijze de noodige aanwijzingen 
zijn aangebracht betreffende de plaatsen, waar 
de reddingmiddelen zijn opgeborgen of geplaatst, 
hoe deze plaatsen zijn te bereiken en hoe de 
reddingmiddelen moeten worden gebruikt . 

Art. 4his. Bij algemeenen maat regel van be
stuur wordt aan eigenaren van schepen, waar
mede een geregelde dienst over den Noord
Atlantischen Oceaan wordt onderhouden, de 
verplichting opgelegd, de routes, welke deze 
schepen zullen volgen, en de wijzigingen daarin, 
bekend te maken op de wijze als in dien alge
meenen maatregel van bestuur wordt aange
geven. 

Art. 5. 1. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt bepaald: 

a. aan welke eischen ter verkrijging van 
eenig certificaat moet worden voldaan, welke 
opgaven de aanvragen tot het verkrijgen van 
eenig certificaat moeten bevatten en welke 
stukken daarbij moeten worden overgelegd ; 

b. aan welke eischen ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 4 moet worden voldaan ; 

c. de regeling van de vaststelling van het 
vrijboord onder verschillende omstandigheden 
en het aanbrengen van de uitwateringsmerken ; 

d. de wijze van onderzoek en wat bij het 
on lerzoek zoo door de belanghebbenden als 
door de ambtenaren moet -v.·orden in acht ge
nomen. 

2. Voorts worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften vastgesteld omtrent: 

a. het periodiek onderzoek van schepen ; 
b. het vervoeren van passagiers. 
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3. De algemeene maatregel van bestuur ver
meldt de voorwaarden, welke bij de afgüte van 
certificaten kunnen gesteld worden. 

-1 . De algemeene maatregel van bestuur 
kan bepalen, dat door Ons of in Onzen naam 
geheel, gedeeltelijk of voorwaardelijk van de 
daarin vervatte voorschrüten vrijstelling kan 
worden gegeven. 

5. De algemeene maatregel van bestuur be
pafl.lt, dat en op welke wijze de ter plaatse be
voegde ambtenaar der scheepvaartinspectie in 
elk bijzonder geval voorschriften kan geven ter 
bevordering van de richtige naleving van in 
dien algemeenen maatregel van bestuur ver
vatte voorschriften. 

Art. 6. 1. De certificaten, bedoeld in artikel 
3, worden van Onzentwege, voor zoover betreft 
de certificaten van uitwateringen die voor de 
houtvaart door eene door Ons te benoemen 
commissie, en voor zoover de overige betreft 
door het hoofd van dP scheepvaartinspectie, in 
twee exemplaren afgegeven. 

2. In bijzondere gevallen kan het hoofd van 
de scheepvaartinspectie dan wel de door Ons 
te benoemen commissie namens Onzen Minister 
aan bevoe"de buitenlandsche autoriteiten ver
zoeken ceM;ificaten af te geven, in welk geval 
deze certificaten tijdelijk de plaats innemen van 
een der in het eerste lid bedoelde certificaten. 

3. Wordt de afgifte van eenig certificaat 
geweigerd, dan wordt die weigering met opgaaf 
van redenen a'l,n den aanvrager schriftelijk 
medegedeeld. 

4. Voor het onderzoek van schepen, niet 
geclasseerd bij een der door Ons erkende parti
culiere onderzoekingsbureaux, worden naar een 
don Onzen Minister vast te stellen tarief kosten 
berekend. 

5. Eveneens worden n'l,ar een door Onzen 
Minister vast te stellen tarief kosten berekend 
voor het onderzoek van schepen en verdere 
werkzaamheden, noodig voor de afgifte van 
vertificaten van uitwatering en van die voor 
de houtvaart, voor zoover deze werkzaamheden 
niet door een der door Ons erkende·particuliere 
onderzoekingsbureaux zijn verricht. 

Art. 7. 1. Certificaten vervallen, wanneer : 
a. het tijdvak, waarvoor zij gelden, is ver

streken; 
b. het schip ophoudt te behooren tot de 

categorie van schepen, waarop deze wet van 
toepassing is ; 

c. het schip wordt verbouwd of de aan boord 
zij nde inrichtingen op ingrijpende wijze worden 
gewijzigd; 

d. het schip van naam verandert of een 
ander letterteelrnn of nummer krijgt. In dat 
geval worden op aanvrage nieuwe certificaten 
afgegeven voor het nog niet verstreken gedeelte 
van het tijdvak, waarvoor de vervallen certi
ficaten zouden hebben gegolden. 

2. Veiligheidscertificaten vervallen tevens, 
wanneer de eigenaar het schip aan zijne bestem
ming als passagiersschip onttrekt, en daarvan 
tevoren aan het hoofd van de scheepvaartin
spectie schrütelijk heeft doen blijken. 

3. Certificaten kannen door den bevoegden 
ambtenaar van de scheepvaartinspect-ie worden 
ingetrokken, wanneer het schip schade heeft 
beloopen of eene herstelling niet naar behooren 
is geschied of wanneer daartoe uit anderen 

hoofde termen aanwezig zijn. Van de intrekking 
wordt den eigenaar bij geadviseerden dienst
brief bericht gezonden, onder vermelding van 
de redenen, welke tot de intrekking hebben 
geleid. 

Art. 8. 1. De beide exemplaren van ver
vallen of ingetrokken c,ertificaten moeten door 
den eigenaar zoo spoedig mogelijk aan het hoofd 
van de scheepvaartinspectie worden ingezonden, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst 
van ambtenaren der scheepvaartinspectie, 
waterschouten, ambtenaren met de in- of uit 
klaring belast, Nederlandsche diplomatieke of 
consulaire ambtenaren of ambtenaren in Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao. 

2. Voor een ingezonden certificaat wordt 
desverlangd een bewijs van ontvangst afge
geven of toegezonden. 

Art. 9. 1. De kapitein is verplicht om : 
a. het roercommando in rechtstreekschen 

zin te bezigen en te doen bezigen ; 
b. gedurende de reis alles wat tot de uit

rusting van het schip behoort in deugdelijken 
staat en voor onmiddellijk gebruik gereed te 
houden, voor zoover zulks is voorgeschreven 
de openingen binnen en buiten boord gesloten 
te houden, de voorgeschreven appèls en oefe
ningen te houden en ook overigens aan alle 
uit artikel 4 voortvloeiende eischen te voldoen, 
een en ander met inachtneming van de dien
aangaande bij en krachtens den in artikel 5 be
doelden algemeenen maatregel van bestuur ge
geven voorschriften ; 

c. indien gedurende de reis aan het schip, de 
machinerieën of de uitrusting gebreken blijken, 
zooveel mogelijk deze gebreken te doen herstel
len · a: den diepgang van het schip telkens na 
het innemen van lading en van brandst-offen 
op te nemen en zorg te dragen, dat het schip 
geen geringer vrijboord krijgt dan blijkens de 
in artikel 3, eerste lid, bedoelde certificaten 
geoorloofd is ; 

e. maatregelen te nemen ter voorkoming van 
misbruik van het internationale noodsein en 
van het gebruik van seinen, welke met een inter
nationaal noodsein kunnen worden verward ; 

/. hulp te verleenen aan in nood verkeerende 
schepen en bij het vragen ·van hulp zich te ge
dragen naar de daaromtrent . gegeven voor
schrüten; 

g. zorg te dragen, dat de luisterdienst op de 
voorgeschreven wijze wordt uitgeoefend en de 
voorschriften betreffende den radiodienst, zoo
mede die betreffende het waarschuwen omtrent 
de gevaren ter zee, worden nageleefd ; 

h. naar gelang der zaak in het scheepsdag
boek, in het machinedagboek of in het radio
dagboek te doen opteekenen, wat ter voldoening 
aan de onder b tot en met 1 opgelegde verplich
tingen is geschied ; 

i . zorg te dragen, dat afschrüten van de 
certificaten en van de voorwaarden, krachtens 
artikel 5, derde lid, gesteld, op eene zichtbare 
,yijze zij n aangebracht op eene voor alle schepe
lmgen toegankelijke plaats, zoodat deze van 
den inhoud daarvan behoorlijk kunnen kennis 
nemen. 

2. De kapitein is verplicht voor het behoor
lijk bijhouden der dagboeken zorg te dragen. 
Hij zal telkenmale na volbrachte reis, dan wel 
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periodiek of na het verlaten ·rnn het schip, in
zage geven aan en afschrift laten nemen door 
het districtshoofd van de scheepsvaartinspectie 
of den ambtenaar, die dezen vervangt, terwijl 
hij voorts verplicht is steeds op eerste aanvrage 
inzage van de dagboeken te geven aan de in 
artikel 63 bedoelde ambtenaren . Hij is boven
dien verplicht- bij binnenkomst in eene Neder
landsche haven aan het districtshoofd van de 
scheepvaartinspectie of d en ambtenaar, die 
dezen vervangt, kennis te geven van de op de 
afgeloopen reis voorgekomen averijen en onge
vallen ; het overleggen der dagboeken, onder 
verwijzing naar de aanteekening omtrent de 
averij of het ongeval, wordt als zoodanige ken
nisgeving beschouwd. 

3. In het geval, bedoeld in het eerste lid 
onder c, is de kapitein voorts verplicht om bij 
het aandoen van de eerste haven in het ont
brekende te voorzien, voor zoover dit nood
zakelijk is om de veiligheid van het schip en 
van de opvarenden te verzekeren. 

4 . Bij algemeenen maatregel van bestuur · 
kunnen nadere voorschriften worden gegeven 
met betrekking tot de in de voorgaande leden 
van dit artikel genoemde verplichtingen. 

§ 2. T oezicht. 

Art. 10. 1. Alle schepen blijven aan een 
voortdurend toezicht van R egeeringswege Ón
derworpen. 

2. Onder de be velen van Onzen Minister 
wordt dit toezicht opgedragen aan door Ons 
te benoemen ambtenaren, van welke een door 
Ons, met d en titel van inspecteur generaal, als 
hoofd van de scheepvaartinspectie, wordt aan
gewezen. Ook kunnen door Ons voor bepaalde 
werkzaamheden ambtenaren van andere dienst
takken ter beschikking van den dienst der 
scheepvaartinspectie worden gesteld. 

3. De werkkring en de bevoegdheden van 
de in het vorige lid bedoelde ambtenaren worden 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

Art. ll. 1. Het hoofd van de scheepvaart
inspectie zendt jaarlijks aan Onzen Minister 
een beredeneerd verslag over de werking en 
toepassing van de wettelijke voorschriften en 
den gang van den dienst gedurende het afge
loopen jaar. 

2. Dit verslag wordt, hetzij geheel, hetzij 
gedeeltelijk, aan de Staten-Generaal overge
legd. 

Art. 12. De in artikel 10 bedoelde ambte
naren hebben te allen tijde toegang tot de in 
deze wet genoemde schepen en tot de ligplaat
sen daarvan, alsmede tot de plaatsen , waar die 
schepen of hunne werktuiglijke inrichtingen 
worden gebouwd of herRteld. 

Art. 13. De eigenaars, de kapiteins en de 
leden der bemanning van de in deze wet ge
noemde schepen zijn verplicht aan de in ar
tikel 10 bedoelde ambtenaren desverlangd de 
voor hun toezi~ht noodige inlichtingen te geven. 

Art. 14. 1. Zoowel de werklieden als de 
hulpmiddelen, welke voor het onderzoek van 
een schip noodig zijn, moeten op eene desbe
treffende vordering van eenen ambtenaar der 
scheepvaartinspectie door den eigenaar of door 
den kapitein ter beschikking worden gesteld. 

2. De eigenaiir en de kapitein, alsmede een 

of meer door elk hunner aan te wijzen personen, 
zijn bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig 
te zijn. 

Art. 15. 1. Me!lnt een ambtenaar der scheep
vaartinspectie, dat niet is of zal worden vol
daan aan het bepaalde in artikel 4 of aan de 
voorschriften krachtens artikel 5 gesteld of 
gegeven, dan bericht hij dit zoo spoedig m oge
lijk aan den eigenaar en aan den kapitein van 
dat schip en gelijktijdig aan zijnen onmiddel
lijken chef, onder mededeeling aan ieder hunner 
van hetgeen naar zijne meening ontbreekt. 

2. Op verlangen van den eigenaar of van 
den kapitein bericht hij dezen op welke wijze 
naar zijne meening in het ontbrekende kan wor
den voorzien . 

3. Blijkt hem ten slotte, dat niet in vol
doende mate aan zijne aanwijzingen gevolg is 
gegeven, dan geeft hij van zijn gevoelen onder 
vermelding van redenen aan den eigenaar en 
aan den kapitein en aan den in het eerste lid 
bedoelden chef kennis. 

Art. 16. 1. Indien aan eenen ambtenaar der 
scheepvaartinspectie blijkt, dat een schip niet 
voorzien is van de noodige geldige certificaten, 
is hij gerechtigd het schip aan te houden . 

2. Indien een ambtenaar d er scheepvaart
inspectie gegronde redenen heeft voor twijfel 
of een schip, niettegenstaande daarvoor de 
noodige geldige certificaten zijn afgegeven, vol
doende zeewaardig is, dan wel of aan het be
paalde in artikel 4 of aan de voorschriften krach
tens artikel 5 gesteld of gegeven, is of zal worden 
voldaan, en evenzeer wanneer niet voldaa n 
wordt aan de bepalingen van de artikelen 12, 
13 en 14, eerste lid, is hij gerechtigd het schip 
voor onderzoek aan te houden. Hij geeft van 
de aanhouding onverwijld, onder opgaaf van 
redenen, kem is aan zijnen onmiddellijken chef, 
die daarvan terstond mededeeling doet aan het 
hoofd van d e scheepvaartinspectie. Laatstge
noemde beslist zoo spoedig mogelijk of al dan 
niet een onderzoek zal worden ingest eld ; in 
het laatste geval heft hij de aanhouding op en 
geeft hij van die opheffing onverwij ld kennis 
aan den ambtenaar, die het schip heeft aan
gehouden. 

3. Indien schepelingen ten opzichte v~_n 
hun schip redenen meenen te hebben voor tw1J
fel over de zeewaardigheid of de voldoende ui_t
rusting van het schip, zijn z,i, indien het schip 
zich binnenslands bevindt, gerechtigd zich te 
wenden tot het districtshoofd en, indien het 
schip zich buitensland's bevindt, tot het hoofd 
van de scheepval!,rtinspectie. 

Art. 17. 1. Và:n elke aanhouding en van de 
opheffing daarvan geeft de ambtenaar der 
scheepvaartinspectie, die de aanhouding heeft 
geda-a,1 , zoo spoedig mogelijk bij onderteekend 
en gedagteekend schrijven kennis aan den 
eigenaar en aan den kapitein van het schip 
onder opgaaf van redenen en aan de betrokken 
ambtenaren met de in- en uitklaring belast of 
- wanneer het een visschersvaartuig geldt -
aan den betrokken waterschout. Aan deze 
laatsten geeft hij zoo noodig telegrafisch kennis. 

2. Na ontvangst van een bericht van aan
houding, als in het eerste lid bedoeld, verleenen 
de daar genoemde belastingambtenaren geene 
expeditie en laten de daar bedoelde waterschou
ten de aangehouden visschersvaartuigen niet 
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vertrekken, ah·orens hun zal zijn bericht, dat 
de aanhouding is opgeheven. 

3. De in het eerste lid bedoelde belasting
ambtenaren verleenen geene expeditie voor een 
schip, dat bestemd is om buitengaats te worden 
gebracht, wanneer daarvoor op eerste aanvraag 
geen geldig certificaat van deugdelijkheid of 
geene geldige verklaring, als bedoeld in artikel 
2bis, wordt getoond. 

4. Het is den kapitein verboden met zijn 
schip eene reis te ondernemen, wanneer en 
zoolang het op grond van het bepaalde in het 
eerste of tweede lid van het vorige artikel door 
eenen ambtenaar der scheepvaartinspectie is 
aangehouden, of zoolang als door de ambte
naren, met de in- en uitklaring belast, geene 
expeditie is verleend. 

5. Wanneer bij het op de aanhouding ge
volgde onderzoek van den ambtenaar of - in
dien te;:en de aanhouding beroep is ingesteld -
bij het in beroep ingestelde onderzoek blijkt, 
dat het schip in strijd met de aanvankelijke 
meening van den ambtenaar op het oogenblik 
der aanhouding in zeewaardigen toestand ver
keerde, dan wel dat op dat oogenblik aan de 
voorschriften was voldaan, worden de directe 
kosten van het onderzoek door het Rijk ge
dragen, en worden de eventueel door het onder
zoek aan den eigenaar van het schip veroor
zaakte indirecte kosten, geheel of gedeeltelijk, 
berekend naar een bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen tarief, door het Rijk 
aan den eigenaar vergoed, voor zoover deze de 
bedoelde kosten niet heeft kunnen voorkomen. 

6. De toeschatting der in het vorige lid 
bedoelde vergoeding geschiedt, ook wanneer 
geen beroep is ingesteld, door den Raad voor 
de scheepvaart. 

7. Geene vergoeding wordt uitgekeerd in 
geval de aanhouding heeft plaats gehad op grond, 
dat de voorgeschreven geldige certificaten of 
de verklaring, bedoeld in artikel 2bis, niet op 
eerste aanvraag zijn vertoonrl.. 

~ 3. B eroep. 
Art. 18. 1. Beroep van beslissingen en voor

schriften van de in artikel 10 bedoelde ambte
naren en van beslissingen van de in artikel 6, 
eerste lid, bedoelde commissie, kan door den 
betrokken eigenaar of kapitein worden inge
steld bij den vo'.lrzitter van den Ra11,d voor de 
scheepvaart. 

2. · De voorzitter is verplicht vóór het geven 
van zijne beslissing de ter zake meest bevoegde 
leden van den Raad, die noch rechtstreeks, noch 
zijdelings geacht kunnen worden bij de beslis 
sing belang te hebben, te raadplegen en zijne 
uitspraak met redenen te omkleecfen. 

Art. 19. 1. Eene uitspraak in beroep ge
geven, waarbij wordt afgeweken van de beslis
sing of het voorschrift, waarvan beroep is in
gesteld , treedt in de plaats daarvan. 

2. lndien de uitspraak strekt tot vernieti
ging van eene beslissing, houdende weigering 
van afgifte van eenig certificaat wordt alsnog 
zoo spoedig mogelijk van Onzentwege door het 
h oofd van de scheepvaartinspectie dan wel door 
de in artikel 6, eerste lid, bedoelde commissie 
het gevraagde certificaat in twee exemplaren 
afgegeven. 

3. Van elke in beroep gedane uitspraak 

wordt onverwijld een gedagteekend afschrift 
gezonden aar.. hem, die het beroep heeft inge
steld. 

Art. 20. Behalve waar het eene beslissing 
betreft door eenen ambtenaar van de scheep
vaartinspectie krachtens artikel 16 genomen, 
vloeit uit eene beslissing of een voorschrift 
geenerlei verplichting voort, zoolang omtrent 
een daarvan ingesteld beroep niet is beslist. 

Art. 21. 1. Hij, die een beroep van eene 
beslissing of een voorschrift instelt, zet in zijn 
beroepschrift zijne bezwaren tegen die beslis
eing of dat voorschrift uiteen en zendt gelijk
tijdig een afschrift van het beroepschrift aan 
den ambtenaar of de commissie, van wiens of 
wier beslissing of voorschl'ift hij beroep instelt 
en aan het hoofd van de scheepvaartinspectie, 
indien dez ::, niet is de ambtenaar van wiens be
slissing of voorschrift beroep wordt ingesteld. 

2. Alvorens uitspraak te doen is de voor
zitter van den R a11,d voor de scheepvaart steeds 
b~voegd en op aanvrage van den appellant, van 
den ambtenaar van wiens, of van den voor
zitter der co=issie, van wier beslissing of voor
schrift beroep is ingesteld of van het hoofd van 
de scheepsvaartinspectie, verplicht aan ieder 
hunner gelegenheid te geven hunne bezwaren 
mondeling in persoon of bij gemachtigde toe 
te lichten. 

Art. 22. De verdere regelen, bij de behan de
ling van beroepen in acht te nemen, worden bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

HOOFDSTUK III. - VAN DEN RAAD 
VOOR DE SCHEEPVAART. 

Art. 23 . 1. De Raad voor de scheepvaart is 
gevestigd te Amsterdam, maar is bevoegd bij 
uitzondering in andere gemeenten hier te lande 
te vergaderen. 

2. De Raad bestaat uit een voorzitter en 
vier gewone leden. De gewone leden zijn twee 
zeeofficieren of oud-zeeofficieren en twee kapi
teins of oud-kapit-eins ter koopvaardij. De voor
zitter moet aan eene Rijks- of daarmede gelijk
gestelde Nederlandsche Universiteit hebben 
verkregen: 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsge
leerdheid of de hoedanigheid van meester in 
de rechten, mits deze graad of deze hoedanig
heid verkregen is op grond van het afleggen 
van een examen in het Nederlandsch burger
lijk -en handelsrecht, staatsrecht_ en strafrecht. 

3. Verder worden benoemd veertien buiten
gewone leden, van wie drie reeders of oud
reeders en drie kapiteins of oud-kapiteins, 
onderscheidenlijk van de groote vaart, de kleine 
vaart en de zeevisscherij, een districtshoofd 
of oud-districtshoofd en een schipper of oud
schipper van het Loodswezen, een werktuig 
kundige, een electrotechnicus, drie scheeps
bouwkundigen, onderscheidenlijk bekend met 
den bouw van schepen voor de groote vaart, de 
kleine vaart en de zeevisscherij en een machi
nist of oud-machinist. De reeders en kapiteins 
van de groote vaart, de kleine vaart en de zee
visscherij en het districtshoofd en de schipper 
van het Loodswezen nemen onderscheidenlijk 
zitting naar gelang het te behandelen geval 
behoort tot de groote vaart, de kleine vaart 
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of de zeevisscherij of een Rijksvaartuig betreft, 
dan wel het Loodswezen er nauw bij betrokken 
is. De werktuigkundige, de electrotechnicus, de 
scheepsbouwkundigen en de machinist of oud
machinist nemen zitting wanneer de voorzitter 
of de Raad van oordeel is, dat hunne tegen
woordigheid door den aard van het te behan
delen geval wenschelijk wordt gemaakt. Ook de 
zitting nemende buitengewone leden nemen 
aan de stemmingen deel. 

4. Voorts worden benoemd de noodige 
plaatsven~angende voorzitters en de noodige 
plaatsvervangende leden, die invallen bij ont
stentenis van gewone of buitengewone leden. 
De plaatsvervangende voorzitters moeten aan 
eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde eder
landsche Universiteit hebben verkregen: 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsge
leerdheid of de hoedanigheid van meester in 
de rechten. mits deze graad of deze hoedanig
heid verkregen is op grond van het afl.eg~en 
van een examen in het Nederlandsch burgerlijk
en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht. 

fi. Aan den Raad worden een secretaris en 
een plaatsvervangende secretaris verbonden. 
De secretaris en de plaatsvervangende secre
taris moeten aan eene Rijks- of daarmede ge
lijkgestelde Nederlandsche Universiteit hebben 
verkrel,len: 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap of in de staatswetenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsge
leerdheic'l of de hoedanigheid van meester in de 
rechten, mits deze graad of deze hoedanigheid 
verkregen is op grond van het afleggen van een 
examen in het ederlandsch burgerlijk- en 
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht. 

6. De in het tweede, derde, vierde en vijfde 
lid bedoelde personen worden door Ons be
noemd, telkens voor den tijd van ten hoogste 
vier iaren. 

7. · Voorde toepa sing van dit artikel wordt 
een directeur of oud-directeur van eene scheep
vaartmaatschappij als reeder of oud-reeder 
aangemerkt. 

8. · Door Ons worden de werkkring en de be
voegdheden van den voorzitter, van de gewone 
en buitengewone leden, van den secretaris en 
van hunne plaatsvervangers vastgesteld en 
worden de geldelijke schadeloosstellingen van 
de gewone en buitengewone leden en van hunne 
plaatsvervangers geregeld, benevel).S de bezol
digingen van den voorzitter en van den secre
taris en de geldelijke schadeloosstellingen van 
hunne plaatsvervangers. 

9. Eveneens worden door Ons de werkkring 
en de bevoegdheden geregeld van het hoofd 
van de scheepvaartinspectie en van andere 
aml,tenaren van de scheepvaartinspectie, in 
verband met hunnen arbeid bij den Raad voor 
de scheepvaart. 

Art. 24. Het bij de artikelen 12 en 13 ten 
aanzien van de ambtenaren bepaalde is ook 
van toepassing ten aanzien v~n den voorzitter, 
de plaatsvervangende voorzitters, den secre
taris, den plaatsvervangenden secretaris, de 
gewone en de buitengewone leden en de plaats
vervangende leden van den Raad voor de 
scheepvaart. 

Art. 25. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitters, de gewone en de buitengewone leden 
en de plaatsvervangende leden van den Raad 

. onthouden zich van deelneming aan de behan
deling van zaken, welke hen of hunne bloed- en 
aanverwanten tot en met den vierden graad, 
persoonlijk aangaan, of waarin zij als gemach
tigden zijn betrokken. 

Art. 26. 1. De zittingen van den Raad 
worden in het openbaar gehouden tenzij de 
Raad, om in de uitspraak te vermelden redenen, 
mocht besluiten de behandeling van eene zaak 
geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren te 
doen plaats hebben. 

2. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitters, de gewone en de buitengewone 
leden en de plaatsvervangende leden, de secre
taris en de plaatsvervangende secretaris zijn 
verplicht het geheim der raadkamer te be
waren. 

3. Voor het nemen van beslissingen moet 
de Raad ten minste uit vijf leden, den voor
zitter of plaatsvervangenden voorzitter inbe
grepen, bestaan. Ingeval van staking van stem
men, wordt, wanneer het geldt eene beslissing, 
als in de artikelen 36 en 48 bedoeld, geacht ten 
voordeele van den betrokken kapitein, stuur
man, machinist of radio-telegrafist te zijn be
slist ; in alle andere gevallen is in geval van 
staking van stemmen de stem van den voor
zitter beslissend. 

HOOFDSTUK IV. - ONDERZOEK VAN 
SCHEEPSRAM:PE . 

§ 1. Van het onderzoek. 

Art. 27. 1. Van staatswege wordt onderzoek 
gedaan naar de oorzaken van plaats gehad heb
bende scheepsrampen. 

2. Het onderzoek bestaat uit een voor
loopig onderzoek door de scheepsvaartinspectie, 
zoo noodig gevolgd door een onderzoek door 
den Raad voor de scheepvaart. 

3. Het voorloopig onderzoek wordt inge
steld wanneer een schip door eene ramp is ge
troffen, tenzij de ramp valt onder artikel 1, 
vierde lid, van de Marinescheepsongevallenwet 
1928 (Staatsblad no. 69) of onder een artikel 
van soortgelijke strekking van eene Neder
landsch-Indische algemeene verordening. 

Art. 28. 1. De commissaTissen der loodsen 
zenden onverwijld aan het hoofd van de scheep
vaartinspectie afschriften van de door hen over 
scheepsrampen opgemaakte processen-verbaal, 
die mede door de door hen gehoorde personen, 
ieder voor zooveel zijne ei!l:ene verklaring be
treft, worden onderteekend. · 

2. De notarissen en de autoriteiten, voor wie 
scheepsverklaringen, als bedoeld in het tweede 
lid van artikel 353 van het Wetboek van Koop
handel, zijn afgelegd, zenden onverwijld af
schriften van deze stukken aan het hoofd van 
de scheepvaartinspectie. 

3. De Nederlandsche consulaire ambtenaren 
en de ambtenaren in Jederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao, die daartoe door de overheid 
van die gewesten worden aangewezen, maken 
van elke in hun ambtsgebied aan een schip, als 
bedoeld in artikel 2, overkomen ramp een pro
ces-verbaal op en zenden dit, nadat het ook 
door de door hen gehoorde personen onder-
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teekend is en wel door ieder voor zooveel zijne 
eigene verklaring betreft, onverwijld aan het 
hoofd van de scheepvaartinspectie. 

4. De personen, die ingevolge het bepaalde 
bij het eerste en derde lid van dit artikel wor
den uitgenoodigd tot het geven van inlichtingen 
en tot het onderteekenen van het proces-ver
baal, zijn verplicht aan die uitnoodiging gevolg 
te geven. 

5. Indien de in het vorige lid bedoelde per
sonen of weigeren, of nalaten, of niet bij machte 
zijn het proces-verbaal te onderteekenen, wordt 
daarvan, onder vermelding der reden, in het 
p roces-verbaal melding gemaakt. 

Art. 29. 1. Het hoofd van de scheepvaart
inspectie stelt, met inachtneming van het voor
schrift in het derde lid van artikel 27 gegeven, 
nopens elke te zijner kennis gekomen scheeps
ramp een onderzoek in of doet dit instellen door 
een of meer der in artikel 10 bedoelde ambte
naren en deelt de uitkomsten van dit onderzoek 
zoo spoedig mogelijk onder overlegging van 
stukken aan den voorzitter van den Raad mede, 
vergezeld van zijn voorstel om met het oog op 
aard en omvang van de ramp al dan niet een 
onderzoek daarnaar door den Raad te doen 
instellen. Hij kan daarbij eene opgave indienen 
van de getuigen en deskundigen, wier verhoor 
tijdens de behandeling voor den Raad hij noodig 
acht. 

2. Op dezelfde wijze wordt door hem ge
handeld ten aanzien van eene scheepsramp, 
waarv3:n de stukken hem op grond van artikel 
14 van de Mannescheepsongevallenwet 1928 
(Staalsblad n°. 69) of krachtens de bepalingen 
van soortgelijke strekking van eene Necler
landsch-Indische algemeene verordening in 
handen zijn gesteld. 

3. Over het voorstel van het hoofd van de 
scheepvaartinspectie om al dan niet een onder
zoek in te stellen wordt beslist door eene com
missie uit den Raad, bestaande uit den voor
zitter en twee door dezen opgeroepen leden. 
Wijst deze commissie het voorstel af, dan heeft 
het hoofd van de scheepvaartinspectie het recht 
te vorderen, dat de Raad de beslissing herziet, 
waarna de voorzitter zoo spoedig mogelijk den 
Raad bijeenroept, die - na het hoofd van de 
scheepvaartinspectie te hebben gehoord - ter 
zake eene eindbeslissing neemt. De leden der 
commissie, met uitzondering van den voor 
zi+ter, nemen aan deze zitting geen deel. 

4. Wanneer beslist is, dat een onderzoek zal 
worden ingesteld, stelt de voorzitter de p laats, 
den dag en het nnr daarvoor vast en worden 
door of namens hem de noodige getuigen en 
deskundigen tegen die zitting van den Raad 
opgeroepen. 

5. De commissie en de Raad zijn bevoegd 
zoo noodig het hoofd van de schrepvaartin
spectie op te dragen middelerwijl nog nopens 
bepaalde onderwerpen nadere gegevens te ver
zamelen. 

Art. 30. 1. De artikelen 7, tweede en derde 
lid, 8-11, 13-17, 19, 23, eerste lid, en 25 der 
wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 45), 
het laatst gewijzigd bij de wet van 29 Jnni 1925 
(S taatsblad n°. 308) zijn, voor zoover zij niet 
afwijken van de voorgaande bepalingen dezer 
wet, van toepassing op het onderzoek, in te 
stellen door het hoofd van de scheepvaartin-

spectie of de door hem krachtms artik 1 29, 
eerste lid, met het onderzoek belaste ambte
naren en door den Raad. 

2. Dezen komen dezelfde bevoegdheden toe 
als bij die artikelen aan de commissie van onder
zoek zijn toegekend. 

3. ochtans zal in het geval, geregeld bij 
artikel 13 der in het eerste lid genoemde wet, 
het bevel van medebrenging mede door den 
voorzitter van den Raad kunnen worden ver
leend. 

Art. 31. Aan getuigen en deskundigen, voor 
zooverre hunne dienstverhouding tot het Rijk 
niet medebrengt, dat zij hunne medewerking 
verleenen zonder eene schadeloosstelling, wordt, 
zoo zij dit verlangen, eene schadeloosstelling 
toegelegd naar den maatstaf der tarieven van 
justitiekosten en salaris en in burgerlijke zaken. 

Art. 32. l. Het hoofd van de scheepvaart
inspectie, de voorzitter van den Raad en de 
Raad kunnen overlegging vorderen binnen eenen 
bepaalden termijn van scheeps-, machine- en 
racliodagboeken, scheepsverklaringen, monster
rollen, strafregisters en van alle andere voor het 
onderzoek vereischte bescheiden, zoowel van 
de kapiteins der schepen, bij de scheepsramp 
betrokken geweest, als van ieder ander, die de 
stukken onder zijne berusting heeft. 

2. Bij verzuim van overlegging binnen den 
gestelden termijn wordt daarvan proces-verbaal 
opgemaakt, waarmede gehandeld wordt als be
paald bij artikel 16 der wet van 5 AugustuR 1850 
(Staatsblad no. 45), het laatst gewijzigd bij de 
wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), en 
dat de bewijskracht bezit in artikel 11 dier wet 
omschreven. 

Art. 33. 1. De kapitein, de stuurlieden en 
de machinisten van een schip, hetwelk door 
eene ramp is getroffen of eene ramp heeft ver
oorzaakt, en voorts ieder, die meent over de 
oorzaken van de ramp licht te kunnen vei:: 
spreiden, kunnen verzoeken, zoowel dat ZJJ 

zelven gehoord worden, als ook bepaaldelijk 
door hen aangewezen personen, van wie even
zeer het geven van ter zake dienende inlich-
tingen kan worden verwacht. . . 

2. Van zoodanige verzoeken wordt, mdien 
daaraan door den leider van het onderzoek geen 
gehoor wordt gegeven, in het proces-verbaal 
van het onderzoek aanteekening gehouden. 

3. De verzoekers mogen tot de ,erschenen 
getuigen vragen doen richten, met dien ver
stande, dat aan den leider van het onderzoek 
de beslissing blijft, of eene vraag al clan niet zal 
worden gesteld. 

4. Bij dit onderzoek is het niet toegelaten 
zich door eenen raadsman te doen bijstaan of 
zich te doen vertegenwoordigen door eenen ge
machtigde. 

§ 2. Ongeschiktheid van kapiteins, stuurlieden, 
machinisten of ra,J,io-telegrafisten . 

Art. 34. 1. Indien tijdens het voorlqopig 
onderzoek nopens eene scheepsramp omstan
clighecleo aan het licht komen, welke bij het 
hoofd van de scheepvaartinspectie de vraag 
doen rijzen, of de kapitein of één of meer stuur
lieden, machinisten of radiotelegrafisten onge
schikt zijn om hunoe beroepsplichten te ver
vullen, verbindt hij aan zijn voorstel om eeo 
onderzoek naar de scheepsramp te doen in-
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stellen, de voordracht om dien kapitein, stuur
man, machinist of radio-telegrafist te hooren. 

2. Ook indien geene scheepsramp he'eft 
plaats gehad kan in bijzondere omstandigheden 
het hoofd van de scheepvaartinspectie aan den 
Raad voor de scheepvaart voorstellen een onder-
zoek in te stellen naar de ongeschiktheid van 
den kapitein of van één of meer stuurlieden, 
machinisten of radio-telegrafisten. 

3. Beslist de commissie uit den Raad of de 
Raad, dat de kapitein , stuurman, machinist of 
radio-telegra,fist ter zake zal worden gehoord, 
dan wordt den betrokkene een afschrift der 
beslissing beteekend. Voorts wordt gehandeld 
overeenkomstig het vierde lid van artikel 29. 

4. Indien echter eers t tijdens het onderzoek , 
door den Raad gehouden, omstandigheden aan 
het licht komen, welke bij het hoofd van de 
scheepvaartinspectie of bij den Raad de vraag 
doen rijzen, of de ramp is veroorzaakt door de 
ongeschiktheid van den kapitein of van één of 
meer stuurlieden, machinisten of radio-telegra
fisten, dan kan de Raad op voorstel van het 
hoofd van de scheepsvaartinspectie of uit eigen 
beweging besluiten, dat ook over deze vraag 
het onderzoek zal loopen. 

5. Is de betrokkene ter zitting aanwezig, 
dan tl• elt de voorzitter hem de beslissing van 
den Raad mede. Aan den betrokkene kan op 
zijn verzoek een uitstel voor de verdere behan
deling van de zaak worden verleend. 

6. Is de betrokkene niet ter zitting aan
wezig, dan wordt de verdere behandeling der 
zaak geschorst tot een nader door den voor
zitter te bepalen dag en uur en wordt de be
trokkene onder beteekening van 's Raads be
slissing tegen die zitting opgeroepen. 

7. De betrokkene heeft het recht zich bij 
de behandeling zijner zaak door eenen raads
man te doen bijstaan of zich te doen vertegen
woordigen door eenen bijzonder voor dit doel 
gemachtigde, behoudens de verplichting van 
den betrokkene om in persoon te verschijnen, 
wanneer de Raad dit vordert. De betrokkene 
en zijn raadsman, of zij n gemachtigde, hebben 
het recht de stukken van het voorloopig onder
zoek vóór de behandeling der zaak ter secre
tarie van den Raad voor de scheepvaart in te 
zien. 

8. De Raad kan in de gevallen, bedoeld in 
het derde en vierde lid, bij eene met redenen 
omkleede beslissing den betrokkene tevens on
bevoegd verklaren om gedurende het onderzoek 
als kapitein, stuurman, machinist of radio
telegrafist op een schip, als bedoeld in artikel 2, 
dienst te doen. 

Art. 35. 1. De betrokkene kan verzoeken, 
dat reeds gehoorde getuigen of nader door hem 
bepaald aangewezen personen alsnog zullen 
worden gehoord. Bij afwijzing van dit verzoek 
wordt daarvan aanteekening gehouden in het 
proces-verbaal der zitting. 

2. Van het afleggen van verklaringen als 
getuige of deskundige kunnen zich verschoonen 
des betrokkenen echtgenoot en zijne bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten. 

Art. 36. 1. De Raad kan, hetzij op vordering 
van het hoofd van de scheepvaartinspectie, 
hetzij dien hoofdambtenaar gehoord, bij eene 
met redenen omkleede beslissing den kapitein 
of één of meer stuurlieden, machinisten of radio-

telegrafisten onbevoegd verklaren om als ka
pitein, stuurman, machinist of radio-telegra
fist op een schip, als bedoeld in artikel 2, dienst 
te doen, indien hij den betrokkene ongeschikt 
acht om zijne beroepsplichten te vervullen. 

2. De onbevoegdverklaring gaat in op den 
dag van de beteekening van de uitspraak. 

Art. 37. 1. Is de betrokkene niet persoon
lijk of bij gemachtigde op de gedane oproeping 
verschenen, dan wordt verstek tegen hem ver
leend en het onderzoek buiten zijne tegenwoor
digheid voortgezet en te zijnen aanzien beslist. 

2. Heeft de behandeling der zaak plaats 
gehad buiten tegenwoordigheid van den onbe
voegdverklaarde of diens gemachtigde, dan kan 
hij, indien de uitspraak hem in persoon is be
teekend, binnen veertien dftgen na die beteeke
ning, of, indien de uitspraak hem niet in per
soon is beteekend, binnen veertien dagen nadat 
zich eene omstandigheid heeft voorgedaan, 
waaruit voortvloeit, dat de uitspraak hem be
kend was, daartegen verzet doen bij eene schrif
telijke memorie, te richten aan den voqrzitter, 
die daarvan desverlangd een bewijs van ont
vangst afgeeft of doet afgeven. Bevindt de on
bevoegdverklaarde zich niet hier te lande, dan 
wordt de termijn met twee maanden verlengd. 

3. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging 
van de uitspraak niet. 

Art. 38. 1. Na de indiening van de memorie 
stelt de voorzitter va,n den Raad het hoofd van 
de scheepvaartinspectie met de memorie in 
kennis of doet hem daarmede in kennis stellen 
en bepaalt eerstgenoemde onverwijld dag en 
uur voor de behandeling van het verzet . 

2. De voorzitter roept den onbevoegdver
klaarde tegen het tijdstip, voor de zitting be
paald, op. 

3. De Raad is bevoegd het onderzoek te 
heropenen of, na den onbevoegdverklaarde in 
de gelegenheid te hebben gesteld zijne memorie 
mondeling toe te lichten, dadelijk einduitspraak 
te doen. 

4. Wordt bij de einduitspraak na gedaan 
verzet het ontnemen der bevoegdheid niet ge
handhaafd, dan wordt de bevoegdheid geacht 
niet te zijn ontnomen. 

Art. 39. 1. De onbevoegdverklaarde, die in 
het bezit is van in Nederland geldige diploma's, 
is verplicht de diploma's zijner vroegere be
voegdheid onmiddellijk na de beteekening der 
uitspraak af te geven aan het hoofd van de 
scheepvaartinspectie, die de stukken aan Onzen 
Minister opzendt. 

2. Van de onbevoegdverklaring wordt door 
, of vanwege Onzen Minister kennis gegeven aan 

de waterschouten. 
3. Wordt iemand onbevoegd verklaard om 

als kapitein maar niet tevens om als stuurman 
op te treden, dan zal hem, zoo hij in het bezit 
is van een diploma, waaraan h~j zijne bevoegd
heid ontleende, desverlangd door Onzen Mi
nister een diploma als stuurman worden uitge
reikt, op welk diploma wordt aangeteekend, 
dat h:ij onbevoegd is om als kapitein op te treden. 

Art. 40. Wanneer, nadat door den Raad 
voor de scheepvaart krachtens artikel 36 eene 
bevoegdheid i s ontnomen, nieuwe feiten aan 
het licht komen, welke tijdens het eerste onder
zoek nog niet bekend waren en welke op de be
slissing invloed zouden kunnen hebben gehad, 
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wordt door den Raad opnieuw een onderzoek 
ingesteld en wordt de zaak voor zooveel noodig 
opnieuw behandeld. 

Art. 41. 1. Door den Raad voor de scheep
vaart kan de ontnomen bevoegdheid aan den 
belanghebbende geheel of gedeeltelijk worden 
teruggegeven, wanneer mag worden aange
nomen, dat hij geschikt is zijne beroepsplichten 
te vervullen. 

2. Van het teruggeven van de ontnomen 
bevoegdheid wordt door of vanwege Onzen 
Minister kennis gegeven aan de waterschouten. 

3. A/.gemeene bepalingen. 

Art. 42. 1. Wanneer de behandeling van 
eene zaak voor den Raad is afgeloopen, wordt 
door den voorzitter van den Raad in het open
baar uitspraak gedaan. 

2. Deze uitspraak moet een overzicht be
vatten van den gang van het gehouden onder
zoek. 

3. Is door den Raad krachtens het-bepaalde 
in artikel 36 eene bevoegdheid ontnomen, of 
heeft de Raad tot het ontnemen van eene be
voegdheid niet besloten, hoewel het hoofd van 
de scheepvaartinspectie daartoe heeft geraden, 
dan worden aan dit deel van het onderzoek in 
de uitspraak afzonderlijke overwegingen gewijd. 

4. Een gewaarmerkt afschrift van de uit
praak wordt zoo spoedig mogelijk aan Onzen 

:Minister en aan het hoofd van de scheepvaart
inspectie toegezonden. 

5. De uitspraken worden op door Ons te 
bepalen wijze openbaar gemaakt. 

Art. 43. 1. De termijn van oproeping van 
getuigen, deskundigen en van betrokkenen is, 
voor het geval zij in het Rijk in Europa woon
achtig zijn of verblijf houden, van twee vrije 
dagen. Is hur.ne woonplaats elders of onbekend, 
dan stelt de voorzitter van den Raad voor de 
scheepvaart dien termijn vast. 

2. De beteekening van oproepingen, van be
slissingen en uitspraken van den Raad voor de 
scheepvaart geschiedt door den deurwaarder 
van eenig rechterlijk college met achterlating 
van een afschrift aan den persoon of aan zijne 
woon- of verblijfplaats hier te lande. De be
teekening van oproepingen en beslissingen ge
schiedt op last van den voorzitter van den Raad, 
die Yan uitspraken op last van het hoofd van 
de scheepvaartinspectie. 

3. In o-eval de beambte met de beteekening 
belast noch den persoon, aan wien eene oproe
ping , beslissing of uitspraak moet worden be
teekend, noch iemand van diens huisgenooten 
aan diens woon- of verblijfplaats aantreft, zal 
hij het afschrift terstond ter hand stellen aan 
het hoofd van het p laatstelijk bestuur, of aan 
dengene, die hem vervangt, die het oorspron
kelijke met gezien zal teekenen en het afschrift 
zoo mogelijk aan den betrokkene zal moeten 
doen toekomen, zonder dat van dit laatste 
echter zal behoeven te blijken. 

4. Indien de persoon, aan wien eene op
roeping, beslissing of uitspraak moet worden 
beteekend, hier te lande geene bekende woon
of verblijfplaats heeft, geschiedt de beteekening 
door middel van aanplakking van een afschrift 
aan het gebouw, waarin de Raad voor de scheep
vaart zitting houdt en van een ander afschrift 
aan het gebouw, waarin de door den voorzitter 

aan te wijzen havenmeester kantoor houdt. Bij 
bekende Yerblijfplaats buiten Nederland wordt 
door den ambtenaar, met de beteekening be
last, tevens een afschrift bij aangeteekenden 
brief gezonden aan den persoon, aan wien de 
beteekening moet geschieden. 

Art. 44. 1. De Raad is bij de behandeling 
van zaken, als in dit hoofdstuk bedoeld, aan 
geene andere vormen gebonden, dan bij deze 
wet zijn bepaald. 

2. Het hoofd van de scheepvaartinspectie is 
bevoegd rle zittingen van den Raad, ook die, 
welke met gesloten deuren worden gehouden, 
bij te wonen. Hij kan zich echter bij alle werk
zaamheden in dit hoofdstuk bedoeld door eenen 
inspecteur doen vervangen. 

Art. 45. De kosten van het onderzoek vol
gens de bepalingen van dit hoofdstuk worden 
gedragen door het Rijk. , 

Art. 46. Aan belanghebbenden wordt koste
loos inzage en voor hunne kosten uittreksel of 
afschrift van de uitspraken van den Raad door 
den secretaris verstrekt, berekend volgens het 
tarief voor uittreksels of afschriften van von
nissen in strafzaken. 

Art. 47 . Blijkt bij het onderzoek, dat door 
iemand een strafbaar feit is gepleegd, dan wordt 
de bevoegde ambtenaar van het openbaar mi
nisterie daarmede door den leider van het onder
zoek in kennis gesteld. 

HOOFDSTUK V. - MAATREGELEN VAX 
TUCHT. 

Art. 48. 1. De kapitein, die zich ten op
zichte van zijne reederij, de bevrachters, de 
schepelingen, de passagiers of andere opvaren·
den op eenigerlei wijze heeft misdragen, kan, 
onafhankelijk van de burgerlijke en de straf
vordering, door den Raad voor de scheepvaart, 
na ingesteld onderzoek, disciplinair worden ge
straft door het uitspreken van eene berisping 
of door ontneming van de bevoegdheid om ge
durende eenen bepaalden t ijd, twee jaren niet 
te boven gaande, als kapitein op een schip , als 
bedoeld in artikel 2, te varen. 

2. Desgelijks kan de kapitein, stuurman , 
machinist of radiotelegrafist door den Raad 
voor de scheepvaart disciplinair worden ge
straft door het uitspreken van eene berisping 
of door ontneming van de bevoegdheid om ge
durende eenen bepaalden tijd, twee jaren niet 
te boven gaande, in een_ of meer dezer betrek
kingen op een schip, als bedoeld in art ikel 2, 
te_ varen, een en ander wanneer de Raad bij 
het in hoofdstuk IV bedoelde onderzoek tot de 
overtuiging komt, dat aan zijne schuld eene 
scheepsramp is te wijten. 

3. De Raad kan bij eene met redenen om
kleede beslissing den betrokkene onbevoegd 
verklaren om gedurende het onderzoek als ka
pitein, stuurman, machinist of radio-telegrafist 
op een schip, als bedoeld in artikel 2, dienst te 
doen. 

Art. 49. 1. Het onderzoek ter zake van de 
in artikel 48, eerste lid, bedoelde misdragingen 
heeft, zoo daartoe naar het oordeel van eene 
commissie uit den Raad, bestaande uit den voor
zitter en twee door dezen opgeroepen leden, 
termen bestaan, plaats, indien eène aanklacht 
is ingediend door of op last van het hoofd van 



91 14 M A A R T ( S. 86) 1932 

de .scheepvaartinspectie, door den eigenaar, 
door een of meer van de assuradeuren, van de 
bevrachters, van de schepelingen, van de passa
giers of van andere opvarenden. 

2. De aanklacht moet om ontvankelijk te 
zijn bij het hoofd van de scheepvaartinspectie 
of bij den Raad voor de scheepvaart zijn inge
komen binnen drie maanden na den dag, waarop 
de tot klacht gerechtigde kennis heeft bekomen 
van het gepleegde feit, met uitbreiding van dien 
termijn tot drie weken na den dag van aan
komst van het schip ter plaatse van bestem
ming hier te lande of van aankomst hier te 
lande van den aangeklaagde, indien deze zonrler 
het schip terugkeert. 

3. Indien een der tot het indienen van eene 
aanklacht gerechtigde personen, die zich in het 
buitenland of in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao bevindt, grond heeft om te ver
moeden verhinderd te zullen zijn, om binnen 
den bepaalden termijn zijne aanklacht bij het 
hoofd van de scheepvaartinspectie of bij den 
Raad in te dienen, kan hij zich binnen drie 
weken na den eersten dag, waarop hij daartoe 
in de gelegenheid kwam, onder opgave van de 
redenen van verhindering, tot het indienen van 
eene aanklacht wenden tot den bevoegden con
sulairen ambtenaar of tot het plaatselijk gezag, 
door wiens tusschenkomst de aanklacht wordt 
ingezonden aan den Raad voor de scheepvaart. 

4. Het recht van onderzoek vervalt wegens 
verjaring, door verloop van één jaar nadat de 
aanklacht bij den Raad voor de scheepvaart is 
ingekomen, behoudens, dat elke daad van onder
zoek de verjaring stuit, mits blijke, dat die daad 
ter kennis van den aangeklaagde gebracht is. 

Art. 5,0. Ten aanzien van de maatregelen 
van tucht, van het onderzoek en van de uit
spraken van den Raad voor de scheepvaart, 
gelden de bepalingen van hoofdstuk IV, voor 
zoover deze voor toepassing vatbaar zijn, met 
uitzondering van 1irtikel 37, derde lid. 

Art. 51. Door Ons kan, den Raad voor de 
scheepvaart gehoord, de ontnomen bevoegdheid 
aan den belanghebbende geheel of gedeeltelijk 
worden teruggegeven, of de dunr der onbe
voegdheid worden bekort. 

HOOFDSTUK VI. - STRAFBEPALINGEN. 

§ L Straffen in verband met het bepaa/,de in de 
H()ofdstitkken I en II . 

Art. 52. Met hechtenis van ten hoogste een 
jaar wordt gestraft: 

a. de kapitein, die eene reis onderneemt of 
voortzet, wanneer de voorgeschreven, op het 
oogenblik van het ondernem·en _of voortzetten 
van de reis nog geldige, certificaten of geldige 
verklaring, als bedoeld in artikel 2bis, niet af
gegeven zijn : 

b. de kapitein van een schip, die het ver
bod, vervat in het vierde lid van artikel 17, 
.overtreedt. 

Art. 53. Met gevangenisstraf van ten hoog
ste tien jaren wordt gestraft de eigenaar van 
een schip, die den kapitein van dat schip, door 
een: der in artikel 47, n°. 2 van het Wetboek 
van Strafrecht vermelde middelen, opzettelijk 
beweegt ten aanzien van dat schip het verbod, 
vervat in het vierde lid van artikel 17, te over
treden, of met dat schip eene reis te ondernemen 

of voort te zetten. wanneer de voorgeschreven 
op het oogenblik van het ondernemen of voort
zetten van de reis nog geldige certificaten of 
geldige verklaring, als bedoeld in artikel 2bis, 
niet afgegeven zijn. 

Art. 54. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie- . 
honderd gulden wordt gestNft de eigenaar of 
de kapitein, die niet de voorgeschreven geldige 
certificaten, bedoeld in artikel 3, of de geldige 
ver:klaring,. als bedoeld in artikel 2bis, op eerste 
aanvraag vertoont aan de in artikel 63 bedoelde 
ambtenaren. Niet strafbaar is hij, die aan voor
melde aanvraag geen gevolg geeft, omdat hij 
die stukken nog niet heeft kunnen verkrijgen. 

Art. 54bis. Met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete ,an ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft: 

a. de kapitein, wiens schip gedurende de 
reis een geringer vrijboord heeft, dan wel hoo-, 
geren deklast voert, dan blijkens het veiligh~ids
certificaat, het certificaat van uitwatering of 
dat voor de houtvaart geoorloofd is. 

b. de kapitein, die in het geval, bedoeld in 
artikel 9, derde lid, nalaat in het ontbrekende 
te voorzien ; 

c. de kapitein, die de voorwaarden, onder 
welke de vergunning, bedoeld in artikel 2bis 
is verleend, niet nakomt ; 

d. de kapitein, die een der voorschriften van 
artikel 9, eerste lid onder e, f en g overtreedt. 

Art. 55. Met gevangenisstraf van ten hoog
ste vijf jaren wordt gestraft de eigenaar van 
een schip, die den kapitein van dat schip, door 
een der in artikel 47, no. 2 van het Wetboek 
van St.-afrecht vermelde middelen, opzettelijk 
beweegt om zijn schip gedurende de reis een 
geringer vrijboord te doen hebben dan blijkens 
de betreffende certificaten geoorloofd is, of om 
het voorschrift van artikel 9, derde lid, te over
treden . 

Art. 56. Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft overtreding van een der 
artikelen 4, 8, eerste lid, en 9, eerste lid onder 
a, b, c, d, h en i, en tweede lid. 

§ 2. Straffen in verband met het bepaa/,de in de 
Hoofdstukken IV en V . 

Art. 57 . Met geldboete van ten hoogste zes
h_onderd gulden wordt gestraft hij, die in strijd 
met het . bepaalde bij artikel 28 nalaat inlich
tingen te geven of het proces-verbaal mede te 
onderteekenen. 

Art. 58. Met geldboete van ten hoogste 
zestig gulden wordt gestraft hij, die nadat hij 
ingevolge artikel 29, artikel 33 of artikel 34 
behoorlijk is opgeroepen, niet- verschijnt, of 
verschenen zijnde, op de gestelde vragen niet 
antwoordt. 

Art. 59. Met geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de kapitein, die in 
strijd met het bepaalde bij artikel 32 de opge
vorderde bescheiden niet overlegt. 

Art. 60. Met geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden wordt gestraft de derde, onder 
wiens berusting de in artikel 32 bedoelde be
scheiden zich bevinden en die de ingevolge dat 
artikel opgevorderde bescheiden ziet, niet tijdig 
of niet in den staat, waarin zij zich ten tijde 
van de opvordering bevonden, overlegt. 
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Art. 61. Met geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft de onbevoegd
verklaarde, die in strijd met het bepaalde in 
artikel 39 de diploma's zijner vroegere bevoegd
heid niet inlevert. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 
Art. 62. Indien de eigendom van een schip 

behoort aan eene naamlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere reohtspersoonlijkheid 
bezittende vereeuiging of eene stichting, worden 
voor de toepassing van de artikelen 53 en 55 
als eigenaren aangemerkt alle leden van het 
bestuur, die het strafbare feit hebben gepleegd. 

Art. 63. 1. Met het opsporen van de feiten, 
bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld, zijn, 
behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast de 
ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, de 
Nederlandsche consulaire ambtenaren en de 
ambtenaren, die daartoe door de overheid in 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao wor
den aangewezen, alsmede de in artikel 10 be
doelde ambtenaren. 

2. De door eenen Nederlandschen consu
lairen ambtenaar of eenen, in het vorige lid be
doelden, ambtenaar in Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao opgemaakte processen
verbaal gelden als wettig bewijsmiddel der door 
hen geconstateerde daarin omschreven straf
bare feiten, mits zij bevestigd worden door 
zijnen daarin opgenomen schriftelijken eed 
(belofte). 

3. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde ambtenaren zijn te allen tijde bevoeµ,;d 
om al datgene, wat dienen kan tot het bewijs 
van het strafbaar gestelde feit, in beslag te 
nemen en de uitlevering daarvan, ter inbeslag
neming, te vorderen. 

Art. 64. 1. De in artikel 10 bedoelde amb
tenaren zijn, uitgezonderd tegenover de boven 
hen gestelde ambtenaren, ':erplicht tot geheim: 
houding van hetgeen hun m plaatsen, waar ZIJ 

krachtens artikel 12 binnentreden, omtrent het 
daar uitgeoefend wordend bedrijf is bekend ge
worden, voor zoover het niet in strijd is met de 
bepalingen van deze of van eeue andere wet. 
Gelijke verplichting rust .op den voorzitter, de 
plaatsvervangende voorzitters, den secretaris, 
den plaatsvervangenden secretaris, de gewone 
en buitengewone leden en de plaatsvervangende 
leden van den Raad voor de scheepvaart. 

2. Hij, die opzettelijk de in het vorige lid 
opgelegde geheim.houding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshon
derd gulden, met of zonder ontzetting van het 
recht om ambten of bepaalde ambten te be
kleeden. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
b'.>ete van ten hoogste driehonderd gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte van den eigenaar van het schip of van 
den kapitein of van den bestuurder van het 
bedrijf, dat ter plaatse wordt uitgeoefend. 

Art. 65. De bij en krachtens deze wet straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
overtredingen, behalve de feiten, strafbaar ge-

steld bij artikel 53, artikel 55 en bij het tweede 
en derde lid van artikel 64, welke als misdrijven 
worden beschouwd. 

Art. 66 . Op overtreding van voorschriften 
der krachtens deze wet uitgevaardigde alge
meene maatregelen van bestuur kan daarbij 
straf worden gesteld, doch geene andere of 
hoogere dan hetzij hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden, hetzij geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

Art. 66bis. De bij en krachtens deze wet 
gestelde strafbepalingen zijn toepasselijk op 
ieder, die zich hetzij binnen, hetzij buiten het 
rijk "in Europa schuldig maakt aan eenig bij 
of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit. 

HOOFDSTUK VII. - SLOTBEPALINGEN. 

Art. 67. 1. De bij of krachtens deze wet 
uitgevaardigde bepalingen betreffende de uit
watering, de radio-telegrafie en de passagiers
schepen en in verband daarmede de desbetref
fende bepalingen, vervat in artikel 16, tweede 
lid, en artikel 17, eerste, tweede en vierde lid, 
benevens alle andere bij of krachtens deze wet 
uitgevaardigde bepalingen, welke door Ons bij 
algemeenen maatregel van bestuur hiervoor 
zullen worden aan&ewezen, alsmede de desbe
treffende strafbepalingen, zijn mede van toe
passing op een schip van vreemd'.l nationaliteit, 
dat niet ingevolge de artikelen 2 uf 2bis onder 
de bepalingen van deze wef valt, waarmede uit 
eene Nederlandsche haven eene reis zal worden 
ondernomen, wanneer: 

a. in het land, waartoe het schip door zijne 
nationaliteit behoort, betreffende dit punt geene 
bepalingen van kracht zijn, welke door Ons 
worden geoordeeld in voldoende mate eene 
overeenkomstige strekking en draagwijdte te 
hebben als de hier te lande geldende wettelijke 
bepalingen ; 

b. in het land, waartoe het schip door zijne 
nationaliteit behoort, wel bepalingen als onder 
a bedoeld, van kracht zijn en deze bepalingen 
aldaar ook op Nederlandsche schepen worden 
toegepast. 

2. De in het vorige lid bedoelde bepalingen 
zijn echter niet van toepassing op een schip 
van vreemde nationaliteit, dat niet ingevolge 
de artikelen 2 of 2bis onder de bepalingen van 
deze wet valt, waarmede uit eene Nederland
sche haven eene reis zal worden ondernomen, 
wanneer in het land, waartoe het schip door 
zijne nationaliteit behoort, wel voorschriften 
als in dat lid onder a bedoeld, van kracht z\jn, 
doch in de wetgeving van dat land eene be
paling voorkomt, krachtens welke Netlerland
sche schepen, ten aanzien van welke de Neder
landsche bepalingen worden nageleefd, niet aan 
de aldaar geldende voorschriften zijn onder
worpen, mits blijke, dat ten aanzien van het 
vreemde schip wordt voldaan aan de voor
schriften, welke in het eigen land van kracht 
zijn. 

3. Een algemeene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het eerste lid, vervalt, indien de 
daarbij bepaalde aanwijzing niet binnen een 
jaar na de afkondiging van dien maatregel be
krachtigd is door de wet. Wanneer een voorstel 
van zoodanige wet binnen het jaar bij de Staten-
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. Generaal is aanhangig gemaakt, kan door Ons 
deze termijn eenmaal met zes maanden worden 
verlengd. 

Art. 68. Wanneer eeh schip krachtens het 
bepaalde in het vorige artikel is aangehouden, 
wordt van de aanhouding en van de opheffing 
daarvan ook ten spoedigste kennis gegeven aan 
den dichtstbij gevestigden consulairen ambte
naar van het land, waartoe het schip door zijne 
nationaliteit behoort. 

Art . 69. 1. Onafhankelijk van het bepaalde 
in artikel 67 is een ambtenaar der scheepvaart
inspectie gerechtigd tot aanhouding van een 
schip van vreemde nationaliteit, dat niet inge
volgde de artikelen 2 of 2bis onder de bepalingen 
van deze wet valt, hetwelk ten gevolge van den 
ondeugdelijken toestand van den romp, de 
werktuigen of de uitrusting of ten gevolge van 
ondoelmatige belading gevaar voor de op
varenden oplevert. 

2. De ambtenaar geeft van elke aanhouding 
zoo spoedig mogelijk kennis aan zijnen onmid
dellijken chef, dia daarvan terstond mededeeling 
doet aan het hoofd van de scheepvaartinspectie, 
aan den vertegenwoordiger of gemachtigde van 
den eigenaar, aan den kapitein van het schip 
en aan den dichtstbij gevestigden consulairen 
ambtenaar van het land, waartoe het schip door 
zijne nationaliteit behoort. Hij licht hen in om
trent alle omstandigheden, als gevolg waarvan 
de aanhouding noodig werd geacht. Het hoofd 
van -1.e scheepvaartinspectie geeft zoo noodig 
rechtstreeks bericht aan den eigenaar. 

3. De consulaire ambtenaar is bevoegd 
iemand aan te wijzen om met den ambtenaar 
de zaak te onderzoeken. 

4. Deelt deze persoon de ongunstige meerring 
van den ambtenaar, dan wordt de aanhouding 
van het schip niet opgeheven, vóórdat het ge
brek is verholpen. 

5. Deelt deze persoon de ongunstige mee
ning van den ambtenaar niet, dan kan tegen 
· de aanhouding beroep worden ingesteld, en 
gelden de bepalingen van hoofdstuk II, § 3, 
alsmede het bepaalde in artikel 17 betreffende de 
vergoeding van kosten bij ongerechtvaardigde 
aanhouding. 

Art. 70. l. Indien een schip van Nederland
sche nationaliteit, dat krachtens artikel 2 van 
de toepassing van deze wet is uitgezonderd, 
door eene scheepsramp wordt getroffen, wordt 
naar de oorzaken daarvan een onderzoek inge
steld. Deze bepaling is mede van toepassing op 
vaartuigen in dienst van het Rijk, geene zee
schepen zijnde, en op schepen van vreemde 
nationaliteit, indien de scheepsramp heeft plaats 
gehad op of in de nabijheid van de Nederland
sche kust of in de Nederlandsche zeegaten en 
havens met hunne toegangen naar zee. 

2. Bij een onderzoek, als in het eerste lid 
bedoeld, worden de bepalingen van Hoofdstuk 
IV in acht genomen, met uitzondering van· die, 
vervat in de artikelen 34 tot en met 41. 

Art. 71. Bij het in werking treden van deze 
wet zijn ingetrokken de artikelen 25a tot en 
met 25k van de wet van 7 Mei 1856 (Staats
blad n°. 32), houdende bepalingen omtrent de 
huishouding en tucht op de koopvaardijschepen. 
zooals deze gewijzigd is bij de wetten van 13 
N'ovember 1879 (Staatsblad n°. 190) en van 
15 April 1886 (Staatsblad n° . 64). 

Art. 72. Alle ten gevolge van deze wet op-

gemaakte stukken en beschikkingen worden 
kosteloos uitgereikt. 

Art. 73. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden de noodige voorzieningen getroffen 
ter verzekering van de goede werking dezer wet, 
voor zoover Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao bij de uitvoering daarvan betrokken 
zijn. 

Art. 74. Hetgeen nog ter uitvoering van 
deze wet noodig is, wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

Art. 75. Deze wet kan worden aangehaald, 
onder den titel ,.Schepenwet" . 

Art. 76. 1. De behandeling van zaken 
welke op het oogenblik van in werking treden 
van deze wet bij den Raad van Tucht voor 
de koopvaardij aanhangig zijn, wordt door dit 
College beëindigd met inachtneming van de 
desbetreffende bepalingen van de wet van 
7 Mei 1856 (Staatsblad no. 32), gewijzigd bij de 

. wetten van 13 November 1879 (Staatsblad 
n°. 190) en van lii April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
welke bepalingen, in afwijking van het be
paalde bij artikel 71, voor de behandeling van 
de bedoelde zaken van kracht blijven. 

2. De Raad van Tucht voor de koopvaardij 
blijft tot na de afdoening van de in het eerste 
lid bedoelde zaken in stand. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
1-1- Maart 1932 (8/aatshlad n°. 86). 

Mij bekend, 
De Minister ran Wat(r-slaa•, P. J. Re y me r. 

s. 87 . 

16 JJ.faa,·t 1932. WET tot wijziging van de wet 
van den 24sten December 1931, (Staats
blad 553), houdende toekenning van de 
bevoegdheid tot het tijdelijk treffen van 
maatregelen tot regeling van den uitvoer 
van bepaalde goederen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de Wet van den 24en December 1931, 
Staatsblad 553, houdende toekenning van de 
bevoegdheid tot het tijdelijk treffen van maat
rege len tot regeling van den uitvoer van be
paalde goederen eenige wijzigingen en aan
vul ] ingen behooren te worden aangebracht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 2 der Wet van 24 December 

1931, Staatsblad 553, wordt gewijzigd als 
volgt: 

Het eerste lid wol'dt vervangen door een 
nieuw lid, luidende: 

"1. Indien en zoolang door eenig land de 
invoer uit Nederland van bepaalde goederen 
boven een bepaalde hoeveelheid is verboden, 
of door eenig land anderszins maatregelen zijn 
genomen, waardoor de l'egelmatige invoer van 
bepaalde goederen uit Nederland in dat land 
ka11 worden verstoord, kunnen door Ons, op 
voordracht van Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, gehoord een door Ons 
te benoemen Commissie, regelen worden ge
steld betreffende den uitvoer dier goederen 
naai' dat land.". . 

Toegevoegd wordt een nieuw lid 2, luidende 
als volgt: 

,,2. Bij een besluit als in het vorig lid be
doeld, kan worden bepaald, dat, indien de uit-
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voer van bepaalde goederen naar een bepaald 
land gebonden word_t aan d~artoe af te geven 
bewijsstukken, de mtvoer dier goedere_i:i naar 
dat land zonder die bewijsstukken zal z1Jn ver
boden." 

Lid 2 wordt lid 3, waarbij het ';,oordje 
,,vorig" wordt vervangen door "eer~te . 

A•·t. II. Na artikel 2 worden mgevoegd 
de volgende artikelen: . _ 

Art. 3. Bij een besluit, als m het vorig 
artikel bedoeld, kunnen door Ons, gehoord 
evengenoemde commissie, regelen wo,·den vast,. 
gesteld ten aanzien van het bepalen der be
dragen, welke aan belanghebbenden w~rden 
in rekening gebracht, zoowel ter bestnJdmg 
van kosten, aan de uitvoering van zulk een 
besluit verbonden, als tot het doen van u1tr 
keeringen aan of aan te wenden ten bate van 
producenten van goederen, waarvan door eemg 
land de invoer uit Nederland boven een be
paalde hoeveelheid is verb?den, of. waarva~. 
anderszins de regelmatige mvoer mt I eder-
1 and door eenig land is verstoord._ 

Art. 4. Onze Minister van Arbe1~, Handel 
en Nijverheid kan bepalen, dat de uitvoer va_n 
goederen, ten aanzien van welke een beslmt 
geldt, a ls in artikel 2, lid 2, bedoeld, slechts 
zal zijn toegestaan langs do01: hem ___ 1n overleg 
met Onzen Minister van Fmanmen aan te 
wijzen kantoren. .. 

Art. 5. 1. Hij , die opzettehJk goederen, 
waarvan ingevolge een beslu it krachtens ar
tikel 2 lid 2 de uitvoer naar een bepaald 
land z~nder d;artoe strekkend certificaat vi:r
boden is, zonder certificaat naar dat land mtr 
voert, kennelijk ten uitvoer _naar dat land 
yervoert of ten uitvoer aanbiedt, wordt ge
strn ft m'et gevangenisstraf van ten hoogste 6 
maanden of geldboete van ten hoogste f 10,000, 
terwijl de goederen kunnen worden verbeurd 
verklaard . .. 

2. De feiten, strafbaar gesteld b11 deze wet, 
wo,·den als misdrijven beschouwd . . . 

Art. 6. Met het opsporen van de ..feiten, 
strafbaar gesteld krachtens deze wet, z1Jn, be
ha I ve de bij of krachtens artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering aaugcwez_1;n per
sonen, belast alle ambtenaren van R1Jks- en 
gemeentepolitie, zoo~ede de ambtenaren der 
invoerrechten en acminzen. 

Art. 7. Op feiten, vallende in de strafbe
paling dezer wet, zijn niet van _toepa smg de 
strafbepalingen, voorkomende m d_E; wetten 
betreffende de invoerrechten en accIJ nzen. 

Art. III. Artikel 3 wordt vervangen door 
artikel 8, luidende: 

1 Deze wet kan worden aangehaald onder 
d;;, ·titel "Crisis-uitvoerwet", met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 

taatsblad waarin zij is geplaatst. 
2. Deze' wet treedt in werking met ingan~ 

van den dag volgende op dien harer afkond1-
gi ug_ ,, . . 

Art. IV. Deze wet treedt m werkmg met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1932. WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

T. J . Vers c h uur. 
(Uitgeg. 22 Maart 1932.) 

s. 88. 
16 Maart 1932. WET, houdende naturalisatie 

van J. C. Be,·gs en 19 anderen. 
Wij WILHELM! A, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johann Con..ad Bergs en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voo1· zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. J ohann Conrad B e,·gs, geboren te Breyell 

(P ruisen) den 12 Augustus 1899, arbeider, 
wonende te Dülken (Pruisen); 

2°. H eim·ich Bremen, geboren te K esselcs, 
gemeente Kohlscheid ( Pruisen), den 25 No
Yember 1900, machinist, wonende te Schaes
berg, provincie Limburg; 

3°. Ma1·ia Agnes Ebus, geboren te Lobbe
rich ( Pruisen) den 22 Augustus 1899, ver
koopster, wonende te Viersen-Land (Pruisen); 

4°. Onno Wilhel1n Habb ers, geboren te 
L eer ( P ruisen) den 12 September 1906, wagen
maker wonende te Haa1·le11imer1ncer, prov111-
cie N~ordholland; 

5°. Johann J osef Hanscn, geboren te Bar
d.enóerg (Pruisen) den 12 Mei 1891, mijn
opzichter, wonende te Lutterade, gemeente 
Geleen, provincie L i?nburg; 

6°. Josef Ho/1nann, geboren te Chlistov 
( Tsjecho Slowakije) den 11 Januan 1895, 
mijnwerker, wonende te Sittard, provmc1e 
Limburg; 

7°. Andreas 1' heodor Laemers, geboren te 
M. Gladbach (Pruisen) den 16 Juli 1899, lei
dekker, wonende te Giesenkirchen ( Pi"/1,isen); 

8°. Will em Jan de Lonne van Rosseni, ge
boren te Londen (Engeland) den 7 October 
1896 kantoorbediende, wonende te New-York 
( V e;eenigde Staten van Amerika); 

9°. H ermann Josef M ertens, geboren te 
Aken (Pruisen) den 27 Juli 1897, landbouwer, 
wonende te Aken (Pruisen); 

10°. Richard Martin Moser, geboren te 
Graz (Oostenrijk) den 17 Maart 1895, in
genieur (Oostenrijksch diploma), wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

11 °. Frants Otto Niels en, geboren te Ranr 
ders (Denemarken) den 18 April 1896, mili
tair apotheker, wonende te Parama1·ibo ( Su
riname); . 

12°. Otto E1nil Niewierra, geboren te Ne,
denburg (Pruisen) den 14 Mei 1904, mijn
werker, wonende te K e1·krade, provincie Lim
burg; 

13°. B ernhard Moritz Schuste1·, geboren te 
Frank/ort a/d Main (Pruisen) den 13 Novem
ber 1888, procuratiehouder, wonende te ,1 m
sterdam, provincie Noordholland; 

14°. Johann Slaghuis, geboren te Rheine 
(Pruisen) den 14 Januari 1893, arbeider, wo
nende te N ordhorn (Pruisen); 

15°. Joseph Vonhögen, geboren te Kohl
scheid (Pruisen) den 28 December 1886, elec-
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tricien, wonende te Ho ensbroek, provincie 
Limburg ; 

16°. Walter Hans Wolf/, geboren te Ghar
lottenburg (Pruisen) den 3 October 1886, let
terkundige, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg ; 

17°. Hinderich Wolters, geboren te Alte
peldemühle-Weener ( Pruisen) den 3 Mei 1898, 
boekhouder, wonende te Weener (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (S taatsblad n° . 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1 °. Salomon Raphalowiz, geboren te A m
sterdam (Noordholland) den 24 October 1897, 
reiziger, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

2°. Aloijs J oseph Hubert Sch,nitz, geboren 
te Bardenberg (Pruis en) den 8 September 
1884, mijnwerker, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

3°. Lucas Ziesche, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 23 September 1895, con
cierge, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en . bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Justitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 22 Maart 1932.) 

s. 89 . 

16 Maart 1932. WET, houdende naturalisat ie 
van R . Gattaneo en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ruth Gattaneo en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Ruth Gattaneo, geboren te Gharlotten

burg (Pruisen) den 19 Februari 1905, steno
typiste, wonende te Hil ve'rsum, provincie 
N oordholland; 

2° . Peter Joseph Grützen, geboren te Aken 
(Pruisen) den 18 Maart 1891, tuinier, wonen-
de te A ken (Pruisen) ; · 

3°. Philomène Hyacinthe Dupont, geboren 
te St. SQ,uveur des Landes (Fra,nkrijk) den 23 
i\1ei 1888, onderwijzeres, wonende te H eerler
heide, gemeente Heerl en, provincie Limburg ; 

4°. Friedrich Eichenberger, geboren te 
Bloemendaal (Noordholland) den 11 Augustus 

1909, kantoorbediende, wonende te Haa,·lem, 
provincie N ourdholland; 

5°. Friederich Fiederling, geboren te L en-
1 genrieden (Baden) den 21 Maart 1879, bouw

kundige, wonende te Talang Akar (Neder
landsch-lndië); 

6°. Ernst Antonius Haubrich, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 16 October 1900, 
kantoorbediende, wonende te Rotte,·dam, pro
vincie Zuid1wlland; 

7°. Mathilde H ess, geboren te B unde ( P rui
sen) den 10 Juli 1889, zonder beroep, wonen
de te Bunde (Pruisen,); 

8°. Maria Anna Adelheid Homb ergen, ge
boren te Goch (Pmi-Sen) den 13 September 
1878, zonder beroep, wonende te Goch ( Prui
sen); 

9°. M,·. Johannes H enricus Albe,·tus l{al
lenbach, geboren te ' s-Hertogenbosch (Noord
bmbant) den 15 Augustus 1904, bankbeambte, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

10°. Angèle Louise Lemoine, geboren te 
Goutances (Frankrijk) den 19 Juni 1882, hoofd
onderwijzeres, wonende te H eerle·rheide, ge. 
meente Heerlen, provincie L imburg; 

11°. M eilech Mandel, geboren te Tyczyn 
(Polen) den 2 Augustus 1882, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noo,·dholland; 

12°. Jules Alexis Modame , geboren te Lem
becq (België) den 26 November 1883, schoen
maker, wonende te M eerssen, provincie Lim
btirg; 

13°. Alfred W erner J osef Müller, geboren 
te Dusseldorp (PmisenJ den 5 Augustus 1897, 
koopman, wonende te Hill egersberg, provincie 
Zuidholland; 

14°. Gato Nellij Antonia Müller, geboren 
te Hannover (Pruisen) den 14 Augustus 1895, 
zonder beroep, wonende te 's-Gra11enhage, pro
vincie Zuidholland; 

15°. Hubert L eonard Steins, geboren te 
Eynatten (België) den 18 Augustus 1899, ma
kelaar, wonende te Parchim (Mecklenburg
Schwerin); 

16°. Franz van der Valk, geboren te Bockle
münd (Pmisen) den 6 Januari 1899, m ijn
werker, wonende te H e1·vest-D01·s ten (Pruisen). 

2. Met afwij king van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Jan Har,n B erens, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 12 Maart 1894, veenarbeider, 
wonende te Zwa,·temeer, gemeente Emmen, 
provincie Drenthe; 

2°. Jan H endri k Carlitz, geboren te I(e,·k
rade ( L i,nburg) den 20 April 1906, mijnwer
ker, wonende te l{ erkrade, provincie Limburg; 

3°. Ed,.ard Teodor F eld.erhoff, geboren te 
AmsterdJa,n (Noordholland) den 29 Maart 
1900, bouwkundig opzichter, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

4° . Cornelis Franciscus H eubach, geboren 
te Enschede (Overijssel) den 20 November 
1893, metselaar, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel. 
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3. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . Don n er. 
(Uitgeg. 22 Maart 1932.) 

s. 90. 

16 Mam·t 1932. WET, houdende natural isatie 
van L. B enima en 19 anderen. 

W ij WILHELM1 A, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Louis Benima en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden VO()T zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), 
op het ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Louis B enima, geboren te B unde ( Prui

sen) den 18 Augustus 1886, koopman, wonen
de te Bunde (Pruisen); 

2°. Gustavus Adolphus Dyserinck, geboren 
te Oostende (België) den 4 September 1883, 
musicus, wonende te A mste1·dam, provincie 
N oormholland; 

3°. Felix Albe1·t Willy Geldner, geboren te 
B erlijn (Pruisen) den 7 September 1892, mijn. 
opzichter, wonende te H eerlen, provincie Lim
burg; 

4°. Katharina Goebel, geboren te Limburg 
(Prui.sen) den 14 Augustus 1892, klooster
zuster, wonende te Geleen, provincie Li?nburg; 

5°. H em·icus Theodorus Gybels, geboren te 
Lanaeken, ( B elgië) den 13 Oot.ober 1889, hulp
bri ketmeester, wonende te K erkrade, provincie 
Limbu1·g; 

6°. Hildegard Ma,·ia Klara, H erzo g, ge
boren te Langenbut·g (Wurtemberg) den 10 
Juni 1888, houdster van een rusthuis, wonende 
te B ilthoven, gemeente de Bildt, provincie 
Utrecht; 

7°. Th eodo,r Hess, geboren te Ween.et· (Prui
sen) den 16 November 1899, veehandelaar, 
wonende te W eener (Pruisen); 

8°. Anna Mat-ia Katharina l vens, geboren 
te Aken (P1•uisen) den 8 September 1910, on
derwijzeres, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

9° . Ernst Jürgens, geboren te Remscheid 
( Pruisen) den 1 Mei 1881, winkelier en me
taalslijper, wonende te Voorschoten, provincie 
Zuidholland; 

10°. Walter Alexander von Koczian, gebo
ren te Weenen ( Oostenrijk) den 29 September 
1901, tweede stuurman, wonende te W elte
vreden (N edet·landsch-I ndië); 

11 °. Co.-nelis Evert Lo-Sin-Sjoe, geboren te 
P aramaribo (Surina1ne) den 9 Juli 1897, arts, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

12°. Benjamin Meinbach, geboren te Turka 

( P olen) den 13 Augustus 1901, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land,; 

13°. Elias B et·nard P ak.tor, geboren te Am
sterda1n (Noordholland) den 20 J uni 1905, 
d iamantbewerker, wonende te Amsterda1n, p ro
vincie N oordholland; 

14°. Thomas Robert Wil helm P eters, ge
boren te Rottet·da111 ( Zuidholland) den 18 Juli 
1904, procuratiehouder, wonende te R otter
dam, provincie Zuidholland; 

15°. Maria Rosa J ohanna Siebers, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 3 J anuari 
1902, onderwijzeres, wonende te Amsterda111, 
provincie N oordl1olland; 

16°. Georg Spierer, geboren te Gundi
hausen (Beieren) den 20 April 1899, kleerm a
ker, wonende te Eindhoven, provincie Noord
b1'abant; 

17°. Tobias Sprecher (Hirschmann), gebo
ren te Sanok (Polen) den 13 J anuari 1891, 
koopman, wonende te 's-G'r'avenhage, provincie 
Zuiàholland; 

18°. Altje Carls de Wall, geboren te Rot
tertl,am (Zuidholland) den 9 Maart 1895, on
derwijzeres, wonende te Rotte1•datn, provincie 
Z·uidholland. 

2. Met afwij king van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetensch ap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1 °. Cornelis Ge1'rit F1'iebel , !feboren te 
Delft (Zuidholland) den 24 Februari 1898, 
monteur, wonende te 's-G"avenhage, provincie 
Zuidholland; 

2°. Jacobus Hermanus Albet·tus Lamers, ge
boren te Gouda (Zuidholland) den 11 Apr il 
1900, opperman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuid,holland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na. dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1932 . 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Do n 11 e r. 
( Uitgeg. 22 M aart 1932.) 

s. 91. 

16 Maart 1932. WET, houdende natura l isatie 
van A. M. K. G. Bouwman en 19 anderen. 

Wij WILHELMI A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Anna 
Maria Katharina Gertrude Bouwman en 19 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsb lad 
n°. 268), op het ederlanderschap en het in
gezetenschap, l aatstelij k gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955 ) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Stato, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan : 
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1°. Anna Ma,·ia Katharina Gertrude Bouw
man, geboren te Mainz (Hessen) den 10 Fe
bruari 1900, kleermaakster, wonende te Dus
seldorp (Pruisen); 

2°. Gerhard Albert Engemann, geboren te 
Osnabrück (P,·uisen) den 27 October 1881, 
sigarenmaker, wonende te Brernen (Duitsch
land); 

3°. Otto H ugo Walther J u/ fa, geboren te 
llmenau ( 1'hü1·ingen) den 23 Maart 1894, 
chef-glasblazer, wonende te Voorburg, provin
cie Zuid,hollan.d; 

4°. Leisor Klausne1·, geboren te Olpiny 
(Polen) den 21 April 1885, koopman, wonen
de te 's-G,·avenhage, provincie Zuidholland; 

-5°. H einr-ich Hub ert Kremer, geboren te 
Vorscheid, gemeente Kohlscheid (P1'Uisen) den 
15 Maart 1886, mijnopzichter, wonende te 
H ee,·len, provincie L i,nburg; 

6°. Schabse Rapaport, geboren te Krakau 
(Polen) den 17 Juli 1884, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. H eim·ich Gustav Friedrrich Rode, ge
boren te H olsterhausen, gemeente Essen (P,·ui
sen) den 18 Augustus 1894, werkmeester, wo
nende te Alkmaa,·, provincie Noordholland; 

8°. A,·on S chaap, geboren te Lathen (Duitsch
land) den 14 Apri l 1886, veehandelaar, wonen
de te Lathen (Duitschland); 

9°. Bendix Schaap, geboren te Lathe1o 
(Pruisen) den 13 Mei 1892, veehandelaar, 
wonende te Lathen (Duitschland); 

10°. Petrus Gerhardus van Schaijk, gebo
ren te Kell en (Pruis en) c:hm 26 Mei 1899, fa
brieksarbeider, wonende te Qualburg (Prui
sen); 

11 °. Gh-inonil Schrnoikler, geboren te P e
troko w (Rusland) den 18 Februari/2 Maart 
1889, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Z uidholland; 

12°. H ermann H ein,·ich Schoemaker, gebo
ren te Veldhausen ( Pruisen) den 3 April 1878, 
predikant, wonende te Enumatil, gemeente 
Zuidhorn, provincie G'roningen ; 

13°. B erend Striedelmeyer, geboren te Bi
molten (Pruisen) den 7 October 1878, boeren
knecht, wonende te Münster i/W (Pruisen); 

14°. Maria Josefa Theodora Gerha,·da W e,·k
hoven, geboren te Goch (Pruisen) den 27 De
cember 1899, kantoorbediende, wonende te 
Goch (P ruisen); 

15°. Mar-ia Gertrud Werring, weduwe van 
B ernardus Koertshuis, geboren te Laer (Prui
sen) den 19 September 1872, zonder beroep, 
wonende te Ochtrup (P1•uisen); 

16°. H erbe,·t Witzenhausen, geboren te Er
furt (Pruisen) den 25 November 1905 , mijnwer
ker, wonende te Hee,·l en, provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde I id , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Quirin Driessen, geboren te Wü,·sel en 
(Pruisen) den 2 September 1888, mijnopzich
ter, wonende te H eerlen, provincie Limburg; 

2°. Bernard H einrich H elle, geboren te 
Emmen (Dtenthe) den 15 J uni 1896, veenar-
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beider, wonende te Barger Oosterveen, ge
meente Emmen, provincie Drenthe; 

3°. J an Willem P érukel, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 26 Juni 1899, 
chauffeur, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland; 

4°. Felix Wilhelm Stutz, geboren te Lieven
hof (Rusland) den 22 Juli/3 Augustus 1900, 
fabrieksarbeider, wonende te Leerdam, provin
cie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Justiti e, J. Don n er. 
(Uitgeg . 22 Maa,·t 1932.) 

s. 92. 

16 Maa,·t 1932. WET, houdende naturalisatie 
van R. A.C. Van den Boorn en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van René 
Alphonse Charles Van den Boo-rn en 20 an
deren , die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblatl!. n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. René Alphonse Cha,·les Van denBoorn, 

geboren te H eer (Limburg) den 29 October 
1907, zonder beroep, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelde ,·land; 

2°. Gerhard B ernhar·d Botzen, geboren te 
Emmerik (Pruisen) den 19 Mei 1898, e lectri
cien, wonende te Emmerik (Pruisen); 

3°. B enediktus Claus, geboren te Steendorp 
(België) den 7 Mei 1898, koffiehuishouder, 
wonende te IJsselmonde, provincie Zuidhol
lan,J;: 

4°. Esther Cohen, geboren te lhrhove 
(Pruisen) den 11 Januari 1881, zonder be
roep, wonende te Leer ( P1'Uisen); 

5°. Hartog Cohen, geboren te l hrhove 
(P1'Uisen) den 25 Juni 1878, veehandelaar, 
wonende te L ee,· (Pruisen); 

6°. Sa1·a Cohen, geboren te Loga (Pruisen) 
den 4 Februari 1884, zonder beroep, wonende 
te L ee,· (Pruis en); 

7°. Ge1·ha1·d Kooiker, geboren te Gross 
R inge, gemeente Emlichheim (Pruisen) den 
3 Juli 1897, landbouwer, wonende te Veld,. 
haw,en, (Pruisen}; 

8°. Otto August H ermann Krüge,·, geboren 
te Bmndenbu1·g (Pruisen) den 5 Maart 1877, 
rijwielhandelaar, wonende te Amers foort , pro
vincie Ut,·echt; 

9°. Moritz Kwrz, geboren te Tarnow (Po
len) den 29 September 1901, koopman, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

10°. Petrus Joannes Clementius Mathieu, 
geboren te Antwerpen (België) den 1 Februari 

7 
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1885, koopman, wonende te Hilversum, pro
vincie N oordholland ; 

11 •. dr. Sally George M elchior, geboren te 
Pöseldor/ E-ppendor/ (Ha1nburg) den 7 Juni 
1870, raadgevend rechtabeoefenaar, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

12°. dr. Marcel Gillis Joze f M innaert , ge
boren te Brugge (Belgi ë) den 12 Februari 
1893 observator aan de Rijksuniversiteit te 
Ut,·e~ht, wonende te Bilthoven, gemeente de 
Bilt, provincie U t,·echt ; 

13°. Johann Gott/ried Niessen, geboren te 
Dürwiss ( P,-uisen) den 23 ~ei __ 1892, mijno~
ziener, wonende te M erk8tein b1J Aken ( Prui
sen); 

14°. Albertina Cornelia Marianne ten Raa, 
weduwe van dr. Li Tjwan l ng, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 12 Maart 1892, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

16°. A nton Her1nann Rasch, geboren te 
Bottrop (Pruisen) den 1 Juli 1885, _koffieh1;1is
houder, wonende te H eerlen, provmme Lim
burg; 

16°. Johanna Hub ertine te,·ck, geboren te 
Aken (P,·uisen) den 19 Maart 1874, naaister, 
wonende te Rijssel (Frankrijk); 

17°. Anna Sophie Luise Stucke, weduwe 
van Gerbert van der W olk, geboren te Osna
brück ( Pruisen) den 27 Februari 1874, zonder 
bernep wonende te H ildeshei,n (Pruisen); 

18°. 'Helena Wilm s, weduwe van J ohannes 
:Afathias Lenaerts, geboren te Vroenhoven 
(België) den 25 April 1869, Iandbouwste1·, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n•. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 ( 'taats blad n•. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 •. Gustav Bonatz, geboren te A msterdani 
(Nooi·dholland) den 27 December 1893, koffi~
huisbediende, wonende te Ut ,·echt, provmc1e 
Utrecht: 

2•. B erna,·d H einrich Suhl,nann, geboren 
te E11im en. (Drenthe) den 26 Juli 1908, _t in:i
merman, wonende te Emmen, provmc1e 
Drenthe. .. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde b11 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het ~derlan.?e~schap 
en het ingezetenschap, laatatehJk gew11z1gd b1J 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n•. 
955) wordt bij deze de hoedanigheid van e
derl,;nder verleend aan H endrik ✓an Mathieu, 
geboren te Gent (België) den 14 Decmnber 
1908, v rtegenwoordiger, wonende te H,l ve,·
sum provincie Noordholland. 

4.' Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
G g ven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1932. 
\VILHEL. IL A. 

De M inister van Jwititie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 22 Maart 1932.) 

s. 93. 

16 Maart 1932. WET tot va tstelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dien tjaar 1932. 

D e begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 52,940,046 
Titel B. Kapitaaldienst 64,146,000 

Geheele dienst f 117,086, 046 

s. 94. 

16 Maart 1932. WET, houdende vastatelling 
van de begrooting van het Staatabedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 95 . 

16 Maart 1932. WET, houdende vast telling 
van de be~rooting van het Staatsvisscher -
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1932. 

s. 96. 

16 Maart 1932. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
11 September 1923 (Staatsblad n°. 4~9) 
(gesubsidieerde kweekscholen) laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 
April 1931 (Staçtsblad n°. 171). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen l\ïinister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Januari 1932, n° . 6184, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; .. .. . . 

Overwegende, dat WIJ Ons b1J artikel 2l4bi8 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 hebben 
voorbehouden, met inachtneming van de be
ginselen, neergelegd in de ar t ikelen 210 tot en 
met 214 dier wet, in de algemeene maatregelen 
van bestuur betreffende de onderwijzersop
leiding de wijzigingen aan te brengen, welke 
door het dienstbelang gevorderd worden ; 

dat het wenschelijk is Ons besluit van 11 
September 1923 (Staatsblad n°. 440), laa_tstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 24 April 1931 
(Staatsblad n°. 171) te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
1 Maart 1932, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Maart 1932, n°. 1536, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en vers~aan: 
Art. I. Artikel 3 van Ons beslmt van 11 

September 1923 (Staatsblad n°. 440)_, zooala 
dat ar tikel is gewijzigd bij Onze beslmten va~ 
30 October 1924 (Staatsblad n°. 480) en 24 April 
1931 (StaatBblad n°. 171), wordt als volgt ge-
wijzigd: . 

a . aan het vijfde lid wordt een volzm toe
gevoegd, luidende : Die goedkeuring wordt be
halve wegens buitengewone omstandigheden 
niet verleend, indien de vervang1ng korter 
duurt dan eene maand ; 

b. het zesde lid vervalt. 
Art. I I. In artikel 5 van Ons besluit van 

11 September 1923 (Staatsblad n°. 440), _zooals 
dat artikel is gewijzigd bij Ons beslmt van 
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30 October 1924 (Staatsblad. n°. 480), wordt in 
pla.a.ts va.n "f ;JO" gelezen : f 22.50. 

Evenzoo wordt in den tekst va.n artikel 5, 
welke is opgenomen onder artikel 34, eerste lid, 
in artikel II va.n Ons besluit va.n 24 Afril 1931 
(Staatsblad n°. 171), in pla.a.ts va.n " 30" ge
lezen : f 22.50. 

Ar t. III. In Ons besluit va.n 11 September 
1923 (Staatsblad n°. 440) wordt opgenomen een 
nieuw artikel llbis, luidende: 

De gemeentebesturen en de besturen va.n 
bijzondere kweekscholen stellen voor de direc
teuren en leera.ren, voor zoover niet belast met 
het geven va.n onderwijs a.a.n parallelklassen, 
niet vallende onder artikel 33, betreffende ge
neeskunclig onderzoek a.ls voorwaarde voor aan
stelling, verlof tot afwezigheid, inhoucling va.n 
wedde bij da.t verlof, aanspraken in geval van 
ziekte, uitbetaling van wedde, uitkeering na. 
overlijden en non-activiteitswedde overeen
komstige bepalingen vast, a.ls in de artikelen 6, 
8 tot en met 10, 18, eerste lid, 19 tot en met 
28, 30 tot en met 32bis en 74 van het Ambte
narenreglement Rijkskweekscholen en Rij ks
normaa.llessen en in de art ikelen 16 tot en met 
20 van het Algemeen Rijksa.mbtena.renrcgle
ment ten aanzien van het onderwijzend per
soneel der Rijkskweekscholen zijn vastgesteld , 
met dien verstande, da.t bij die vaststelling : 

a. in artikel 6. eerste en tweede lid. in 
artikel 20, eerste en tweede lid, in artikel 21. 
eerste. tweede en derde Jid, in artikel 25, in 
artikel 26, eerste en tweede lid, in artikel 27 
onder h, en in artikel 74, derde lid, va.n het 
Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen e:n 
Rijksnorma.a.Jlessen in plaats van "Onze Mi
nister" of "Onzen Minister" telkens wordt ge
lezen : het bestuur ; 

b. in artikel 9 vervallen de woorden "aan 
eeno school als bedoeld in artikel 3" ; da.t in 
pla.a.ts van "eene andere zoodanige school of 
aan" wordt gelezen : gesubsiclieerde ~emeente
Iijke of bijzondere kweekscholen, Rukskweek
scholen, Rijksnorma.allessen, ; en in plaats van 
,,Onze Minister" wordt g~lezen: het bestuur; 

c. artikel 18, eerste lid, van het Am bte
na.renreglement Rijkskweekscholen on Rijks
norma.allessen wordt gelezen : Ander verlof 
buiten de schoolvaoanties voor langer dan eene 
week wordt met behoud van bezolcliging sleohtH 
v<'rleend met goedkeuring va.n den Minister va.n 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Verlof 
va.n langer da.n een ja.ar 1;n_ stuclieverlof worde~ 
buiten genot va.n bezolcligmg verleend, tenz1,J 
na.ar het oordeel van dezen Minister het verlof 
in het openbaar belang gegeven wordt.; 

d. in artikel 16, eerste lid, van het Algemeen 
R ijksambtena.renreglement in plaats va.n "lid 
va.n Gedeputeerde Staten eener provincie of 
van wethouder eener gemeente" wordt gelezen : 
lid va.n de Eerste of va.n de Tweede Kamer 
der Sta.ten-Generaal, lid va.n Gedeputeerde 
Staten oener provincie of va.n wethouder eoner 
gemeente ; en in plaats van "de artikelen 4, 
eerste lid onder b en tweede lid. en 5" wordt 
geinen: <lr artikelen 4 en fi : 

e. artikel 6, dorde lid, artikel 8 en artikel 31 
va.n het Ambtenarenreglement Rijks1.--week
scholen en Rijksnormaallessen niet worden 
toegepast da.n na. verkregen goedkeuring va.n 
Onzen Minister ; 

/. indien het bestuur naar het oordeel va.n 

Onzen :Minister in gebreke blijft te handelen 
overeenkomstig artikel 20, eerste en tweede 
lid, artikel 25, artikel 26, eerste en tweede lid, 
of artikel 27 onder b va.n het Ambtenarenregle
ment Rijkskweekscholen en Rijksnormaal
lessen, Onze Minister de daa.rbedoelde maat
regelen kan nemen ; 

g. de in artikel 23 van het Ambtenareme
glement R ijkskweekscholen en Rijksnormaa.1-
lessen bedoelde uitkeerin$ en bijdrage, de in 
artikel 26, vierde lid, en m artikel 30 van clit 
reglement bedoelde kosten, de in artikel 31 
va.n dit reglement bedoelde vergoecling en tege
moetkoming, de in artikel 74 van dit reglement 
bedoelde uitkeering, en de in artikel 16 va.n het 
Algemeen Rijksa.mbtenarenreglement bedoelde 
non-activiteitswedde aan de Rijksbijdrage 
worden toegevoegd. 

Art. IV. Voor de toepassing van artikel 27 
van Ons besluit va.n 11 September 1923 (SIAlats 
blad n°. 440) gelden voor de niet gesu bsiclieerde 
kweekscholen de eisohen, gesteld in artikel 
llhis, niet . 

De vermindering van de Rijksbijdrage, be
doeld in ar tikel 2 van Ons besluit va.n 11 Sep
tember 1923 (Staatsblad 11°. 440), welke het 
gevolg is van de wijzigingen volgens artikel II, 
wordt over het schooljaar, da.t met 1 Septem
ber 1931 is aangevangen, slechts voor de helft 
toegepast. 

Onze Minister va.n Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, da.t in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l6den Maart H)32. 
WILHELM! A. 

s. 97. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

J. T e rpstra.. 
(Uitge(/. 18 Jlfrw,·t 193:? .) 

17 Maart 1932. BESLUIT tot ui tvoe ring van 
de artikelen 2 ; 9, lid 1 en 4; 12, lid 3; 
23, lid 4; 29, lid 2; 39, lid 3; en 43, 
lid 1, der Drankwet ( taatsblad 1931 , n°. 
476) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht va.n Onzen l\Iinister van 

Arbeid, Handel en rijverheid van 9 Februari 
1932, n°. 143 G., afdeeling Volksgezondheid ; 

Gezien de artikelen 2 ; 9, lid 1 ell 4 ; 12, lid 3 ; 
23, lid 4; 29, lid 2 ; 39, lid 3 en 43, lid 1, der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476); 

Den Raad van te.te gehoord (advies van 
den 1 Maart 19;!2, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Maart 1932, n°. 329 G., 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen: 
§ l. Voorschri /ten betreffende de sluiting i-an 
ftesschen, kannen of kruiken en aanwijzing i-an 
de bitters en dergel,jke sterke dranken, welke bij 
geringere hoeveelheid dan één deciliter kunnen 
worden verlcocht (artikel 2 der Dranl."Wet (Staats-

blad 1931, n°. 476)). 
Art. 1. De flesschen, kannen of kruiken 

moeten zooda.nig zijn gesloten, dat zij niet dan 



1932 17 MAART (S. 97) 100 

na of door verwijdering van eene lakafdekking, 
van een metalen dop, van eene viscose-capsule, 
of van eenige andere afdekking of verzegeling 
kunnen worden geopend en die afdekking of 
verzegeling na opening der flessch en, kannen 
of kruiken niet meer in den oorspronkelijken 
toestand kan worden teruggebracht of opnieuw 
aangebracht. 

2. Bij geringere hoeveelheid dan één deci
liter kunnen krachtens eene volledige vergun
ning, voor zooveel betreft verkoop voor gebruik 
elders dan ter plaatse, voor welke de vergun
ning geldt, of krachtens eene slijtvergunning 
verkocht worden: elixers, bitter-extracten en 
andere sterke dranken van een geconcentreerd 
aromatisch gehalte, op zich zelve niet voor ge
bruik geschikt, maar uitsluitend bestemd om 
in kleine hoeveelheden aan andere dranken te 
worden toegevoegd, mits zij worden verkocht 
in fleschjes, flacons of kruikjes, gesloten op de 
wijze als bepaald in artikel l, en voorzien van 
een etiket, vermeldende den naam van den 
fabrikant, de plaats, waar de dranken vervaar
digd zijn, benevens den naam, waaronder deze 
in den handel worden gebracht. 

§ 2. Eischen waaraan eene localiteit moet vol
doen om voor eene volledige vergunning, voor eene 
tapvergunning of voor een verlo{ A in aanmerking 
te kunnen komen (artikelen 9, id 1, en 43, lid l, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476)) . 

3. Om voor eene volledige vergunning, eene 
tapvergunning of een verlof A in aanmerking 
te kunnen komen, moet eene localiteit voldoen 
aan de eischen, omschreven in de artikelen 
4-11. 

4. 1. De localiteit moet eene oppervlakte 
hebben van ten minste 35 M2 • 

2. Wordt in eene inrichting het betlrijf 
krachtens eene vergunning of een verlof A in 
meer dan ééne localiteit uitgeoefend, dan moet 
ten minste ééne dier localiteiten aan dezen eisch 
voldoen en moeten de overige localiteiten elk 
eene oppervlakte hebben van ten minste 25 M2• 

3. Wanneer in den wand tusschen twee aan 
elkaar grenzende kokalen een open gedeelte is, 
worrl.en die lokalen alleen dan als een geheel 
beschouwd, indien de opening niet door deuren 
of op andere wijze kan worden afgesloten, en, 
van den vloer af gemeten, ten minste 2,50 M 
hoog is en de breedte van de opening ten minste 
twee derde bedraagt van de breedte van dien 
scheidingswand . 

4. Voor localiteiten, waarin op 1 April 1932 
h<>t bedrijf wordt 11itgeoefend krachtens eene 
volleclige vergunning, eene tapvergunning of 
een verlof A, treedt tot 1 April 1942 voor de 
in het eerste lid genoemde oppervlakte in de 
plaats eene oppervlakte van ten minste 25 M', 

5. De gemiddelde hoogte van de localiteit, 
gerekend van den vloer tot den onderkant van 
de zoldering, van het plafond of van de bekap
ping. zoo deze als zoldering dient, mag niet 
minder zijn dan 3 M. 

6. Ten minste één wand van de localiteit 
moet buitenwand zijn over de volle afmeting, 
die de localiteit aan de zijde van dien wand heeft. 

7. 1. Ten minste één buitenwand van de 
localiteit moet gedeeltel ijk bestaan uit één of 
meer lichtramen van ongekleurd, doorzichtig 
glas, of uit één of meer deuren, gedeeltelijk be
staande uit zoodanig glas . 

2. Indien de localiteit één of meer buiten
wanden heeft aan de zijde van den openbaren 
weg, moet ten minste één zoodanige buitenwand 
voldoen aan het bepaalde in het vorige lid. 

8. De gezamenlijke oppervlakte van het 
ongekleurd doorzichtig glas in den buitenwand 
of in de buitenwanden mag niet minder be
dragen dan een zesde gedeelte van de vloeropper
vlakte der localiteit. 

9. 1. De buitenlucht moet door ventilatie
openingen of beweegbare ramen of bovenlichten 
rechtstreeks in de localiteit binnen gelaten kun
nen worden, met dien verstande, dat de ge
zamenlijke doorlaatruimte niet minder bedragen 
mag dan een twintigste deel van de vloeropper
vlakte der localiteit en dat voor de berekening 
van die doorlaatruimte buiten aanmerking 
blijft wat minder dan 2 M boven den vloer der 
localiteit gelegen is . 

2. Indien slechts in één buitenwand zich 
ventilatie-openingen of beweegbare ramen of 
bovenlichten bevinden, moeten in -de localiteit 
bovendien een of meer met de buitenlucht recht
streeks in verbinding staande, niet in dien wand 
aangebrachte ventilatie-openingen aanwezig 
zijn, waarvan de gezamenlijke vrije doorlaat
ruimte niet kleiner is dan een vijfhonderdste 
deel van de vloeroppervlakte der localiteit. 

3. In de localiteit moet zonder gebruik
making van trap of ladder de ventilatie in 
werking kunnAn worden gesteld ; ook de be
weegbare ramen of bovenlichten moeten kunnen 
worden geopend en gesloten zonder gebruik
making van trap of ladder. 

4. Indien de in het tweede lid van dit artikel 
voorgeschreven ventilatie-openingen ontbreken, 
moet in de localiteit aanwezig zijn eene elec
trische ventilator met eene middellijn van t en 
minste 25 cm, die in verbinding staat met de 
buitenlucht, of eene andere doeltreffende in
richting voor toetreding van buitenlucht. 

10. In de localiteit mogen niet aanwezig 
zijn vaste of verplaatsbare schotten, schermen, 
gordijnen of andere afscheidingen, hooger dan 
1,25 M van den vloer af gemeten, die van de 
localiteit een deel afzonderen, tenzij dit deel 
der localiteit niet meer ruimt.e bevat, dan noodig 
is voor het draaien van de zich daarin bevin
dende deur, die tot de localitcit toegang geeft. 

11. De localiteit moet uitsluitend voor de 
uitoefening van het bedrijf krachtens eene ver
gunning of een verlof A en voor het gebruik van 
eet- of drinkwaren ter plaatse zijn ingericht en 
worden gebruikt . 

12. 1. Van iedere der bepalingen van de 
artikelen 4, lid 2 en 3, en 5-11 kan, op schrif
telijk verzoek, ontheffing worden verleend door 
den inspecteur van de volksgezondheid, belast 
met de zaken rakende de drankbestrijding. 

2. De inspecteur beschikt op het verzoek 
binnen zes weken na de ontvangst. · 

3. Tegen de weigering van de gevraagde 
ontheffing kan de belanghebbende binnen veer
tien dagen in beroep komen bij den Minister, 
belast met de uitvoering van de Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476). 

4. De termijn van veertien dagen begint met 
den dag, volgende op dien, waarop de beschik
king is uitgereikt. 

5. Tegen intrekking van eene verleende 
ontheffing door den inspecteur kan de belang
hebbende binnen een termijn van veertien 
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dagen, aanvangende met den dag, volgende op 
dien waarop de beschikking is uitgereikt, in 
beroep komen bij den Minister, belast met de 
uitvoering van de Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476). 

13. De ontheffing, bedoeld in artikel 12, 
lid 1, vervalt met den dag, waarop de aan den 
verzoeker verleende vergunning of het aan hem 
verleend verlof A, voor de uitoefening waarvan 
de ontheffing werd verleend, vervalt, onher
roepelijk is ingetrokken, of door toepassing van 
artikel 28, lid 1, of van artikel 4 7 van de Drank
wet (Staatsblad 1931, n° . 476) naar een ander 
gebouw wordt overgeschreven. 

14. Ontheffingen, verleend krachtens de ar
tikelen 8 en 17 van Ons besluit van 7 Februari 
1906 (Staatsblad n°. 22), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 17 Februari 1916 (Staatsblad 
n°. 72), blijven, behoudens intrekking, van 
kracht en gelden als ontheffingen van de over
eenkomstige eischen van Ons tegenwoordig be
sluit, verleend krachtens artikel 12 van dit be
sluit. 

§ 3. Eischen, waaraan hotels moeten voldoen 
om voor eene hotelvergunning in aanmerking te 
kunnen komen (artikel 9, lid 4, der Drankwet 

(Staatsblad 1931, n°. 476)) . 

15 . Om voor eene hotelvergunning in aan
merking te komen, moet een hotel voldoen aan 
de eischen, omschreven in de artikelen 16-21. 

16. 1. Het hotel moet ten minste bevatten : 
in gemeenten met meer dan 100,000 

zielen . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 
in gemeenten met meer dan 20,000 en ten 

hoogste 100,000 zielen . . . . . . . . . 10, 
in de overige gemeenten . . . . . . . 6 

uitsluitend voor logeergasten bestemde slaap
kamers; 
met dien verstande, dat toeneming der be

volking ten aanzien van hotels, waarvoor eene 
hotelvergunning geldt, geen verhooging van 
minimum meebrengt. 

2. Slaapkamers, welke alleen door eene 
andere slaapkamer bereikt kunnen worden, 
blijven ten aanzien van de toepassing van het 
bepaalde bij het eerste lid buiten aanmerking. 

3. Eveneens blijven daarbij buiten aanmer
king slaapkamers in kelders, sousterrains of op 
zolders, waarvan het dak niet behoorlijk is be
schoten, of niet op andere wijze voldoende be
schutting biedt tegen hitte, koude en vochtig
heid. 

4. In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde moeten hotels, waarvoor op 1 April 
1932 eene hotelvergunning geldt, om voor eene 
hotelvergunning in aanmerking te komen tot 
1 April 1942 ten minste bevatten: 

in gemeenten met meer dan 100,000 zielen 8, 
in gemeenten met meer dan 20,000 zielen 

en ten hoogste 100,000 zielen . . . . . 6, 
in de overige gemeenten . . . . . . . 4 

uitsluitend voor logeergasten bestemde slaap
kamers . 
17. In het hotel moet bovendien, kennelijk 

uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve der 
logeergasten, aanwezig zijn eene localiteit, waar
in desverlangd avondmaaltijd en ontbijt kan 
worden gebruikt. 

18. 1. De in artikel 16, lid 1 en 4, bedoelde 
slaapkamers moeten door metsel- of ander on-

brandbaar werk van elkander zijn gescheiden 
en een volledig afsluitend plafond van pleister-, 
hout- of ander werk hebben: zij moeven aan de 
binnenzijde op voldoende wijze kunnen worden 
afgesloten. 

2. Indien twee slaapkamers met elkander 
in rechtstreeksche gemeenschap staan, moet 
de verbindingsdeur in beide kamers door middel 
van een schuif, grendel of blindensluiting op 
voldoende wijze kunnen worden afgesloten. 

19. De in artikel 16, lid 1 en 4, bedoelde 
slaapkamers moeten door ventilatie-openingen 
of bPweegbare ramen, deuren of bovenlichten 
rechtstreeks in verbinding staan met de buiten
lucht, met dien verstande, dat de gezamenlijke 
doorlaatruimte niet minder bedragen mag dan 
een twintigste deel van de vloeroppervlakte dier 
kamers. 

20. 1. In elke slaapkamer, als bedoeld in 
artikel 16, lid 1 en 4, moeten ten minste aan
wezig zijn een bed, dat voor onmiddellijk ge
bruik gereed is, met toebehooren, eene wasch
gelegenheid, benevens de in eene slaapkamer 
onmisbaar te achten meubelen en voorwerpen. 

2 . De slaapplaatsen in eenzelfde kamer 
mogen niet boven elkander zijn aangebracht. 

21. De localiteit, waarvoor eene hotelver
gunning wordt gevraagd, moet voldoen aan de 
eischen, bedoeld in de artikelen 4-11, met dien 
verstande, dat voor de localiteiten, waarvoor 
op 1 April 1932 eene hotelvergunning van 
kracht is, tot 1 April 1942 het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 4 geldt. 

22. 1. VM iedere der bepalingen van de 
artikelen 16, lid 2 en 3, en 17-21 kan, op schrif
telijk verzoek, ontheffing worden verleend door 
den inspecteur van de volksgezondheid, belast 
met de zaken rakende de drankbestrijding. 

2. De inspecteur beschikt op het verzoek 
binnen zes weken na de ontvangst. 

3. Tegen weigering van de gevraagde ont
heffing kan de belanghebbende binnen veertien 
dagen in beroep komen bij den Minister, belast 
met de uitvoering van de Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476). 

4 . De termijn van veertien dagen, bedoeld 
in het vorige lid, begint met den dag , volgende 
op dien, waarop de beschikking is uitgereikt. 

5. Tegen intrekking van eene verleende ont
heffing door den inspecteur kan de belangheb
bende binnen een t ermijn van veertien dagen, 
aanvangende met den dag, volgende op dien 
waarop de beschikking is uitgereikt, in beroep 
komen bij den Minister, belast met de uit
voering van de Drankwet (Staatsblad 1931, 
no. 476). 

23. De ontheffing, bedoeld in artikel 22, 
vervalt met den dag, waarop de aan den ver
zoeker verleende hotelvergunning, voor de uit
oefening waarvan de ontheffing werd verleend, 
vervalt, onherroepelijk is ingetrokken of door 
toepassing van artikel 28, lid 1, van de Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) naar een ander 
gebouw wordt overgeschreven. 

24. Ontheffingen, verleend krachtens ar
tikel 8 van Ons besluit van 14 October 1925 
(Staatsblad n°. 416), blijven, behoudens int1·ek
king, van kracht en gelden als ontheffingen van 
de overeenkomstige eischen van Ons tegen
woordig besluit, verleend krachtens artikel 22 
van dit besluit . 
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§ 4. Eischen te stellen aan eene inrichting voor 
maatschappelijk verkeer, om in aanmerking te 
kunnen komen voor eene vergunning of een verlof 
A ten name van een rechtspersoon (artikelen 12, 
lid 3, en 44, lid 4, der Drankwet (Staatsblad 

1931, n°. 476)). 

25. Als inrichtingen voor maatschappelijk 
verkeer in den zin van artikel 12, lid 3, van de 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) worden, 
mits zij voldoen aan de in artikelen 26-29 ge
stelde eischen, beschouwd : 

I. de inrichtingen, die als hotel-restaurant 
voor eene gemeente van groot belang zijn voor 
het maatschappelijk verkeer en waar het ge
bruik van alcoholhoudende dranken slechts van 
bijkomstige beteekenis is, met dien verstande, 
dat 

a. in het hotel-restaurant ten minste be
schikbaar zijn 25 slaapkamers en een aantal 
badkamers, terwijl de slaapkamers, die geen 
rechtstreeksche verbinding hebben met eene 
badkamer, voorzien zijn van vaste waschtafels 
met stroomend warm en koud water. Is het 
hotel niet uitsluitend in de zomermaanden in 
exploitatie, dan moeten ten minste 25 slaap
kamers centraal kunnen worden verwarmd; 

b. in het hotel-restaurant eene of meer ge
riefelijk ingerichte J~etzalen, die niet tevens 
dienen tot cafélocaliteit, aanwezig zijn, welke 
gezamenlijk plaats bieden aan ten minste 50 
personen; 

c. in het hotel-restaurant aanwezig is eene 
keuken, welke op hygiënische wijze is ingericht 
en voorzien van warm en koud stroom end water, 
terwijl de inrichting van de keuken zoodanig 
is, dat ten minste 50 personen in het hotel
restaurant tegelijkertijd een middagmaal kunnen 
gebruiken; 

d. in het hotel-restaurant eene geriefelijk 
in~erichte conversatiezaal of eene andere voor 
hetzelfde doel geschikte ruimte aanwezig is; 

II. de inrichtingen, die als restaurant voor 
eene gemeente van groot belang zijn voor het 
maatschappelijk verkeer en waar het gebruik 
van alcoholhoudende dranken slechts van bij
komstige beteekenis is, met dien verstande ,dat 

a. in het restaurant eene of meer geriefelijk 
ingerichte eetzalen, die niet tevens dienen tot 
cafélocaliteit, aanwezig zijn, welke gezamenlijk 
plaats bieden aan ten minste 75 personen; 

b. in het restaurant aanwezig is eene keuken, 
welke op hygiënische wijze is ingericht en voor
zien van warm en koud stroomend water, ter
wijl de inrichting van de keuken zoodanig is, 
dat ten minste 75 personen in het restaurant 
tegelijkertijd een middagmaal kunnen gebrui
ken· 

ui. de inrichtingen, die als gelegenheid tot 
het geven van tooneel- of muziekuitvoeringen 
of het houden van tentoonstellingen, vergade
ringen en bijeenkomsten voor eene gemeente 
van groot belang zijn voor het maatschappelijk 
verkeer en waar het gebruik van alcoholhou
dende dranken slechts van bijkomstige betee
kenis is, met dien verstande, dat de inrichting 
ten minste één zaal moet bevatten, die op ge
riefelijke wijze zitplaats biedt aan ten minste 
500 personen ; 

IV. de inrichtingen, die als café-restaurant 
en als gelegenheid tot het geven van tooneel
of muziekuitvoeringen of het houden van ten-

toonstellingen, vergaderingen en bijeenkom
sten voor eene gemeente van groot belang zijn 
voor het maatschappelijk verkeer en waar het 
gebruik van alcoholhoudende dranken slechts 
van bijkomstige beteekenis is, met dien ver
stande, dat de inrichting 

a. wat het restaurant betreft moet voldoen 
aan de eischen, hierboven onder Ib. en c. gesteld, 
in dier voege, dat de getallen, welke een mini
mum aangeven voor het aantal personen, tot 
de helft worden verminderd ; 

b. ten minste ééne zaal moet bevatten, die 
o~ geriefeli,ike wijze zitplaats biedt aan ten 
mmste 250 personen . . 

26. In de inrichtingen, bedoeld in artikel 
25, mag de cafélocaliteit niet zijn eene inrich
ting, waar aan de toonbank of het buffet alco
holhoudende dranken worden verkocht en ge
bruikt. In de inrichtingen mag zijn eene met 
de eetzaal in verbinding staande en niet van 
den weg rechtstreeks bereikbare localiteit, 
waarin eetgasten van het restaurant of logeer
gasten van het hotel alcoholhoudende dranken 
aan de toonbank of het buffet kunnen koopen 
en gebruiken, mits ten genoegen van den Mi
nister, belast met de uitvoering van de Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476), blijkt, dat die 
localiteit uitsluitend of in hoofdzaak door 
bovenbedoelde gasten wordt gebruikt. 

27. De inrichtingen moeten aangesloten zijn 
aan het publieke telefoonnet, terwijl aan de be
zoekers, al dan niet tegen betaling, de gelegen
heid moet worden gegeven, daarvan gebruik te 
maken. 

28. In de inrichtingen mag geen gelegenheid 
worden gegeven tot het gezamenlijk deelnemen 
aan eene loterij, tot het gezamenlijk sparen en 
dergelijke doeleinclen, die het cafébezoek be
vorderen, terwijl evenmin afdracht van con
tributie voor een zoodanig doel daarin mag 
plaats vinden. 

29. 1. In de inrichtingen moeten volledig 
van elkander gescheiden toiletgelegenheden voor 
mannen en voor vrouwen afzonderlijk aanwezig 
zijn, welke niet rechtstreeks met eene voor het 
publiek toegankelijke localiteit in verbinding 
mogen staan en steeds in zindelijken toestand 
moeten worden gehouden. 

2. Voor de bezoekers moet bij de toiletge
legenheden eene behoorlijke gelegenheid be
staan om de handen te wasschen. ·, '~., ·· 

§ 5. Voorschriften betreffende het vergunnings
recht voor eene hotelvergunning (artikel 23, lid 4, 

der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476). 
30. Het vergunningsrecht voor eene hotel

vergunning bedraagt: 
in hotels met 7 of minder slaap-

kamers . . . . . . . . . . . . f 10.
in hotels met 8 tot en met 14 slaap-

kamers . . . . . . . . . . . . ,, 17 .50 
in hotels met 15 slaapkamers en daar-

boven . . . . . . . . . . . . ,, 25.-. 

§ 6. Eischen te stellen aan eene inrichting voor 
maatschappelijk verkeer, om in aanmerking te 
kunnen komen voor overschrijving van eene ver
gunning of een verlof A niet ten name van een 
rechtspersoon (artikelen 29, lid 2, en 48 der Drank-

wet (Staatsblad 1931, n°. 476)) . 
31. Als inrich•ingen vor maatschappe~jk 

verkeer in den zin van artikel 29, lid 2, van de 
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Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) worden, 
mits zij voldoen aan de in de artikelen 32-37 
gestelde eischen, beschouwd : 

A. 1 n gemeenten met een stedelijk karakter. 
a. de café-restaurants met hotel en met ge

legenheid tot het houden van bijeenkomsten en 
vergaderingen. 

Het restaurant moet bevatten eene eetzaal, 
die niet tevens dient tot cafélocaliteit, en zoo
danig zijn ingericht, dat ten-minste 20 personen 
er tegelijkertij d een middagmaal kunnen ge
bruiken, terwijl het hotel ten minste moet be
vatten: 

in gemeenten met meer dan 100,000 zielen 15 
in gemeenten met meer dan 20,000 zielen 

en ten hoogste 100,000 zielen 10 
in de overige gemeenten . . . . 5 

uitsluitend voor logeergasten bestemde slaap
kamers; 

b. de café-restaurants met hotel en zonder 
gelegenheid tot het houden van bijeenkomsten 
en vergaderingen. 

Het restaurant moet bevatten eene eetzaal, 
die niet tevens dient tot cafélocaliteit, en zoo
danig zijn ingericht, dat ten minste 30 personen 
er tegelijkertijd een middagmaal kunnen ge
bruiken, terwijl het hotel tenminste moet be
vatten: 

in gemeenten met meer dan 100,000 zielen 20 
in gemeenten met meer dan 20,000 en 

ten hoogste 100,000 zielen 15 
10 

slaap-
in de overige gemeenten . . . . . . 

uitsluitend voor logeergasten bestemde 
kamers; 

c. de café-restaurants. zonder hotel en met 
gelegenheid tot het houden van bijeenkomsten 
en vergaderingen. 

Het restaurant moet bevatten eene eetzaal, 
die niet tevens dient tot cafélocaliteit, en zoo
danig z(jn ingericht, dat ten minste 20 personen 
er tegelijkertijd een middagmaal kunnen ge
bruiken, terwijl de inrichting ten minste één 
zaal moet bevatten, die zitplaats biedt aan ten 
minste 100 personen. 

d. de café-restaurants zonder hotel en zonder 
gelegenheid tot het houden van bijeenkomsten 
en vergaderingen. 

De inrichting moet door haar ligging of door 
haar aanhoorigheden een centrum vormen voor 
het verkeer van ingezetenen of vreemdelingen 
of van beteekenis zijn voor het handelsverkeer, 
terwij l het restaurant, dat een eetzaal moet be
vatten, die niet tevens dient tot cafélocaliteit, 
zoodanig moet zijn ingericht, dat ten minste 
40 personen er tegelijkertijd een middagmaal 
kunnen gebruiken; 

e. de inrichtingen, die in hoofdzaak worden 
gebezigd als restaurant en als zoodanig voor de 
gemeente van beteekenis zijn. 

Het restaurant moet bevatten eene eetzaal, 
die niet tevens dient tot cafélocaliteit, en zoo
danig zijn ingericht, dat tenminste 60 personen 
er tegelijkertijd een middagmaal kunnen ge
bruiken; 

f. de inrichtingen, die in hoofdzaak gelegen
heid bieden tot het houden van vergaderingen, 
bijeenkomsten, uitvoeringen en tentoonstel
linuen en voor het vereenigingsleven in de g~
me~nte van beteekenis zijn. Zij moeten voor dit 
doel meer dan één localiteit bevatten ; 

g. de inrichtingen, die in hoofdzaak worden 

gebezigd als hotel, mits het hotel tenminste 
bevat: 

in gemeenten met meer dan 100,000 
zielen . . . . . . . . . . . . . . 25 

in gemeenten met meer dan 20,000 e.n 
ten hoogste 100,000 zielen . . . . . 20 

in de overige gemeenten . . . . . . . 15 
uitsluitend voor logeergasten bestemde slaap
kamers, welke voldoen aan de in de artikelen 
18- 20 gestelde eischen; het bepaalde in artikel 
16, lid 2 en 3, vindt hierbij overeenkomstige 
toepassing ; 

h. de café-restaurants, die gelegen zijn op of 
nabij marktterreinen, stationsemplacementen, 
aanlegplaatsen, bruggen of veren, en bijzondere 
beteekenis hebben voor het marktverkeer, het 
handelsverkeer of het reizigersverkeer. 

i. de café-restaurants, die voor een bepaald 
gedeelte van eene gemeente een centrum vor
men van het verkeer. 

B. In gemeenten met een landelijk karakter 
en in gemeenten met een stedelijk karakter 
in gedeelten, die een uitgesproken landelijk 
karakter hebben : 

i- de café-restaurants, die den zetel vormen 
van het vereenigingsleven ; 

k. de café-restaurants, waaraan hotel is ver
bonden en die van beteekenis zijn voor het 
vreemdelingen ver keer . 

l . de café-restaurants, die èf door haar lig
ging in een bepaalde omgeving, ,' f door haar 
aanhoorigheden des zomers veel publiek trek
ken; 

m. de café-restaurants, die gelegen zijn op 
of nabij marktterreinen, stationsemplacemen
ten, aanlegplaatsen, bruggen of veren, en bij
zondere beteekenis hebben voor het markt
verkeer, het handelsverkeer of het reizigers
verkeer. 

C. In gemeenten, die badplaatsen zijn en in 
kleinere gemeenten met veel vreemdelingen
verkeer: 

n. de groote hotels of hotel-pensions met 
restaurants, ook voor dagverkeer; 

o. de groote hotels, zonder restaurant voor 
dagverkeer, met ten minste 25 slaapkamers 
voor logeergasten, welke slaapkamers voldoen 
aan de in de artikelen 18- 20 gestelde eiscben; 
het bepaalde in artikel 16, lid 2 en 3, vindt 
hierbij overeenkomstige toepassing; 

p. de inrichtingen, die voldoen aan de 
eiscben, gesteld onder d of e ; 

q. de overige inrichtingen, niet genoemd 
onder n-p, die voor het vreemdelingenverkeer 
van buitengewone beteekenis zijn. · 

32. In de inrichtingen mag het gebruik van 
alcolholhoudende dranken slechts van bijkom
stige beteekenis zijn. 

33. In de inrichtingen mag de cafélocaliteit 
niet zijn eene inrichting, waar aan de toonbank 
of het buffet alcoholhoudende dranken worden 
verkocht en gebruikt. In de inrichtingen mag 
zijn eene met de eetzaal in verbinding staande 
en niet van den weg rechtstreeks bereikbare 
localiteit, waarin eetgasten van het restaurant 
of logeergasten van het hotel alcoholhoudende 
dranken aan de toonbank of het buffet kunnen 
koopen en gebruiken, mits t en genoegen van 
den Minister, belast met de uitvoering van de 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), blijkt, dat 
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die localiteit uitsluitend of in hoofdzaak door 
bovenbedoelde gasten wordt gebruikt. 

34. De inrichtingen moeten aangesloten zijn 
aan het publieke telefoonnet, terwij l aan de 
bezoekers, al dan niet tegen betaling, de ge
legenheid moet worden gegeven, daarvan ge
bruik te maken. 

35 . In dé inrichtingen mag geen gelegenheid 
worden gegeven tot het gezamenlijk deelnemen 
aan eene loterij, tot het gezamenlijk sparen en 
dergelijke doeleinden, die het cafébezoek be
vorderen, terwijl evenmin afdracht van contri
butie voor een zoodanig doel daarin mag plaats 
vinden. 

36 . 1. In de inrichtingen, bedoeld in artikel 
31, onder a-i en onder 'Tlr-</, moeten volledig 
van elkander gescheiden toiletgelegenheden voor 
mannen en voor vrouwen afzonderlijk aan
wezig zijn, welke niet rechtstreeks met eene 
vergunnings- of verlofslocaliteit in verbinding 
mogen staan en steeds in zindelijken toestand 
moeten worden gehouden. 

2. Voor de bezoekers moet bij de toiletge
gelegenheden eene behoorlijke gelegenheid be
staan om de handen te wasschen. 

37. 1. In de inrichtingen, bedoeld in artikel 
31, onder i-m, moet aanwezig zijn eene be
hoorlijke toiletgelegenheid, met afzonderlijk 
urinoir, welke niet rechtstreeks met eene ver
gunnings- of verlofslocaliteit in verbinding mag 
staan en steeds in zindelijken toestand moet 
worden gehouden. 

2. Voor de bezoekers moet bij de toiletge
legenheid eene behoorlijke gelegenheid bestaan 
om de handen te wasschen. 

§ 7. Voorschriften, betreffende inrichtingen, waar
in zwak-alcoholische dranken mogen worden ver
kocht zonder een verlof A (artikel 39, lid 3, der 

Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476)). 

38. Zwak-alcoholische dranken mogen, op 
de wijze omschreven in artikel 39, lid 1, onder b, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n° . 476), in het 
klein worden verkocht zonder een verlof A in 
winkels, pakhuizen of andere inrichtingen, in
dien aan de volgende voorwaarden wordt vol
daan: 

10. de winkels, pakhuizen of andere inrich
tingen moeten kennelijk het karakter hebben 
van eene verkoopplaats, terwijl de localiteit, 
waarin de verkoop plaats vindt, niet tevens 
woonkamer mag zijn ; 

20. in de localiteit, waarin de verkoop plaats 
vindt, moet op duidelijk leesbare en zichtbare 
wijze aan het publiek worden kennis gegeven, 
dat aan kinderen beneden den 16-jarigen leef
tijd geen alcoholhoudende dranken zullen wor
den verkocht ; 

30_ in de localiteit, waarin de verkoop plaats 
vindt, mag niet tevens het bedrijf van kapper 
of barbier worden uitgeoefend, terwijl de loca
liteit evenmin binnenshuis gemeenschap mag 
hebben met eene andere localiteit, waarin dat 
bedrijf wordt uitgeoefend. 

§ 8. Slotbepalingen. 

39 . Onze besluiten van 17 Juli 1905 (Staats 
blad no. 240), 7 Februari 1906 (Staatsblad n°. 22), 
en 14 October 1925 (Staatsblad n°. 416), zooals 
die besluiten zijn gewijzigd bij latere besluiten, 
vervallen. 

40 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel Drankwetbesluit 1932. 

41. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 April 1932. 

Onze Minister, belast met de uitvoering van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), is tevens 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1932. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Vers c huur. 

(Uitgeg. 18 Jlfacirt 1932.) 

s. 98. 

17 Maart 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holl and van 2 Maart 1931, waar
bij werd goedgekeurd het besluit van den 
Raad der gemeente Alphen aan den Rijn 
van 9 Februari 1931, inhoudende een ver
ordening tot wijziging van die op den 
keuringsdienst van vee en vleesch in de 
gemeente Alphen aan den Rijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Novem
ber 1931, n°. 1027 E. , afdeeling Volksgezond
heid, en van Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Binnenlandsche Za ken en Land
bouw van 22 December 1931, n°. 12619, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat door den raad der ge
meente Alphen aan den Rijn in zijn vergade
ring van 9 Februari 1931 een verordening tot 
wijziging van die op den keuringsdienst van 
vee en vleesch in de gemeente Alphen aan den 
R ijn werd vastgesteld, welke verordening bij 
besluit van 2 Maart 1931 door Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland werd goedgekeurd; 

Overwegende, dat thans artikel 3 van deze 
verordening van den raad der gemeente Alphen 
aan den Rijn van 9 Februari 1931 een alge
meen verbod inhoudt om vleeschwaren in de 
gemeente in te voeren gedurende het tijdvak 
van 1 April-1 October anders dan tusschen 
des voorrniddags 7 uur en des namiddags 3 
uur en gedurende de overige maanden van 
het jaar anders dan tusschen des voormiddags 
9 uur en des namiddags 3 uur, tenzij van dit 
verbod schriftelijk ontheffing is verleend; 

dat artikel 4 van deze verordening een 
ieder, die vleeschwaren in de gemeente in
voert, verplicht, die vleeschwaren zonder op
onthoud I angs den kortsten weg naar het keu
ringslokaal te vervoeren ten einde het inge
voerde aan een onderzoek te doen onderwer
pen ; 

dat krachtens artikel 5 van deze verorde
ning ieder, die vleeschwaren vervoert, in zijn 
bezit of onder zijn beheer heeft, verplicht is 
die vleeschwaren op eerste vordering v~n de 
bevoegde ambtenaren te vertoonen en, zoo dit 
verlangd wordt, over te brengen of te doen 
overbrengen naar de door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen localiteit; 

Overwegende, dat artikel 2, lid 2, van de 
Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524), 
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inhoudt,. dat bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur 111 het belang van de volksgezondheid 
voorschriften worden gegeven betreffende het 
verduurzamen en toebereiden van vleesch en 
wordt bepaald, welke stoffen bij het bereiden 
van vleeschwarnn niet mogen worden ge
bruikt · 

dat de wetgever daardoor ook ten aanzien 
van- vleeschwaren de bevoegdheid van den 
gemeenteraad heeft beperkt tot de regeling 
van den keuringsdienst, aan welken het toe
zicht op de naleving van de centrale voor
schriften en de _opsporing van overtredingen 
van die voorschr_,_ften is opgedragen ; 

dat de raad b1J de regeling van den dienst 
wel ook andere dan de in artikel 21 van de 
Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524) 
genoemde punten, dien dienst betreffende kan 
regelen , maar daarbij moet handhaven h~t be
ginsel van de wet, dat het vervoer van vleesch 
en vleeschwaren niet door keuringen bij in
voer 111 de gemeenten mag worden belemmerd 
op welk beginsel a ll een ten aanzien van vleesch 
een uitzond_ering _van beperkten omvang is 
toegestaan rn arti kel 8, eerste I id, van de 
wet; 

0. dat derha lve moet worden aangenomen 
dat een verordening als die van den raad de; 
gemeente Alphen aan den Rijn van 9 Februari 
1931 treedt in hetgeen is van a lgemeen Rijks
be lang; 

dat deze verordening daarmede is in strijd 
~et a_1:t1kel 193 der Gemeentewet, derhalve is 
in stnJd met de wet; 

Overwegende, dat daarom Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland de verordening van den 
raad der !iemeente __ Alphen aan den Rijn van 
9 Februan 1931 b1J hun besluit van 2 Maart 
1931 niet hadden behooren goed te keuren· 

Gelet op artikel 166 van de Provinci~le 
Wet· 

G;let op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
2 Maart 1932, n°. 131 E., Afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land'. 
bouw van 14 Maart 1932, n°. 3598, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland van 2 Maart 1931 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid 1s belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravcnhage, den 17den Maart 1932. 

W'1LHEU.IL A. 
D e Äfiniste1· v an Arbeid, Handel en- J.Yijve1·heid , 

T. J . V ers c h u u r. 
D e M iniste1· van Staat 

Ministe1· van Binnenlandsche 'zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beer e nbrouck. 

( Uitgeg. 4 April 1932.) 

s. 99 . 

17 Maart 1932. BESLUIT tot aanw1Jzrng 
overeenkomstig artikel 133 vijfde lid der 
hooger-onderwijswet van i~ N ede,·landsch
l ndië in 1932 verworven getuigschriften. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 12 
Maa1:t 1932, n°. 1098, afdeeling Hooger On
derw1Js; 

Gelet __ op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderw1iswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
de in 1932 afgegeven getu igschr iften van di> 

afdeeling gymnasium en van de afdeeling · 
hoogere burgerschool met vijfjar igen cursus B 
van het Chri stelijk lyceum te Bandoeng, staan
de onde:·. het bestuur van de vereeniging " H et 
Chr,stehJk L ycemn" te Bandoeng, van de af
deel ing gymnasium en van de afdeeling 
hoogern burgerschool met vijfjarigen cursus B 
van het Bataviaasch lyceum, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te B atavia, van 
de hoogere_ burgerschool met vijfjarigen cursus 
B voor me1sies te W eltevreden, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te Batavia, van 
de afdeeling B van de Roomsch-Katholieke 
Algemeene Middelbare school der Strada
vereeniging te W eltevreden en van de afdee
ling B van de Salemba Algemeene Middel
bare School 1:6 Batavia worden gelijkgesteld 
met het getu,gschnft, bedoeld in artikel 11 
der hooger-onderwij swet, met dien verstande 
d~t de bezitters van die getuigschriften, met 
lil tzonderrng van het getuigschrift van de af
deel i ng gymnasicun van het Christelijk lycecun 
te Bandoeng en van de a fdeeling gymnasium 

, van het Bataviaasch lyceum, slechts worden 
toegelaten tot de examens in de faculteiten 
der geneeskunde, der wis- en natuurkunde en 
der veeartsenijkunde zoomede tot de examens 
in _de vereenigde fac~1 lteiten der rechtsgeleei·d
he1d en der letteren en wijsbegeerte en in de 
vereen igde faculteiten der wis- en natuurkunde 
en der letteren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1932. 

s. 100 

W1LHELMINA. 
De M inister van Onder.wijs, 
lî.·u,v, ten en W etenschavpen, 

J . Te r p s t ra. 
(Uit geg. 1 _April 1932.) 

17 Maa1·t 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes luit van d e n Raad van de 
Gemeente Oud-Beijerland van 5 December 
1930 inzake toepassing van verhaal van 
pens ioensbijdragen krachtens het vierde 
1 id van artikel 36 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

Wij WILHELM!, A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Financiën en van Onzen Minister van Staat 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land'. 
bouw van 3 Februari 1932, n°. 58, Afdeeling 
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Pensioenen en Eerediensten ; en van 9 Fe
brua1·i 1932, n°. 2011, Afdeeling Binnen
landsch bestuur, betreffende het besluit van 
den Raad van de Gemeente OudrBeijerland 
van 5 December 1930 om op de jaarwedden 
van het Gemeentepersoneel te verhalen 5 % 
bijdragen voor weduwen- en weezenpensioen, 
met dien verstande dat op de eerste f 1000 
van den grondslag geen verhaal wordt toege
past; 

0 . dat het vierde I id van artikel 36 der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ver
haal der bijdrage voor weduwen- en weezen
pensioen toelaat tot ten hoogste 51/2 % van den 
pensioensgrondslag, beperkt op den voet van 

. artikel 98 dier wet; 
dat dit lid bedoelt het inkomstendeel boven 

f 3000 volkomen buiten aanmerking te doen 
blijven bij de vaststelling van het gedeelte 
der bijdrage voor weduwen- en weezenpensioen, 
welke op den ambtenaar kan worden ver
haald, daar dit inkomstendeel evenzeer vol
komen buiten aanmerking blijft bij de vast
stelling van dit pensioen; 

dat mitsdien bovengemeld besluit van den 
Raad van de Gemeente OudrBeijerland in 
strijd is met het vierde l id van artikel 36 der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240); 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 1 

Maart 1932, n°. 28); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Financiën en van Onzen Minister van 
Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 10 Maart 1932, n°. 103, Af
deeling Pensioenen en Eerediensten; en van 
14 Maart 1932, n°. 4022, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd besluit van den Raad van de 

Gemeente OudrBeijerland te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift aan den R aad van State zal worden 
gezonden. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1932. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, D e Ge e r . 

s. 101. 

De Minist e1· van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

{ Uitgeg. 29 Maart 193 2 .) 

17 11faart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Wegenfonds voor het dienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 23,250,000 

s. 102. 

17 Maart 1932. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van de Staat mijnen in 
Limburg voor het dienstjaar 1932. 

s. 103. 

17 Maart 1932. WET tot vaststelling van_ het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen ) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

De be{rrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 165,453,229 
Ti tel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 165,453,229 

s. 104. 

18 jjfaart 1932. WET houdende tijdelijke kor
ting op de uitkeeringen bedoeld in artikel 3, 
onder b, van de wet. van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) en in artikel 72 van de 
wet van 17 Juni 1905 (Staat.sblad no. 210). 

Bijl. _Handel. 2• Kamer 1931 /1932, n°. 178, 
1-14. 

Handel. id. 1931/1932, bladz. 1472- 1496, 
1500- 1512, 1556-1580. 

Bijl. Handel. l • Kame~ 1931/1932, n°. 178, 
1 bladz. 1- 6. 

Handel. id. 1931/1932, bladz. 487- 503. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een tijdelijke korting toe 
te passen op de uitkeeringen, bedoeld in ar
tikel 3, onder b, van de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) en in artikel 72 van de wet 
van 17 Juni 1905 (Staatsblad n°. 210): 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. L 1. In elk der jaren 1932/33, 1933/34 

en 1934/35 wordt de uitkeering, ingevolge ar
tikel 3, onder b, van de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) uit het gemeentefonds aan 
iedere gemeente te doen, verminderd met 3 
percent van het bedrag der door of vanwege 
het gemeentebestuur vastgestelde wedden en 
loonen over 1931 van het in vasten dienst der 
gemeente zijnde personeel. 

2. De in het eerste lid bedoelde verminde
ring blijft achterwege, indien of voorzoover een 
gemeente, hoewel het peil harer wedden en 
loonen, inbegrepen het verhaal der pensioenbij
dragen, op 1 Mei van elk der jaren 1932, 1933 
en 1934, gemiddeld 3 of meer percent lager is 
d a n gedurende het jaar 1931, e n hoewel bij de 
heffing van opcenten op de gemeentefondsbe-
lasting geen gebruik is gemaakt van de be
voegdheid, verleend in het tweede lid van ar
tikel 283 der gemeentewet, en de overige hef
fingen op 1 Mei van elk der jaren 1932, 1933 
en 1934 tot redelijke bedragen zij n opgevoerd, 
er niet in slaagè de begrooting sluitend te maken 
zonder het heffen van meer dan 40 opcenten 

Titel B. K apitaaldienst 9,800,000 i 
op de gemeentefondsbelasting. 

3. De in het eente lid bedoelde verminde
ring bl\jft even7.eer achterwege, indien de ge

Geheele dienst f 33,050,000 1 meente minder dan 5000 inwoner, telt of indien 
door Ons is verklaard, dat het gemiddeld peil 
der wedden en loonen, inbegrepen het verhaal 
der pensioenbijdragen, niet voor verlaging in 
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aanmerking komt, in beide gevallen voor zoover 
de gemeente overigens aan de voorwaarde vol
doet, dat zij, hoewel bij de heffing van opcenten 
op de gemeentefondsbelasting geen gebruik is 
gemaakt van de bevoegdheid, verleend in het 
tweede lid van artikel 283 der gemeentewet, en 
de overige heffingen tot redelijke bedragen zij n 
opgevoerd, er niet in slaagt de begrooting slui
tend te maken zonder het heffen van meer dan 
40 opcenten op de gemeentefondsbelasting. 

Art. IL 1. In elk der jaren 1932, 1933, 1934 
en 1935 wordt de uitkeering, bedoeld in artikel 
72 van de wet van 17 Juni 1905 (StaatsNad 
n°. 210), voor iedere provincie verminderd met 
respectievelijk 2, 3, 3 en 1 percent van het be
drag der wedden en loonen over 1931 van het 
in vasten dienst der provincie zijnde personeel. 

2. De in het eerste lid bedoelde verminde
ring blijft achterwege, indien of voorzoover een 
provincie, hoewel het peil harer wedden en 
loonen, inbegrepen het verhaal der pensioen
bijdragen, op 1 Mei van elk der jaren 1932, 
1933, 1934 en 1935 gemiddeld 3 of meer per
cent lager is dan gedurende het jaar 1931, en 
hoewel de overige heffingen op 1 Mei van elk 
der jaren 1932, 1933, 1934 en 1935 tot redelijke 
bedragen zijn opgevoerd, er niet in sla,i,gt de 
begrooting sluitend te maken zonder het heffen 
van meer dan 20 opcenten op de vermogens
belasting en de inkomstenbelasting. 

3. De in het eerste lid bedoelde verminde
ring blijft evenzeer achterwege, voorzoover door 
Ons is verklaard, dat het gemiddelde peil der 
wedden en loonen, inbegrepen het verhaal der 
pensioenbijdragen, niet voor verlaging in aan
merking komt, en de provincie overigens aan 
de voorwaarden van het tweede lid voldoet. 

Art. III. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden voorschriften gegeven tot uit
voering van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 18den Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De 11{ inister van Financiën, D e G e e r. 
De J}J inister van Staat, 

Minister van B innenl. Zaken en Landbouw, 
R u v s d e B e e r e n b r o u c k. 

• (Uitgeg. 24 .Maart 1932.) 

s. 105. 

19 Maart 1932 . WET tot w1Jz1gmg van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. 

s. 106. 

19 Maart 1932. WET tot verklarin!l" van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor het uitbreiden 
van de gemeente-lichtfabrieken te Gouda. 

s. 107. 

19 Maart 1932. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1916 
(Staatsblad n° . 171), van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakel ijke rech
ten, nood ig voor het aanleggen van een 

verbindingsweg tusschen de haven te Spijk, 
(gemeente Bieruni) en den Achteromweg 
a ldaar. 

s. 108. 

19 Maart 1932. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zake
lij ke rechten, noodig voor en ten behoeve 
van den bouw van eene tramremise, met 
aanhoorigheden, het verbreeden van een 
gedeelte van de Laan-van-Nieuw-Oost-Indië 
en het aanleggen van daarbij aansluitende 
verkeerswegen te 's-Gravenhage. 

s. 109. 

19 Maart 1932. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan da 
stichting "het St. Vincentius Seminarie" 
te W ernhoutsbu1·g (Zundert) van de per
ceelen kadastraal bekend gemeente Zun
de,·t, sectie E, nos. 1201 en 1419. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat de stichting "het St. Vincentius Semi
narie" te W ernhoutsbw·g (Zundert) in koop 
heeft gevraagd de perceelen kadastraal be
kend gemeente Zundert, sectie E, nos. 1201 en 
1419, en dat het belang van den Staat zich 
tegen dezen verkoop niet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de stichting "het St. 
Vincentius Seminarie" te W ernhoutsbu,·g (Zun
dert) van de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Zundert, sectie E, nos. 1201 en 1419, 
geconstateerd bij de in afschrift aan deze wet 
gehechte akte d.d. 10/12 September 1931. 

Lasten en hevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1932. 
WILHELM! A . 

De Ministe,· van Financiën, De Ge e r. 
(Uitgeg. 8 April 1932.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1°. Mr. Johannes P leyte, Ontvanger der 

registratie en domeinen te Breda, in deze hoe
' danigheid handelende namens den Staat der 

ederlanden, hiertoe gemachtigd door den Di
recteur der registratie en domeinen te Mid,del
burg bij brief van den 24 Augustus 1931, n° . 
4880, gegrond op de missive van den Minister 
van Financiën d.d. 11 Juni 1931, n° . 6, afd. 
Domeinen, 

2°. de Hoog Eerwaarde heer Henricus Ro
mans, Provinciaal der Eerwaarde Paters Laza
risten , wonende te Nijmegen, ten deze han
delende als Directeur der Stichting " het Sint 
Vincontius Seminarie" te Wernhoutsburg, Zun
dert, 

verklaren, onder voorbehoud der goedkeu
ring bij de wet, te zijn overeengekomen als 
volgt: 

De Staat der Nederlanden verkoopt en 
1 draagt over in eigendom voor de som van 
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f 4200 aan de stichting "het Sint V incentius 
eminarie" te W ernhoutsburg, ten behoeve 

van welk stichting de ondergeteekende sub 2 
genoemd, als daartoe volgens de bepal ingen 
van de stichtingsakte, verleden op 4 J un i 
1897 door den destijds te Breda standplaats 
hebbenden notaris M. W . Steins B i chop, be
voegd, voor dat bedrag koopt en in eigendom 
aan neemt : 

de perceelen grond te Wernhout, kadastraal 
bekend gemeente Z undert, sectie E, nos. 1201, 
groot 3.5 3. 70 H .A., en 1419, groot 0.45.40 
H.A. 

Terzake van deze overeenkomst van koop en 
verkoop zijn partijen verder overeengekomen: 

Art. 1. Het verkochte gaat op de koop ter 
over met a ll e daaraan verbonden rechten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden en in den staat, waarin het zich bij de 
aanvaarding bevindt. 

Alle vrij waring, behalve die voor den eigen
dom, wordt uitgesloten. 

Art. 2. De betaling van den koopprijs zal 
geschieden ten kantore en in handen van den 
Ontvanger der registratie en domeinen te 
B reda op 1 Maart 1932, tenzij op dat tijdstip 
de voorbehoudene wettelij ke goedkeuring dezer 
overeenkomst nog niet mocht zijn verleend. 
In d it geval zal de betaling van den koop
prijs ten kantore en in handen van voornoem
den Ontvanger moeten geschieden binnen 14 
dagen nadat deze ambtenaar aan de koopster 
zal hebben kermis gegeven, dat bedoelde goed
keuring i verleend. Van deze kennisgeving 
za l blij ken uit een door voornoemden Ontvan
ger aan den voet der akte te stellen g dag
teekende en onderteekende verklaring. Vóór
dat deze betaling heeft plaats gehad, zal de 
levering van het gekochte door overschrijving 
dezer akte in de openbare registers niet kun
nen worden gevorderd. 

A,·t. 3. De aanvaarding in eigendom van 
het gekochte kan geschieden op het oogenbl ik 
van de betaling van den koopprijs. 

Art. 4. De koopster zal nimmer eenige ver
goeding kunnen vorderen wegens verkeerde 
opgave van de grootte van het verkochte, ter
wijl zij bovendien uit dien hoofde nimmer 
eenige actie zal kunnen in tellen tot ontbin
ding dezer overeenkomst. 

Art. 5. De grond- en andere lasten, van het 
gekochte geheven wordende, zijn ten laste van 
de koopster sedert 1 J anuari 1932. 

Art. 6. De kosten dezer akte, welker over
ch rijving in de openbare registers za l plaats 

hebben door de zorg van voornoemden Ont
vanger, zij n ten laste van den Staat. 

A ldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
B reda en N ijmegen den 10/12 September 1931. 

De ontvanger de,· registratie 
en do1neinen te B reda, 

(get.) Pleyte. (get.) H . R omans. 

Voor gelijkluidend af chrift, 
De Secretaris-Generaal, 

van het Ministerie van Financiën, 
(get.) van Asch van Wijck. 

s. 110. 

19 Maart 1932. WET , houdende bepalingen 
tot heffing van opcenten op den suiker
accijns ten behoeve van het "Leeningfond 
1914"; tot verhooging van de opcenten ten 
behoeve van genoemd fonds op den wij n
accij ns, op het zegelr cht van bui tenl and
sche effecten en op den taba ksaccijns voor 
sigaretten; tot heffing van een invoerrecht 
op zuidvru hten; tot beë ind iging van de 
heffing van opcenten op de grondbelasting, 
voor zoover het ongebouwd betreft, en tot 
beteugelmg van den smokkelhandel in si
garettenpapier. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wen chelij k is de inkomsten van het 
,.Leerungfonds 1914" te versterken en in v,•r
band hiermede eene wijziging te brengen in de 
Tariefwet 1924 ( taatsblad n°. 568), terwij l 
voorts de noodzakelij khe id is gebleken den 
smokkelhandel in sigarettenpapier te beteu
gelen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

A fdeel ing I . 
Art. 1. ln de Leeningwet 1914 (Staatsblad 

n° . 612) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

I. Aan het eerste lid van artikel 33 wordt, 
met vervanging van de punt aan het slot door 
een punt-komma, toegevoegd: 

g. de opbrengst der invoerrechten op ver
sche bananen, citroenen, mandarij nen en 
smaasappelen. 

I I. Artikel 34bis wordt gelezen a ls volgt: 
Er worden geheven: 
a. twintig opcenten op de aanslagen in de 

grondbelasting over de belastingjaren 1917 
tot en met 1932; 

b. twintig opcenten op de aanslagen in de 
grondbelasting wegens gebouwde e igendommen 
over het be lastingjaar 1933. 

III. Aan letter a van het eerste lid vau 
artikel 36bis wordt het volgende toegevoegd: 

Met afwijking van het hiervoor bepaalde 
worden op de zegel rechten welke geheven of 
verschuldigd worden in het tijdvak van 1 April 
1932 tot en met 31 December 1933 een zoo
danig aantal opcenten geheven al gel ij k staat 
met een heffing van tachtig cent van iedere 
honderd gulden van het kapitaa l in het stuk 
uitgedrukt. 

IV. Letter b van artikel 37 wordt gelezen 
als volgt: 

Tien opcenten op den accij ns op de soorten 
van suiker, genoemd in artikel 1, § 1, letters 
a, b, c, d.en f van de Su ikenvet 1924 (S taats
blad n°. 425'), welke geheven wordt in het t ijd
vak van 1 April 1932 tot en met 31 December 
1933. 

V. Aan letter c van artikel 37 wordt een 
nieuwe zin -~gevoegd, luidende a ls volgt: 

Met afw1J k111g van het in den vorigen ziu 
bepaalde worden voor het tijdvak van 1 April 
1932 tot en met 31 December 1933 in de plaat.s 
van twintig, tachtig opcenten geheven. met 
dien verst_~nde, dat ,de heffing tot twintig op
centen bhJft beperkt voor wij n, ten aanzien 
waarvan ten genoegen van Onzen Minister van 
Financiën wordt aangetoond, dat hij is ver-
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vaardigd uit andere versche boomvruchten dan 
druiven. 

2. In de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) , 
laatstelijk gewijzig,d bij de wet van 19 Decem
ber 1931 (Staatsblad n° . 530), wordt tot en 
met 31 December 1933 in onderdeel I van post 
139 van het bij genoemde wet behoorende ta
rief onder een nieuw volgnummer l0bis inge
voegd: 

Bananen, citroenen, mandarijnen en sinaas-
appelen . . .......... . .. waarde .. ...... .... . .. 10 pct. 

De volgende bedragen, welke bij de posten 2, 
onderdeel II, 30, onderdeel II, 35, 55, 70, on
derdeel II , 104, 119 en 139 , onderdeel III, 
letters A en B voorkomen in de kolom "Rech
ten" van het evengenoemde tarief, worden tot 
en met 31 December 1933 vervangen door de 
daarachter aangegeven bedragen, te weten : 

1,15 door 1,30 
2,50 2, 75 
6,25 6,85 

12,45 13,60 
18 , 70 20,40 
24,90 27,15 
26,15 28,55. 

3. Onverminderd de heffing van opcenten 
en verhoogde opcenten ingevolge artikel 1, 
worden de tien opcenten op den su ikeraccijns 
en de zestig nieuwe opcenten op den wijn
aocijns, met inachtneming van de navolgende 
bepalingen, nagevorderd van de suiker en van 
den wijn, die met ingang van 1 April 1932 in 
het vrije verkeer in een opslagplaats voorhan
den zijn, alsmede van de hoeveelheden su iker 
en wijn, die met ingang van dien dag in ver
voer zijn naar eene opsl·agplaats in het vrije 
verkeer. Hieronder zijn niet begrepen partijen 
wijn waarvan belanghebbende desgevorderd ten 
genoegen van Onzen Minister van Finauc.iën 
aantoont, dat hij ze reeds vóór 1 Februari 1932 
voor persoonlijk gebruik in voorraad had. 

Wijn, voor den accijns waarvan verlengbaar 
krediet wordt genoten, wordt voor de toepas
sing van deze wet geacht niet in het vrije ver
keer te zijn. 

Voor de berekening van de nagevorderde 
opcenten worden kandij, ruwe suiker en bas
terd geacht te zijn belast met een accijns van 
f 22.50 per 100 kilogram. 

4. Van de in het vorig artikel bedoelde 
navordering zijn uitgezonderd de voorraden 
suiker en wijn die per opslagplaats , met inbe
grip van de hoeveelheden die, met ingang van 
1 April 1932 naar die opslagplaats in vervoer 
zijn, onderscheidenlijk niet grooter zijn dan 
duizend kilogram en honderd liter. 

Onder opslagplaats is te verstaan ieder ge
bouw, erf of besloten terrein. 

Indien iemand in dezelfde gemeente meer 
dan één opslagplaats in gebruik heeft, worden 
deze voor ·de toepassing van deze wet als één 
opslagplaats beschouwd. 

Voorraden, grooter dan duizend kilogram of 
honderd liter, zijn voor de volle hoeveelheid 
aan navordering onderworpen. 

5. De gebruiker of hoofdgebruiker van eene 
opslagplaats, waarin suiker of wij n met inbe
grip van de hoeveelheden suiker of wijn, welke 
met ingang van 1 April 1932 naar de opslag
plaats in vervoer zijn, in zoodanige hoeveelheid 
aanwez ig is, dat de voorraad voor navordering 

in aanmerking komt, moet hiervan den eersten 
April 1932 - en indien de voor navordering 
vereischte voorraad door lateren ins! ag vaa 
reeds vóór 1 April 1932 afgezonden hoeveel
heden wordt bereikt of verhoog-cl - telkens 
den eerstvolgenden werkdag na den dag van 
inslag tegen ontvangbewijs schriftelijk aangifte 
doen bij den ontvanger der accijnzen over de 
gemeente waarin de opslagplaats gelegen is . 

De aangifte moet onderteekend zijn en moet 
bevatten: 

a . naam en woonplaats van den aangever; 
b. aanduiding van de opslagplaats waarin 

de suiker of de wijn zich bevindt; 
c. de voor navordering in aanmerking ko

mende hoeveelheid su iker of wijn die in iedere 
opslagplaats aanwezig is. 

Onze Minister van Financiën kan toestaan, 
dat aangiften op ' een lateren dag dan in het 
eerste lid van dit artikel is bepaald, worden 
ingediend. 

Onze genoemde i\,1inister ste lt voorts de voor
schriften vast, welke noodig zijn voor de uit
voering van dit en de vorige twee artikelen. 

6. De wegens navordering verschuldigde be
dragen moeten uiterlijk den eersten Juni 1932 
ten kantore van den ontvanger der accijnzen 
worden voldaan, door dengene die overeen
komstig het vorig artikel tot aangifte ver
plicht is . 

Bij uitvoer met teruggaaf van accijns van 
s uikerhoudende goederen, die ten uitvoer zijn 
aangegeven vóór 1 J a nuari 1933, wordt de 
teruggaaf berekend naar f 22 .50 per 100 kilo
gram suiker, tenzij belanghebbende ten genoe
gen van Onzen Minister van Financiën aan
toont, dat hij van de suiker, waarmede de 
goederen zijn vervaardigd, den accijns, ver
hoogd met 10 opcenten, heeft betaald of dat 
hij daarvoor is gedebiteerd. 

7. De ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen zijn gedurende de maand April 1932 
bevoegd woningen en andere panden, ook 
tegen den wil van den bewoner of gebruiker 
te betreden, m its onder inachtneming van de 
vormen voorgeschreven in de artikelen 181 en 
183 van de Algemeene ·wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38). 

Suiker en wijn die in de maand April 1932 in 
een e opslagplaats worden aangetroffen, a ls
mede suiker en wijn welke blijken in die 
maand uit de opslagplaats te zijn afgeleverd 
of verbruikt, worden, voor zoover niet het 
tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht 
reeds met ingang van den eersten van die 
maand in de opslagplaats aanwezig of daar
heen onderweg te zijn geweest. 

8. Overtreding van artikel 5, hetzij door 
geen aangifte te doen , hetzij door den voorraad 
te l aag aan te geven, wordt gestraft 1net een 
geldboete van ten hoogste tien cent per kilo
gram niet aangegeven of te weinig aange
geven suiker en van ten hoogste zestig cent per 
liter niet aangegeven of te weinig aangegeven 
wijn, doch in beide gevallen van ten minste 
vijf en twintig gulden. Geen strafbaar feiL 
bestaat, indien de te weinig aangegeven su iker 
of wijn n iet meer dan vijf ten honderd be
draagt van de aangegeven hoeveelheid. 

Overtreding van een door Onzen Minister 
van Financiën op grond van het laatste lid 
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van artikel 5 uitgevaardigd voorschrift wordt 
gestraft met een geldboete van ten minste vijf 
en twintig gulden en ten hoogste vijfhonderrl 
gulden . 

Afdeeling ll. 

9. Met wijziging van artikel IV van de we!. 
van 15 Mei 1931 (Staatsblad n°. 189) wordt 
aan letter d van artikel 37 van de "Leening
wet 1914" een nieuwe zin toegevoegd, luidende 
als volgt: 

Met afwijking van het hier bepaalde worden 
voor het tijdvak van 1 April 1932 tot en met 
31 December 1933 in de plaats van dertig, 
vijftig opcenten geheven. . 

10. Met afwijking van artikel 41 van de 
Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712 ) mogen 
in het tijdvak van 1 April 1932 tot en met 
31 Juli 1932 sigarettenverpakkingen in het 
vrije verkeer worden verkocht, te koop aange
boden, afgeleverd of ten verkoop in voorraad 
gehouden, welke zijn voorzien van het zegel 
voor de hoofdsom van den accijns en van het 
aanvullingszegel benoodigd voor de heffing 
van dertig opcenten. 

11. Het wegens de nieuwe twintig opcenten 
verschuldigde bedrag wordt nagevorderd van 
dengene, die met ingang van 1 Augustus 1932 
in het vrije verkeer, anders dan voor eigen 
gebruik, sigaretten in voorraad heeft, waar
voor blijkens de op de verpakking aange
brachte zegels, alleen de hoofdsom van den 
accijns en dertig opcenten op den accij ns zijn 
voldaan. · 

De wegens navordering overeenkomstig het 
vorig lid verschuldigde bedragen moeten uiter
lijk op 1 October 1932 worden betaald. 

Onze Minister van Financiën stelt, na de 
Commissie van deskundigen, bedoeld in arti
kel 53 van bovengenoemde Tabakswet, te heb
ben gehoord, de voorschriften vast welke noo
dig zijn ter uitvoering van het eerste en het 
tweede lid. 

Overtreding van deze voorschriften wordt 
gestraft met een geldboete van ten minste vijf 
en twintig gulden en ten hoogste vijfhonderd 
gulden. 

Voor de toepassing van dit artikel en van de 
ter uitvoering daarvan vastgestelde voorschrif
ten gelden mede de artikelen 48 , 61 en 77 van 
bovengenoemde Tabakswet. 

Afdeeling III. 

12. 'l'en aanzien van het vervoer van siga
rettenpapier is het bepaalde in artikel 161, 
letter f, en in de artikel en 162 en 163 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) niet van toepassing. Het vervoer 
van sigarettenpapier in een hoeveelheid van 
tweehonderd gram of minder behoeft niet door 
een binnenlandsch paspoort te zijn gedekt. 

Voor sigarettenpapier wordt een binnen
landsch paspoort slechts afgegeven, indien 
blijkt van den wettigen invoer. 

13. Sigarettenpapier mag buiten entrepot 
niet in eene grootere hoeveel heid dan twee
honderd gram voorhanden zijn in een gebouw, 
op een erf of op een besloten terrein, tenzij 
gedekt door een document. 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet ten 
aanzien van het in eene sigarettenfabriek voor-

handen sigarettenpapier, waarvoor vrijdom van 
invoerrecht wordt genoten. 

Als documenten tot het dekken van in een 
gebouw, op een erf of op een besloten terrein 
voorhanden sigarettenpapier kunnen dienen 
documenten, welke zijn afgegeven overeenkom
stig de wettelijke bepalingen omtrent den in-, 
uit- en doorvoer van goederen, en binnenland
sche paspoorten. 

'l'en aanzien van sigarettenpapier in blaadjes 
wordt voor de toepassing van dit artikel en het 
vorig artikel het omhulsel in het gewich t be
grepen. 

14. Onze Minister van Financiën is be
voegd: 

a. hetzij voor het geheele land, hetzij voor 
bepaalde gemeenten, afwijk ing toe te staan 
van het in de artikelen 12 en 13 bepaalde; 

b. bepalingen vast te stellen krachtens 
welke sigarettenpapier op de door hem voor 

' geschreven wijze aan zegeling of stempeling 
wordt onderworpen. 

Indien Onze voornoemde Minister gebruik 
maakt van de hem onder letter b van het eer
ste lid gegeven bevoegdheid, mag, behoudens 
de door hem bepaalde uitzonderingen , onge
zegeld of ongestempeld sigarettenpapier niet 
worden vervoerd of in een gebouw, op een erf 
of op een besioten terrein voorhanden zijn. 

15 . De ambtenaren der invoenechten en 
accijnzen zijn bevoegd naar de aanwezig·he id 
van sigarettenpapier een onderzoek in te stel
len: 

a. in de winkels, magazijnen, werkplaatsen 
en andere lokaliteiten of ruimten in gebru ik 
bij personen aan wie een bedrijfsvergunning, 
als bedoeld is in artikel 14 der Tabakswet 1921 
(Staatsblad n°. 712) is uitgereikt; 

b. in de gebouwen, op de erven of op de 
besloten terreinen, ten-aanz ien waarvan rede
lijkerwijze vermoed kan worden, dat al daar 
overtreding van Afdeeling III van deze wet 
of van een daarop gegronde bepaling plaats 
vindt. 

vVordt hun de toegang belet of geweigerd, 
dan verschaffen zij zich dien desnoods met 
behulp van den sterken arm. 

Lokal en die uitsluitend tot woning dienen, 
of die alleen door een woning, uitslui tend 
hiertoe dienende, toegankelij k zijn, treden zij 
tegen den wil van den bewoner niet binnen 
dan op vertoon van een bijzondere lastgeving 
van den burgemeester of van den kantonrech
ter, tenzij eenig voorwerp aan het onderzoek 
van de ambtenaren mocht worden onttrokken 
en zij dit in die lokalen zien overbrengen. De 
lastgeving zal niet worden geweigerd dan met 
opgaaf van redenen. De verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen der visitatie blij ft steeds 
voor de ambtenaren die haar verrichten. Van 
het binnentreden maken zij proces-verbaal op, 
dat binnen tweemaal vier en twi ntig uren aan 
den bewoner in afschrift wordt medegedeeld . 

De ambtenaren zijn bevoegd personen te 
visiteeren, die zij om bijzondere redenen er van 
verdenken, dat zij sigarettenpapier met zich 
voeren. 

16 . Bij visitatie ingevolge het eerste lid van 
het vorig artikel teekenen de ambtenaren op 
de documenten, die hun tot het dekken van 
het voorhanden sigarettenpapier worden ve r-
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toond, de bevonden hoeveelheid aan. De docu
menten blij ven alsdan voor die hoeveelheid 
geldig. Documenten die niet worden vertoond 
verliezen hun geldigheid. 

Documenten welke ouder zijn dan zes maan
den na de afgifte en welke vóór den afloop 
van di en t;ermijn niet door den ontvanger der 
accijnzen zij n verlengd, zijn tot het dekken van 
het voorhanden sigarettenpapier niet geldig. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd den 
in het vorig lid genoemden oormijn voor door 
hem aan te wijzen gemeenten te verlengen of 
te verkorten. 

17. H et in strijd met deze wet of een daar
op gegronde bepaling voorhanden zijn van 
sigarettenpapier niet gedekt door een document 
wordt gestraft met een geldboeoo van ten 
hoogste tienmaal het invoerrncht van het s iga
retoonpapier ten laste van den gebruiker van 
het gebouw, erf of besloten terrein. 

Met dezelfde straf wordt gestraft het vervoer 
of het voorhanden zijn van ongezegeld of onge
soompeld sigarettenpapier in strijd met artikel 
14 van deze wet of eene daarop gegronde 
bepaling, zulks voor zooveel het voorhanden 
zij n ·betreft, ten laste van den gebruiker van 
het gebouw, erf of beslooon terrein. 

De schuldige kan, in plaats van met geld
boete, met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden worden gestraft, indien hij weet of 
redelijke1-wijze moet vermoeden, dat het siga
rettenpapier in strijd met de wettelijke bepa
lingen is ingevoerd, 

Het sigarettenpapier en zijn verpakking wor
den verbeurd verklaard. 

18. Overtreding van een door Onzen Minis
ter van Financiën krachtens artikel 14 gegeven 
voorschrift wordt voor zoover zij niet strafbaar 
is gesteld bij het vorig artikel, gestraft met 
een geldboete van ten hoogste vijfhonderd 
gulden. 

A/deeling IV. 

komen, op Onzen last in het Staatsblad ge
plaatst. 

21. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten April 1932. Bij het in en 
buiten werking treden van artikel 2 dezer wet 
vindt artikel 42 van de Tariefwet 1924 (Staats
blad 11°. 568) overeenkomstige toepassing. 
• Lasten en bevel ~n, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 
1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, D e Ge er. 

( Uitgeg. 24 Maart 1932.) 

s. 111. 

19 Maart 1932. WET tot overbrenging mu 
het Afwateringskanaal van de 1Y 001·der
vaa1·t naar de 1lfaas in beheer en onder
houd bij de gemeente H elden. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, dat het bij het Rijk 
in beheer en onderhoud zijnde Afwaterings
kanaal van de Noo,·dervaart naar de Maas in 
beheer en onderhoud bij de gemeente H elden 
wordt overgebracht en dat zulks ingevolge ar
tikel 1, eerst;e l id, der Waterstaatswet 1900, 
krachtens de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente H elden, in de 

volgende artikelen verder aangeduid met "de 
gemeente", wordt in beheer en onderhoud 
overgebracht het Afwa,teringskanaal van de 
Noorde-rvaart naar de Maas, ter lengte van 
10,540 K.M., van 76 m. boven het havenhoofd 
van slu is 1 tot aan den duiker bij de Maas. 

2. Het in het eerste I id bedoelde kanaal 
omvat de op het kadaster ten name van het 
Rijk staande perceelen gemeente Meijel, sectie 
B , n°. 1873, gemeente H elden, sectie E, nos. 
2030, 2031 en sectie D, nos. 2556, 3172 en 
3173 (voor zooveel aan den Staat toebehooren
de), gemeente Roggel, sectie A, n°. 2239, ge
meente Neer, sectie A , nos. 1141, 1590 en 
1591 en sectie E, n°. 1457, gemeente K essel, 

19. De feiten strafbaar gesteld in de arti
kelen 8, eerste lid, en 17 worden beschouwd als 
misdrijven, behalve voor de toepassing van de 
artikelen 57 en 58 van het Wetboek van Straf
recht, in de plaats waarvan wordt toegepast 
hetgeen in artikel 62, eerste en tweede lid, van 
dat Wetboek voor overtredingen is bepaald. 
De overige bij deze wet strafbaar gesoolde fei- 1 

ten worden als overtredingen beschouwd . 

1 sectie B, n°. 2556 en sectie C, n°. 969, ge
meente N eer, sectie A, nos. 1366 en 1367 en 
sectie E, n°. 1904. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen , 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboeten zijn ook bij de toepas
sing van deze wet van kracht. 

Met het opsporen van de bij de derde afdee-
1 ing van deze wet strafbaar gesoolde feiten 
zijn, behalve de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen, belast de bij artikel 141, nos. 1 
en 3 tot en met 6 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen. 

Ter zake van de bij deze wet strafbaar ge
stelde feiten, kan de verdachte door of van
wege Onzen Minister van Financiën tot 
transactie worden toegelaten . 

20. De bepalingen betreffende het bij arti
kel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsblad n° 
612) ingestel de Leeningfonds 1914, zooals zij 
luiden na de laatstelijk bij deze wet aange
brachte wijzigingen, worden, met aanduiding 
van de wetten, waarin die bepalingen voor-

3. Het kanaal is met een zwarte arceering 
aangegeven op de hierbij behoorende teeke
ning. I 

4. In de overbrenging zijn mede begrepen 
de zich op deze perceelen bevindende kunst
werken en gebouwen. 

5. De in dit artikel bedoelde overbrenging 
in beheer en onderhoud geschiedt voor zoover 
een en ander bij het Rijk berust. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
geschiedt onder de volgende bepalingen: 

1 °. De gemeente treedt door overneming in 
beheer en onderhoud van het kanaal t;egenover 
derden in de rechten en verplichtingen van 
het Rijk te dezer zake. 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op, onder, over of langs het 
kanaal mogen, oonzij de houders der vergun
ningen daarmede accoord gaan, niet worden 
ingetrokken zonder bewilliging van de auto-

1 Deze teekening is n iet opgenomen. 
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riteit, die te dezer zake bevoegd zou zijn ge
weest, indien de overbrenging niet had plaats 
gehad. 

De houdei·s van vergunningen, waarvoor het 
bovenstaande verbod geldt, zullen de krach
tens die vergunningen aanwezige werken mo
gen onderhouden en zoo noodig vernieuwen . 
Hun mogen daarbij geene voorwaarden wor~ 
den geste ld van verdere strekking dan die, 
welke vóór de overbrenging van krach t waren. 

Bij het verleenen van nieuwe vergunningen 
voor het aan leggen van werken in, op, onder, 
over of langs het kanaal , waarbij Rijkse igen
dom is betrokken, zal de gemeente de betaling 
van een recognitie tot een bedrag van twee 
gulden en vij ftig cent (f 2.50) ten bate vau 
het Rijk voorschrijven, a ls erkenning van het 
eigendomsrecht van het Rijk. 

3°. De gemeente mag het beheer en onder
houd van het kanaa l niet aan derden over
dragen dan na verkregen goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat en met inachtneming 
van de daarbij te stell en rnorwaarden. De 
gemeente is verplicht het beheer en onderhoud 
van het kanaal aan derden over te dragen 
zoodra zulks door den Min ister van Water
staat noodig wordt geoordeeld, met inachtne
ming van de door dien Minister noodig ge
achte voorwaarden. 

3. l. Voor zoover het AfwaJ,e1·ingskanaal 
thans voorziet in de afwatering van gronden, 
niet in de gemeente gelegen, zal het beheer 
en onderhoud van het kanaal op zoodanige 
wijze moeten geschieden, dat de afwatering 
dezer gronden in geen enkel opzicht wordt ge
schaad, zulks ter beoordeel ing van den Mi
nister va n Waterstaat. 

2. H et opruimen van of het aanbrengen 
van belangrijke wijz ig ingen aan de tot het 
kanaal behoorende kunstwerken en gebouwen 
is niet geoorloofd dan na voorafgaande goed
keuring van den Minister van Waterstaat en 
met inachtnem ing van de daarbij te stellen 
voorwaa rden. 

3. De gemeente is verplicht de over het 
kanaal voerende bruggen met de daarnaar 
leidende opritten steeds in goeden staat van 
onderhoud te houden, ter beoordeeling van den 
Minister van Waterstaat. 

4. l. H et Rijk behoudt zich de bevoegdheid 
voor in gevall en van nood, zulks ter beoor
deeling van den M inister van W aterstaat, 
water uit de Noordervaart af te laten op het 
A/watel"i.ngskan.aal door middel van een in 
den bij den bovenmond van het Afwaterings
ka.naai, van Rijkswege te maken dam aan te 
brengen duiker. 

2. De gemeente is verplicht dit water, zon
der te dien opzichte eenig recht op vergoeding 
te kunnen doen gelden, op het bij haar in 
beheer en onderhoud zijnde kanaal te ontvan
gen en af te voeren naar de Maas. 

5. l. Indien het te eeniger t ijd in het Rijks
belang noodig is het kanaal weer in beheer en 
onderhoud te brengen bij het Rijk, zal de ge
meente daaraan zonder meer hare medewer
king verleenen. 

2. A lsdan zal van Rijkswege worden ge
zorgd, dat de a fwatering van de op het tijd
stip der terugbrenging van het beheer en on
derhoud bij het Rijk op het kanaal afwateren-

de gronden niet slechter wordt dan zij op dat 
tijdstip is, zulks ter beoordeeling van den Mi
nister van Waterstaat. 

6. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste der ge
meente. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
( Uitgeg. 8 April 1932. ) 

s. 112. 

19 Maart 1932. WET tot verkl aring van het 
a lgemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verlegging van de trambaan van de 
N.V. Gooische Tramweg-Maatschappij tus
schen Muiden en Naarden. 

s. 113. 

19 Maa,·t 1932. WET tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en T ele
fonie over het dienstjaar 1930. 

s. 114. 

19 Maart 1932. "VET, houdende verkla ring 
van het a lgemeen nut der onte igening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de verbete
ring van een gedeelte van den onder n°. 
9c op het provinciaal wegenplan van Z ee
land voorkomenden weg van Wiss ekerke 
naar Kanipereiland van het beginpunt tot 
bij den Boschdijk, in de gemeente Wisse
kerke. 

s. 115. 

19 Maart 1932. WET tot goedkeuring van 
het Protocol van 11 December 1929 in 
zake wijziging van de artikelen 34 en 40 
van het verdrag houdende regeling van 
de luchtvaart van 13 October 1919 (Staats
blad 1928, n°. 397). 

Wij \VILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat het Protocol van 11 December 1929, in 
zake wijziging van de artike len 34 en 40 van 
het verdrag, houdende rege ling van de lucht
vaart van 13 Oct.ober 1919, welk protocol van
wege Ons op 21 Maart 1930 is onderteekend, 
alvorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
van de Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Eenig artikel. 

H et nevens deze wet in afdruk gevoegd Pro
tocol van 11 December 1929, in zake wijziging 
van de artikelen 34 en 40 van het verdrag, 
houdende rege ling van de luchtvaart van 13 
October 1919, welk protocol vanwege Ons op 
21 Maart 1930 is onderteekend, wordt goed
gekeurd. 

L asten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart ' 
1932. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

De 1lfiniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
Be e I a erts van BI o k land. 

De Ministe1· van IColoniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 8 April 1932.) 

Une copie certifiée conforme du présent Pro. 
tocole sera transmise par Ie Secrétaire Général 
à tous les Etats contractants ainsi qu'aux 
autres Etats signataires de la Convention por
tant réglementation de la navigation aérienne. 

Fait à Paris, Je onze décembre mil neuf cent 
vingt-neuf, en un seul exemplaire qui sera 
déposé dans les archives de la Commission. 

Alejandro Alvarez, 
Président de la Dix-Septiè11ie Session 

de la C.l.N.A. 

Albert Roper, 

PROTOCOLE relatij à des a,ncndements aux 
articles 84 et 40 de la Convention portant 
R églem entation de la navi(lation aérienne 
en dat e du 18 Octobre 1919. 1 Secrétaire Général de la C.l.N.A. 

La Commission Internationale de Naviga
tion Aérienne, composée des Représentants des , 
Etats actuell ement Parties à la Convention, 
savoir: l'Australie, la Belgique, la Bulgarie, 
Ie Canad a, Je Chili, Ie Danemark, la France. 
la Grande-Bretagne et l'Irlande Sententrio
nale. la Grèce, !'Inde, l'Etat libre d'Irlande, 
l'Ital ie, Je Japon, la ouvelle-Zélande, Ie 
Panama, les Pays-Bas, la Per e, la Pologne, 
Ie Portugal. la Roumanie , Ie Territoire de la 
Sarre, Ie Siam. la Suède. Ja Tchécoslovaquie, 
l'Union Sud-Africaine, !'Uruguay, la Yougo
Slavie. a, au cours de sa dix-septième Session 
réunie à Paris sous la. présidence de M. Ale
jandro Alvarez, Délégué du Chili, assisté de 
M. Albert Roper, Secrétaire Général. approu
vé, dans sa séance du 11 Décembre 1929, con
formém ent aux dispositions de l'article 34 de 
1 a ConYention portant réglementation de la 
navigation aérienne, des modifications aux 
articles 34 et 40 de ladite Convention. 

I. Le cinquième alinéa de l 'article 34, cor
respondant au troisième alinéa de l'article 34 
tel qu'il fi gure au Protocole du 15 Juin 1929 
relatif à des amendements aux articles 3, 5, 7, 
]5, 34. 37 . 41 , 42, et aux clauses finales de la 
Com·ention, sera rédigé comme suit, en fran
çais, en anglais et en italien: 

Chaque État représenté à la Commission 
aura une voix. 

Each State represented on the Comm ission 
shall have one Yote. 

Ogni Stato rappresentato alla Commissione 
avrà un voto. 

II. Le premier alinéa de l' article 40 sera 
supprimé. 

Les Sou signés, dûment autorisés, déclarent 
accepter, au nom des Etats qu'ils représen
tent, les modifications ci-dessus, qui sont pro
posées à l' acceptation définitive des Etats con
tractants. 

Le présent Protocole restera ouvert à la sig
nature des Etats actuellement Parties contrac
tantes à la Convention; il sera ratifié et les 
ratifications seront déposées aussitöt que pos
sible au siège permanent de la Commission. 

Il entrera en vigueur dès que les ratifica
tions au~ont été déposées au nom de tous les 
Etats nctuellement Parties contractantes à Ia 
Convention. 

Les Etats qui deviendront Parties contrac
tantes à la Convention pourront adhérer au 
présent Protocole. 

L. & S. 1932. 

Si()né : Pour ]' Australie: 

s. 116. 

T. Trumble. 
Pour Ie Canada: 

Philippe Roy. 
Pour Ie Chili: 

A. Alvarez. 
Pour Ie Danemark: 

Knud Gregersen. 
Pour la France: 

E. Chaumie. 
Pour la Grande-Bretagne et 

l'Irlande Septentrionale: 
Sefton Brancker. 

Pour !'Inde: 
Atul C. Chatterjee. 

Pour l'Etat libre d'Irlande: 

Pour l'Italie: 

Comte G. O'Kelly de 
Gallah. 

R. P. Piccio. 
A. Giannini. 

Pour la Nouvelle-Zélande: 
T. M. WILKES. 

Pour Ie Portugal: 
Prof. Dr. Lobo d'Avilla 

Lima. 
Pour Ie Territoire de la Sane: 

J. Chanzy. 
Pour l'Union Sud-Africaine: 

C. T. te Water. 

19 Maart 1932. WET tot aanduiding van het 
gewicht op groote stukken, vervoerd per 
zeeschip. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1931/1982, n°. 276, 
1- 6. 

Hand. id. 1981/1932, blz. 1738. 
Id. 1ste ICame,· 1931/1932, blz . 505. 
Wij WILHELMINA, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len betreffende de aanduiding van het gewicht 
op groote stukken, vervoerd per zeesch ip, ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De afzender van een stuk of voor

werp, dat ten minste 1000 kilogram bruto 
weegt, en waarvan het vervoer, naar hij weet 
of redelijkerwijze vermoeden kan, geheel of 
ten deele met een zeeschip, als bedoeld in 
artikel 1, eerste I id, der Stuwadoors wet, ge
schieden zal, is verplicht te zorgen, dat vóór 

8 
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de verzending de aanduiding van het gewicht 
van dat stuk of voorwerp op eene duidelijke 
en duurzame wijze er van buiten op is aan
gebracht. In de gevallen, bij algemeenen 
maatregel van bestuur bepaald, kan , in plaats 
van het gewicht, het gewicht bij benadering 
worden aangeduid. 

2. De afzender van éen stuk of voorwerp, 
als in het voorgaande artikel bedoeld, het 
hoofd of de bestuurder van eene onderneming 
en de daarin werkzame personen zijn verplicht, 
aan de in artikel 4 bedoelde ambtenaren de 
verlangde inlichtingen te geven betreffende 
de naleving van deze wet. 

3. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 1 of artikel 2 wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste één maand of 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

4. Met het opsporen van de in het voor
gaande artikel bedoelde strafbare feiten zijn, 
behalve de ambtenaren, aangewezen in artikel 
141, nos. 1 en 3-6, van het Wetboek van 
Strafvordering, belast de ambtenaren van 
Rijks. en gemeentepolitie, de in artikel 17, 
eerste lid, der Stuwadoorswet bedoelde ambt~
naren, alsmede de ambtenaren, bedoeld m 
artikel 77 der Arbeidswet 1919. 

,5. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

6. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijd tip. 

Zij vervalt op het tijdstip, waarop ©e wet 
van 27 Juli 1931 (Staatsblad n°. 331), tot wij
ziging van de Stuwadoorswet, in werking 
treedt. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De Ministei· -van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. V ers c h uur. 

(Uitgeg . 8 April 1932.} 

s. 117. 

19 Macvrt 1932. WET tot aanduiding van het 
gewicht op groote stukken, vervoerd per 
binnenschip. 

Bijl. Hand.. 2de Kamer 1931/1982, n• . 276, 
1- 6. 

Hand. id. 1931/1932, blz. 1738. 
Id. l ste Ka,ner 1981/19 2, blz. 505. 

Wij WILHELMINA, enz. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stel
len betreffende de aanduiding van het gewicht 
op groote stukken, vervoerd per binnenschip; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onder "binnenschip" verstaat deze 

wet ieder schip, dat niet is een zeeschip, a ls 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, der Stuwa
doorswet. 

2. De afzender van een stuk of voorwerp, 
dat ten minste 1000 kilogram bruto weegt, en 
waarvan het vervoer, naar hij weet of rede
lijkerwijze vermoeden kan, geheel of ten deele 
met een binnenschip geschieden zal, is ver
pl icht te zorgen, dat vóór de verzending de 
aanduiding van het gewicht van dat stuk of 
voorwerp op eene duidelij ke en duurzame wijze 
er van buiten op is aangebracht. In de ge-

vallen, bij algemeenen ma-.trP(l'el vao bestuur 
bepaald, kan, in plaats van het gewicht, het 
gewicht bij benadering worden aangeJu,d. 

3. De afzender van een stuk of voorwerp, 
als in het voorgaande artikel bedoeld, het 
hoofd of de be tuurder van eene onderneming 
en de daar in werkzame personen zijn verplicht, 
aan de in artikel 5 bedoelde ambtenaren de 
verlangde inlichtingen te geven betreffende 
de naleving van deze wet. 

4. Overtrnding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 2 of artikel 3 wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste één maand of 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

5. Met het opsporen van de in het voor
gaande artikel bedoelde strafbare feiten zijn, 
behalve de ambtenaren, aangewezen in artikel 
141, nos. 1 en 3-6, van het Wetboek van 
Strafvordering, belast de ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie, de in artikel 77 
der Arbeidswet 1919 bedoelde ambtenaren, 
alsmede de ambtenaren, bedoeld in art ikel 17, 
eerste lid, der Stuwadoorswet. 

6. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd a ls overtredingen. 

7. Deze wet treedt in werk ing op een nader 
door Ons te bepalen t ijdstip. 

Indien het onderwerp dezer wet geregeld 
wordt in eene andere wet, vervalt deze wet op 
het tijdstip, waarop de bepalingen dier andere 
wet, welke op dit onderwerp betrekking heb
ben, in werking treden. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Maart 

1932. 
WILHELl\II A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c h uur. 

( Uitg eg. 8 April 1932.) 

s. 118. 

19 Maart 1932. WET, houdende vaststelli ng 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vastgesteld 
Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 119. 

op: 
f 6,159,269 

Nihil 

f 6,159,269 

19 Maart 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begrootings· 
jaar 1932- 1933. 

s. 120. 

19 Maart 1932. BESLUIT tot wij ziging van 
het Koninklijk Besluit van 28 Januari 
1931 (Staatsblad n°. 24} tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 22, eerste lid, der 
Ziektewet, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 27 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 257). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nij verheid van 3 Februari 
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1932, n°. 79, afdeeling Arbeidersverzekering; 
Gezien artikel 22, eerste lid, der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den &sten Maart 1932 n°. 25); 
Gel et op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Maart 1932 n°. 639, 
afdeel ing Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 28 Januari 1931, 

Staatsblad n°. 24, tot vaststelling van een al 
gemeencn maatregel van bestuur, als bedoeld 
in arti kel 22, eerste I id, der Ziektewet, zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 27 Juni 
1931, Staatsblad n°. 257, en te bepalen als 
volgt: 

Art . 1. I n artikel la van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 28 J anuari 1931, Staats
blad n°. 24, wordt in plaats van: ,,het be
paalde in artikel 4, eerste lid, onder letters a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l en n dier wet" ge
lezen: ,,het bepaalde in artikel 4, eerste lid , 
onder letters a, b, c, d, e, ebis, f , g, h, i, j, k, 
l en n dier wet". 

De punt aan het slot van het artikel wordt 
vervangen door een puntkomma. Aan het 
artikel wordt het volgende toegevoegd: 

,,/. als leeraar of beambte aan een niet van 
Rijkswege gesubsidieerd, op grond van artikel 
157 der Hooger-Onderwijswet aangewezen bij 
zonder gymnasium; 

g. als beambte aan een op grond van arti
kel 157 der Hoogcr-Onderwijswet aangewezen 
bijzonder gymnasium.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1932. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad wordt geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Maart 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 30 Maart 1932.) 

s. 121. 

24 Maa,·t 1932. BESLUIT, houdende bepa-
1 ingen tot wering van de Colorado-kever 
bij in- en doorvoer van aardappelen en 
versche groenten. 

Wij WILHELMINA , enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Miruster van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en van Onzen Minister van Finan
ciën van 15 Maart 1932, Directie van den 
Landbouw, 2e Afdeel ing n°. 3178, en van 18 
Maart 1932, n°. 184, Afdeeling Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gelet op de Plantenziektenwet; 
Den Raad van State gehoo1·d (advies van 

22 Maart 1932, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 Maart 1932, Direc
tie van den Landbouw, n°. 3793 2e Afdeeling ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Tot wering van den Colorado-kever 

is de in- en doorvoer van aardappelen en 
versche groenten uit door Onzen met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister aange
wezen landen verboden . 

2. Tot wering van den Colorado-kever is 
de in- en doorvoer van versche groenten uit 
door Onzen voornoemden Minister aangewezen 

, landen van 15 Maart tot en met 14 October 
verboden, tenzij de zendingen vergezeld zijn 
van eene schriftelijke verklaring, afgegeven 
door den plantenziektenkundigen dienst van 
die landen, inhoudende, dat de versche groen
ten niet zijn aangetast · door den Colorado
kever en dat zij afkomstig zijn van en ge
teeld zijn op plaatsen, waar de Colorado-kever 
niet voorkomt en, voor zoover bekend, niet is 
voorgekomen binnen een afstand van twee 
honderd kilometers. 

3. Van het in de vorige artikelen bedoelde 
verbod kan, zoo noodig, door Onzen voornoem. 
den Minister onder bepaalde voorwaarden 
ontheffing worden verleend. 

Bij eene ontheffing, a ls bedoeld in het vorige 
lid , kan worden bepaald, dat de invoer moet 
geschieden langs door Onzen voornoemden Mi
nister aan te wijzen kantoren der invoerrechten. 

4. Dit beslu it treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za ken 
en Landbouw en van Financiën zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1932. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Staat, 
Minister van Binnenlandse/ie Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de B eerenbr ouck. 

De Minister van Financiën, De Ge er. 
(Uitgeg. 24 Maart 1932.) 

s. 122. 

24 Maart 1932. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van den 29sten 
Januari 1932 (Staatsblad n°. 26), tot schor
sing van het besluit van den Raad der 
gemeente Almelo d.d. 10 December 1931, 
waarbij aan S. A. Bonthuis, Directeur der 
Gemeente-Lichtbedrijven, als zoodanig we. 
gens lichamelijke ongeschiktheid eervol 
ontslag is verleend per 1 Februari 1932. 

Wij WlLHELMI A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 17 Maart 1932, tot intrek
king van Ons besluit van den 29sten Januari 
1932 (Staatsblad n°. 26), tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Almelo 
d.d. 10 December 1931, waarbij aan S. H. 
Bonthuis, Directeur der Gemeente-Lichtbedrij. 
ven , als zoodanig wegens lichamelijke onge
schiktheid eervol ontslag is verleend per 1 
Februari 1932; 

Overwegende, dat Wij evengenoemd besluit 
van den raad der gemeente Almelo bij Ons 
besluit van den 29sten Januari 1932 (Staats
blad n°. 26) hebben geschorst tot 1 Juni 1932, 
wijl Wij het wenschelijk oordeelden om han
gende het onderzoek naar de vraag, of dat 
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raadsbesluit in strijd is met de wet of met het 
a lgemeen bela ng, het in werking t reden daar
van te voorkomen ; 

Overwegende, dat inmiddels is gebleken, dat 
bedoeld raadsbesluit niet in strijd is met de 
wet, noch met het algemeen belang, terwijl 
het wenschelijk is, dat . de inwerkingtreding 
van dit raadsbesluit niet langer blijft opge
schort· 

Gel 't op artikel 185 der gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Ons besluit van den 29sten J anuari 1932, in 
hoofde dezes vermeld, in te trekken . 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering Yan dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J·. Do n n e r . 
(Uitgeg even 1 Ap1-il 1932.) 

s. 123. 

24 Maa1·t 1932. BESLUIT tot vernietig ing 
van het besluit van den raad der ge
meente Ooste,·hesselen van 15 Februari 
1932, waarbij op het verzoek van H. Assen 
te Gees (gemeente Oosterhesselen) om een 
voorschot ingevolge de Landarbe iderswet 
goedgunstig is beschikt en besloten is voor 
dat doel een voorschot van f 1575 uit 
' Rijks kas aan te vragen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw van 29 Februari 1932, Directie van 
den L andbouw, n°. 2457, 2de Afdeeling Dom., 
tot vernietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Oosterhessel en van 15 Februari 
1932, waarbij op het verzoek van H. Assen te 
Gees (gemeente Oosterhesselen) om een voor
schot ingevolge de Landarbeiderswet goedgun
stig is beschikt en besloten is voor dat doel 
een voorschot van f 1575 uit 's Rijks kas aan 
te vragen; 

Overwegende: 
dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat 

door H. Assen aan de gemeente is aange
vraagd een bedrag voor den bouw van een 
huisje volgens de Landarbeiderswet, op grond 
groot p lm. 8 Aren, en ka dastraal bekend ge
meente Ooste,·hesselen, Sectie B. Nos. 251 en 
252, 

dat die perceelen, blijkens ingewonnen be
ri cht, bestaan uit l ichten zandgrond, waarvan 
eene oppervlakte van 8 Aren te klein moet 
worden geacht voor de stichting van een 
pi aatsje, dat aan de bij de wet gestel de eischen 
voldoet; 

Gelet op artikel 4, lste lid, der Landarbei
derswet; 

Den R aad ván State gehoord (advies van 
15 Maart 1932, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1932, Directie 
van den L andbouw, N°. 3510, 2de Afdeeling 
Dom. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den raad der ge

meente Oosterhessel en van 15 Februari 1932 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het taatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1932. 

s. 124. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruy s de B eeren brou c k. 
( Uitgeg . 8 April 1932.) 

24 Maart 1932. BESLUIT tot verlenging van 
den termijn van schors ing van het besluit 
van den raad der gemeente Almelo van 
29 October 1931, strekkende tot inwill i
ging van het verzoek van het lid van den 
raad J. A. lVol f , om den burgemeester te 
mogen interpelleeren over: 

1 °. het demonstratieverbod op 1 Octo
ber 1931, aangevraagd door het Werk
loozencomi té ter plaatse; 

2°. het optreden van de politie op het 
Marktterrein tijdens de raadsvergadering 
op 13 October 1931. 

De schorsing is ve,·lengd tot 1 Juni 1932 . 

s. 125. 

24 M aart 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van eene t ijdelijke korting op de verlof
bezoldigingen van Surinaam che en Cu
raçaosche landsdienaren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 3 Maart 1932, 7de Afdeeling, 
n°. 7 ; 

Gelet op Ons besluit van 25 November 1924 
(Staatsblad n°. 537, Gouvernementsblad 1925 
n°. 2, Publicatieblad 1925 n°. 3), tot rege
ling o. m. van de verlofbezoldigingen, te !,.·wij 
ten ui t de Surinaamsche en uit de Curaçaosche 
geldmiddelen; 

Den Raad Yan State gehoord (advies vall 
15 Maart 1932, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 21 Maart 1932, 7de 
Afdeeling, n°. 13 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art . 1. Gedurende het tijdvak van 1 Maart 
1932 tot 1 Maart 1935 wordt op de verlofbe
zoldigingen van de Surinaamsche en Cura
çaosche la ndsd ienaren, die krachtens het "West
Indisch V erlofbesluit 1924" in het genot van 
buitenlandsch verlof zijn of zullen worden ge
steld, eene korting toegepast op overeenkom
stige wijze a ls voor de burgerlijke en militaire 
Rijksambtenaren is vastgesteld bij Ons besluit 
van 29 December 1931 (Staatsblad n°. 556), 
zooals dit besluit thans luidt of nader zal 
worden gewijzigd dan wel aangevuld. 

2. Gedurende het in artikel 1 genoemd 
tijdvak op de verlofbezoldigingen van de Su
rinaamsche landsdienaren, die krachtens het 
in dat artikel genoeQ1de Verlofbesluit in het 
genot van binnenlandsch verlof zijn of zullen 
komen, eene korting toegepast op denzelfden 
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voet als door den Gouverneur van SU1-iname 
ten aanzien van de inkomsten der burgerlijke 
ambtenaren van dat gewest is vastgesteld . .. 

3. Gedurende het in artikel 1 genoemd t1Jd
vak wordt op de verlofbezoldiging van de Cu
raçaosche landsd ienaren, die krac_htens het in 
dat artikel genoemde Verlofbeslu)t m het ge
not van binnenlandsch verlof z1Jn of zullen 
komen eene door den Gouverneur van Cura
çao va~tgestelde korting toegepast va1;: dezelfde 
strekking als d ie, welke voor de R1Jksambte-
naren geldt. . .. 

4. De artikelen 1 en 2 van dit beslmt z1Jn 
eveneens van toepassing op de verlofbezoldi
gingen van de aan den militairen dienst in 
Suriname verbonden burgerpersonen, bedoeld 
in Ons besluit van 23 Juni 1914 n° 59 (Gou
vernementsbl(L(l n°. 39). 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 932. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van I(oloniën, D e Graaf f. 

(Uitgeg. 30 Maart 1932.) 

s. 126. 

30 Maart 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 2 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 455), houdende 
reorganisatie van het krankzinnigenge
sticht "Maasoord" te Poortugaal. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw van 23 Maart 1932, n° . 815, af
deeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (St,aatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 4 van Ons besluit 

van 2 J uni 1917 (Staatsblad n°. 455), zooals 
dat artikel luidt ingevolge Ons besluit van 
16 September 1931 (Staatsblad n°. 400), wordt 
gelezen a ls volgt: . . 

"In het gesticht voor krankzmmgen mogen 
niet meer dan 598 krankz1nn1gen, 275 mannen 
en 323 vrouwen, verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenland che Zaken en ' 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
beslui t, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1932. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

M iniste,· van B in.nenland,sche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r-e n b r o u e k. 
(Uitgeg. 15 April 1932.) 

s. 127. 
30 Maart 1932. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1890 (Staatsblad n°. 160) , tot be
paling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in 
het Krankz innigengesticht " H et St. Joris 
Gasthuis" te Delft. 

Wij WILHELMlNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 23 Maart 1932, n°. 939, af
deeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van artikel 1 van Ons be

sluit van 9 April 1927 (Staatsblad n°. 82), te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 1 van het Koninklijk besluit vai, 4 

November 1890 (Staatsblad n°. 160 ) wordt 
gelezen a ls volgt: 

,,In het krankzinnigengesticht "Het St. 
J oris Gasthuis" te Delft mogen met meer dan 
387 krankzinnigen, 202 mannen en 185 vrou
wen, worden verpleegd." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Uravenhage, den 30sten Maart 1932. 

s. 128. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minist er van Binnenland,sche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys d e Beerenbrouck. 
(Uitgeg. 15 April 1932.) 

30 Maart 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland dd. 9 Maart 1932, tot 
goedkeuring van het besluit van den Raad 
der gemeente Amsterdmn dd. 20 Januari 
1932, n°. 1174, betreffende onder meer 
overneming van grond aan de Haarlem
mermeerstraat en de Weismi.illerstraat, al
daar. 

Geschorst tot 1 Octobe,· 19SJ. 

s. 129. 

31 Maa,·t 1932. BESLUIT tot verniet1g111g 
van het besluit van den raad der gemeente 
Z wolle, van 28 December 1931, n° . 945a, 
tot credietverleening voor het toekennen 
van een premie in de kosten van het doen 
verrichten van schi lderswerkzaamheden. 

Wij WILH EL:\IIINA, enz.; . . 
Op de voordracht van Onzen Mm1ster van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en van Onzen :Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid van 29 Februari 1932, 
n°. 3296, afd. Binnenlandsch Bestuur en van 
25 Februari 1932, n°. 3586, Afdeeling Handel 
en Nijverheid tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Zwoll e van 28 
December 1931, n°. 945a; 
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Overwegende, dat door den raad der ge
meente Z wolle in zijn vergadering van 28 De
cember 1931 is vastgesteld een besluit, er toe 
strekkende: burgemeester en wethouders een 
crediet te verleenen groot f 2000 om daaruit 
onder nader door hen vast te stellen voor
waarden een premie van ten hoogste 20 % te 
verleenen van de kosten van in de maanden 
December 1931-Februari 1932 uit te voeren 
schilderswerken aan woningblokken van bouw. 
vereenigingen, in welker exploitatie-tekort de 
gemeente bijdraagt ; 

Overwegende, dat waar onder de ingevolge 
de in het besluit genoemde voonvaarden er 
geene i , betrekking hebbend op den loon
standaard, aldus gestreefd wordt naar een 
vermeerdering van werkgelegenheid door mid
del van een toelage uit de gemeentekas, onder 
behoud der bestaande loonvoorwaarden ; 

dat de voor vermeerdering van werkgelegen. 
h id op de eerste plaats aangewezen weg, be
staande in het doen aanbieden van werkzaam
h den tegen aantrekkelijken prijs, waardoor 
wederom normale vraag naar arbeidskrachten 
ontstaat, niet wordt betreden; 

dat de gelden, aldus aan de gemeentekas 
onttrokken, mede een beletsel vormen voor 
verlaging van den belastingdruk, hetgeen te
ven een indirecte belemmering is voor een 
economisch noodzakelijke daling van den kost
prijs in het algemeen; 

dat bovendien een kunstmatige ongelijkheid 
wordt geschapen tus chen de takken van be
drijf, die wel en de andere, die niet aldus ge
steund worden, te meer onbillijk, daar de 
lasten mede op allen drukken; 

dat op grond van dit een en ander genoemd 
besluit in strijd is met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 15 

Jaart 1932 n° 027 · 
· Gelet op 'het ·nad~r rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw en van Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Tijverheid van 18 
Maart 1932, n°. 4325, Afd. Binnenl andsch 
Bestuur en van 24 Maart 1932, n°. 5947 Af-
deeling Handel en Nijverheid; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

Zwoll e te vernietigen wegens strijd met het al
gemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en Onze Minister van Arbeid Han
del en. ijverheid zijn belast met de uitv'oering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 31sten Maart 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van B innenlantUJche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de B ee r enbro u c k. 

De M iniste1· van Arb eid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg . 7 April 1932.) 

s. 130. 
31 Maart 1932. WET, houdende goedkeuring 

van het Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol ter bestrijding van de valsche mun
terij van 20 April 1929. 

Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegin~ genomen hebben , 

dat het vanwege Ons te Geneve op 20 April 1929 
onderteekende Verdrag met bijbehoorend P ro
tocol ter bestrijding van de valsche munterij , 
alvorens. te k unnen worden bekrachtigd, vol
gens artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 20 April 1929 
onderte!lkende Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol ter bestrijding van de valsche munterij 
wordt vo~:>r het Rijk in Europa goedgekeurd. 

2. W1J behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
19 van het Verdrag aanleiding kan geven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage den 3lsten Maart 

1932. ' 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a. e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
De Mini ter van Koloniën, D e Graaf f. 

( Uitgeg. 15 April 1932.) 

Fransche tekst. 

CO VE TIO ' . 

~a Maj esté Ie Roi d' Albanie; Ie Président du 
Reich allemand: Ie Président des Etats-Unis 
d '~méri9-ue; Ie Président fédéral de la Répu
bhque d Autnche; a Majesté Ie Roi des Bel
ges; Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des Territoires britanniques au 
delà ~es roers, Empereur des Indes; Sa Majesté 
Ie R o1 des Bulgares; le Président du Gouverne
me_n~ national de la R épublique chinoise; le 
Pr~s!dent de la R épublique de Colombie; Ie 
~re~1dent ~e la République de Cuba; Sa Ma
iesté Ie Ro1 de Danemark; Ie Président de la 
Répub_lique de Pologne, pour la Ville libre de 
Da,n~z1g; a Majesté Ie Roi d'Espagne; le 
President de la République française; le Prési
denJ ~e _la R épu?lique hellénique; Son Altesse 
Sérem~s1me Ie R egent du Ro aume de Hongrie; 
Sa Maiesté Ie Roi d'Italie; a Majesté l'Empe
reur du Japon; Son Altesse Royale la Grande
~uc_hesse de Luxembourg ; Son Altesse Séré
ms~1me le Prince de Monaco; Sa Majesté Ie 
Ro1 de Norvège; Ie Président de la République 
de Pa,n~ma; a Majesté la Reine des Pays-Bas; 
le r:es1dent de la R épublique de Pologne; le 
Pre_s1dent de la R épublique portugaise; Sa 
Maiesté Ie Roi de Roumanie; a l\fajesté Ie Roi 
des Serbes, Croates et lovènes; Ie Comité cen
t:al exéc~ti~ de l'Union des Républiques sovié
tistes so01alistes ; Ie Conseil fédéral suisse ; Ie 
Président de la République tchécoslovaque,• 

Désireux de rendre de plus en plus efficaces 
la prévention et la répression du faux monna
yage out désigné pour leurs P lénipotentiaires : 
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Sa ll!aiesté le Roi d'Albanie: 
Le do~teur Stavro Stavri, Chargé d'Affaires à 

Paris; 
Le Président du Reich allemand : 

Le docteur Erich Kraske. ,,Vortragender Le. 
gationsrat" au Ministère des Affaires étrangères; 

Le docteur Wolfgang Mettgenberg; ,,Ministe
rialrat" au Ministère de la Justice du Reich; 

Le rlocteur Vocke, ,,Geheimer Finanzrat" , 
Membre du Reichsbankdirektorium; 
Le Président des Etats-Unis d'Amérique: 

M. Hugh R. Wilson, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire près Je Conseil 
fédéral suisse ; 
Le Président fédéral de la République d'Autriche: 

Le docteur Bruno Schultz, Directeur de 
police, chef de la ection de police criminelle à 
Ja Préfecture de police de Vienne ; 
Sa Maiesté le Roi des Belges: 

M. Servais, Ministre d'Etat, Procureur géné
ral honoraire à la Cour d'Appel de Bruxelles; 
Sa 111aiesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande, 

et des Territoires britanniques au delà des mers, 
Empereur des Indes: 
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 

Jord, ainsi que toutes parties de !'Empire bri
tannique non membres séparés de la Société 
des Nations : 

Sir J ohn Fischer Williams, Conseiller juri
dique britannique à la Commission des Répa
rations; 

Leslie S. Brass, Esq., ,,Assistant Principa:J 
at the Home Office" ; 

Pour !'Inde: 
Vernon Dawson, Esq. C.I.E., ,,Principal at 

t he India Office" ; 
Sa Maiesté 'Ze Roi des Bu/,gares: 

M. D. Mikoff, Chargé d'affaires à Berne; _ 
Le Président dit Gouvernement national de la 

République chinoise : 
M. Lone Liang, Conseiller de la Légation de 

Chine près Je Président du Reich allemand ; 
L e Président de la République de Colombie : 

Le docteur Antonio José Restrepo, Envoyé 
extraordinaie et Ministre plénipotentiaire, Délé
gué permanent auprès de Ja Société des Nations; 
Le Président de la République de Cuba : 

M. G. de Blanck y Menocal, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué 
permanent auprès de la Société des Nations; 

M. Manuel R . Alvarez, Attaché commercial 
à la Délégation permanente auprès de Ja So
ciété des Nations; 
Sa Maiesté le Roi de Danemark : 

M. William Borberg, Délégué permanent 
auprès de la Société des Nations; 
L e Président de la République de Pologne, pour 

la V ille Libre de Dantzig : 
M. François Sokal, Ministre plénipotentiaire, 

Délégué de la République de Pologne à la So
ciété des Nations; 

M. John llfuhl, Premier Procureur et chef de 
la Police criminelle de la Ville libre; 
Sa Maiesté le Roi d'Espagne: 

M. Mauricio Lopez Roberts, Marquis de la 
Torrehermosa, Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotent,iaire près le Con ei! fédéral 
suisse ; 

Le Président de la République française : 
Le comte de Chalendar, Attaché financier à 

!'Ambassade près Sa Majesté Britannique; 
Le Président de la République hellénique : 

M. Mégalos Caloyanni, Conseiller honoraire 
à Ja Haute Cour d' Appel du Caire; 
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume 

de Hongrie: 
M. P. de Hevesy de Heves, Ministre résident, 

Délégué permanent auprès de la ociété des 
Nations; 
Sa 11:laiesté le Roi d'Italie: 

Commendatore docteur Ugo Aloisi, Conseiller 
à Ja Cour de Cassation, Attaché au Ministère 
de la J ustice ; 
Sa 11:Iaiesté l'Empereur du Japon : 

M. Raizaburo Hayashi, Procureur général de 
Ja Cour de Cassation; 

M. Shigeru r agai, Directeur de l'Hötel des 
Monnaies; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Ltuxem

bourg: 
M. Charles G. Vermaire, Consul à Genève; 

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco , 
M. Rodolphe Ellès, Vice-consul à Genève 

Sa 111aiesté Ie Roi de Norvège: 
M. Chr. L . Lange, Secrétaire général de 

J'Union interparlementaire; 
Le Président de la République de Panama : 

Le docteur A.rosemena, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étra gères ; 
Sa Maiesté la Reine des Pays-Bas: 

Le baron A.. A. van der Feltz, ancien chef 
de la Centrale néerlandaise pour la répression 
des falsifications, ancien Procureur général près 
la Cour d'Appel d'Amsterdam; 

)1 . P. J. Gerke, Trésorier général au Dépar
tement des Finances des Indes néerlandaises ; 

)![. K. H. Broekhoff, Commissaire de police de 
l'Etat, Inspecteur en chef de police ; 
Le Président de la "République de Pologne : 

M. François Sokal, )Iinistre plénipotentiaire, 
Délégué à la Société des Nations; 

Le docteur Vlodzimierz Sokalski, Juge à la 
Cour Suprême ; 
Le Président de la République portugaise : 

Le docteur José Caeiro da Matta, Directeur 
de la Banque de Portugal, Professeur à la Fa
culté de droit de l'Université de Lisbonne; 

Sa 111ajesté le Roi de Roumanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraor

dinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de 
la Société des Nations; 

M. V espasien V. Pella, Professeur de droit 
pénal à l'Université de Jassy; 

M. Pascal Toncesco, A vocat à la Cour d' Appel; 
Sa jjfajesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes: 

Le docteur Thomas Givanovitch, Professeur 
de droit criminel à l'Université de Belgrade; 
Le Comité central exécuti/ de l'Union des Répu

bliques soviétistes socialistes : 
M. Georges Lachkevitch, Conseiller juridique 

de !'Ambassade de l'Union près Je Président de 
la République française ; 

M. Nicolas Liubimov, Attaché à !'Ambassade 
de l'Union près Ie Président de la République 
française; 
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Le Gonseil /édéral suiBKe : 
M. E. Delaquis, Chef de la Division de police 

du Département fédéral de Justice et Police, 
Profes eur de droit à l'Université de Berne; 
Le Pré ident de la République Tchécos/ovaq1ie : 

Le docteur J aroslav Kallab, Professeur de 
d roit pénal et internatiomil à l 'Université de 
Brno; 

lesq uels, après avoir produit leurs pi eins 
p ouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont 
convenu des dispositions suivantes: 

Première Partie. 
Article premier. Les Hautes Parties con

t ractantes reconnaissent Jes règle exposées dans 
la preID1ère partrn de Ja présente C nvention 
comme le moyen Ie plus efficace, dans Jes cir
constances actuelles, de prévenir et de réprimer 
les infractions de fausse monnaie. 

Art. 2. Dans la présente Convention, Je mot 
"mon~aie" s'_entend de la monnaie-papier, y 
compris les billets de banque, et de la monnaie 
métalliq ue, ayant cours en vertu d'une Joi. 

Art. ;J. Doivent être punis comme infrac
tions de d roi t commun : 

1°. Tous Jes fa its frauduleux de fabrication 
ou d'altération de monnaie, que! que soit Je 
moyen employé pour produire Ie résultat; 

2°. L a mise en circulation frauduleuse de 
fausse monnaie ; 

3° . Les faits, dans Je but de la mettre en 
ci rcula_tion, d'introduire dans Ie pay ou de 
recevo1r ou de se procurer de la fausse monnaie 
sachant qu'elle est fausse; ' 

4°. Les tentatives de ces infractions et Je 
faits de parti_cipation intentionnelle; 

5°. _L es faits frauduleux de Iabriquer, de 
recevo1r ou de se procurer des instruments ou 
d 'au_tres_ objets destinés par leur nature à la 
fab n cat10n de fausse monnaie ou à J'altération 
des monnaies. 

. Art. 4. Chacun des faits prévus à l 'article 3, 
s'1ls sont commis dans des pays différents, doit 
être considéré comme une infraction distincte. 

Art. 5. Il ne doit pas être établi, au point 
d e vue des sanctions, de distinction entre les 
faits prévus à l'article 3, suivant qu'il s'aoit 
s'agit d' une morrnaie nationale ou d'une m3'n
naie ~trangère; cette disposition ne peut être 
souID1se à aucune condition de réciprocité légale 
ou conventionnelle. 

A rt. 6. Les pays qui ad met tent Ie principe 
de la récidive internationale, reconnaissent, 
dans les conditions établies par leurs législations 
res:pe_c ti ves, comme génératriccs tl' u ne telle 
réc1d1ve, les condamnatio_ns étrangères pronon
cées d u chef de l' un des faits prévus à l'article 3. 

Art . 7. Dans la mes ure ou la constitut ion de 
parties civiles est admise par la Jéaislation in
t erne, les p arties civiles étrangère;; y compris 
éventuellement la Haute Partie contractante 
~ont 18: mounaie a été falsifiée , doivent jouir de 
1 ~xerc1ce de tou~ les droi ts reconnus aux rég
n1coles par les lo1s du pays ou se juge ['affaire. 

Art. 8. Dans les pays qui n'admettent pas 
Ie p rincipe de l'extradition des nationaux leurs 
ressortis ants qui sont rentrés sur Ie ter;itoit-e 
de leur pays, après s'ètre rendus coupables à 
l'étranger de faits prévus par l'article 3, doivent 
êtrt: punis de la même manière que si Ie fait 
avait été commis sur leur territoi re, et cela 

même _dans_ Ie cas ou_ Ie coupab!e aurait acquis 
sa nat10nalité po téneurement a l'accomplisse
ment de l'infraction. 

Cette disposition n 'est pas app licable si, dans 
un cas semblable, l'extradition d'un étranaer 
ne pouvait pas être accordée. 

0 

Art. 9. · Le étran"e rs q ui ou t commis à 
l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se 
tro_uvent sm· Ie territoire d' un pays dont Ia 
lég1slation mterne admet, comme règle générale, 
Ie prmcipe de la poursuite d' infactions com
mises à l'étranger, doivent être punis de la 
même manière que si Ie fait avai t été commis 
sur Je territoire de ce pay . 

L'obligation de la pour uite est subordonnée 
à la condition q ue l'extradition ait été deman
dée et que Ie pays requis ne puisse li.rer l' in
culpé pour une ra.is n san rapport avec Ie fait. 

Art. 10. Les fait prévus à l'article 3 sont 
de plein droit compris comme cas d'extradit ion 
dans tout traité d'extraclition conclu ou à con
clure entre les diverses Hautes Parties contrac
tantes . 

Les Hautes Parties contractantes q ui ne 
subordonnent pas l' extradition à !' existence 
d'un traité ou à une condi tion de réciprocité, 
reconrnü sent, dès à présent, Jes faits prévus à 

! l'article 3 comme cas d'extradition entre elles. 
L'extradition sera accordée conformément 

an droit du pays requis. 
Art. ll. L s fausses monnaies, ainsi q ue Jes 

instruments et les autres objets désignés à l'ar
ticle 3, :N"0 • 5, doivent être saisis et confisqués. 
Ces monnaies, ces instruments et ces objets 
doivent, après confiscation, être remis, sur sa 
demande, soit au gouvernement, soit à la ban
que d'émission clont les monnaies sont en cause, 
à l 'exception des pièces à conviction dont h 
conservation dans les arehives crimineUes est 
imposée par la loi du pays oö la poursuite a eu 
lieu, et des spécime11s dont Ja t ransmission à 
!'office centra! dont i l est q uestion à l'article 12, 
paraîtrait utile. En tout ca , tous ces objets 
doivent être mis hors d'usage. 

Art. 12. Dans chaque pays, les recherches 
en matière de faux monnayage doivent, dans 
Ie cadre de la législation nationale, être orga
nisées par un office centra!. 

Cet office centra! doit être en contact étroit : 
a. Avec les organismes d'émission; 
b. Avec les autorités de police à l'intérieur 

du pays; 
c. Avec Ie offices centraux des autres pays. 
Il doit centraliser, dans chaque pays, tous 

les renseignements pouvant faciliter les recher 
ches, la prévention et la répression du faux 
monnayage. 

Ar t . 13. Les offices centraux des différents 
pays doivent correspondre di:rectement entre 
eux. 

Art. 14. Chaque office centra!, dans les 
limites ou il Ie jugera utile, devra faire remettre 
aux offices centraux des autres pays une collec
tion des spécimen authentiqnes annulés des 
monnaies de son pays. 

Il devra notifier, dans les mêmes limites, 
régulièrement, a,u..._,c offices centra.ux étranger , 
en leur donnant toutes informations nécessaires : 

a. L es nouvelles émissions de monnaies 
effectuées dans son pays ; 

b. Le retrait et Ja p rescl'iption de monnaies. 
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t:,auf pour les cas d 'intérêt purement local, toires de cette Haute Partie contractante. 
chaque omce centra!, dans les limites ou il le Jusqu'au moment ou une Haute Partie con-
Juger·a utile, devra notiner aux otlices centraux tractante fera une telle communication, sa pro-
eti·angel'S : cédure actuelle en fait de commissions roga-

1 u. Les découvertes de fausses monnaies. 1 toires sera maintenue. 
L a notincat10n de ialsincation des billets de ' L 'exécution des commissions rogatoi'res ne 
banque ou ct'.JJ;tat sei·a accompagnee d ' une des- poul'l'a donner lieu au remboursement de taxes 
cnp1,10n tecanique ctes faux rournie eiclusive- ou frais autres que Jes frai ; d'expertises. 
me,n par ! 'organisme ct 'emiss10n ctont les billets Rien danx le présent article ne pourra être 
auronv ete falSinès ; une reproduct10n pnoto- interprété comme constituant de la part des 
grapniq ue ou, si possible, un exemplaire au faux Hautes Parties contractantes un engagement 
oillet sera communique . .JJ;n cas a 'urgence, un d 'admettre, en ce qui concerne le système des 
avis ev une descript1on sommaire émanant des preuves en matière répressive, une dérogation 
autorites ae police pourront ètre aiscrètement à leur loi. 
transmis aux onices centraux interesses, sans Art. 17. La participation d 'une Haute Par-
prej uuice cle !'avis et de la description technique tie contractante à la présente Conveution ne 
clont il est question ci-ctessus; doit pas être interprétée comme portant at-

;.iu. Les recnercnes, poursuites, arrestations, teinte à son attitude sur la q uestion géuérale 
condamnations, expulsiuns de faux monnayeurs, de la compétence de la j uridiction pénale comme 
ainsi qu'eventuellement leurs deplacements et question de droit international. 
tous renseignements utiles, notammeat Jes sig- Art. 18. La présente Convention laisse in-
nalements, empreiates digitales et photogra- tact le principe que les faits prévus à l'article 3 
phies de faux monnayeurs; doiveat, dans cnaque pays, sans que jamais 

;so. Les decouvertes détaillées de fabrication, l'impunité leur soit assurée, être q ualifiés, pour-
en indiquant si ces découvertes ont permis ue suivis et jugés conformément aux règles géné-
saisir l'mtégralité des faux mis en circulat10n. rales de sa législation interne. 

Art. 15. .f'our assurer, perfectioa.ner et 
développer la collaboration directe internatio- Seconde Partie. 
nale en matière cte prévention et de rèpress1on Art. 19. Les Hautes Parties contractantes 
du faux monnayage, les représentants des conviennent que tous les différeuds qui pour-
uttices centraux des .tlautes J:'arties contrac- raient s'élever entre elles au sujet de l'inter-
tantes doivent tenir, de temps en temps, des ' prétation ou de l'application de la présente 
conférences, avec participation des représ_en- ' Convention seront, s'ils ne peuvent pas être 
taats des banq ues d 'ém.ission et des autontés réglés par des négociations directes, envo:i:és 
centrales intéressées. L 'organisation et le con- pour décision à la Cour permanente de Justwe 
tröle d 'un office centra! international de ren- internationale. Si les Hautes Parties contrac-
seignements pourront faire l'objet d ' une de ces tantes entre lesquelles surgit un différend, ou 
conférences. l'une d 'entre elles, n'étaient pas Parties au 

Art. 16. La transm.ission des commissions Protocole portant la date du 16 décembre 1920 
rogatoires relatives aux infractions visées par relatif à la Oom permanente de Justice inter-
l'article 3 doit être opérée: _ nationale, ce différend serait soumis, à leur gré 

a. De préférence par voie de co=un1sa- et conformément aux règles constitu t ionnelles 
tion directe entre les autorités judiciaires, le de chacune d'elles, soit à la Cour permanente 
cas échéant, par l'intermédiaire des offices een- de Justice internationale, soit à un tribunal 
traux; d'arbitrage constit ué conformément à la Con-

b. .Par correspondance directe des ministres vention du 18 octobre 1907 pour le règlement 
de la Justice des deux pays ou par !'envoi direct pacifique des conflits internationaux, soit à 
par l'autorité du pays requérant au ministre tout autre tribunal d'arbitrage. 
de la Justice du pays requis; Art. 20. La présente Convention, dont les 

c. Par l'intermédiaire de l'agent diploma- textes français èt anglais feront également foi, 
tique ou consulaire du pays requér11cnt dans le portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu'au 
pays requis; eet agent enverra directement la 31 décembre 1929, être signée au nom de tout 
commission rogatoire à l'autorité judiciail'e Membre de la Société des Nations et de tout 
compétente ou à celle indiquée par le gouver- Etat non membre qui a été représenté à la C<;>n-
nement du pays requis, et recevra directement férence qui a élaboré la présente Convent.on 
de cette autorité les pièces constituant l'exé- ou à qui le Con eil de la Société des Nations aura 
cution de la commission rogatoire . communiqué un exemplaire de ladite Conven-

Dans les cas a) et c) , copie de la comm.ission tion. 
rogatoire sera toujours adressée en même temps La présente Convention sera ratifiée. Les in-
à l 'autori té supérieure du pays requis. struments de ratification seront transllilS au 

A défaut d'eatente contraire, la commission Secrétaire général de la Société des Nations, qui 
rogatoire doit être rédigée dans la langue de en notifiera la réception à tous les Membres de 
l'autorité requérante, sauf au pays requis à la Société ainsi qu'aux Etats non membres 
en demander une traduction faite dans sa nsés à l'alinéa précédent. . 
langue et certifiée conforme par l'autorité re- Art. 21. A partir du ler janvier 1930,. 11 
quérante. pourra être adhéré à la présente Couvent10n 

Chaque Haute Partie contractante fera con- au nom de tout Membre de la 'ociété des ::"fa-
naître par une communication adressée à cha- t ions ou de tout Etat non membre visé à l'a-
cune des autres Hautes Parties contractantes, ticle 20 par qui eet accord n 'aurait pas été 
celui ou ceux des modes de transmission sus- signé . . 
visés qu'elle admet pour les commi si.ons roga- Les instruments d'adhésion seront transm1s 
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au ecrétaire général de la ociété des ations, 
qui en notifiera la réception à tous les Membres 
de la Société et aux Etats non membres visés 
audit article . 

Art. ,22. Les pays qui sont disposés à rati
fier la Convention conformément au second 
alinéa de l'article 20 ou à y adhérer en vertu 

.de l'article 21, mais qui désirent être autorisés 
à apporter des réserves à l'application de la 
Convention, pourront informer de leur inten
tion ie Secrétaire général de la Société des 
Nations. Celui-ci communiquera immédiate
ment ces réserves à toutes les Hautes P arties 
contractantes au nom desquelle un instrument 
de ratification ou d'adhésion aura été déposé, 
en leur demandant si elles ont des objections 
à présenter. Si, dans un délai de six mois, à 
dater de ladite communication, aucune Haute 
Partie contractante n'a soulevé d'objection, Ja 
participation à la Convention du pays faisant 
la réserve en question sera considérée comme 
acceptée par les autres Hautes Parties contrac
tantes sous ladite réserve. 

Art. 23. La ratification par une H aute Par
tie contractante ou son adhésion à la présente 
Convention implique que sa législation et son 
organisation administrative sont conformes aux 
r ègles posées dans Ja Convention. 

Art. 24. auf déclaration contraire d'une 
Haute Partie contractante lors de la signature, 
lors de la ratification ou lors de l'adhésion, les 
dispositions de la présente Convention ne s'ap
pliquent pas aux colonies, territoires d'outre
mer, protectorats ou tetTitoires sous suzeraineté 
on mandat. 

Cependant , les H autes Parties contractantes 
se réservent Ie droit d 'adhérer à la Convention, 
suivant les conditions des articles 21 et 23, pour 
leurs colonies, territoires d 'outre-mer, protec
torats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. 
Elles se réservent également Ie droit de la dénon
cer séparément suivant les conditions de l'ar
ticle 27. 

Art. 25. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou 
qu'il y aura été adhéré au nom de cinq Membres 
de la Société des Nations ou Etats non mem
bres. La date de l'entrée en vigueur sera Ie 
quatre-vingt -dixième jour qui suivra la récep
t ion par Ie ecrétaire général de Ja Société des 
Nations de la cinq uième ratification ou adhésion. 

Art. 26. Chaque ratification ou adhésion 
qui interviendra après l' entrée en vigueur de la 
Convention, conformément à l' article 25, sor
tira ses effets dès Ie q uatre-vingt-dixième jour 
qui suivra la date de sa réception par Je Secré
taire général de la Société des r ations. 

Art. 27. La présente Convention pourra 
être dénoncée, au nom de tout Membre de la 

ociété desNations o 1 de toutEtat non membre, 
par notification écrite adressée au Secrétaire 
général de la ociété des Nations, qui en infor
mera tous les Membres de la Société et les Etats 
non membres visé à l'article 20. La dénoncia
tion sortira ses effets un an àp rès la date à la
q uelle elle aura été reçue ·par Ie Secrétaire géné
ral de la Société des Nations ; elle ne sera opé
rante qu'au regard de la Haute Partie pour la 
quelle elle aura été effectuée. 

Art . 28. La présente Convention sera enre. 
gistrée par Ie Secrétaire général de la Société 

des Nations à la date de son entn\e en vigueur . 

En foi de quoi Ie, P !énip )tentiaires susn, m
mé, ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie vingt avril mil neuf cent 
vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera 
déposé dans les archives du Secrétariat de la 
Société des Nations et dont les copies certi
fiées conformes seront délivrées à tous les Mem
bres de la Société et aux E tats non membres 
visés à l'article 20. 

Albanie: Dr. tavro Stavri 
Allemagne: Dr. Erich Kraske 

Dr. Wolfgang Mettgenberg 
Vocke 

Etats-Unis d'Amérique: 
Hugh R. Wilson 

Autriche: Dr. Bruno Schultz 
Belgique : Servais 
GTancle-Bretagne et Jr/,ancle du Nord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britanniq ue, 
non membres séparés de la Société des Nations. 

I nde : 

John F ischer Williams 
Leslie S. Brass 

As is provided in Article 24 of the Convention 
my signature does not include the territorie~ 
of any Prince or Chief under the Suzerainty of 
His Majesty. 

Bïûgarie: 
Chine: 
Colombie: 
Cuba: 

Vernon Dawson 
D. Mikoff 
Lone Liang 
A. J . Restrepo 
G. de Blanck 
M. R. Alvarez 

Danemark : William Borberg 
V ille libre de Dantzig : 

Espagne: 

F. Sokal 
John Muhl 

Mauricio Lopez Roberts, Marquis de la Torre-
hermosa 

France : Chalendar 
GTèce : Mégalos Caloyanni 
Hongrie: Paul de Hevesy 
ltalie : Ugo Aloisi 
J apon: Raizaburo H ayashi 

Shigeru Nagai 
Luxembourg : 
11fonaco: 
Norvège : 

Ch. G. Vermaire 
R. Ellès 

Au moment de procéder à la si1;1nature de la 
présente Convention, Ie soussigne déclare, au 
mom de son Gouvernement, que: 

Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2 
du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 
de la loi norvégienne sur l'extradition des mal
faiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de 
la présente Convention ne pourra être accordée 
pour l' infraction visée à l'article 3, N°. 2, au 
cas ou la personne qui met en circulation une 
fausse monnaie l'a reçu elle-même de bonne foi. 

Chr. L . Lange 
Panama: J. D. Arosemena 
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Pays-Bas: 

Pologne : 

A. A. van der Feltz 
P.J. Gerke 
K. H . Broekhoff 
F. Sokal 
Vlodzimierz Sokalski 

Portugal : José Caeiro da Matta 
Roumanie: Vespasien V. Pella 
Antoniade Pascal Toncesco. 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : 

Dr. Thomas Givanovitch 
Union des Républiques Soviétistes Socialistes: 

G. Lachkevitch 
Nicolas Liubimov 

Suisse: Delaquis 
Tchécoslovaquie : 

Jaroslav K allab 

PROTOCOLE 

I. INTERPRETATIONS. 
Au moment de procéder à la signature de la 

Convention portant la date de ce jour, les Pléni
potentiaires soussignés déclarent accepter, en 
ce qui concerne les diverses dispositions de la 
Convention, les interprétations spécifi.ées ci
dessous. 

Il est ent endu : 
10. Que la falsifi.cation de l'estampillage 

apposé sur un billet de banque et <lont l' effet 
est d e Ie rendre valable dans un pays déter
mme, constitue une falsifi.cation de billet. 

2°. Que la Convention ne porte pas atteinte 
au droit des Rautes Parties contractantes de 
régler, dans leur législation interne, comme 
elles l'entendent, Ie régime des excuses, ainsi 
que les droits de griice et d 'amnistie. 

3°. Que la règle faisant l'objet de l'article 4 
de la Convention n'entraîne aucune modifi.ca
tion aux r ègles internes qui établissent les 
peines en cas de concours d 'infractions. Elle ne 
fait pas obstacle à ce que le m ême individu, 
étant à la fois Ie faussaire et l'émett eur, ne soit 
poursuivi que comme faussaire. 

4°. Que les Hautes Parties contractantes 
ne sont tenues d 'exécuter les comm1ss10ns ro
gatoires que dans la mesure prévue par leur 
législation nationale. 

II. RESERVES. 

Les Rautes P arties contractantes qui · font 
les réserves exprimées ei-dessous y subordon
nent leur acceptation de la Convention ; leur 
participation , sous ces réserves, est acceptée 
par les autres Hautres Parties contractantes . 

1°. Le Gouvernement de l'Inde fait la ré
serve que l'article 9 ne s'applique pas à l' Inde 
ou il n 'entre pas dans les attributions du pou
voir législatif de consacrer la r ègle édictée par 
eet ar ticle. 

2°. En attendant !' issue des négociations 
concernant l'abolition de la j uridiction consu
laire dont jouissent encore les r essortissants de 
certaines Puissances, il n 'est pas possible au 
Gouvernement Chinois d 'accepter l' article 10, 
qui contient !'engagement général pour un 
gouvernement d'accorder l' extradition d 'un 
étranger accqsé de faux monnayage par un 
Etat tiers. 

3°. Au suj et des dispositions de l'article 20, 

la délégation de l'Union des Républiques sovié
tistes socialistes réserve pour son Gouverne
ment la faculté d 'adresser, s'il le désire, l'instru
m~nt de sa ratifi.catio~ à un autre Etat signa
taire, afin que celm- c1 en communique copie 
au Secrétaire général de la Société des Nations 
pour notifi.cation à tous les Etats signataires 
ou adhérents. 

III. DECLARATIONS. 

Suisse. 
Au moment de signer la Convention, Ie re

présentant de la Suisse a fait la déclaration 
suivante: 

,,Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assu
mer un engagement concernant les dispositions 
pénales de la Convention avant que soit résolue 
affirmativement la question de l'introduction 
en Suisse d'un Code pénal unifié, fait observer 
que la ratification de la Convention ne pourra 
intervenir dans un temps déterminé. 

"Toutefois, Ie Conseil fédéral suisse est disposé 
à exécuter, dans la mesure de son autorité, les 
dispositions administratives de la Convention 
dès que celle;ci entrera en vigueur, conformé
ment à l 'art1cle 25." 

Union des Républiques soviétistes socialistes. 

Au moment de signer la Convention, le re
présentant de l'Union des R épubliques sovié
tistes socialistes a fait la déclaration suivant e : 

" La délégation de l'Union des R épubliques 
soviétistes socialistes, tout en acceptant les 
dispositions de l'article 19, déclare que Ie Gou
vernement de l'Union ne se propose pas de 
recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction 
de la Cour permanente de J ustice internationale. 

,,Quant à la disposition du m ême article, 
d'après laquelle les différ ends, qui ne pour
raient pas être réglés par des négociations direc
tes, seraient somnis à toute autre procédure 
arbitrale que celle de la Cour permanente de 
Justice internationale, la délégation de l'Union 
des R épubliques soviétist es socialistes déclare 
expressément que l 'acceptation de cette dis
position ne devra pas être interprétée comme 
modifiant le point de vue du Gouvernement de 
l'Union sur la question générale de !'arbitrage 
en tant que moyen de solution de différends 
entre Etats." 

Le présent Protocole, en tant qu'il crée des 
engagements entre les Rautes Parties contrac
tantes, aura les mêmes force, valeur et durée 
que la Convention conclue à la date de ce jour 
et dont il doit être considéré comme faisant 
partie intégrante. 

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur 
signature au bas du présent Protocole. 

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent 
vingt-neuf, en simple expédition, qui sera dé
posée dans les archives du Secrétariat de Ja 
Société des N ations ; copie conforme en sera 
transmise à tous les Membres de la Société des 
Nations et à tous les Etats non membres re
présentés à la Conférence. 

V algen de onderteekeningen. 
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Engelsche tekst. 

CONVENTION. 

His Majesty the King of Albania; the Presi
dent of the German Reich ; the President of the 
United tates of America; the Federal Presi
dent of the Austrian Republic; His lViajesty 
the King of the Belgians; His Majesty the 
King of Great Britain, Ireland and the Brit~sh 
Dominion~ beyond the Seas, Emperor of India; 
His Majesty the King of the Bulgarians; the 
President of the National Government of the 
R epublic of China; the President of the Colom
bian Republic; the President of the R epubhc 
of Cuba; His Majesty the King of Denmark; 
the President of the Polish Republic, for the 
Free City of Danzig ; His Majesty the King 
of Spain; the _President of the French ReJ_>u
blic ; the President of the H elleruc Repu blic ; 
His Serene Highness the Regent of the King
dom of Hungary; His i\fajesty the King of 
Italy; His l\,iajesty the Emperor of Japan; 
Her Royal Highness the Grand Duchess of 
Luxemburg; Ris erene Highness the Prince 
of Monaco; His Majesty the King of Norway; 
tbc President of the R epublio of Panama; Her 
Majesty the Queen of the ., ·etherlands; the Pre
sident of the Polish R epublio ; the President of 
the Portuguese Republio ; His Majesty the 
King of Roumania; His Majesty the King of the 
Serbs, Croats and Slovenes ; the Centra! Exe
cutive Committee of the Union of Soviet So
cialist Rcpu blies ; the Swiss Federal Council ; 
the President of the Czechoslovak Repubbo. 

Being desirous of making more and more 
efteotive the prevention and pu_nishment of 
counterfeiting currency, have appmnted as thelf 
Plenipotentiaries : 
His .Jfajesty the King of Albania : 

Dr. Stavro tavri, Chargé d'Aftaires in Paris; 
The President of the German lleich : . 

Dr Erich Kraske, ,,Vortragender Legat10ns
rat" at the Ministry for Foreign Af{airs ; 

Dr. Wolfgang Mettgenberg, ,,i'.fi?isterialrat" 
at the Ministry of Justice of the Re10h; 

Dr. Vooke, ,,Geheimer Finanzrat", Member 
of the Reiohsbank Direktorium ; 
The President of the United States of Ame:ica: 

Mr. Hugh R. Wilson, Envoy Extraordma_ry 
and Minister Plenipotent1ary to the Sw1ss 
Federal Counoil ; 
The Federal President of the Au trian llepublic: 

Dr. Bruno chultz, :Police Director, Cruef of 
Seotion of Criminal Police at the Prefecture of 
Police of Vienna ; 
His jJfajest11 the King of the Belgians: 

H. erva1 , Minister of State, Honorary Pu
blic Prosector at the Brussels Court of Appeal ; 
Ii is Majesty the King of Great Britain, lreland 

and the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India: 
For Great Britain and Northern Ireland and 

all parts of the British Empire which ar~ not 
separate Members of the League of Nat10ns : 

Sir J ohn Fischer William , British Legal 
Representative at the Reparations Commission; 

Leslie S. Brass, Esq., Ass1stant Prmctpal at 
the Home Office ; 

For India: 
Vernon Dawson, Es,1 ., C.I.E., Principal at the 

India Office; 

His Jlajesty the King of the Bulgarians: 
l\L D. :Yiikoft, Chargé d"Afiaires in Berne; 

The President of the Yational Government of the 
llepublic of Uhina : 
:VL Lone Liang, Counsello:· of the Legation 

of China to the President of the Germnn Reich ; 
The President of the Colombian Republ-ic : 

Dr. Antonio José Restrepo, Envoy Extra
ordinary and Minister P!enipotentiary, Per
manent Delegate accredited to the League of 
Nations; 

The President of the llepublic of Cuba : 
)1. G. de Blanck y Menocal. Envoy Extraor

dinary and Minister Plenipotentiary, Perma
nent Delegate accredited to the League of 
Nations; 

M. :1-ïanuel R. Alvarez, Commercial Attaché 
to the Permanent Delegation accrediteq. to the 
League of Xations ; 
His Jlajesty the King of Denmark: 

:1-f. William Borberg, Permanent Delegate 
accredited to the League of Nations; 
The Presülent of the Polish llep1tblic, /or the Free 

City of Danzig : 
M. François Sokal, Minister Plenipotentiary, 

Delegate of the Polish Republic accredited to 
the League of _ ations ; 

l\f. John i\fohl, First Prosecntor and Head 
of the Crimina] Police of the Free City ; 
His Majesty the King of Spain : . 

)L )Iauricio Lopez Roberts, )farqu1s de la 
Torrehermosa, Envoy Extraordinary and :1-ïi
nister Plenipotentiary to the Swiss Federal 
Council; 
The President of the French R epublic: 

Count de Chalendar, Finanoial Attaché to 
the Emba sy accrcdited to His Britannio 
Majesty ; 
The President of the Hellenic llepublic: 

M. Mégalos Caloyanni, ,,Conseiller honoraire" 
to the High Court of Appeal at Cairo ; 
His Serene Highness the Regent of the Kingdom 

of Hungary : . . .. 
M. P. de Hevesy de Heves, Resident :\f1mster, 

Permanent Delegate accredited to the League 
of Nations: 
H is jJfajesty the King of Jtaly: 

Commendatore Dr. Ugo Aloisi, Counsellor at 
the "Cour de Cassation", Attaché to the Mi
nistry of J ustice ; 
His jjfaje8ty the Emperor of Japan: 

M. Raizaburo Hayasru, Public Prosecutor of 
the Supreme Court ; 

M. Shigeru Nagai, Director of the Imperia! 
Mint; 
Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxem

burg: 
M. Charles G. Vermaire, Consul at Geneva; 

Ii is Serene Highness the Prince of .Monaco : 
M. Rodolphe Ellès, Vice-Consul at Geneva ; 

His Majesty the King of Norway: 
M. Chr. L. Lange, Secretary-General of the 

Interparliamentary Union ; 
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The President of the Republic of Panama: 
Dr. Arosemena, Secretary of State for Fo

reign Affairs ; 
Her JJiajesty the Queen of the Netherlands: 

Baron A. A. van der Feltz, Former Head of 
the Dutch Central Office for the Suppression 
of Fal ifications, Former General Prosecutor 
to the Court of Appeal of Amsterdam ; 

M. P. J. Gerke, Treasurer-General to the 
Department of Finance of the Dutch Indies ; 

M'.. K. H. Broekhoff, State Commissioner of 
Police, Chief Inspector of P olice ; 
The President of the Polish Republic : 

:'IL François Sokal, Minister Plenipotentiary, 
Delegatc accredited to the League of Nations; 

Dr. Vlodzimierz Sokalski, Judge at the Su
preme Court ; 
The President of the Portuguese Republic: 

Dr. José Caeiro da Matta, Director of the 
Bank of Portugal, Professor of Law at the 
University of Lisbon; 
His JJfajesty the King of Roumania: 

M. Constantin Antoniade, Envoy Extraor
dinary and Minister Plenipotentiary accreditcd 
to the League of Nations; 

M. Vespasien V. Pella, Professor of Criminal 
Law at the University of Jassay; 

M. Pascal Toncesco, Counsellor at the Court 
of Appeal: 
Iiis JJfajesty the K i ng of the Serbs, Croats and 

Slovenes: 
Dr. Tho !'P as Givanovitch, Professor of Cri

mina! Law at the University of Belgrade; 
The Central Executive C01n1nittee of the Union of 
Soviet Socialist Re71ublics : 

M. Georges Lachkevitch, Legal Adviser to 
the Embassy of the Union, accredited to the 
President of the French Republic ; 

M. Nicolas Liubimov, Attaché to the Em
bassy of the U nion, accredited to the President 
of the F rench R epu blic ; 
:1.'he Swiss Federal Council : 

M. E. Delaquis, Head of the Police Divion of 
the Federal Department of Just ice and Police, 
Professor of Law at the University of Berne; 
The President of the Gzechoslovak Republic : 

M. Jaroslav Kallab, Professor of Penal and 
International Law at the U niversity of Brno; 
who, having communicated their full powers, 
found in good and due form, have agreed on the 
following provisions : 

Part[. 
Art . 1. The High Contracting Parties re

cognise the rules laid down in Part I of this 
Convention as the most ef(ective means in 
present circumstances for ensuring the prevcn
tion a nd punishment of the offence of counter
feiting curi-ency. 

Art. 2. In the present Convention, the word 
"currency" is understood to mean paper money 
(including banknotes) and metallic money, the 
circulation of which is legally a uthorised. 

Art. 3. The following should be punishable 
as ordinary crimes : 

(1) Any fraudulent making or altering of 
currency, whatever means are employed ; 

(2) The fraudulent uttering of counterfeit 
currency; 

(3) The introduction into a country of or the 
receiving or obtaining counterfeit currency with 
a view to uttering the same a nd with know
ledge that it is counterfeit; 

(4) Attempts to comrnit, and any inten
tional participation in, the foregoing acts ; 

(5) The fraudul ent making, receiving or 
obtaining of instruments or other articles pe
culiarly adapted for the counterfeiting or al
tering of currency. 

Art. 4. Each of the acts mentioned in Ar
ticle 3, if t hey are committcd in dif(erent coun
tries, should be considered as a distinct offonce. 

Art. 5. No distinction should be made in 
the scale of punishments for ofiences referred 
to in Article 3 between acts relating to domestic 
currency on the one ha nd and t o foreign cur
rency on the other ; t his provision may not be 
made subject to any condition of reciprocal 
treatment by law or by treaty. 

Art. 6. In countries where the principle of 
the international recognition of previous con
victions is recognised, foreign convictions for 
the of(ences referred to in Article 3 should, 
within the conditions prescribed by domestic 
law, be recognised for the purpose of establis
hing habitual criminality. 

Art. 7. In so far as "civil parties" are ad
mitted under the domestic law, foreign "civil 
parties" , including, if necessary, the High Con
tracting Party whose money has been counter
feited, should be entitled to all rights allowed 
to inhabitants by the laws of the country in 
which the case is tried. 

Art. 8. In countries where the principle of 
the extradition of nationals is not recognised, 
nationals who have returned to the territory 
of thei..r own country after the commission 
ahroad of a n offence referred to in Article 3 
should be punishable in the same manner as 
if the ofience had been committed in their own 
t erritory, even in a case where the ofiender has 
acquired his nationality after the commission 
of the ofience. 

This provision does not apply if, in a similar 
case, the extradition of a foreigner could not 
be granted. 

Art. 9. Foreigners who have committed 
abroad any ofience referred to in Article 3, and 
who are in the territory of a countrv whose 
internal legislation recognises as a genera! rule 
the principle of the prosecution of of(ences com
mitted abroad, should be punishable in the 
same way as if the ofience had been committed 
in the territory of that country. 

The obligation to take proceedings is subj ect 
to the condition that extradition has been re
q uested and that the country to which appli
cation is made cannot hand over the person 
accused for some reason which has no connec
tion with the offence . 

Art. 10. The offences referred to in Article 3 
shall be deemed to be included as extradition 
crimes in any extradition t reat y which has been 
or may hereafter be concluded between any of 
the High Contracting Parties. 

The High Contracting Parties who do not 
1 make extradition conditional on the existence 

of a treaty or reciprocity, henceforward recog
nise the offences referred to in Article 3 as cases 
of extradition as between themselves. 
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Extradition shall be granted in conformity 
with the law of the country to which appli
cation is made. 

Art. ll. Counterfeit currency, as well as 
instruments or other articles referred to in Arti
cle J (5), should be seized and confiscated. Such 
currency, instruments or other articles should, 
after confiscation, be handed over on request 
either to the Government or bank of issue whose 
currency is in question, with the exception of 
exhibits whose preservation as a matter of 
record is required by the law of the country 
where the prosecution took place, and any 
specimens whose transmission to the Central 
ütlice mentioned in Article 12 may be deemed 
actvisable. In any event, all such articles should 
be rendered incapable of use. 

Art. 12. In every country, within the frame
work of its domestic law, .investigations on the 
subject of counterfeiting should be organised 
by a central office. 

This centra! office should be in close contact : 
(a) With the institutions issuing curr ency; 
(b) With the police authorities within the 

country; 
(c) \Vith the central offices of other countries. 
1t should centralise, in each country, all 

information of a nature to facilitate the inves
tigation, prevention and punishment of coun
terfeiting currency. 

Art. lJ. The central offices of the different 
countries should correspond directly with each 
other. 

Art. 14. Each central office should, so far 
as it considers expedient, forwa1·d to the central 
offices of the other countries a set of cancelled 
specimens of the actual currency of its own 
country. . . . 

It shOuld, subj ect to the same lumtat10n, 
regularly notify to the central offices _in foreign 
countries, giving all necessary part1culars : 

{a) New currency issues made in its cou1;1try; 
(b) The withdrawal of currency from crrcu

lation, whether as out of date or otherw1se. 
Except in cases of purely !ocal interest, each 

centra! office should, so far as it thinks expe
dient, notify to the centra! in offices in foreign 
countries : 

(1) Any discovery of counterfeit currency. 
Notification of the forgery of bank or currency 
notes shall be accompanied by a techrucal des
cription of the forgeries, to be provided solely 
by the institution whose notes have been for
ged. A photographic reproduction or, if pos_sible, 
a specimen forged note should be trans~1tted. 
In urgent cases, a notification and . a brief des
cription made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the centra_! offices 
interested, without prejudice to the notificat10n 
a nd t echnica! description mentioned above ; 

(2) Investigation and prosecutio~s _in cases 
of counterfeiting, and arrests, conv10t10ns and 
expulsions of counterfeiters, and also,_ where 
possible, their movements, together w1th any 
details which may be of use, and in part1cular 
their descriptions, fingerprints and photographs; 

(3) Details of discoveries of forgerie~, sta
ting whether it has been possible to se1ze_ all 
the counterfeit currency put into crrculat10n. 

Art. 15. In order to ensure, improve and 
develop direct international co-operation in the 

prevention a nd punishment of counterfeiting 
currency, the representatives of the central 
offices of the High Contracting Parties should 
from time to time hold conferen,.;es with the 
participation of representatives of the banks 
of issue and of the central authorities concerned. 
The organisation and supervision of a centra! 
internation,il information office may form the 
subject of one of these conferences. 

Art. 16. The transmission of letters of re
' q uest 1 relating to offences referred to in Ar

ticle 3 should be effected : 
(a) Preferably by direct communication 

between the judicia! aut~orities, through the 
centra! offices where poss1ble; 

(b) By direct correspondence between the 
Ministers of J ustice of the two countries, or 
by direct communication from the authority 
of the country making the request to the Mi
nister of Justice of the country to which the 
request is made; 

(c) Through the diplomatie or consular re
presentative of the country making the request 
in the country to which the request is made; 
this representative shall send the letters of re
q uest direct to the competent judicia! authority 
or to the authority appointed by the Govern
ment of the country to which the request is 
made, and sha ll receive direct from snch author
ity the papers showing the execntion of the 
letters of req uest . 

In cases (a) and (c), a copy of the lett ers of 
request shaU always be sent simultaneously to 
the superior authority of the country to which 
application is made. 

U nless otherwise agreed, the letters of re
q uest shall be drawn up in the language of the 
authority making the reqnest, provided always 
that the country to which the request is made 
may require a translation in its own language, 
certified correct by the authority making the 
request. 

Each High Contractins; Party shall notify to 
each of t he other High Contracting Parties the 
method or methods of transmission mentioned 
above which it will recognise for the letters of 
request of the latter High Contracting Party. 

Until such notification is made by a High 
Contracting Party, its existing procedure in 
regard to letters of request shall r emain in force. 

Execntion of letters of request shall not be 
subject to payment of taxes or expenses of any 
nature whatever other than expenses of experts. 

Nothing in the present article shall be con
strued as an undertaking on the part of the 
High Contracting Parties to adopt in criminal 
matters any form or methods of proof contrary 
to their laws. 

Art. 17. The participation of a High Con
tracting Party in the present Convention shall 
not be interpret ed as affecting that Party's 
attitude on the genera! question of criminal 
jurisdicton as a question of international law. 

Art. 18. The prssent Convention does not 
affect the principle that the offences referred to 
in Article 3 should in each country, without 
ever being allowed impnnity, be defined, pro-

1 This expression has the same meaning as 
,,letters rogatory" . 
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secuted and puni~hed in conformity with the 
genera! rules ot 1ts aomestic law. 

Part. ll . 
Art. 19. The liigh Contracting Pa1·ties agree 

that any d1sputes wJuch m1ght arise between 
them rela~rng to the mterpretation or applica
t10n ot th1s ûonvenuon snaU, u tney cannot be 
settled by Cllrect negot1ation, be reterred for 
ctecision r,o the Permanent Court of lnterna- 1 

tional J ustice. In_ case any or a ll of the High 
Contractmg Parties_ part1es to such a ctispute 
snould not be Part1es ~o the Protocol bearing 
tne date ot December löth, 1920, relating to the 
P_ermanent Court of lnternational Just1ce, the 
d1spute shall be referrea, at the choice of the 
parties and in accordance with the constitu
tional procedure of each party, either to the 
Permanent Court of lnternat10nal J·ustice or 
to a court of arbitration constituted in accor
dance with the Convention of (Jctober 18th 
Hl07, for the J:>acinc Settlement of lnternationai 
Disputes, or to some other court of arbitration. 

Art. 20. '.Che present Convention, of which 
the ]'rench and English texts are both authen
t1c, shall bear to-day's date. üntil the 31st day 
of December 19:.19, 1t shall be open for signature 
o_n behalf of any lfomber of the League of a
t10ns and on behalf of any non-member State 
which was represented at the Conference which 
elaborated the present Convention or to whiob 
a copy is communicated by the Council of the 
League of Nations. 

It shall be ratified, and the instruments of 
ratilication shall be transmitted to the i::iecre
tar:l;'•Gene~al of the League of l\[ations, who will 
notify their rece1pt to all the lViembers of the 
League and to the non-mem ber States aforesaid. 

Art. 21. After the 1st day of J'anuary 1930, 
the present Convention shaU be open to acces
s10n_ on behalf of any l\iember of the League of 
~ at10ns and any of the non-member i::itates 
referred to in Article 20 on whose behalf it 
has not been signed. 

The instruments of accession shall be trans
mitted _ to the Secretary -General of the League 
of N at1ons, who will notify their receipt to all 
the Members of the League and to the non
member States referred to in Article 20. 

~t. 22. The countries which are ready to 
ratify the Convention under the second para
graph of Article 20 or to accede to the Conven
tion under Article 21 but desire to be allowed 
to nmke any reservations with regard to the 
applicat10n of the Convention may inform the 
Se~retary-General of the League of Nations to 
th1s efl;ect, who shall forthwith communicate 
s~ch reservations to the High Contracting Par
ties on whose behalf ratifications or accessions 
have been deposited and enquire whether they 
have any objection thereto. If within six months 
of the date of the communication of the Secre
tary-General no objections have been received, 
the participation in the Convention of the 
country making the rcservation shall be deemed 
to h3:ve been accepted by the other High Con
tractmg Parties subject to the said reservation. 

Art. 23. Ratification of or accession to the 
present Convention by any High Contracting 
Party_ 1mplies that its legislation and its admin-
1strat1ve organisation are in conformity wüh 
the rules contained in the Convcntion. 

~t. 24. In the abse~ce of a contrary decla
rat10n b;y, one of_ the High Contracting Parties 
at the trme of s1gnature, ratification or acces
sion, the provisions of the present Convention 
shall not apply to colonies, overseas territories 
protectorates or territories under suzerainty o; 
mandate. 

Neverthele~s, the High Contracting Parties 
rnserve the right to accede to the Convention, 
111 accordance with the provisions of Articles 
21 and 23, for their colonies, overseas terri
tories, protectorate or territories under suze
rainty or ma~date. They also reserve the right 
to denounce 1t separately m accordance with 
the provisions of Article 27. 

Art: 25. The present Convention shall not 
come mto force until fice ratifications or acces
sions on behalf of lViembers of the League of 
Nations or non-member States have been de
posited. '.!'he _date of its coming into force shall 
be the nmetieth day after the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations of 
the fifth ratification or accession . 

Art. 26. After the coming into force of the 
Convention in accordancc with Article 25, each 
subsequent ratification or accession shall take 
effect on the ninetieth day from the date of its 
receipt by the Secretary-Gcneral of the League 
of Nations. 

Art. 27 . The present Convention may be 
denounced on behalf of any Mem ber of the 
Lea_gue of Nations or non-rnernber State by a 
not1ficat10n m wnting addressed to the Secre
tary-General of the League of Nation who 
wil! inform alle the Members of the Leag~e and 
the non -member States referred to in Article 20. 
Such denunciation sball take efl;ect one year 
after the date of its receipt by the Secretary
General of the League of ations, and shall 
operate only in respect of the High Contracting 
Party on whose behalf it was notified. 

Art . 28. The present Convention shall be 
r egistered by the Secretariat of the League of 
Nations on the date of its coming into force. 

In faith whereof the above-mentioned Pleni
potentiaries have signed the present Convention. 

Donc a t Geneva, the twentieth day of April, 
one thousand nine hundred and twenty-nine, 
rn a srngle copy, which will rernain deposited 
in the archives of the Secretariat of the Leaoue 
of Nations, and of which certified copies ~•ill 
ne transmitted to all the Members of the League 
and to tbe nonmember States referrecl to in 
Article 20. 

Voor de onderteekeningen zie de Fransche tekst. 

PROTOCOL 

I. I ' TERPRETATIONS. 

At the moment of signing the Convention of 
t~is day 's date, the undersigned Plcnipotentia
ties declare that they accept the interpretations 
of the various provisions of the Convention set 
out bereunder. 

It is understood : 
(1) That the falsification of a stamp on a 

note, when the efl;ect of such a stamp is to make 
tbat note valid in a given country, shall be 
regarclecl as a falsification of the note. 
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(2) That the Convention does not afl:ect the 
right of the High Contracting Parties freely to 
regulate, according to their domestic law, the 
principles on which a lighter s ntence or no 
sentence may be imposed, the prerogative of 
pardon or mercy and tbo right to amnesty. 

(3) That the rule contained in Article 4 of 
the Convention in no way modifies internal 
rogulations establishing ponalties in the event 
of concurrent offenoes. It does not prevent the 
sam individual, wbo is both forger and utterer, 
from 1:>cing proseeuted as forger only. 

(4) Tbat High Contracting Parties are re
quired to execute letters of request only witbin 
the limits provided for by their domestic law. 

II. RESERVATIONS. 
The High Contracting Parties who make the 

reservations et forth hereunder make their 
acceptance of the Convention conditional on 
the said reservations; their particiption, sub
ject to thP said reservations, is accepted by the 
other High Contracting Parties. 

(1) The Government of India make a reser
vation to the effect that Article 9 does not apply 
to Ind ia, whcre the power to legislate is not 
sufficiently extensive to admit of the legisla
tion contemplated by this article. 

(2) P ending the negotiation for the abo
lition of consular jurisdiction which is till 
enjoyed by nationals of some Powers, the Chi
nese Government is unable to accept Article 10, 
which involves the general undertaking of a 
Government to grant extradition of a foreigner 
who is accused of counterfeiting currency by 
a third tatc. 

(3) As rcgards the provisions of Article 20, 
the cl logat ion of the nion of Soviet Socialist 
R epublics re erves for it Government the right 
to address, if it so desires, the instrument of 
its ratification to another signatory State in 
order that the Jatter may transmit a copy 
thereof to the Secretary-General of the League 
of ~ ations for notification to all the signatory 
or acceding States. 

III. DECLARATIONS. 

Switzerland. 

cialist Republics, while accepting the provi ions 
of Article 19, dcclares that the Government of 
the Union does not propose to have recourse, 
in so far as it is concPrnPd, to the jurisdiction 
of the Permanent Court of International J ustice. 

" As r eii;ards the provision in the same Article 
1 by whfoh disputes which it bas not been nossible 

to settle by direct negotiations would be sub
mitted to anv other arbitral procPdure than 
that of the P erman ent Court of International 
Justice, the dclee:ation of the Union of Soviet 
Socialist Renu blies exnresslv declares that 
acceptance of tbis provision must not be inter
nreted as modifvinl!' the point of view of the 
Government of the Union on the general ques
tion of arbitration a a means of settlin1,1: dis
putes between States." 

'J'hp nresent Protocol in so far as it creates 
obligations between the High Contracting Par
ties wil! have thP saniP force, effect and duration 
,is the Convention of to-dav's datP, of wbich 
it is to be considered :is an integral part. 

In faith whereof the undcrsigJ'IPd havP affixed 
their siii;natures to thP present 'Protocol. 

Done at GPneva, this twentioth d,w of Anril, 
one thonsand nine hundrPd and twentv-nine, 
in a single ~mw. which shall be denosited in thP 
archives of the i-;Pcretariat of thP LeaguP of 
Nations, anrl of which authenticatPd copies shall 
he delivered to all Mernhre~ of the LeaQ:ue of 

ations and non -member f:tate represented 
at the Conf Prence. 

Volqen ile onderleekeningen . 

s. 131 . 

31 ilfaa1·• 1~~2. WET, houdende wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht en van 
de Uitl everingswet in verband met het 
Verdrag. met bijbehoorend Protocol . van 
20 April 1929. ter bestrijding van de 
val sche munterij . 

B iil . Hand. 2d r Kamer 1990/1991, 11° . 415. 
4- 5: 1991/193! . n° . 6'2 . 1- S. 

Hanil. ià,em 19-31/1932. blz. 1454. 
H and. l st c Ko 111 rr 19., 1/193 . blz . 514. 
Wij WTT,HELMINA. enz. . .. doen te weten: At the moment of signing the Convention, 

the representative of S"'itzerland made the 
following declaration : 

"The Swiss Federal Council, being unable to 
assumc any obligation as to the penal clauses 
of the Convention before the question of the 1 

introduction of a unified penal code in Switzer
land is settled in the affirmative, draws atten
tion to the fact that the ratification of the Con
vention cannot be accomplished in a fixed time. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het in verhancl met het vanwege Ons te 
Genève op 20 April 1929 onderteekende Ve_r_
drag, met hijbehoorend Protocol . ter bestnJ
ding van de valsche munterij, wenschelijk is 
het Wetboek van Strafrecht en de wet van 6 
April 1875. Staatsblad n°. 66, tot regeling 
der algemeene voorwaarden, op welke, ten 
aanzien van de uitl evering van v,·eemdel ingen, 
verdragen met vreemde Mogendheden .~t!nnen 
worden gesloten, op enkele punten te w1Jz1gen; 

,,Nevertheless, the Federal Council is dispo
sed to put into execution, to the extent of its 
authoritv, the administrative provisions of the 
Convention whenever the e will come into force 
i1l accordance with Article 25." 

Union of Soviet Socialist Republics. 

At the moment of signing the Convontion, 
the rcpre entative of the nion of oviet So
ciali t R epublic made the following declara
tion: 

,,The delegation of the Union of Soviet So-

Zoo is het. dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 4 van het ·wetboek van 

Strafrecht wordt gelezen: 
,.Art. 4. De Nederlanclsche strafwet is toe

nasselijk op ieder die zich buiten het rijk in 
Europa schuldi g maakt: 

1°. aan een der misdrijven om chreven in 
de artikelen 92-96, 97a, onder 1 °., 105 en 
108- 110; 

2°. aan eenig misdrijf ten opzichte van 
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muntspeciën, munt_ of bankbiljetten, van rijks- 1 

wege uitgegeven zegels of rijksmerken; 
3°. aan valschheid in schuldbrieven of cer

tificaten van schuld van den Nederlandschen 
staat of van eene Nederlandsche provincie, 
gemeente of openbare instelling, de talons, 
dividend- en rentebewijzen tot deze stukken 
behoorende, en de bewijzen uitgegeven in 
plaats van deze stukken, inbegrepen, 01 ~an 
het opzettelijk gebruik maken van zoodanig 
valsch of vervalscht stuk als ware het echt en 
onvervalscht; 

4°. aan een der misdrijven omschreven in 
de artikelen 381-385." 

2. Artikel 212 van het Wetboek van Straf
recht vervalt. 

3. Artikel 214 van het Wetboek van Straf
recht wordt gelezen: 

,,Art. 214 . Hij die stoffen of voorwerpe~ 
vervaardigt of voorhanden heeft waarvan h1J 
weet dat zij bestemd zijn tot het namaken, 
vervalschen of in waarde verminderen van 
muntspeciën of het namaken of vervalschen 
van munt- of bankbiljetten, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden." 

4. Na artikel 214 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

"Art. 214bis. Bij veroordeeling wegens een 
der in dezen titel omschreven misdrijven 
worden 

de valsche, vervalschte of geschonden munt
speciën, 

de valsche of vervalschte munt- of bank
biljetten, 

de stoffen of voorwerpen, uit hun aard be
stemd tot het namaken, vervalschen of in 
waarde verminderen van muntspeciën of het 
namaken of vervalschen van munt- of bank
bil jetten, 

voor zoover daarmede het misdrijf is ge
pleegd of zij het voorwerp daarvan hebben 
uitgemaakt, · 

verbeurdverklaard, ook indien zij niet aan 
den veroordeel de toebehooren." 

5. In artikel 2 van de wet van 6 April 
1875, Staatsblad n°. 66, tot regeling der al
gemeene voorwaarden, op welke, ten aanz ien 
van de uitlevering van vreemdelingen, ver
dragen met vreemde Mogendheden kunnen 
worden gesloten, wordt onder 11 °., in plaats 
van "en 209", gelezen: 

,,rot en met 214". 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B 1 o k la n d. 

(Uitgeg. 12 April 1932. ) 

L. & S. 1932. 

s. 132. 

31 Maart 1932. WET, houdende toetreding 
voor Curaçao tot het Verdrag met bijbe
hoorend Protocol tot afschaffing van in
en uitvoerverboden en -beperkingen van 8 
November 1927, benevens tot de Aanvul
lende Overeenkomst met bijbehoorend Pro
tocol van 11 Juli 1928 (Staatsblad 1930, 
n°. 80}. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor Curaçao toe te tre
den tot het Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol tot afschaffipg van in- en uitvoerverbo
den en -beperkingen van 8 November 1927, 
benevens rot de Aanvullende Overeenkomst 
met bijbehoorend Protocol van 11 Juli 1928 
(Staatsblad, 1930, n°. 80} en dat overeenkom
stig art. 58 lid 3 der Grondwet deze toetre
ding alleen kan geschieden krachtens de Wet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor Curaçao wordt toegetreden tot 

het Verdrag met bijbehoorend Protocol tot 
afschaffing van in- en uitvoerverboden en 
-beperkingen van 8 November 1927, benevens 
tot de Aanvullende Overeenkomst met bijbe
hoorend Protocol van 11 Juli 1928 (Staatsblad, 
1930, n° . 80}. 

2. Bij de toetreding voor Curaçao tot het 
onder het vorige artikel genoemde Verdrag 
zal de verklaring worden afgelegd, dat Neder
land zich verbindt tegenover iedere andere 
Hooge Verdragsluitende Partij , die dezelfde 
verplichting op zich neemt, de toepass ing van 
de bepalingen van artikel 8, lid 3 van het 
Verdrag voor Curaçao uit te breiden tot ieder 
geschil , dat zou kunnen rijzen omtrent de uit
legging of de toepassing van de bepalingen 
van dat Verdrag, met inbegrip van de arti
kelen 4, 5 en 6, onverschillig of het geschil al 
dan niet een rechtsgeschil is. 

3. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
8 van het Verdrag alsmede de in artikel 2 
van deze wet bedoelde verklaring voor Cu
raçao aanleiding kunnen geven. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten Maart 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B I o k Ja n d. 

De Ministe,· van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 11 Ap,-il 1932.) 

s. 133. 

2 April 1932. WET rot vaststelling van het 
derde hoofdstuk dei· Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. 

De begrooting wordt vastgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst f 4,135,840 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil 

Geheele dienst f 4,135,840 

9 
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2 April 1932. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 27 Februari 
1930 (Staatsblad n°. 51} tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 141 der Ziekte
wet, houdende afwijkende bepalingen voor 
personen in dienst van kermisreizigers, 
schippersknechts, bij wijze van werkver
schaffing te werk gestelde personen en 
voor seizoenarbeider ten aanzien van de 
inschrijving, de bepaling van het dagloon 
en de ziekengelduitkeering en voor per
sonen in dienst van ondernemingen en 
publiekrechtelijke lichamen, wier werk
zaamheden zich uitstrekken over het ge
bied van meer dan één R aad van Arbeid, 
ten aanzien van de premiebetaling, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 20 Mei 1930 (Staat sblad n°. 210). 

de betrokken persoon is te werk gesteld, van 
1 Rijkswege subsidie wordt verleend, voor den

gene, die niet slechts voor enkele dagen per 
week in werkverschaffing is te werk gesteld, 
als dagloon het bedrag, dat door Onzen Mi
n ister van Arbeid, Handel en Nijverheid voor 
de gemeente, in welke de te werk gestelde 

1 woonplaats heeft, is vastgesteld.". 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 14 Sep
tember 1931, n°. 2101, Afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Gezien artikel 141 der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 5 

J anuari 1932 n°. 15}; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor- ' 

noemden Minister van 24 Maart 1932, n°. 
671, afdeeling Arbeidersverzekering; 

0. dat de wenschelijkheid is gebleken van 
aanvull ing van de geldende bepalingen, waar- , 
bij ten aanzien van bij werkverschaffing te 
werk gestelden wordt afgeweken van het in de 
Ziektewet bepaalde ten aanzien van de in
schrijving en van de bepaling van het dagloon; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 27 Februari 

1930, Staatsblad n°. 51, gewijzigd bij dat van 
20 Mei 1930, Staatsblad n°. 210, en te bepa
len als volgt: 

Art. I. Het eerste Jid van artikel 1 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 27 
Februari 1930, Staatsblad n°. 51, wordt als 
volgt gelezen: 

,,( 1 ) . In afwijking van hetgeen in de Ziek
tewet is bepaald ten aanzien van de inschrij
ving van verzekerden, in dienst van niet bij 
een erkende bedrijfsvereeniging aangesloten 
werkgevers, kan Onze met de uitvoering der 1 

Ziektewet belaste Minister voor de inschrij- · 
ving van personen in dienst van kermisreizi
gers, van schippersknechts, alsmede van per
sonen, die bij wijze van werkverschaffing zijn 
te werk gesteld bij een werkverschaffing, welke 
geheel of grootendeels met subsidie van het 
R ijk wordt uitgevoerd, hetgeen bl ijkt door 
haar p laatsing op een door Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken en Landbouw vast 
te stellen lijst, een bepaalden Raad van Ar
beid aanwijzen.". 

Art. Il. H et tweede lid van artikel 2 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 27 
Februari 1930, Staatsblad n° . 51, wordt a ls 
volgt gelezen: 

,,In a fwijking van het in het vorig lid be
paalde met betrekking tot de bepaling van 
het dagloon voor bij wijze van werkverschaf
fing te werk gestelde personen geldt, indien 
in de kosten van de werkverschaffing, waarbij 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
vèrheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den April 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 12 April 1932.) 

s. 135. 

2 April 1932. BESLUIT, houdende beslissing 
op het beroep, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van 24 Decem
ber 1930, n°. 67. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht tegen de beschikking va n Ged. Sta
ten van Noord-Holland van 24 December 1930, 
n°. 67, waarbij aan M . Geel te Wieringen 
weder voor den tijd van twee jaren vergun
ning is verleend t.ot het in werking houden 
van een aut.obusdienst van H ippolytushoef (op 
W ieringen) naar S chagen en terug; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adYiezen van 
2 eptember en van 16 December 1931, nos. 
540 en 540/181; 

Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 
Waterstaat van 24 Maart 1932, La. A., Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten de 
vergunning hebben verleend o. m. nit on,r
weging, dat hun College destijds voor de uit
oefening van een dienst Schagen-Hippolytus
hoef voor twee jaar vergunning heeft verl eend 
op grond van de wenschelijkheid de ervaring 
uitspraak te laten doen omtrent de vraag, of 
de exploitatie van de stoomtram naast den 
bedoelden autobusdienst mogelijk zal blijken; 
dat naar de meening van hun College de er
varing thans heeft uitgewezen, dat exploitatie 
van de stoomtram naast den autobusdienst 
mogelijk is; dat hun College dan ook geen 
aanleiding kan vinden de genaagde vergun
ning te weigeren, te minder, daar wederom 
in sterke mate is gebleken, dat de dienst van 
Geel in eene behoefte van het verkeer voor
ziet ·en voor de bewoners van Lagedijk, Scha-
ge,·brug, K einsnierbrug, Oudesluis en Vee,·
bu:rg zei fs onmisbaar moet worden geacht; 
dat, daar aan de bezwaren van spoor en tram 
kan worden tegemoet gekomen door wijziging 
van de dienstregeling van Geel, door hlm 
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Col lege te dezen opzichte de noodige stappen 
zuil en worden gedaan; 

dat van dit besluit de Di rectie der Neder
landsche Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
komen , aanvoerende, dat de exploitatie van 
den tramweg, dank zij de van Overheidswege 
toege laten autobusconcurrentie, gepaard gaat 
met groote ge l del ij ke ver! iezen; dat zij n iet 
mag verzu im en te waarschuwen, dat deze toe
stand niet zal kunnen voortduren en men zich 
er degelijk reken chap van behoort te geven, 
dat het voortbestaan van den tramweg door 
de autobus-concurrentie ernstig wordt bedreigd; 

Overwegende, dat de voornaamste grond, 
waarop Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land hunne bes! issing doen steunen, te weten 
hunne meening als zou de ervaring hebben 
uitgewezen, dat exploitatie van de stoomtram 
naa t den autobusdienst mogelijk, dat wil zeg
gen economisch bestaanbaar is, niet als juist 
kan worden aanvaard, daar de exploitatie van 
den tramweg Schagen-van Ewijcksluis mede 
door onttrekking van reizigersverkeer voor den 
exploitant dergel ij ke ver] iezen oplevert, dat 
voortzetting van de exploitatie in billijkheid 
niet kan worden geëischt, hetgeen te meer 
klemt, nu door het op 1 Februari 1930 in wer
king getreden nieuwe exploitatie-contract, de 
exploitant de bevoegdheid heeft verkregen om 
die exploitatie te all en tijde met een opzeg
gingstermijn van één jaar te eindigen ; 

dat ook het tweede steunpunt voor de be
slissing van Gedeputeerde Staten moet worden 
verworpen, wij l het reizigersverkeer met den 
autobusdienst voornamelijk bestaat uit recht
streeksch vervoer tusschen Schagen en het 
eiland Wieringen, waari n de tram met den 
aansluitcnden autobusdienst van Veldman en 
de H aan op all eszins voldoende wij ze voor
ziet tenvijl daarentegen de zeer schaars be
volkte streek, waardoor de autobusd ienst r ij dt, 
van zij ne opheffing wein ig last zal ondervin
den· 

ddt, nu beide verkeersmiddelen nevens el
kander op den duur niet bestaanbaar zijn, de 
keuze tusschen den autobus en de normaal
sporige, voor de landbouwstreek van groot be
lang zij nde stoomtram onder die omstandig
heden niet twijfelachtig kan zijn; 

dat nochtans in het belang van het reizend 
publiek en om mogelij k aangegane vervoerver
pl ichtingen af te wikkelen, de autobu dienst
ondernemer M. Geel in de ge legenheid dient 
te worden gesteld om zijn dienst nog geduren
de korten tijd voort te zetten; 

Gelet op d·e Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. met vernietiging van de bestreden be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 24 December 1 930, n°. 67, aan 
M. Gee l, te Wieringen , de gev1·aagde vergun
ning tot het in werking houden van een auto
busdienst van H ippolytushoef (op Wieringen ) 
naar chagen en terug te weigeren; 

2°. aan M. Geel te Wieringen. te vergun
nen om op de voorwaarden, als gesteld onder 
1 ° . tot en met 7°. van de onder 1 °. genoemde 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, den autobusdienst tusschen 
H ippolytushoef (op Wieringen ) en Schagen 1 

nog tot uiterl ij k 1 Juli 1932 in werking te 
houden. 

Onze l\linister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van dit bes luit, hetwelk met het 
rapport van Onzen voornoemden M inister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal word n gezonden aan den 
R aad van State, Afdee ling voor de Geschi ll en 
van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2den April 1932. 
WILHELMINA. 

De illinister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
( Uitgeg. 26 A p1·il 1932.) 

l\Hr ISTERIE VAN 
WATER STAAT. 

La. A. 

Afdeeli ng: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, den 24 l\laart 1932. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeel ing aan Uwe Majesteit ge
r ichte advies van 2 September 1931, n°. 540, 
met ontwerp-besluit en bijlagen aangaande 
het beroep, ingesteld door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten rnn 
Noo,·d-H olland van 24 December 1930, n°. 67, 
waarbij aan M . Geel te TVie,·ingen wederom 
voor den tij d van twee jaren vergunning is 
verleend tot het in werking houden van een 
autobusd ienst van H ippolytushoef (op Wierin
gen) naar Schag en en terug. 

H et door de Afdeeling voorg drngen ont
werp-bes luit, waarbij het ingestelde beroep on
gegrond zou worden verklaard, lu idt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der ederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van NoonJ... H olland van 24 De
cember 1930, n°. 67, waarbij aan M. Geel te 
Wieringen weder voor den tijd van twee jaren 
vergunning is verleend tot het in werking 
houden van een autobusdienst van Hippolytus
hoef (op W ie,·ingen) naar Schag n; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschil !en van Bestuur, gehoord, advies van 
2 September 1931, n°. 540; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten de 
vergunning hebben verleend o. m. uit over
weging, dat hun College destijds voor de uit
oefening van een dienst Schagen- Hippolytus
hoef voor twee jaar vergunning heeft verleend 
op grond van de wenschelij kheid de ervaring 
uit praak te laten doen omtrent de vraag, of 
de exploitatie van de stoomtram naast den 
bedoelden autobusdienst mogel ij k zal bl ij ken; 
dat naar de meening van hun College de er
varing thans heeft uitgewezen, dat exploitatie 
van de stoomtrnm naast den autobusdienst 
mogelijk is; dat hun Coll ege dan ook geen 
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aanleiding kan vinden de gevraagde vergun
ning te weigeren, te minder, daar wederom 
in sterke mate is gebleken, dat de dienst van 
Geel in eene behoefte van het ver keer voor
ziet en voor de bewoners van Lagedijk, Scha,
gerbrug, K einsmerbrug, Oudesluis en V eer
burg zelfs onmisbaar moet worden geacht ; 
dat, daar aan de bezwaren van spoor en tram 
kan worden tegemoet gekomen door wijziging 
van de dienstregeling van Geel, door hun 
College te dezen opzichte de nood ige stappen 
zull en worden gedaan; 

dat van dit besluit de Di rectie der Neder
landsche Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de exploi tatie van 
den tramweg, dank zij de van Overheidswege 
toegelaten autobusconcurrentie, gepaard gaat 
met groote geldelijke verl iezen; dat zij niet 
mag verzuimen te waarschuwen, dat deze toe
stand niet zal kunnen voortduren en men zich 
er degelijk rekenschap van behoort te geven, 
dat het voortbestaan van den tramweg door 
de autobus-concurrentie ernstig wordt bedreigd; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten de onderwerpelijke autobus
dienst, welke een geheel andere route volgt 
dan de tram, in eene bestaande behoefte voor
ziet en voor hen, die ten zuidwesten van van 
E wijcksluis en aan den weg van Oudesluis 
naar Schagerbrug wonen, het eenige commu
nicatiemiddel oplevert; 

dat onder deze omstandigheden de vergun
ning door Gedeputeerde Staten terecht is ver-
1 eend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm iddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van W aterstaat is belast met 

de uitvoer ing van dit beslui t, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

, den 

De Minister van Waterstaat, " 

Wijl tegen deze besl issing bij mij beden
king bestond, heb ik mij nader tot de Afdee
ling gewend met den brief van 3 December 
1931, n°. 482, Afdeeling Vervoer- en Mijn
wezen, luidende als volgt: 

,,Ingevolge door H are M a jesteit de Ko
ning in verleende machtiging leg ik hierbij 
weder aan de Afdeeli ng over de stukken om
trent de beroepszaak, behandeld in haar ad
vies van 2 September 1931, n°. 540. 

Blijkens het ontwerp-beslui t is de Afdeeling 
van oordeel , dat het beroep ongegrond is. 

Ik betwijfel, of met eene besliss ing in dien 
zin de duurzame verkeersbelangen van de be
trokken streek zullen zijn gediend . 

Wel wijkt de route van den busdienst vrij 
aanmerkelijk a f van die van de tram, doch 
in dit geval is dit niet van overwegende be
teekenis, omdat het verkeer van en naar de 
tusschengelegen pl aatsen slechts gering is, en 
het reizigersvervoer zich in hoofdzaak be
weegt tusschen Schagen eenerzijds en Wierin
gen anderzijds. 

Dit vervoer wordt op voldoende wijze be
diend door de t ram Schagen-van Ewijcksluis 

met den daarop aansluitenden busdienst naar 
den Oeve1· van Veldman en de Haan. Dat het 
reizigersvervoer van en naar de tusschengele
gen plaatsen langs de route van den busdienst 
van weinig belang is, wordt op naar mijne 
meening deugdelijke g ronden betoogd in het 
advies van den Inspecteur Generaal der Spoor
en T ramwegen. 

Afgezien van de enkele l angs de route van 
den busdienst gelegen plaatsen , welke ook 
door andere verkeersmiddelen worden be
diend , is di e route vrijwel onbebouwd; de 
enkele daaraan gelegen verspreide hofsteden 
zullen wel eigen gerij en aan den busdienst 
weinig behoefte hebben. 

I n hun beslui t overwegen Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland dat, blijkens opgedane 
ervaring, de exploitatie van de tram naast de 
bus mogelijk is, terwijl genoemd coll ege blij
kens zijn advies van 18 M aart 1931, n°. 101 , 
zijn overtu ig ing, dat de bestaansmogelijkheid 
van de tramlijn door bestendiging van dezen 
busdienst n iet zal worden aangetast, vooral 
ontleent aan de omstandigheid, dat door het 
nieuwe exploi tatie-contract betreffende dezen 
tramweg de positie der explo itante aanmerke
lijk is verbeterd. · 

Ofschoon de Directie van de N ederl andsche 
Spoorwegen van de gelegenheid, di e de op
heffing van de lijn Schagen-Wognum bood, 
terech t gebruik heeft gemaakt om zich te 
ontslaan van het zeer onereuse exploitatie
contract, dat betreffende den onderhavigen 
tramweg nog gold, schijnen Gedeputeerde Sta
ten van Noord-H olland zich van de gewijzigde 
pos itie, welke daardoor ten aanz ien van dezen 
tramweg is ontstaan, een onjuiste voorstelling 
te maken. Immers is juist een van de voor
naamste verschilpunten tusschen het vroegere 
en het huidige exploi tatie-contract, dat de 
Nederlandsche Spoorwegen thans niet meer 
voor den duur der concess ie tot exploitatie 
verplicht zijn, doch de overeenkomst met een 
termijn van 1 jaar kunnen opzeggen; voorts 
is N. S. thans wel ontslagen van de sedert 
jaren ongemotiveerd geworden groote uitkee
ring, welke zij volgens het oude exploitatie

contract jaarlijks aan de eigenaresse moest doen, 
doch door den grooten achteruitgang van de 
ontvangsten op dezen tramweg zijn de~e ook 
thans geensz ins voldoende om de exploitatie
kosten te dekken. Sedert 1 Februari 1930, 
datum van in werking treden van het nieuwe 
exploi tatie-contract, bedroegen de ontvang
sten f 35,608.47, terwijl de vaste uitkeering, 
\.velke voor exploi tatie kosten e nz. is bedongen, 
f 90,750 over 11 maanden bedraagt ; het na
deelig saldo ad f-55,141.53 komt ten laste van 
N. S., terwijl deze niettemin aan de _eigena
resse nog eene vaste uitkeering ad f 2500 per 
jaar voor administratiekosten enz. moet doen. 

H et behoeft geen betoog, dat mitsdien bij 
bestendiging van de huidige verkeersaftapping 
de bestaanszekerheid van den tramweg zeer 
twij felacht ig is. 

De thans te nemen besliss ing zal m.i . a ls. 
eene keus tusschen de tramverbinding en de 
bus moeten worden beschouwd ; en het schijnt 
m ij niet twijfel achtig, dat in het belang der 
streek het behoud van dezen normaalsporigen 
tramweg, die voor het goederenverkeer van 
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deze tuinbouwstreek van beteekenis is en die 
een zeer behoorlijke verbinding van Wiering en 
met Schagen geeft, te verkiezen is boven de 
busverbinding, die voor het rechtstreeksche 
verkeer een doublure van den tramweg en 
voor het locale verkeer van zeer weinig be
teekenis is, en die, wat zijn wijze van dienst
uitoefening betreft, tot gegronde klachten aan
leidi ng heeft gegeven. 

Op grond van een en ander meen ik deze 
zaak aan de nadere overweging van de Af
deeling te mogen onderwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgen
de nader advies van 16 December 1931 , n°. 
540/181 : 

"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 3 December 1931, n°. 482, Afd. 
V. en M ., opnieuw bij den Raad van State, 
Afdeel ing voor de Geschillen van Bestuur, ter 
ovenveging aanhangig gemaakt het beroep, 
ingesteld door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen te Utrecht tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noorrl,.Holland 
van 24 December 1930, n°. 67 , waarbij aan 
M. Geel te Wie1·ingen wederom voor den tijd 
van twee jaren vergunning is verleend tot het 
in werking houden van een autobusdienst van 
Hippolytushoef (op Wieringen) naar Schagen. 

De Minister vreest, dat bij handhaving van 
den onderhavigen busdienst de bestaanszeker
heid van den tramweg zeer twij felachtig is en 
zou bij keuze aan de tramlijn de voorkeur 
geven, omdat deze voor het goederenverkeer 
van beteekenis is en een zeer behoorlijke ver
binding van Wieringen met Schagen geeft. 

De Afdeeling vindt in hetgeen ·de Minister 
aanvoert geen grond om haar advies te wij
zigen. 

H et ontwerp-bes! uit steunt op dezelfde over
wegingen, waarop nog geen dri e jaren ge
leden bij Uwer Majesteits besluit van 4 J a
nuari 1929, n°. 25, de door Gedeputeerde 
Staten verleende vergunning is gehandhaafd. 

Nieuwe omstandigheden, welke eene andere 
bes] issing rechtvaardigen, zijn aan de Afdee
l ing niet bekend. 

Drie jaren geleden moesten de N ederland
sche Spoorwegen ook reeds aanzienlijke be
dragen op de exploitatie van de tramlijn toe
leggen. 

De Afdeeling gelooft ook niet, dat opheffing 
van den onderhavigen busdienst het jaar
lijksch tekort, dat de Nederlandsche Spoor
wegen moeten bijpassen, welk tekort. blijkbaar 
in de tienduizenden loopt, dermate zou doen 
verminderen, dat de tramlijn zonder aanmer
kelijk verlies zou kunnen worden geëxploi 
teerd. 

H et publ iek geeft blijkbaar voor het pers0-
nenvervoer de voorkeur aan den busdienst. 
Het goederenvervoer kan in den tegenwoor
digen t ijd ook zeer wel anders dan per tram 
plaats vinden. 

H et goederenvervoer kan ook niet van veel 
beteekenis zijn, als de totale ontvangsten van 
de tramlijn sinds 1 Februari 1930, dus in 1 
jaar en 9 maanden, zooals de Minister mede
deelt, ruim f 35,000 hebben bedragen. Maar 
dan gaat het toch niet aan, dat de Neder-

landsche Spoorwegen en indirect het Rijk tien
duizenden 's jaars toeleggen op dit goederen
vervoer. Ten aanz ien van de tramlijn Nun
speet-Zwolle is dit standpunt ook door den 
Minister aanvaard (schrijven van 24 April 
1931, La. H., Afd. V. en M ., betreffende het 
geschi l over de vergunning van de Algemeene 
Transport Onderneming op het traject Nun
speet-Zwolle). 

Ook hier geldt wat bij Uwer Majesteits be
sluit van 4 Juni 1931, n°. 46, is overwogen, 
dat, al moge de busdienst het voortbestaan 
van de tram in gevaar brengen, daarop tal 
van andere factoren mede van invloed zijn, 
en de bezwaren, welke tegen eventueele ophef
fing van de tram kunnen worden ingebracht, 
niet van beslissende beteekenis zijn bij de be
slissing omtrent het verzoek om vergunning 
voor den autobusdienst. 

De Afdeeling geeft Uwer Majesteit eerbie
dig in ovenveging het oorspronkelijk voor
gedragen ontwerp-besluit te bekrachtigen." 

Gezette overweging van hetgeen de Afdee
ling in tweeden termijn opmerkt, heeft mij 
niet overtuigd van de juistheid der voorge
dragen ontwerp-beslissing. 

Raars inziens doen zich geen n ieuwe om
standigheden voor, die een afwijkende bes] is
sing zouden rechtvaardigen. 

D it acht ik in zoover minder juist, dat door 
het op 1 Februari 1930 in werking getreden 
gewijzigde exploitatiecontract tusschen de 
N . V. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat
schappij en de N. V. Spoor(Tram)weg Wie
ringen-Schagen de zekerheid van een duur
zame tramwegexploitatie aanmerkelijk is ver
minderd, ondanks het feit, dat laatstgenoem
de onderneming met een belangrijk geringere 
huur genoegen neemt. 

Dit moet wel degelijk als een nieuw feit 
worden aangemerkt, te meer daar de door het 
aangehaalde Koninklijk besluit van 4 Januari 
1929 n° . 25 bevestigde beslissing van Gede
puteerde Staten bij wijze van proef eene ver
gunning voor 2 jaren verleende op grond van 
de ovenveging, dat voor weigering van de 
vergunning slechts aanleiding zou bestaan, in
dien handhaving van den busdienst zou leiden 
tot belangrijke verslechtering of zelfs tot op
heffen van den tramdienst, ,.waardoor de ver
keersbelangen van de streek ernstig zouden 
worden benadeeld" . 

Deze blij kens de stukken ook thans nog door 
Gedeputeerde Staten gehuldigde opvatting 
van de verkeerswaarde van den tramweg 
schijnt door de Afdeeling niet te worden ge
deeld; de daarvoor aangevoerde gronden ko
men mij echter weinig overtuigend voor. 

De vergelijking van den geheel op den 
Rijksweg aangelegden en voor het overig 
wegverkeer hinderlijken tramweg Nunspeet
Hatte1nerbroek met dezen op eigen baan aan
gelegden, den Wiering erwaard met zijn inten
sieven tuin- en landbouw doorsnijdenden, voor 
groot vervoer geschikten normaalsporigen 
tramweg, gaat geenszins op; ook de a lge
meene stell ing, dat het goederenvervoer in den 
tegenwoordigen t ijd ook zeer wel anders dan 
pe1· tram kan plaats vinden, houdt niet vol
doende 1·ekening met den aard van het hier 
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in aanmerking komende vervoer en met de 
omstandigheden. 

Voorts missen de opmerking, dat het pu
bliek voor het personenverkeer blijkbaar de 
voorkeur geeft aan den busdienst en de op 
zich zelf verheugende bezorgdheid van de 
Afdeeling voor een tekort op de exploitatie 
van den tramweg overtuigende kracht. Wat 
het laatste betreft grondt de Afdeeling zich 
bovendien op een onjuist cijfer, doordat zij 
het door mij voor 11 maanden gegeven ont
vangstcijfer heeft opgevat als betrekking te 
hebben op een t ijdvak van 1 '¼ jaar. 

Op grond van een en ander blijf ik dan ook 
van oordeel, dat, nu hier een keus moet wor
den gedaan tusschen bus en tram, uit een 
oogpunt van verkeerseconomie aan den voor 
het goederenvervoer van deze streek belang
rijken tramweg de voorkeur moet worden ge
geven en de busdienst niet mag worden ge
handhaafd. 

In het belang van de reizigers, die van den 
autobusdienst van Geel gebruik plegen te 
maken, verdient het intusschen aanbeveling 
hem nog gedurende een korten overgangster
mijn gelegenheid te geven om zijn dienst onder 
de door Gedeputeerde Staten van Noord
H olland gestelde voorwaarden te blijven on
derhouden. 

Ik stel Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig voor om met dit voorbehoud, op de 
gronden, vermeld in bijgevoegd ontwerp-be
sluit de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland te vernietigen en aan 
Geel alsnog de gevraagde vergunning te wei
geren. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de hiernevensgaande, aan den Raad 
van State gerichte stukken, aan den Vice
President te doen terugzenden . 

De lliinis ter van Waterstaat, P. J. R e y me r. 

s. 136. 

4 April 1932. BESLUIT, houdende beslissing 
op het beroep, ingevolge artikel 3 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen ingesteld door 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 30 Juni 1931 , 
n°. 179 (Provinciaal, blad n°. 80). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland van 30 Juni 1931, n°. 179 
(Provinciaal Blad n°. 80), waarbij aan H. de 
Boode te Deventer en B. Vlaswinkel te Zut
phen vergunning is verleend rot het in wer
king brengen van een aurobusdienst op de 
trajecten Deventer-Gietelo-Klarenbeek-Loe
nen-Woeste H oeve-Arnhem en Zutphen
V oorstonden-0 e ken-H all-Eerb ee k--Loenen
W oeste H oeve-Arnhe1n, wat het eerstbedoelde 
traject betreft voor zooveel dit op Geldersch 
grondgebied is gelegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 Januari 1932 , n° . 64 en 9 Maart 1932 n°. 
64/42; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 Maart 1932, n°. 483, af
deeling Vervoer_ en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten de 
vergunningen hebben verleend, daarbij over
wegend,.e, dat tegemoetkom ing aan het be
zwaar van de Directie der N ederlandsche 
Spoorwegen tegen de vergunningen, wat be
treft de trajecten Loenen-Arnhe1n en Eer
beek-Arnhem niet in het belang zou zijn van 
het rechtstreeksche verkeer tusschen de ver
schillende plaatsen van de betrokken trajec
ten, zooals de autobusdiensten, waarvoor ver
gunning wordt gevraagd, beoogen mogelijk te 
maken; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat het rechtstreek
sche verkeer Loenen-Arnhem en Eerbeek
Arnhem door haar en het verkeer Woeste 
H oeve-Arnhem door Gebroeders Robart wordt 
bediend, zoodat de ovenveging van Gedepu
teerde Staten slechts betrekking kan hebben 
op rechtstreeksch verkeer tusschen Woeste 
Hoeve en Loenen, Eerbeek, Voorstonden, Zut
phen, Klarenbeek, Gietelo en Devente1·; dat 
dit reizigersverkeer echter dermate onbeteeke
nend is, dat het niet twijfelachtig is, dat bus
r itten tusschen Loenen en Arnhem en Eerbeek 
en A1·nhem slechts zullen kunnen bestaan door 
te Loenen en Ee,·beek aan den spoorweg reizi
gers te onttrekken; 

Overwegende: dat het in werking brengen 
van een rechtstreeksche autobusverbinding van 
Deventer en Zutphen via Loenen en Eerbeek 
naar Arnhem in hooge mate het reizigersver
keer van en naar Loenen en Eabeek van den 
spoorweg zal doen afvloeien naar de autobus 
en daarmede het bestaan van den voor de 
streek onmisbaren locaalspoorweg zal bedrei
gen, en dat zoodanige busverbinding op het 
traject Loenen- Arnhem slechts in zeer ge
ringe mate in eene verkeersbehoefte voorziet; 

dat de autobusdienst, voor zoover betreft het 
traject Loenen-A,·nhem derhalve a ls eene on
juiste en te ruime, en daardoor op den duur 
schadelijke verkeersvoorziening moet worden 
aangemerkt, en dat de vergunning voor dit 
traject door Gedeputeerde Staten van Gelder
land mitsdien ten onrechte is verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. met vernietiging van het bestreden be
s] uit voor zoover daarbij vergunning is ver
leend voor het traject Loenen-Woeste Hoeve 
- Arnhem ve1·gunning voor dit traject te wei
geren, en mitsdien uitsluitend vergunning te 
verleenen voor de trajecten Deventer-Gietelo 
-Klarenbeek-Loenen v.v . en Zutphen-Voor
stonden- Oeken-Hall-Eerbeek-Loenen v.v., 
wat eerstbedoeld traject betreft voor zooveel 
dit op Geldersch grondgebied is gelegen; 

II. de elfde aan de vergunning verbonden 
voorwaarde te lezen als volgt: 

"11 °. H et is den ondernemers verboden 
reizigers te vervoeren, die uitsluitend reizen op 
het trajectsgedeelte Deventer--Gietelosche Bier
brouwe'rij." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
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zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeel ing voor de Geschillen van Be
stuur. 

's-Gravenhage, den 4den Apri l 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y m c r. 
(Uitgeg. 19 April 1932.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 483. 

Afdeel ing: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, 29 Maart 1932. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte advies van 27 Januari 1932, n°. 64, 
met ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende 
het beroep, ingesteld door de Di rectie der Ne
derlandsche Spoorwegen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
30 J uni 1931, n°. 179 (Provinciaal blad n°. 
80), waarbij aan H . de Boode, te De·vente,·, 
en B. Vlaswinkel te Zutphen, vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst op de trajecten Deventer-Gie
telo-Klai·enbeek-Loenen--W oeste Hoeve-
Arnhem en Zutphen-Voorstonden-Oeken-
Hall - Eerbeek-Loenen--Woeste H oeve--A rn
hem, wat het eerstbedoeld traject betreft voor 
zooveel dit op Geldersch grondgebied is ge
legen. 

Het ontwerp-besluit luidde: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland van 30 Juni 1931, n°. 179 
(Provinciaal Blad n°. 80) , waarbij aan H. de 
Boode te Deventer en B . Vlaswinkel te Zut
phen vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van een autobusdienst op de 
trajecten Devente,-Gietelo-Klarenbeet~Loe
nen-Woeste Hoeve-Arnhem en Zutphen
Voorstonden-Oe ken--H all-Eerbee k--Loenen
W oeste Hoeve-Anihem, wat het eerstbedoelde 
traject betreft voor zooveel dit op Geldersch 
grondgebied is gelegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Januari 1932, n°. 64; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Valerstaat van 1932, n° . 
afdeel ing Vervoer_ en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten de 
vergunningen hebben verleend, daarbij over
wegende, dat tegemoetkoming aan het be
zwaar van de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen tegen de vergunningen, wat be
treft de trajecten Loenen-Arnhem en Eer
beek-Arnhem niet in het belang zou zijn van 
het rechtstreeksche verkeer tusschen de ver
schillende plaatsen van de betrokken trajec
ten, zooals de autobusdiensten, waarvoor ver
gunning wordt gevraagd, beoogen mogel ij k te 
maken; 

dat de Di rectie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat het rechtstreek
sche verkeer Loenen--A,·nhe,n en Eerbeek
A,·nhem door haar en het verkeer Woeste 
Hoeve-Arnhem door Gebroeders R obart wordt 
bediend . zoodat de overweging van Gedepu
teerde Staten slechts betrekking kan hebben 
op recbtstreeksch verkeer tusschen Woeste 
Hoeve en Loenen, Eerbeek, Voorstonden, Zut-

1 phen, Klarenbeek, Gietelo en Deventer; dat 
dit re izigersverkeer echter dermate onbeteeke
nend is, dat het niet twijfelachtig is, dat bus-

, ritten tusschen Loenen en Arnhem en Eerbeek 
en A,·nhem slechts zullen kunnen bestaan door 
te Loenen en Eerbeek aan den spoorweg re izi
gers te onttrekken; 

Overwegende: dat de onderhavige autobus
diensten eene verbinding geven tusschen ver
schillende plaatsen, welke thans zoodanige 
verbind ing met een openbaar middel van ver
voer missen; 

dat het afkappen van de diensten te Loenen 
of Eerbeek geen aanbeveling verdient, aange
zien de autobusdiensten een behoorlijk begin
en eindpunt behooren te hebben; 

dat bij gelegenheid van de goedkeuring der 
tarieven van den onderwerpelij ken autobus
dienst, Gedeputeerde Staten met de belangen 
der ederlandsche Spoorwegen rekening zu l
len behooren te houden; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschi llen van 
Bestuur. 

, den 
De Minister van Waterstaat," 

Aangezien ik tegen dit ontwerp-beslu it ern
stig bezwaar had, richtte ik tot de Afdeel ing 
het volgend schrijven: 

,,Ingevolge de door Hare Majesteit de Ko
ningin verleende machtiging leg ik h ierbij 
weder aan de Afdeeling over de stukken om
trent de beroepszaak, behandeld in haar ad
vies van 27 Januari 1932, n°. 64. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeel ing 
van oordeel, dat het beroep ongegrond is, en 
wel in hoofdzaak op de overwegingen, dat de 
autobusd iensten eene verb inding geven tus
schen verschillende plaatsen, welke thans zoo
danige verbinding met een openbaar middel 
van vervoer missen, en dat de autobusdiensten 
een behoorlijk begin- en eindpunt behooren te 
hebben. , 

Het komt mij voor, dat de eerste overweging 
alleen dan voor de toepassing van het beginsel 
der Wet Openbare Vervoermiddelen van be
teekenis kan zijn, indien niet alleen wordt 
overwogen, of de daar bedoelde plaatsen eene 
verbinding met een openbaar middel van ver
voer missen, maar tevens, of zij aan die ver
binding behoefte hebben. 

Ten aanzien van de tusschen Loenen en 
A,·nhem aan de aangevraagde trajecten lig
gende plaatsen schijnt mij dit laatste aan ge
gronden twijfel onderhevig. Voor zoover be
treft de tusschen Devente,· en Zutphen eener
zijds en Loenen anderzijds aan die trajecten 
liggende plaatsen acht ik ten deele het be-
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staan van zulk een behoefte wel aannemelijk; 
voor deze plaatsen wordt eene goede verbin
ding met een openbaar middel van vervoer 
ook tot stand gebracht, indien de vergunning, 
overeenkomstig het advies van den Inspecteur 
Generaal der Spoor- en Tramwegen, slechts 
tot Loenen wordt verleend. 

Het in de tweede overweging tegen de af
kapping te Loenen aangevoerd bezwaar komt 
mij in dezen niet juist voor. 

Dat elke dienst een behoorlijk begin- en 
eindpunt moet hebben, geef ik toe; ik vraag 
mij evenwel tevergeefs af, welk bezwaar tegen 
Loenen als zoodanig bestaat. Ik meen er hier
bij op te moeten wijzen, dat slechts een be
trekkelijk gering aantal autobusdiensten èn als 
begin. èn als eindpunt een belangrijk centrum 
van bevolking hebben; de meerderheid der 
autobusdiensten dient als verbinding tusschen 
een of meer dorpen en een in de nabijheid 
daarvan gelegen grootere plaats. 

Ik moge de Afdeeling verzoeken het boven 
uiteengezette nader te overwegen." 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit van 9 Maart 1932, 
n°. 64/42, toekomen, luidende: 

"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 23 Februari 1932, n°. 486, Afd. 
V . en M. opnieuw bij den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt het beroep, 
ingesteld door de Di rectie der ederlandsche 
Spoorwegen tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 30 Juni 
1931, n°. 179 (Provinciaal blad n°. 80), waar
bij aan H. de Boode te Deventer en B. Vlas
winkel te Zutphen vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusd ienst 
op de trajecten Deventer-Gietelo-Klarenbeek 
- Loenen-Woeste Hoeve-Arnhem en Zutphen 
-Voorstonden--Oeken--Hall-Eerbeek-Loe-
nen- Wo este Hoeve- Arnhem, wat het eerst,. 
bedoeld traject betreft voor zooveel dit op 
Geldersch grondgebied is gelegen. 

De Minister meent, dat voor de toepassing 
van het beginsel der Wet Openbare Vervoer
middelen de ovenveging, dat de autobusdien
sten eene verbinding geven tusschen verschi l
lende plaatsen, welke thans zoodanig middel 
van openbaar vervoer missen, slechts dan van 
beteekenis kan zijn, wanneer tevens wordt 
overwogen, of aan die verbinding behoefte 
bestaat. Ten aanzien van de tusschen Loenen 
en Arnhem aan de aangevraagde trajecten 
l iggende plaatsen schijnt den Minister dit 
laatste aan gegronden twijfel onderhevig. Voor 
zoover betreft de tusschen Deventer en Zut
phen eenerzijds en Loenen anderzijds aan die 
trajecten liggende plaatsen acht Zijne Ex
cellentie ten deele het bestaan van zulk een 
behoefte wel aannemelijk. De Minister vraagt 
zich echter af, of afkapping te Loenen, waar
van Zijne Excellentie niet kan inzien dat dit 
geen behoorlijk eindpunt is, niet voldoende is. 

De Afdeeling kan zich niet vereenigen met 
de meening van den Minister. 

In haar nader advies van 17 Februari 1932, 
n° . 25/30, betreffende den autobusdienst 
Luyksgestel-'s-Hertogenbosch heeft zij er op 
gewezen, dat blijkens de geschiedenis der wet 
Openbare Vervoermiddelen een negatieve strek-

king heeft: het weren van voor de duurzame 
verkeersvoorziening schadelijke bussen. De 
strekking is niet positief, om slechts daar een 
autobus toe te laten, waar naar de meening 
van hoogere autoriteit daarvoor termen be
staan. 

Ieder is vrij vergunning aan te vragen, voor 
een traject dat hem goeddunkt. Weigering 
van vergunning of afkapping behoort slechts 
te geschieden tot bescherming van de duur
zame verkeersbelangen. 

De onderhavige dienst geeft eene verbinding 
aan de op het traject Arnhem-Woeste Hoe ve 
- Loenen wonende bevolking met Loenen, De
venter, Zutphen en de op de trajecten Loenen 
- Zutphen en Loenen-Deventer gelegen plaat
sen en omgekeerd. Het is aan de Afdeeling 
niet duidelijk, waarom de Minister de waarde 
van deze verbinding betwijfelt. De practijk 
leert, hoe vaak pas het bestaan van een ver
binding de behoefte daaraan aan het licht 
doet komen en verder tot ontwikkeling brengt. 
Van gevaar voor de duurzame verkeersvoor
ziening spreekt de Minister niet. 

Afkapping te Loenen, zou den busdienst, wat 
betreft het verkeer van de trajecten L oenen
Zutphen en Loenen-Deventer op Arnhem, 
tot een Yoedingsl ijn van de spoorwegen ma
ken. De Afdeeling betwijfelt echter, of dan 
dit verkeer van eenige beteekenis zou worden. 

De aan deze trajecten gelegen plaatsen im
mers zijn thans uiteraard georiënteerd op 
Zutphen en Deventer. In een rechtstreeksche 
verbinding met Arnhem ligt een prikkel, 
welke tot oriënteering op Arnhem kan leiden. 
Deze prikkel is veel geringer, wanneer de 
verbinding met één of somtijds twee maal 
(Loenen en Dieren-Doesburg) overstappen 
gepaard gaat. 

Juist om deze reden is Loenen voor de ver
binding met Arnheni geen goed eindpunt. Af
kapping te Loenen zou den busdienst voor 
zoover hij verbinding met Amhem beoogt, 
daarin verhinderen, zonder de spoorwegen 
noemenswaardige vervoersvermeerdering te be
zorgen; daargelaten nog de vraag, of deze 
afkapping de rentabiliteit van den dienst niet 
zoodanig zou verzwakken, dat hij weer zou 
vervallen. 

Op g-:rond van het bovenstaande meent de 
Afdeeling de voorgedragen beslissing te moe
ten handhaven. Zij geeft Uwer Majesteit zeer 
eerbiedig in overweging deze te bekrachtigen." 

Ook na kennisneming van dit nader advies 
moet ik mijn bezwaar tegen de door de Af

i deeling voorgedragen beslissing handhaven. 
Blijkens haar beroepschrift vreest de a p

pellante, dat de autobusdiensten haar ernstig 
nadeel zullen berokkenen. De Afdeeling voert 
hiertegen slechts aan, dat de autobusdiensten 
een verbinding geven tusschen plaatsen, welke 
thans eene verbinding missen, en dat de 
diensten behoorlijke begin- en eindpunten 
moeten hebben, doch zij overweegt niet, of de 
vrees van appellante al dan niet gegrond is, 
evenmin, of wellicht uit het geldelijk nadeel, 
dat appellante door de concurrentie van de 
busdiensten zal lijden, gevaar voor de duur
zame verkeersvoorziening zal voortvloeien, 
noch of tegenover zulk gevaar wellicht staat, 
dat de busdiensten in eene werkelijk gevoelde 
verkeersbehoefte voorzien. 
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Ook in haar nader advies gaat de Afdee
ling slechts terloops hierop in. Wel beweert 
zij , dat ik in mijn bovenopgenomen schrijven 
niet spreek over gevaar voor de duurzame 
verkeersvoorziening, doch zooals uit het boven 

· uiteengezette blijkt, was de strekking van dat 
schrijven juist aan te toonen, dat de Afdee
ling in de door haar voorgedragen beslissing 
met dat punt geen rekening had gehouden. 

Naar mijne meening mag bij de beslissing 
op het beroep niet over het hoofd worden ge
zien, dat door de voortdurende onttrekking 
van vervoer door verkeersmiddelen van ver
schillenden aard de econom ische toestand der 
Nederlandsche Spoorwegen steeds meer wordt 
ondermijnd, en dat, indien dit verschijnsel een 
nog grooteren omvang aanneemt, mede in 
verband met de heerschende crisis inkrimping 
van het spoorwegverkeer of opheffing van 
sommige lijnen niet zal kunnen uitblijveu. 

Dit klemt te meer wijl het hier in hoofd
zaak een locaalspoorweg - die van Apel
doorn naar Dieren - betreft. 

Ik acht · dit een ernstig gevaar voor de 
duurzame verkeersvoorziening, dat mij noopt 
er toe mede te werken om, vooral onder de 
tegenwoordige omstandigheden, onnoodige ont
trekking van vervoer aan de spoorwegen tegen 
te gaan. Nu acht ik het wel mogelijk, dat op 
den duur aan de thans in het geding zijnde 
verbindingen D even.te1· en Zutphen--Loenen
Arnhem, ook voor zoover betreft het traject 
Loenen-Arnhem, behoefte zal ontstaan. Op 
het oogenblik is er echter niets, dat op het 
bestaan van die behoefte wijst; ik kan niet 
inzien, welk nut er in gelegen is, plaatsen, 
die thans georiënteerd zijn op steden als 
Deventer en Zutphen, een prikkel te geven 
om zich op Arnhe1n te oriënteeren en kan dan 
ook verleening van de vergunning voor dat 
traject niet anders beschouwen dan al!. eene 
weinig uitzicht op slagen biedende proefne
ming ten koste der Nederlandsche Spoorwe
gen, dus als een onnoodig in gevaar brengen 
van de duurzame verkeersvoorziening. 

Dat de busdiensten van Deventer en Zutphen 
naar Loenen. v.v. wellicht eenigermate voe
dingslijnen vo,;>r de Spoorwegen zullen zijn, is 
mogelijk; eenig nadeel kan ik hierin evenwel 
niet zien. 

Ook de opvatting der Afdeeling dat Loenen 

geen geschikt eindpunt zou zijn, kan ik niet 
deelen, daar deze opvatting immers is ge
grond op de door de Afdeeling betoogde, doch 
door mij niet als zoodanig aanvaarde wensche
lijkheid om, door het in het leven roepen van 
een rechtstreeksche autobusverbinding, het 
ontstaan van eene verkeersbehoefte tusschen 
de aan de trajecten Deventer en Zutphen
Loenen gelegen plaatsen eenerzijds en Arnhem 
anderzijds te bevorderen. 

Op grond van deze bezwaren blij f ik van 
oordeel, dat de gevraagde vergunning voor 
zoover betreft het traject Loenen- Arnhem be
hoort te worden geweigerd. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit in overweging te geven het hierbij ge
voegd in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

s. 137_ 

4 April 1932. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst Lo
caalspoorwegen. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

,vaterstaat van 5 Maart 1932, La. F. , afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Maart 1932, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Maart 1932, n°. 484, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 230), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 
November 1931 (Staatsblad n°. 448) te wij
zigen als volgt: 

I. In artikel 7 bis wordt in plaats van 
,,twaalf meter en driehonderdvijftig meter." 
gelezen: ,,zestien meter en vierhonderd vijf en 
twintig meter." 

II. Artikel 66. 
a. De staat, voorkomende in het eerste lid, 

wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 

- - Op hellingen 1-· -------~B_ ij_ee~n_ s_n_e_lh_e_i_d_ to_t_ e_n __ m_e_t_~--

-- -- - 25 1 30 1 35 1 40 J 45 j 50 1 55 60 65 r 70 1 7C 
van of - ----
0/o o 

1 1 1 1000 4 6 
2 1 500 5 7 
3 1 333 6 8 
4 1 250 7 9 
5 1 200 8 10 
6 1 166 8 11 
7 1 143 9 12 
8 1 125 10 14 
9 1 lll ll 15 

10 1 100 12 16 
12 1 83 15 19 
14 1 71 17 21 
15 1 66 18 22 
16 1 62 19 24 
17 1 58 20 25 
18 1 55 22 26 

kilometer in het uur, moeten van elke 
100 voertuigassen geremd kunnen worden : 

8 12 16 17 21 26 31 
10 13 17 19 23 28 33 
11 14 19 20 24 30 35 
12 16 20 21 26 31 36 
13 17 22 23 28 33 38 
15 18 23 25 29 35 40 
16 20 25 26 31 36 42 

' 17 21 26 28 33 38 44 
18 23 28 29 34 40 45 
20 24 29 31 36 41 47 
22 27 33 34 39 45 
25 30 36 37 43 49 
27 32 37 39 
28 33 39 40 
29 35 40 47 
31 36 42 48 

37 43 
39 45 
41 47 
43 49 
44 51 
46 53 
48 55 
50 57 
52 59 
54 61 
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b. het zevende lid wmdt gewijzigd en ge
lezen als volgt: 

,,7. Behoudens de verplichting om overi
,,gens het bepaalde in dit nrtikel na te leven, 
,,is het geoorloofd achter aan personentreinen, 
,,di e van doorgaand remwerk voorzien zijn, 
" voertuigen zonder dat remwerk te plaatsen 
,,en wel: 

,,a. bij treinen, die met geen grootere snel
,,heid rijder. dan van 30 kilometer in het uur, 
,,tot een getal door 30 assen aangewezen; 

,,b . bij treinen, die met een grootere snel-
111heid dan van 30 kilometer in het uur, doch 
,,met geen grootere snelheid dan van 45 kilo
" meter in het uur rijden, tot een getal door 
,,16 assen aangewezen; 

,,c. bij treinen, die met een grootere snel
"heid dan van 45 kilometer in het uur, doch met 
"geen grootere snelheid dan van 60 kilometer 
" in het uur rijden , tot een getal door 12 ::issen 
,,aangewezen, en 

,,d. bij treinen, die met een grootere snel
,,heid dan van 60 kilometer in het uur rijden, 
,, tot een getal door 6 assen aangewezen." 

III. Artikel 68 wordt gewijzigd en opnieuw 
va tgesteld als volgt: 

,,Artikel 68." 

,,Snelheid." 

,,1. De Minister stelt voor eiken locaal
,spoorweg de grootste toegelaten snelheid van 

,,vervoer vast. De snelheid, waarmede de trei
,,nen worden vervoerd , mag de grootste toe
.,gelaten snelheid niet overschrijden. 

,,2. De snelheid, waarmede de treinen wor
.,den vervoerd, mag niet meer bedragen dan: 

"a. voor personentreinen en proefritten vijf 
,.en zeventig kilometer in het uur; 

"b . voor treinen, uitsluitend bestemd voor 
.,het vervoer van goederen (goederentreinen) 
,,of vee (veetreinen) , voor treinen, zoowel be
"stemd voor het vervoer van reizigers als van 
"vrachtgoederen en in de dienstregeling als 
"gemengde treinen aangewezen, mits voorzien 
,,van doorgaand remwerk, en voor losse loco
,,motieven zestig kilometer in het uur; 

"c . voor treinen, als bedoeld onder b, en 
,,niet voorzien van doorgaand remwerk, be
"nevens voor treinen, gereden met tender 
"voorop, voor treinen, welke getrokken en 
"geduwd worden en voor werktreinen vijf en 
,, veertig kilometer in het uur; 

,,d. voor treinen, bedoeld in artikel 109, 
"samengesteld uit tramwegmaterieel, vijf en 
,,veertig kilometer in het uur; 

"e. voor treinen, die alleen geduwd worden 
"en voor hulptreinen, die niet vooraf aan het 
"bewakingspersoneel zijn aangekondigd, hetzij 
,,door een sein op een voorafgaanden trein, 
,,hetzij door een sein, gegeven met de midde
,,len, bedoeld in het derde lid van artikel 20, 
,,dertig kilometer in het uur . 

"3. In geen geval mag de snelheid grooter 
"zijn dan die, welke volgens de in het eerste 
,,lid van artikel 66 opgenomen remtabel over
,.eenkomt met het aantal assen, dat kan wor
"den geremd, en voorts niet meer bedragen 
,,dan : 

"a. bij het afrijden van hellingen, welke 
"berekend over een lengte van 500 meter niet 

"steiler zijn dan 1 
,,uur; 

"steiler zijn dan 

100 75 kilometer in het 

"1 : 100 tot en met 1 71 60 kilometer in 
,,het uur ; 

" 1 : 71 tot en met 1 55 50 kilometer in 
,,het uur; 

,,b. bij het doorrijden van bogen - waar
"onder mede te verstaan wisselbogen - met 
.. een straal 

"niet kleiner dan 500 meter 75 kilometer 
,, in het uur; 

" kleiner dan 500 meter tot en met 300 
,,meter 60 kilometer in het uur ; 

" kleiner dan 300 meter tot en met 150 
,,meter 45 kilometer in het uur; 

" kleiner dan 150 meter 30 kilometer in het 
,,uur. 

,,4. In het dienstreglement, bedoeld in ar
,,tikel 6 der Spoorwegwet, zal worden bepaald, 
,,of en in welke mate de snelheid moet wor
"den verminderd voor het doorrijden van 
"stations en halten, waar door de bogen of 
,,tegen de punt van wissels moet · worden ge
,,reden, zoomede bij het naderen van beweeg
,,bare bruggen van meer dan 6 meter over
"spanning, van vaste bruggen, langer dan 
,,dertig meter, van onbewaakte overwegen, 
,,waarbij het uitzicht over den spoorweg be
" lemmerd is, en waar zulks verder voor de 
,,veiligheid van het verkeer nood ig mocht zijn. 

"5. Bovendien kan, voor zoover spoorwegen 
"of spoorweggedeel ten op den openbaren weg 
,,aangelegd betreft, door den Minister, bestuur . 
,,ders van den spoorwegdienst en het betrok
" ken provinciaal bestuur gehoord, worden 
" voorgeschreven, dat en in welke mate de 
,,snelheid moet worden verminderd." 

Onze Minister van ·waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 4den Apri l 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

(Uitgeg. 12 .April 1932.) 

s. 138. 

5 April 1932. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 33, 36 en 41, tweede lid, vz..1 
de Wegenwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 Februari 1932, La. H , Af
deeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de Wegenwet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

8 Maart 1932, n°. 30; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Waterstaat van 1 April 1932, La. A., 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onverminderd het bepaalde in de 

volgende artikelen wordt ter uitvoering van 
art. 33 van de Wegenwet. vastgesteld het vol
gende : 
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MODEL. 

Gemeente 

LEGGER, 

ingevolge de Wegenwet opgemaakt, van de 
wegen, gelegen buiten de door Gedeputeerde 

l 1 
1 

Staten van bij besluit(en) 
van , ingevolge artikel 
27, tweede lid, van de Wegenwet vastgestelde 
bebouwde kom(men), van de wegen, bedoeld 
in art. 28 van de Wegenwet, welke deels bin
nen, deels buiten die bebouwde ' kom(men) zijn 
gelegen, alsmed~ van de toegangswegen naar 
stations, als bedoeld bij artikel 70 van de 
Spoorwegwet. 

1 
' 

1 1 

1 De omvang van een op het Rijk of eene provincie rustenden onderhoudsplicht moet niet in den IPggPr 
worden opgenomen. 

1. Aldus opgemaakt door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente .. .. ................. , den 
······ ·········· ····· 19 ... 

Burgemeeste,· en W et houders voo,·noemd, 

( Onderteekeni ngen) 

2. Burgemeester en · Wethouders der ge-
meente ..................... verklaren, dat aan de 
voorschriften van de artikelen 3, 4 en 5 van 
het Wegenleggerbesluit is voldaan, dat tegen 
het ontwerp gedurende den daarvoor aangc-

geene bezwaren 
geven tijd zijn ingebracht, en 

bezwaren 
dat de stukken, bedoeld in art. 4 van het 
Wegenleggerbesluit op den .................. 19 ... 
aan Gedeputeerde Staten van .................. zijn 
toegezonden. 

.................. , den ............... ... 19 .. . 

Burgen,eeste,· en W ethoude,·s voornoemd, 
( Onderteekeningen) 

Ongewijzigd 
3. ------- vastgesteld door Gede-

In rood gewijzigd 
puteerde Staten van .. .. .. .. .. .. .. .. .. bij bes! uit 
van ..... .. .......... . (nadat aan de artikelen 6, 7 
en 8 van het Wegenleggerbesluit is voldaan). 

D e Gedeputeerde Staten voornoemd, 
( Onderteekeni ngen) 

4. Burgemeester en Wethouders der ge
meente .. . .. .. .. .. .. .. .. . verklaren, dat de vast
stelling van dezen legger op de in die ge
meente gebruikelijke wijze ter openbare kennis 
is gebracht, met Jllededeeling, dat de legger 
op .................. op de gemeente-secretarie voor 
een ieder ter inzage zal worden gelegd, en 
dat daarvan gelijktijdig mededeeling is gedaan 
aan den Commissaris der Koningin in de pro-
vincie .............. .. . . 

.. .... ............ , den .................. 19 .. . 
Burgemeester en W et houders voornoemd, 

( Onderteekeni ngen) 
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5. I n blauw gewijzigd ingevolge Konink-
lij k(e) besluit(en) van ................. . 

De Gedeputeerde Staten van .. ....... .. ..... .. 
( Onderteekeningen) 

2. 1. Tot den legger behoort een overzichts
kaart op geen kleinere schaal dan van 1 op 
25 000, waarop de wegen met hun nommers 
zijn aangewezen. Voor zoover de bruggen in 
den legger onder een afzonderlij k nommer zijn 
genoemd, worden ook die bruggen met hare 
nommers op de kaart aangegeven. Voor de 
overzichtskaart wordt gebruikt eene van R ij ks
wege uitgegeven topografische kaart, voor 
zoover deze op de voorgeschreven schaal be
staat. 

2. De overzichtskaart wordt op de achter
zijde gewaarmerkt: ,,Behoort tot het ontwerp-
legger van de gemeente ....... ... ........ , inge-
volge de Wegenwet door Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente opgemaakt den 
...... ... . ........ 19 ... 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
( Onderteekeningen) ' ' 

3. Nadat Gedeputeerde Staten den legger 
hebben vastgesteld, waarmerken zij de kaart 
op de achterzijde a ldus: 

"Behoort tot den legger van de gemeente 
..... ..... ..... .. . , ingevolge de Wegenwet vastge
steld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
.................. van .... ..... ......... 19 .. . 

De Gedeputeerde Staten voornoemd, 
( Onderteekeningen) '' 

3 . 1. H et ontwerp van den legger, waartoe 
het ontwerp van de in artikel 2 bedoelde over
zicl,tskaart behoort, wordt door Burgemeester 
en Wethouders in tweevoud opgemaakt. Een 
exemplaar wordt door hen, na voorafgaande 
kennisgeving, op de secretarie der gemeente 
nedergelegd, nadat op de achterzijde van de 
beide exemplaren van het ontwerp eene onder
teekende verklaring is gesteld, als in de eerste 
plaats aangegeven op de laatste bladzijde van 
het model bedoeld in artikel 1 , en op de 
achterzijde van de beide exemplaren van de 
overzichtskaart eene onderteekende verklaring 
als bedoeld in het tweede lid v{tn a r t ikel 2. 

2. H et ontwerp ligt ter inzage van een 
ieder tot den dag van de in het derde lid van • 
het volgend artikel bedoelde zitting. 

4. 1. Bezwaarschriften tegen het ontwerp 
worden bij Burgemeester en Wethouders inge
dien d en bij het o ntwerp voor een ieder ter 
inzage gelegd. 

2. De bezwaarschriften kunnen worden toe
gelicht en bezwaren kunnen mede worden in
gebracht in eene zitting van het college van 
Burgemeester en Wethouders of van een door 
hen uit hun midden benoemde commissie. 

3. Deze zitting wordt gehouden niet vroe
ger dan dertig en niet later dan zestig dagen, 
nadat het ontwerp ter inzage is gelegd. 

4. H et van het verhandelde te houden ver
baal wordt met de ingekomen bezwaarschrif
ten , een afschrift of afdruk van de kennis
geving, bedoeld in het eerste lid van artikel 
3, eene mededeeling van de wijze waarop d ie 
kennisgeving is geschied, een exemplaar van 

de bladen, waarin de kennisgeving mocht zijn 
opgenomen, een lijst van hen, aan wie volgens 
art. 5 een afschrift of afd ruk is toegezonden , 
het advies van Burgemeester en Wethouders, 
alsmede met het ontwerp van d en legger door 
Burgemeester en Wethouders aan Gedeputeer
de Staten ingezonden, nadat door hen op de 
achterzijde van de beide exemplaren van het 
ontwerp eene verklaring is gesteld, gedagtee
kend en onderteekend als in de tweede plaats 
aangegeven op de laatste bladzijde van het 
model bedoeld in artikel 1 . 

5. 1. De kennisgeving, bedoeld in artikel 
3, geschiedt door de zorg van Burgemeester en 
Wethouders door aanplakking in de gemeente 
en verder op de in de gemeente gebru ikelij ke 
wijze en houdt in: 

de plaats, waar en den dag, waarop het 
ontwerp ter inzage wordt nedergelegd; 

het bepaalde in het eerste en het tweede lid 
van artikel 4; 

den dag, het uur en de plaats van de in 
artikel 4 bedoelde zitting. 

2. Afschrift of afdruk van de kenn isgeving 
wordt door Burgemeester en Wethouders toe
gezonden aan : 

I. de besturen van de waterschappen -
waaronder hier en in de volgende artikelen 
worden begrepen veenschappen en veenpol
ders - , welke volgens het ontwerp worden 
aangewezen als het gezag, dat ingevolge art. 
17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat een 
weg in goeden staat verkeert; 

II. de betrokken spoorwegondernemingen , 
indien in het ontwerp toegangswegen naar 
stations, als bedoeld in artikel 70 van de 
Spoorwegwet, zijn opgenomen; 

III. hen, die in het kadaster voorkomen als 
rechthebbenden op de in het ontwerp opgeno
men wegen, op de zich daarin bevindende 
bruggen en duikers, en op de onder afzonder-
1 ijk nommer opgenomen bruggen ; 

IV. hen, die volgens het ontwerp als on
derhoudpl ichtigen of als verplicht om tot het 
onderhoud bij te dragen worden aangewezen . 

3. Het afsch rift of de afdruk van de ken• 
nisgeving wordt aan de onder IV bedoelde per
sonen aangeteekend toegezonden. 

4 . Toezending, in het tweede lid onder IV 
bedoel d, van een afschr ift of afdruk van de 
kennjsgeving heeft niet plaats, wanneer de 
verplichting om te onderhouden of om tot 
onderhoud bij te dragen op grondstukken rust. 
De toezending aan de personen, vermeld onder 
IV, heeft niet plaats voor zooveel zij geen 
bekende woonpl aats binnen hot R ijk in Europa 
hebben, met dien verstande echter, dat, wan
neer degene, die geen bekende woonplaats 
binnen het R ijk in E uropa heeft, een hier te 
lande aan Burgemeester en Wethouders be
kende gemachtigde, die een aan dat college 
bekende woonplaats heeft, heeft aangeste ld , de 
kennisgeving aan dien gemachtigde ges"hiedt . 

6. 1. I ndien Gedeputeerde Staten voorne
mens zijn den legger vast te stellen met af
wijking van het in artikel 3 bedoelde ontwerp, 
wordt het ontwerp van den legger alsmede een 
ontwerp yan de wijzigingen, welke Gedepu
teerde Staten zich voorstellen aan te brengen, 
na voorafgaande kennisgeving ter provinciale 
griffie nedergelegd. 
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2. Deze stukken liggen ter inzage voor een 
ieder tot den dag van de in het derde lid va11 
het volgend artikel bedoelde zitting. 

7. 1. Bezwaarschriften tegen de voorgeno
men wijzigingen worden bij Gedeputeerde Sta
ten ingediend en bij het ontwerp van den leg
ger en het ontwerp van de daarin aan te 
brengen wijzigingen voor een ieder ter inzage 
gelegd. 

2. De bezwaarschriften kunnen worden toe
gelicht en bezwaren tegen de voorgenomen 
wijzigingen kunnen mede worden ingebracht 
in eene zitting van het college van Gedepu
teerde Staten of van een door hen uit hun 
midden benoemde commissie. 

3. Deze zitting wordt gehouden niet vroe
ger dan dertig en niet later dan zestig dagen 
nadat het ontwerp van de voorgenomen wijzi
gingen ter inzag1J is gelegd. 

4. Van het verhandelde wordt een verbaal 
opgemaakt. 

8. 1. De kennisgeving, bedoeld in artikel 6, 
geschiedt op verzoek van Gedeputeerde Staten 
door de zorg van Burgemeester en Wethouders 
door aar,plakking in de gemeente en verder 
op de in de gemeente gebruikelijke wijze en 
houdt in: 

de plaats, waar en de dag, waarop het ont
werp voor den legger en het ontwerp voor de 
wijzigingen ter inzage worden gelegd; 

het bepaalde in het eerste en tweede lid van 
art 7 · 

d·en 'dag, het uur en de plaats van de in 
artikel 7 bedoelde zitting. 

2. Af chrift of afdruk van de kennisgeving 
wordt door Burgemeester en Wethouders toe
gezonden aan: 

I. de besturen van de waterschappen, welke 
volgens het ontwerp van den legger of van de 
voorgenomen wijzigingen worden aangewezen 
als het gezag, dat ingevolge artikel 17 van de 
\Vegenwet heeft te zorgen, dat een weg in 
goeden staat verkeert, indien ten opzichte van 
dien weg wijziging in het ontwerp-legger is 
voorgenomen; 

II. de betrokken spoorwegondernemingen, 
indien de voorgenomen wijzigingen betrekking 
hebben op toegangswegen naar stations, als 
bedoeld bij artikel 70 van de Spoorwegwet; 

III. hen, die in het kadaster voorkomen 
als rechthebbenden op wegen, op de zich daar
in bevindende bruggen en duikers, en op de 
onder afzonderlijk nommer opgenomen brug
gen, een en ander voor zoover de voorgenomen 
wijzigingen daarop betrekking hebben ; 

IV. hen, die volgens het ontwerp van den 
legger of van de voorgenomen wijzigingen als 
onderhoudplichtigen of als verplicht om tot 
het onderhoud bij te dragen worden aange
wezen, indien ten opzichte van hunne ver
pi ichtingèn wijziging in het ontwerp-legger is 
voorgenomen. 

3. Het derde en vierde lid van artikel 5 is 
op de in het vorige lid bedoelde toezending 
van toepassing. 

9. Zoodra de legger door Gedeputeerde 
Staten is vastgesteld, stellen zij op de achter
zijde van de beide exemplaren van den legger 
eene door hen onderteekende verklaring als in 
de derde plaats aangegeven op de laatste 
bladzijde van het model bedoeld in art. 1 en 

op de achterzijde van de beide exemplaren 
van de overzichtskaart eene door hen onder
teekende verklaring als bedoeld in artikel 2, 
derde lid. 

10. Gedeputeerde Staten zenden na vast
stelling van den legger, de beide exemplaren 
aan Burgemeester en Wethouders der gemeen
te, die uitvoering geven aan artikel 37 eerste 
en tweede lid van de Wegenwet, en de beide 
exemplaren voorzien van eene gedagteekende 
en onderteekende verklaring als in de vierde 
plaats aangegeven op de laatste bladzijde van 
het model bedoeld in artikel 1. Een der exem
plaren zenden Burgemeester en Wethouders 
daarna terug aan Gedeputeerde Staten. 

11. Indien ingevolge art. 37, derde lid van 
de Wegenwet, door Ons wordt beslist, dat in 
den legger wijziging moet worden aangebracht, 
brengen Gedeputeerde Staten die wijziging in 
de beide exemplaren van den legger in blauwe 
inkt aan en stellen op de achterzijde van den 
legger eene door hen onderteekende verkla
ring als in de vijfde plaats aangegeven op de 
laatste bladzijde van het model bedoeld in 
art. 1. 

12. 1. Indien wijziging van den legger, in 
de gevallen bedoeld in de artikelen 39, 40 en 
41 van de Wegenwet, noodig is, worden de 
voorgenomen ·wijzigingen opgenomen in een 
Wijzigingslegger, ingericht overeenkomstig het 
in artikel 1 vastge telde model, met inachtne
ming van de volgende wijzigingen: 

op de eerste bladzijde wordt in plaats van 
Legger vermeld W ijzigingslegger, waarbij 
wordt aangegeven of het de eerste, tweede, 
derde enz. wijzigingslegger van de betrokken 
gemeente is ; 

kolom XII van het model krijgt tot op
schri ft: aanduiding van de reden tot wijziging. 

2. Indien de wijziging geschiedt uitsluitend 
ter uitvoering van artikel 39 van de Wegen
wet, wordt op de achterzijde van den wijzi
gingslegger alleen vermeld: 

"Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van 
... .... ....... ... . bij besluit van ............. .. ... 19 .. . 

De Gedeputeerde Staten voornoemä, 
( Onderteekeningen)" 

3. Indien het betreft of, naast een wijzi
ging als bedoeld in artikel 39 der Wegenwet, 
mede betreft een wijziging als bedoeld in art. 
41, eerste lid, van de Wegenwet, wordt op de 
achterzijde van de wijzigingslegger alleen ver
meld: 

"Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van 
.................. bij beslui t van ... ............... 19 ... , 

nadat het advies van Burgemeester en Wet-
houders der gemeente ...... .... ....... . 

of) nadat het advies van het bestuur ( de 
besturen) van ....... ........... {naam van het wa-
terschap of de waterschappen) 

of) nadat het advies van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente ................. . en van 
het bestuur (de besturen) van ... ...... ..... ... . 
(naam van het waterschap of de waterschap
pen) 

voorgeschreven in art. 41, eerste lid, van de 
Wegenwet, is ingewonnen. 

De Gedeputeerde Staten voornoemd, 
{Onderteekeningen)'' 
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4. Indien het betreft een wijziging a ls be
doeld in art. 41, tweede lid, van de Wegen
wet, worden op de achterzijde van de w ijzi
gingslegger pezelfde aanteekeningen geplaatst 
als aangegeven op de laatste bladzijde van 1 

het in artikel 1 bedoelde model, met dien 
verstande, dat in de tweede op dat model aan
gegeven verklaring van Burgemeester en Wet
houders in p laats van de artikelen 3, 4 en 5 
worden genoemd "de artikelen 3, 4 en 5 in , 
verband met artikel 14" en in plaats van 
artikel 4 "artikel 4 in verband met artikel 
12" in de eerste op dat model aangegeven 
verklaring van Gedeputeerde Staten in plaats 
van "de artikelen 6, 7 en 8" wordt gesteld 
,.de artikelen 6, 7 en 8 in ve1·band met ar
tikel 14", en in de derde op dat model aan
gegeven verklaring van Burgemeester en Wet
houders in plaats van "dezen legger" gesteld 
wordt: ,,deze wijziging van den legger" en iu 
plaa~ van "de legger": ,,de wijzigingslegger", 
terw1Jl voorts indien ingevolge artikel 41, 
tweede l id, van de Wegenwet, het ontwerp 
voor den wijzigingslegger wordt opgemaakt 
door Ged. Staten, de eerste verklaring op het 
model aangegeven, wordt vervangen door het 
volgende: 

,.Aldus opgemaakt door Gedeputeerde Sta-
ten van .................. den .. .... .. .' ......... 19 .. . 

De Gedeputeerde Staten voornoemd, 
( Onderteekeni ngen)" 

5. De wijzigingen worden in den wijzigings
legger aangegeven, door daarin eerst te ver
melden den bestaanden toestand van het des
betreffende nommer en daarop te laten volgen 
den toestand zooals die na de wijziging wordt; 
wanneer de wijziging geldt een nieuw nom
mer, moet dit duidelijk worden aangegeven. 

zij de alsdan tot den wijzigingslegger behuo
rende kaart aldus: 

"Behoort tot den wijzigingslegger van de 
gemeente .... .............. ingevolge de Wegenwet 
vastgesteld bij bes] uit van Gedeputeerde Sta-
ten van .......... .. .. .. .. van .... .. ............ 19 .. . 

De Gedeputeerde Staten van ................ .. 

(Onderteekeningen) " 

14. Voor het aanbrengen van wijzigingen 
van den legger ingevolge artikel 41, tweede 
l id, van de Wegenwet, zijn de artikelen 3 
tot en met 11 van overeenkomstige toepas
sing, waarbij er rekening mee moet worden 
gehouden, dat 

hetgeen in die artikelen wordt bepaald ten 
aanzien van het ontwerp van den legger en de 
door Gedeputeerde Staten voorgenomen wijzi
gingen in dat ontwerp, geldt voor het ont
werp-wijzigingslegger en de door Gedeputeer
de Staten voorgenomen wijzigingen in laatst
bedoeld ontwerp, 

het ontwerp in plaat van door Burgemees
ter en Wethouders ook door Gedeputeerde 
Staten in tweevoud kan worden opgemaakt, 

voor de onderteekende verklaringen en me
dedeelingen door Burgemeester en Wethouders 
en Gedeputeerde Staten op de stukken te 
stellen, in de plaats komen die, bedoeld in 
de artikelen 12 en 13, 

de toezending van de kennisgevingen, als 
bedoeld 1n het tweede lid van artikel 5 ge
schied_t aan de besturen van de waterschap
pen, _md1en de voorgenomen wijzigingen be
trekkmg hebben op wegen, voor welke zij vol
gens den bestaanden legger of volgens het 
ontwerp-wijz igingslegger aangewezen worden 
als het gezag, dat volgens artikel 17 van de 
Wegenwet heeft te zorgen, dat een weg in 
goeden staat verkeert, aan de betrokken spoor
wegondernemingen, indien de voorgenomen wij
zigingen betrekking hebben op toegangswegen 
naar stations, als bedoeld bij artikel 70 der 
Spoorwegwet, aan hen, die in het kadaster 

13. 1 . Indien wijziging van de tot den leg
ger behoorende overzichtskaart noodig is, 
wordt bij den wijzigingslegger gevoegd een 
kaart op dezelfde schaal als de bij den legge1· 
behoorende overzichtskaart, waarvoor eene van 
Rij kswege uitgegeven topografi sche kaart 
wordt gebruikt, voor zoover deze op de voor
geschreven schaal bestaat, waarop de wijziging 
duide lijk is aangegeven. Deze kaart wordt op 
de achter zijde gewaarmerkt: 

,,Behoort tot het ontwerp voor den .......... .. 
wijzigingslegger van de gemeente ................ .. 
ingevolge de Wegenwet opgemaakt door Bur
gemeester en Wethouders der gemeente ......... 
.... .. ...... den .................. 19 .. . 

Burgemeester en Wet houders voornoemd, 
( Onderteekeningen)" 

of indien het ontwerp door Gedeputeerde 
Staten is opgemaakt: 

1 voorkomen al~ rechthebbenden op wegen, op 
de zwh daarm bevmdende bruggen en dui
kers, en op de onder afzonderlijk nommer 
opgenomen bruggen, een en ander voor zoo
ver de voorgenomen wijzigingen daarop be
trekkmg hebben, en, met inachtnem ing van 
het bepaalde in het vierde lid van ar t ikel 5 
aan hen, die volgens den bestaanden legger of 
volgens het ontwerp-wijzigingslegger als on
derhoudplichtigen of als verplicht om tot het 
<;>nd_erhoud bij te dragen, worden aangewezen, 
mdien_ ten. opzichte van hu~e verplichtingen 
w1]z1gmg m het ontwerp-w1J zigingslegger is 
opgenomen, 

,.Behoort tot het ontwerp voor den ...... .... .. 
wijzigingslegger van de gemeente ................ .. 
ingevolge de Wegenwet opgemaakt door 
Gedeputeerde Staten van .................. , den , 
.................. 19 ... 

De Gedeputeerde Staten van ................ .. 
(Onderteekeningen)" 1 

2. Nadat Gedeputeerde Staten den wijzi
gingslegger hehben vastgesteld, waarmerken ' 

hetgeen volgens art. 11 geldt ten opzichte 
van den legger, geldt voor den wijzig ings

legger. 
. 15. Zoodra en voor. zoover de in een wijzi

grngslegger opgenomen wijzigingen bij eind
beslissing zijn vastgesteld of gehandhaafd, tee-
kenen Gedeputeerde Staten die wijzigingen 
a~!'. m den legger met verwijzing naar den 
w1Jz1gmgslegger. Aan ieder van de twee exem
plaren van .~en_ legger wordt een exemplaar 
van den W1Jz1gmgslegger, die dan deel u it
maakt van den legger, gehecht, alsmede af-
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schrift of uittreksel van de wet, het besluit, de 
overeenkomst of het vonnis, welke tot wijzi
ging aanleidir.g gaven. 

16. 1. Indien ingevolge artikel 41, tweede 
lid, van de Wegenwet voor het door Burge
meester en Wethouders of door Gedeputeerde 
Staten op te maken ontwerp in de plaats 
treedt een verzoek van een of meer belang
hebbenden tot wijziging van den legger, dan 
vinden de bepalingen van artikelen 12, v ierde 
1 id, 14 en 15 overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat, indien het verzoek niet 
in tweevoud is ingezonden, Gedeputeerde Sta
ten een door hen gewaarmerkt afschrift of af
druk van het verzoek bijvoegen, terwijl zij op 
beide stukken op de eerste bladzijde aantee-
kenen: ,, ... .. .. .. ......... ste (de) Wijzigingsleg-
ger". Overigens wordt bij de toepassing van 
evenbedoelde bepalingen het verzoek gelijk
gesteld met een door Burgemeester en Wet
houders opgemaakt ontwerp-wijzigingslegger. 

2. Indien bij een verzoek, gedaan ingevolge 
artikel 41, tweede lid, van de Wegenwet, een 
kaart is gevoegd, wordt, indien deze in één 
exemplaar is ingezonden, een door Gedepu
teerde Staten gewaarmerkt copie daarvan door 
hen bijgevoegd en worden beide exemplaren 
door Gedeputeerde Staten gewaarmerkt: ,,Be
hoort bij het verzoek van .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . te 
.................. ... van ..................... 19 .. . (of: in-
gekomen den .................. 19 .. . ) tot wijziging 
van den legger van de gemeente ......... ......... " 

3. Wanneer Gedeputeerde Staten den wij
zigingslegger naar aanleiding van het verzoek 
hebben vastgesteld, wordt de alsdan tot den 
wijzigingslegger behoorende kaart door hen 
al dus gewaarmerkt: 

,,Behoort tot den ...... .. .. ... ..... Wijzigings-
legger van de gemeente .................. ingevolge 
de Wegenwet vastgesteld bij besluit van Ge-
deputeerde Staten van ...... .. ...... .. .. van .... .... . 

19 .. . 
De Gedeputeerde Staten voornoemd, 

( Onderteekeningen)" 

17. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

18. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel "Wegenleggerbesluit". 

Onze Minister van Waterstaat is bela t met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 5den April 1932. 
WILHELMINA. 

De Minis(er van Waterstaat, P . J. Re y me r. 
(Uitgeg . 8 April 1932.) 

s. 139. 

5 April 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
de beslissing van het bestuur van den 
Raad van Arbeid te Assen van 5 October 
1931, bekrachtigende de beslissing van 
den voorzitter van den Raad van Arbeid 
d.d . 23 Januari 1931, bij welke bes] issing 
werd geweigerd betaling vanwege den 
Raad van Arbeid te A ssen van de aan 
een verzekerde, verzekerd voo1· rekening 
van dien Raad van Arbeid, verleende ver
loskundige hulp. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , Handel en Nijverheid d .d. 30 Maart 
1932, n° . 481, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat de voorzitter van den 
R aad van Arbeid te Assen bij zijn beslissing 
van 23 J anuari 1931, bekrachtigd door de be
sl is ing van het bestuur van dien Raad, d.d. 
5 October 1931 aan Mejuffrouw Hendrika 
Johanna Kooiman, gehuwd met H. J. Posthu
ma, te Nieuw Amsterdam, gemeente Emmen, 
welke voo r rekening van de ziekenkas van ge
noemden R aad van Arbeid was verzekerd, 
heeft geweigerd voor rekening van die zie
ken kas te nemen de kosten der haar bij haar 
bevalling door de vroedvrouw J. H . Hof
Biesterheerde verleende verloskundige hulp, 
en zulks op dezen grond, dat in die hulp reeds 
uit anderen hoofde was voorzien; 

Overwegende dat naar het oordeel van het 
bestuur van den Raad van Arbeid te Assen 
in de verloskundige hulp reeds uit anderen 
hoofde was voorzien, omdat: 

1 °. de bovengenoemde verzekerde met een 
vroedvrouw een overeenkomst had aangegaan, 
waarbij deze laatste zich jegens de verzekerde 
verbond haar tegen betaling van een zeker 
geldsbeclrag bij haar te verwachten bevalling 
verloskundige hulp te verleenen; 

2°. de genoemde verzekerde kostelooze ver
loskundige hulp van een door de gemeente 
harer woonplaats aangestelde vroedvrouw had 
kunnen bekomen; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad zich 
tot Ons gewend heeft met een voordracht tot 
vernietiging van voormelde beslissing, aange
zien die beslissing naar zijn meening zoowel 
in strijd is met de wet als in strijd met het 
al gemeen belang; 

Overwegende, dat artikel 39, zesde lid, der 
Ziektewet bepaalt, dat aan de gehuwde ver
zekerde, voor zoover daarin niet uit anderen 
hoofde is voorzien, in geval van bevalling, 
behandel ing door een geneeskundige of vroed
vrouw verleend wordt vanwege en voor reke-

l ning van dengene, te wiens laste het zieken
geld komt; 

Overwegende voorzoover den onder 1 °. aan
gevoerden grond van het bestuur van den 
Raad van Arbeid voornoemd betreft, dat blij 
kens de geschiedenis van de totstandkoming 
van het zesde lid van artikel 39 der Ziektewet 
aan de daarin neergelegde bepaling de be
doeling ten grondslag ligt, dat de gehuwde 
vrouw, welke onder de verplichte ziektever
zekering valt, bij bevalling verzekerd is van 
hulp van een geneesheer of van een vroed
vrouw zonder dat zij zelve voor die hulp zich 
uitgaven behoeft te getroosten; · 

Overwegende, dat derhalve van een voorzie
ning in deze hulp uit anderen hoofde clan 
door verleening door het orgaan, dat het risico 
van de verzekering der betrokken verzekerde 
draagt, alleen dan sprake kan zijn, indien de 
verzekerde zonder daarvoor kosten te behoeven 
te maken, van de geboden hulp gebruik kan 
1naken ; 

Overwegende, dat mitsdien het treffen van 
een overeenkomst door de verzekerde met een 
vroedvrouw voor het geval van bevalling bij 
welke overeenkomst de verzekerde op zich 
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neemt voor de te verleenen hulp betaling te 
doen, niet kan worden beschouwd als een uit 
anderen hoofde getroffen voorziening, als be
doeld in het zesde lid van artikel 39 der 
Ziektewet; 

Overwegende ten aanzien van den onder 2°. 
door het bestuur van den Raad van Arbeid te 
Assen aangevoerden grond, dat, wil er sprake 
kunnen zijn van een uit anderen hoofde ge
troffen voorziening, deze voorziening aan de 
betrokken verzekerde recht moet geven op 
de noodige hulp; 

Overwegende, dat de regeling, welke de ge
meente Enimen getroffen heeft ten aanzien 
van de geneeskundige armenzorg en krachtens 
welke aan on. en minvermogenden bij beval
ling hulp verleend kan worden, geen zoodanig 
recht geeft; 

Overwegende immers, dat naar de beginse
len der Armenwet aan een regeling voor ge
neeskundige armenzorg door niemand eenig 
recht op hulp kan worden ontleend; 

Overwegende, dat mitsdien de bedoelde re
geling betreffende de gemeentelijke genees
kundige armenzorg niet gezegd kan worden 
een voorziening uit anderen hoofde te zijn; 

Overwegende, dat derhalve door de wijze, 
waarop het bestuur van den R aad van Ar
beid in zijn beslissing van 5 October 1931, 
artikel 39, 6de lid, der Ziektewet, heeft toe
gepast, in strijd is gehandeld met de regeling 
van artikel 39, zesde lid, der Ziektewet; 

Gelet op artikel 39, zesde lid, der Ziekte
wet en op artikel 79 der Radenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te vernietigen wegens strijd met de wet de 

beslissing van het bestuur van den Raad van 
Arbeid te Assen van 5 October 1931, bekrach
tigende de beslissing van den voorzitter van 
dien Raad van 23 Januari 1931, waarbij werd 
geweigerd betaling vanwege den Ra(ld van 
Arbeid te Assen van de aan de varzekerde 
H. J. Koelman, gehuwd met H . J. Posthtuna 
te Nieuw Amsterdam, gemeente E1n1nen, ver
leende verloskundige hulp. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het [taatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den April 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van A,·beid, Handel en Nijve,·heid, 
T. J. V ers c huur. 

(Uitgeg. 19 April 1932.) 

s. 140. 

5 April 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Barneveld d.d. 4 Maart 1932, tot benoe
ming opnieuw - onder bepaalde voor
waarden - tot Directeur-Boekhouder der 
Gasfabriek te Barneveld van den H eer 
W. Stuart. 

Geschorst tot 1 Augustus 1932. 

s. 141. 

6 April 1932. BESLUIT betreffende de schat
t ingscommissiën voor de inkomstenbelas
ting. 

Wij WILHEL)1INA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 2 April 1932, n°. 24, Directe 
Belastingen; 

Gezien art. 65, tweede lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, alsmede Ons besluit 
vau 14 Juni 1927 (Staatsblad n°. 180); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . De artikelen 2, 3 en 4 van Ons 

besluit van 14 Juni 1927 (Staatsblad n°. 180) 
worden vervangen door een nieuw artikel 2, 
luidende: 

Aan de niet ambtelijke leden van een~ 
schattingscommissie wordt, voor eiken d~g 
waarop zij hare vergaderingen bijwonen, een 
presentiegeld toegekend van f 5. 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 1 Maart 
1932. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den April 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 15 April 1932.) 

s. 142. 

8 April 1932. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. 
Titel A. Gewone dienst. 

A. Departement f 1,495,082 
B. Militaire uitga-

ven 88,511,230 
C. Niet-militaire 

uitgaven . 5,951,997 
D. Overige uitga

ven, tot het 
hoofdstuk behoo-
rende 130,000 

Titel B. Kapitaaldienst. 
f 96,088 ,309 

404,000 

Geheele dienst f 96,492,309 

s. 143. 

8 April 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de vol tooi ing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1932. 

Titel A. Gewone dienst . 
Ti tel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst 

s. 144. 

f 17,400 
Nihil. 

f 17,400 

8 April 1932. WET tot vaststell ing van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het "Fonds ter verbetering van de 
Kustverdediging" voor het dienstjaar 1932. 

Titel A . Gewone dienst . f 9000 
Titel B. Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 9000 
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s. 145. 

8 April 1932. \VET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1932. 

s. 146. 

8 April 1932. WET, houdende naturalisatie 
van F. H. Maas. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleid ing is tot natura! isatie van 
Frederick H en1·y Maas . die aan Ons het ver
zoek daartoe heeft gedaan, met overlegging 
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan Frederick H enry 
Maas , geboren te Londen (Engeland) den 15 
September 1883, adjunct-Commissaris der Chi
neesche Zeedouane, wonende te Samshui 
(China). 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 15 April 1932.) 

s. 147. 

8 April 1932. WET, houdende naturalisatie 
van B. Danielson en 20 anderen. 

Wij \\'""ILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
B enjamin Danielson en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voo,· zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat .Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. B enjamin Danielson, geboren te Rotter

dam ( Zuidholland) den 15 Juli 1900, koop
man, wonende te Utrecht, provincie Ut,·echt ; 

2°. Stefan FTesz, geboren te Vöris'l>ILr 
( H ongarije) den 13 Mei 1882, slager, wonen
de te Groningen , provincie Groningen ; 

3°. Eleonore Aletta Frederica H einemann, 
geboren te Ede (Gelderland) den 19 Mei 1910, 
le idster op de gemeentel ijke speelterreinen, 
wonende te 's-GTavenhage, provincie Zuidhol
land· 

4°.' Mathias H e,·zog, geboren te H astenrath 
( Pruisen) den 20 April 1886, monteur, wo
nende te Kerkrade, provincie Li,nburg; 

5°. Adam H ess, geboren te Eich (Hessen) 

L. & S. 1932. 

den 7 Juni 1886, industrieel , wonende te 
B,·eda, provincie N oordbrabant; 

6°. Leónard Hube,,-t Alphons Hick, geboren 
te Vaals ( Limburg) den 5 September 1910, 

· klerk, wonende te Vaals, provincie Limburg; 
7°. P etrus B ernardus Jannes, geboren te 

T essenderloo (België) den 25 Maart 1890, 
chauffeur, wonende te Eindhoven. provincie 
Noordbrabant; 

8°. Ella Kalmeye,,-, geboren te Ripa (Let
land) den 30 J anuari/12 Februari 1894, dans
leerares, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

9°. Franz W ilhelm Klein, geboren te Aken 
(Pruisen) den 5 October 1873, slotenmaker, 
wonende te Aken ( Pruisen) ; 

10°. Goldchen Lewertoff, gescheiden echt
genoote van Hartog Stoppelman, geboren te 
Lübeck (Duitschland) den 18 April 1854, 
zonder beroep, wonende te Hamburg (Duitsch
land); 

11 ° . Auguste The,,-esia Niemeijer, geboren 
te lbbenbüren (Pruisen) den 18 Mei 1890, 
fabrieksarbeidster, wonende te lbbenbüren 
(Pruisen); 

12°. Elisabeth Auguste Niemeijer, geboren 
te lbb enbüren (Pruisen) den 27 December 
1882; fabrieksarbeidster, wonende te lbben
büren ( Pruisen); 

13°. Maria Theresia Niemeijer, geboren te 
lbbenbüren (Pruisen) den 14 April 1885, fa
brieksarbeidster, wonende te lbbenbüren (Prui
sen); 

14°. Johann Jakob Ohmen., geboren te 
M. Gladbach (P,,-uisen) den 12 Juni 1897, 
timmerman, wonende te Heel en Panheel, 
provincie Limburg: 

15°. Schulem J osef Wachs, geboren te Li
sicjama (P olen) den 8 Maart 1892, kl eerma
ker, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

16°. Maria Theresia de Wall , geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 23 Januari 
1898, hulp in de huishouding, wonende te 
R otterdam, provincie Zuidholland; 

1 7°. H endlrik P iete,,- W ertheim van H eu
kelom, geboren te Amste,,-dam (Noordholland) 
den 2 October 1872, zonder beroep, wonende 
te Parijs (Frankrijk) ; 

18°. Franciscus Wilvisen, geboren te Baarle
Nassau (Noordbrabant) den 13 Maart 1874, 
landbouwer, wonende te Alphen, gemeente 
Alphen en R iel , provincie Noordb,·abant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Jacob J oseph Haviacher, geboren te 
Susteren (Limburg) den 18 November 1901, 
mijnwerker, wonende te Susteren, provincie 
Limburg; 

2°. H einrich Ge,,-hardus Kruse, geboren te 
Kampen (Overijssel) den 13 Januari 1898, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
arti kel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 

10 
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en het ingezetenschap laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van 

ederlander verleend aan Ma,-ia Christina 
Anna Fresz, geboren te Zutphen (Gelderland) 
den 30 October 1910, onderwijzeres, wonende 
te G.-owingen, provincie G,·oningen. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J . Don n er. 
(Uitgeg. 15 April 1932.) 

s. 148. 

8 April 1932. WET tot wijziging en aanvul 
ling van de bepal ingen betreffende den 
uitvoer en den in- en doorvoer van kippen
en eendeneieren. 

Bijl . H and. 2de Kam er 1931/1982, n° . 303. 
1-5. 

Hand. 2de Kunier 19/11/1932, blz. 1990. 
Id. 1ste K ame,· 1931/1982, blz. 573. 
Wij WILHELMI A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de wet van 29 No
vember 1930 (Staatsblad n°. 441) tot regeling 
van den uitvoer alsmede wijziging en aanvul
ling van de bepalingen betreffende den in-
en doorvoer van kippen- en eendeneieren en 
in de wet van 31 Me i 1929 (Staatsblad n°. 
276) houdende bepalingen betreffende den 
in_ en doorvoer van kippen- en eendeneieren, 
zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 29 
November 1930 (Staatsblad n°. 441), eenige 
wijzigingen en aanvulli ngen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . In artikel 1 der wet van 29 No

vember 1930 (Staatsblad n°. 441) wordt onder
deel b tot en met de woorden "gegeven voor
schriften" gelezen: 

b. welke, voor zooveel betreft den uitvoer 
van eieren van door Onzen voornoemden Mi
nister aangewezen klassen en naar door dien 
Minister aangewezen landen, niet zijn voor
zien van een of meer duidelijk zichtbare en 
duurzame stempels, door dien Minister vast
gestel d, overeenkomstig de daarbij aangaande 
grootte, vorm en kleur gegeven voorsch riften;. 

In artikel 1 dier wet, onder g, wordt de 
punt aan het slot vervangen door een komma
punt. Daarachter wordt een nieuwe alinea 
ingevoegd, luidende: 

h. welke niet zijn vergezeld van een door 
Onzen voornoemden Minister vastgesteld ge
leidebiljet. 

Vervolgens wordt aan dit artikel een tweede 
l id toegevoegd, luidende: 

H et is verboden ki ppeneieren, waarvan de 
uitvoer is toegestaan, uit te voeren langs an
dere dan de door Onzen voornoemden Minister 
in overleg met Onzen Minister van Financiën 
aangewezen kantoren. 

Art. II. In artikel 2 dier wet wordt in 
pl aats van "versche eieren" gelezen: kippen
eieren. 

Art. III. Arti kel 4 dier wet wordt gelezen 
als volgt: 

Als bewijs, dat de waar voldoet aan de bij 
en krachtens de voorgaande artikelen ge
stelde eischen, kunnen uitsluitend dienen door 
Onzen met de zaken van den Landbouw be
lasten Minister voorgeschreven geleidebiljet
ten, welke de zending tot aan den uitvoer 
moeten vergezellen, te zamen met merken, 
vastgesteld volgens artikel 10 der Landbouw
uitvoerwet 1929, welke door den daartoe ge
rechtigde op of aan de verpakking zijn aan-

' gebracht. 
De afgifte van de in het eerste lid genoem

de gele idebiljetten en het aanbrengen van de 
aldaar genoemde merken mag alleen geschie
den door den daartoe gerechtigde op grond 
van of in verband met controle door: 

a. instellingen, als bedoeld in artikel 11 
dier wet, voor zooveel hare leden of aange
slotenen betreft; 

b. den Rijksvoorlichtingsdienst voor de 
Pluimveeteelt. 

Door Onzen met de zaken van den Land
bouw belasten Minister worden met betrek
king tot de onder b bedoelde controle nadere 
voorschriften gegeven . 

De in dit artikel bedoelde geleidebiljetten 
moeten bij den uitvoer aan de ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen worden aangeboden. 

Art. IV. In artikel 5 dier wet wordt aan 
het slot van onderdeel a de kommapunt ver
vangen door een komma en wordt daarachter 
gelezen: mits deze kennelijk niet voor den 
handel zijn bestemd. 

Art. V. Tusschen artikel 5 en artikel 6 
dier wet wordt ingevoegd artikel 5bis, lui
dende: 

De uitgifte van de in de voorgaande arti
kelen bedoelde geleidebiljetten gesch iedt door: 

a. instellingen, aan welke ingevolge artikel 
11 der Landbouwuitvoerwet 1929 de uitreiking 
van de in artikel 10 dier wet bedoelde merken 
of teekenen is opgedragen, voor zooveel hare 
leden of aanges lotenen betreft; 

b . den Rijksvoorlichtingsd ienst voor de 
Pluimveeteelt overeenkomstig door Onzen met 
de zaken van den Landbouw belasten Minister 
gegeven voorschriften. 

De bepalingen in genoemd artikel 11 gelden 
mede ten aanz ien van de uitgifte van geleide
biljetten. 

De in genoemd artikel 11 bedoelde alge
meene maatregel van bestuur kan mede be
palingen bevatten betreffende de geldigheid 
van de geleidebi ljetten. · 

Art. VI. In a rtikel 1 der wet van 31 Mei 
1 929 (Staatsb lad n°. 276), gewijzi gd bij de 
wet van 29 November 1930 (Staatsblad n° _ 
441), wordt onderdeel a gelezen als volgt : 

a. wel ke niet zijn voorzien hetzij van een 
duidelijk zichtbaar en duu rzaam stempel, het
welk met letters van ten minste 2 m.M. hoogte 
ve1meldt den naam van het land van her
komst, hetzij van een door Onzen met de 
zaken van den L andbouw belasten Minister 
erkende andere aanduiding van herkomst . 

Art. VII. De tekst van de wet van 29 No
vember 1930 (Staatsblad n°. 441), gewijzigd 
volgens de voorafgaande bepalingen, wordt op 
Onzen l ast in het Staatsblad geplaatst. 

Art. VIII. De bepaling van artikel VI 
dezer wet treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging. 
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De bepalingen van de a1·tikelen I tot en 
met V dezer wet treden in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
Minist er van Binnenlanilsche Zaken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

D e M iniste,· van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 26 April 1932.) 

s. 149. 

8 April 1932. WET tot wijziging van 
1 °. de wet van 22 December 1919 

(Staatsblad n°. 882), gewijzigd bij de wet 
van 6 Februari 1922 (Staatsblad n°. 49), 
houdende machtiging tot het van Rijks
wege garandeeren van de geldleeningen 
ten behoeve van de stichting en inrich
ting van de gebouwen van gesubsidieerde 
bijzondere scholen voor nijverheids- en 
handelsonderwijs en 

2°. de wet van 11 Juni 1921 (Staats
blad n°. 795), betreffende waarborgen 
van geldleeningen, verstrekt voor den 
aankoop van grond, stichting, uitbreiding 
en inrichting der gebouwen van de inge
volge de artikelen 45bis tot en met 
45septies der Middelbaar-Onderwijswet ge
subsidieerde hoogere burgerscholen, de in
gevolge de artikelen 168 en 168bis der 
Honger-Onderwijswet gesubsidieerde gym
nasia en de ingevolge de :i.rtikelen 156 
tot en met 1 71 der L ager-Onderwijswet 
1920 gesubsidieerde kweekscholen voor on
derwijzers. 

Bijl. Hand. 2de Iîamer 1931/1932, n°. 311, 
1-5. 

Hand. id. 1981/1982, blz. 1990. 
Hand. 1ste I{a,ner 1981/1932, blz. 573 . 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het bedrag der geld
leeningen, bedo Id in de wet van 22 December 
1919 (Staatsblad n°. 882), gewijzigd bij de 
wet van 6 Februari 1922 (Staatsblad n° 49), 
te verhoogen en de aanwijzing van de instel
lingen, ten behoeve van welke garantie kan 
worden verleend uit te bre iden en in over
eenstemming te brengen met den inmiddels 
gewijzigden toestand, zulks ook met betrek
king tot de instellingen, genoemd in de wet 
van 11 J uni 1921 (Staatsblad n°. 795); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I . Het eerste lid van het eenig artikel 

van de wet van 22 December 1919 (Staatsblad 
n°. 882), gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 6 Februari 1922 (Staatsblad n°. 49), 
wordt gelezen als volgt: 

1. Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Financiën worden 
gemachtigd ten behoeve van de Rijkspost
spaarbank, de R ij ksverzekeringsbank, het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Pensioen
fondsen voor de Koloniale Landsdienaren en 
Locale Ambtenaren, alsmede, zoo noodig ook 
ten behoeve van bank- en credietinstellingen, 

verzekeringsmaatschappijen, bijzondere spaar
banken, bijzondere pensioen- en waarborg
fondsen, de rente en aflossing te waarborgen 
van de geldleeningen, verstrekt voor aankoop 
van grond, stichting, uitbreiding en inrichting 
van de gebouwen van door het Rijk gesubsi
dieerde inrichtingen voor nijverheidsonderwijs. 

Art. II. In het tweede lid van het eenig 
artikel van de wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n°. 882), gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 6 Februari 1922 (Staatsblad 
n°. 49) , wordt "f 20 000 000" vervangen door : 
f 30 000 000. 

Art. III. Het eerste lid van het eenig ar
tikel van dé wet van 11 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 795) wordt gelezen als volgt: 

1. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en ,vetenschappen en van Financiën worden 
gemachtigd ten behoeve van de Rijkspostspaar
bank, de Rijksverzekeringsbank, het Algemeen 
Burgerlij k Pensioenfonds, de Pensioenfondsen 
voor de Koloniale Landsdienaren en Locale 
Ambtenaren, a lsmede, zoo nooclig ook ten be
hoeve van bank_ en credietinstellingen, ver
zekeringsmaatschappijen, bijzondere spaarban
ken, bijzondere pens ioen_ en waarborgfondsen, 
de rente en aflossing te waarborgen van de 
geldleeningen, verstrekt voor aankoop van 
grond, stichting, uitbreiding en inrichting van 
de gebouwen van ingevolge de artikelen 45bis 
tot en met 45septies der Middelbaar-Onderwijs
wet gesubsidieerde hoogere burgerscholen, de 
door het Rijk gesubsidieerde handelsscholen, 
de ingevolge de artikelen 168 en 168bis der 
Honger-Onderwijswet gesubsidieerde gymnasia, 
en de ingevolge de artikelen 156 tot en met 
171 der Lager-Onderwijswet 1920 gesubsidi
eerde bijzondere kweekscholen voor onder
wijzers. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA.· 

De Ministe,- van Onderwijs, 
Kunsten en ·w etenschappen, 

J. 'l' e r p s t r a. 
De M inister van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg. 15 April 1932.) 

s. 150. 

8 April 1932. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Onze Lieve Vrouwe Stichting te 's-Her
togenbosch van een perceel hakhout en 
wegen aan den Molenvenschen weg te 
Vught, a ldaar kadastraal bekend sectie 
A. n°. 415, groot 2.79 H.A. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Onze Lieve Vrouwe Stichting te 's-H er
togenbosch in koop heeft gevraagd een pe1·ceel 
hakhout en wegen aan den Molenvenschen 
weg te Vught, aldaar kadastraal bekend sectie 
A . n°. 415, groot 2.79 H.A. en dat het be
lang van den Staat zich tegen dezen verkoop 
niet verzet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
hanclschen verkoop, aan de Onze Lieve Vrouwe 
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Stichting te 's-H ertogenbosch, van een perceel 
hakhout en wegen, aan den Molenvenschen 
weg te Vught, aldaar kadastraal bekend sectie 
A. n°. 415, groot 2.79 H. A. geconstateerd bij 
de in afschrift aan deze wet gehechte akte, 
dd . 10 Augustus 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den &sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

van de koopster vanaf den eersten J anuari 
van het jaar, volgende op den dag der beta
ling. 

Art. 4. Alle vrijwaring, behalve die van 
den eigendom, benevens iedere vordering we
gens over. of ondermaat, is uitgesloten. 

Art. 5. Ingeval de koopsom n iet binnen 
veertien dagen na den gestelden termij n in 
art ikel 1 mocht zijn voldaan, zal voor iedere 
ingegane maand verzuim, zonder dat daartoe 
eenige ingebrekestelling noodig is, door de 
koopster verschuld igd zijn een boete van 1 pct. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
( Uitgeg. 26 April 1932.) 

AFSCHRIFT. 

1 van de koopsom of van het niet betaalde ge
deelte daarvan. 

De Ondergeteekenden : 
1. W illem van der Linde, Ontvanger der 

R egistratie en domeinen te 's-H ertogenbosch, 
ten deze handelende namens den Staat der , 

ederlanden, als hier oe gemachtigd bij brief 
van den Directeur der Registratie en D o
meinen te Maastricht , dd. 4 Augustus 1931, 
n°. 5211, gegrond op de missive van den Mi
nister van Financiën, dd. 1 Augustus 1931 , 
11°. 87 Dom. 

2. a. Johannes Joseph de Kroon, pastoor 
te 's-Hertor,enbosch, 

b. Franciscus Joannes Claes, procuratie
houder, woonachtig te Vught, respectievelijk ' 
al voorz itter en secretaris van het bestuur der 
Onze Lieve Vrouwe Stichting, gevestigd te 
's-He1·togenbosch, in die hoedanigheid optre
dende ingevolge artikel 11 der statuten ter 
uitvoering van een beslui van het bestuur der 
stichting genomen, in zijn vergadering van 
den 11 Juli 1931 gegrond op de machtiging 
van den Bisschop van 's-H ertogenbosch van 
den 5 Juni 1931, welke met een extract van de 
notulen dier vergadering aan het voor den 
Staat bestemde exemplaar dezer akte is vast
gehecht, 

zij n. de eerstondergeteekende onder voorbe
houd van goedkeuring bij de Wet, overeen
gekomen als volgt: 

De Staat der Nederlanden verkoopt en 
draagt in eigendom over aan de Onze Lieve 
Vrouwe Stichting, gevestigd te 's-H ertogen
bosch, die in koop en in eigendom aanneemt: 

een perceel hakhout en wegen, gelegen aan 
den Molenvenschen weg te Vught (waarvan 
bij akte dd. 6 Augustus 1931 overgeschreven 
te 's-Hertogenbosch dd. zeven Augustus 1931 
in deel 2059 n°. drie genoemde stichting het 
erfpachtsrecht heeft verkregen) kadastraal al
daar bekend als sectie A. n°. 415, groot 
2. 79.00 H.A. , zulks voor een koopsom van 
f 12,000 en voorts onder de volgende 

VOORWAARDEN: 

Art. 1. De koopsom moet ten kantore van 
den Ontvanger der Registratie en Domeinen 
te 's-Hertogenbosch worden betaald binnen 
een maand na de schriftelijke mededeel ing 
door genoemden Ontvanger aan de koopster, 
dat de wettel ijke goedkeuring is verleend. 

Art. 2. Het gekochte wordt in genot aan
vaard op den eersten dag der maand, volgen
de op den dag der betaling van de koopsom. 

Art. 3. D e grond. en andere lasten, van het 
gekoch te geheven wordende, komen ten laste 

Art. 6. De overschrijving dezer akte in de 
openbare registers geschiedt door de zorg van 
voornoemden Ontvanger, zoodra de koopsom 
is betaald. 

Art. 7. Alle ko ten en rechten, vallende op 
deze akte, komen ten laste van de koopster en 
moeten tegen uitreiking van het voor haar be. 
stemde exemplaar dezer akte op de eerste aan-
zegging van voornoemden Ontvanger aan de
zen worden vol daan. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekond te 
's-Hertogenbos h, den tien Augustus 1900 een 
en dertig. 

(get.) v. d. Linde. (get.) J. de Kroon. 
Ontv. 

s. 151. 

Claes. 

Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Financiën, 

(get.) van Asch van Wijck. 

8 Ap7:il 1932. WET tot wijziging en verhoo
g111g van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 152. 

8 April 1932. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente R enkum van spoorweggrond 
onder Oosterbeek. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen t,e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Gemeente R enk:um heeft in koop ge
vraagd eenige perceelen spoorweggrond onder 
Oosterbeek en dat de belangen van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzetten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Goedkeuring wordt verleend aan den onder

handschen ve1·koop, aan de Gemeente R enkum, 
van eeruge perceelen spoorweggrond onder 
Oosterbeek, zooals deze verkoop is geconsta
teerd bij de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte dd . 26 October 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te '-Gravenhage, den &sten Apr il 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 

( Uitgeg. 26 April 1932.) 
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Afschrift. 

De Ondergeteekenden: 
I. H endrik J an Middendorp, Ontvanger der 

Registratie en Domeinen te Wageningen, ten 
deze handelende namens den Staat der Ne
derlanden, hiertoe gemachtigd bij brief van 
den Directeur der Registratie en Domeinen te 
Arnhem dd. 1 Juli 1931 n°. 5458, gegrond op 
de missive van den Minister van Financiën 
dd. 25 Juni 1931 n°. 62 afd. Domeinen. 

II. Jan van der Molen Tzn., burgemeester 
der gemeente Renkum, wonende te Renkum, 
als zoodanig deze gemeente vertegenwoordi
gende en tevens handelende ter uitvoering 
van het besluit van den gemeenteraad van 
30 Juli 1931 n°. 6, zooals dat besluit is goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Gel
derland bij besluit van den l sten September 
1931 n°. 242, zijn overeengekomen al s volgt: 

De Staat der Nederlanden verkoopt, onder 
voorbehoud van wettelijke goedkeuring, aan 
de gemeente R enkum, die in koop aanneemt: 

a. de strook grond te Oosterbeek, gelegen 
tusschen den Schelmschen weg en den Hil
horstweg, kadastraal bekend gemeente Ooster
beek, Sectie C. , nummer 2917, als weg, groot 
31 Aren; 

b. het perceel bouwland kadastraal bekend 
in dezelfde gemeente en sectie, nummer 2914 
groot 1.51.80 Hectare, alsmede den onder
grond van het perceel a ldaar nummer 2913, 
groot 37.80 Are, ,vaarop door koopster 24 
huizen zijn gesticht, zijnde deze beide percee
len tot 28 Februari 1987 in erfpacht uitgege
ven aan de gemeente Renkum bij onderhand
sche acte dd. 7 Maart 1927, overgeschreven ten 
hypotheekkantore te Arnhem den 9 Maart 
1927 in deel 1795 nummer 31, welke akte is 
gerectificeerd bij onderhandsche akte dd. 2 
Februari 1928, overgeschreven ten hypotheek
kantore te Arnhem den 4 Februari 1928, in 
deel 1820 nummer 126. 

Deze verkoop geschiedt voor den prijs van 
f 15 ,600 en onder de volgende voorwaarden. 

A ,·t. 1. Het verkochte gaat op de koopster 
over in den toestand, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lasten, 
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden. 

De Staat is tot geenerlei vrijwaring, behalve 
die voor den eigendom, gehouden, terwijl a lle 
vordering wegens over. en ondermaat wordt 
uitgesloten. 

Art. 2. De grond- en andere lasten zijn 
voor rekening van de koopster van 1 Januari 
van het jaar volgende op dat waarin de wet 
waarbij de goedkeuring is verleend, van kracht 
wordt. 

Art. 3. De aanvaarding in genot zal plaats 
hebben bij de betaling van de koopsom voor 
zoover dit genot niet reeds bij de koopster is 
ingevolge het haar behoorende erfpachtsrecht. 

f 737.50 's jaars moeten zooveel 1/360 gedeel
ten worden betaald als er sedert 28 Februari 

' 1931 dagen tot het tijdstip van de betaling der 
koopsom geheel of gedeeltelijk zijn verstreken. 

De uitbetaling van dat gedeel te van den 
canon moet geschieden gelijk met de betaling 
van de koopsom. 

A,·t. 5. Ten behoeve van het perceel ka
dastraal bekend gemeente Oosterbeek, sectie 
C, nummer 2916 en ten laste van voormel d 
nummer 291 7 wordt gevestigd de erfdienst
baarheid van weg over de volle breedte van 

1 
dit perceel zoowel .in de richting van den 
Hilhorstweg als naar den Schelmschenweg. 

De eigenaar van het dienstbaar erf is belast 
te zijnen koste met het behoorlijk onderhoud 
van den uitweg. 

Art. 6. De kosten dezer akte zijn voor re
kening van de koopster. De overschrijving der 
akte ten hypotheekkantore zal geschieden door 
de zorg van voornoemden ontvanger, doch niet 
voordat de koopsom is betaald. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend 
2 6 October 19 31. 

(get.) Middendorp. 
Ontv. Reg. en Dom. 

s. 153. 

(get.) J . v. d. Molen Tzn. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
(get. ) van Asch van Wijck. 

8 April 1932. WET, houdende wijziging van 
de Natuurschoonwet 1928. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1931/1932, n° . 265, 
1-4, 

Hand. id. 1931/1932, blz. 173"1. 
Bijl. Hand. l ste Kame,· 1931/1932, n°. 265, 
blz . 1. 

Hand. id. 1931/1932, blz . 574 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Natuurschoonwet 
1928 aan te vullen met enkele bepalingen 
inzake de heffing van registratierecht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de N atuurschoonwet 1928 wor

den tusschen de artikelen 9 en 10 ingelascht 
de volgende drie artikelen, luidende: 

Art. 9bis. Indien onroerende goederen, waar. 
van door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw en van Financiën is be
slist, dat zij zijn aan te merken als land
goederen in den zin van artikel 1, onder be
zwarenden titel worden overgedragen aan bin
nen het Rijk gevestigde naamlooze vennoot
schappen of andere rechtspersoonlijkheid be-

' zittende lichamen, welke, naar het oordeel 
van Onzen Minister van Financiën, hoofdza
kel ij k de instandhouding van een of meer 
landgoederen ten doel hebben, wordt het recht 

' van overdracht, bedoeld in Hoofdstuk II, § 1, 

Art. 4. De betaling van de koopsom moet 
geschieden ten kantore van den ontvanger der ' 
Registratie en Domeinen te Wageningen, bin
nen acht dagen nadat door hem aan de koop
ster mededeeling is gedaan, dat de wettelijke 
goedkeuring op deze overeenkomst is ver
kregen. 

der Registratiewet 1917, verminderd tot vij f 
en twint ig cent van elke honderd gulden, be
houdens het bepaalde in artikel 9quater. 

Van de op 1 Juli 1931 krachtens voormelde 
akte van erfpacht verschuldigd en canon van 

Art. 9ter. Indien storting op aandeelen in 
naamlooze vennootschappen of andere rechts-
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persoonlijkheid bezittende lic~amen, als _ in 
het vorig artikel omschreven z1Jn,. plaats vmdt 
uitslujtend door inbreng van onroerende goe
deren waarvan door Onze Ministers van Bin
nenla~dsche Zaken en Landbouw en van Fi
nanciën is beslist, dat zij zijn aan te merken 
als landgoederen in den zin van artikel 1, 
wordt behoudens het bepaalde in artikel 
9quat~r het recht van twee gulden vijftig cent 
van elke honderd gulden, bedoeld in Hoofd
stuk II , § 2, der R egistratiewet 1917, ver
minderd tot vijf en twintig cent van elke 
honderd gul den en is het recht van twee gul
den vijf en twintig CE:nt van "'.lke honde_rd 
gulden, b1,doeld in artikel 47 dier wet, met 
verschuldigd. 

Geschiedt de storting door inbreng zoowel 
van landgoederen als van andere onroere_nde 
go deren of van roerende goederen, dan vmdt 
het eerste lid van dit artikel toepassing voor 
hetzelfde evenredig gedeelte als waarvoor de 
waarde der l andgoederen begrepen is in die 
van het totaal der ingebrachte landgoederen, 
andere onroerende goederen en roerende goe
deren. Indien echter in dit geval de vennoot
schap of het lichaam verplichtingen op zich 
neemt worden deze voor de bepaling van 
bedoeld evenredig gedeelte in mindering ge
bracht echter alleen van de waarde der roe
rende 'goederen, ten ware de verpl ichti!1gen 
ten laste zijn van eene in haar geheel mge
brachte onderneming, in welk geval aftrek 
«e chiedt in de eerste plaats van de waarde 
der roerende goederen en voor het overblijven
de naar evenredigheid van de waarden van de 
tot de onderneming behoorende landgoederen 
en overige onroerende goederen. . 

Voor de toepassing van het tweede lid van 
artikel 63 van gemf,lde wet worden de als 
landgoederen aangemerkte goederen niet onder 
de onroerende goederen begrepen. 

Art. 9quater. Het recht dat door toepassing 
van de artikelen 9bis of 9ter minder is ge
heven dan zonder die toepassing geheven zou 
zijn, is a lsnog -verschuldigd en .. dadelijk in
vorderbaar, indien bmnen een tIJdvak van 25 
jaren na de registratie van de akte of de ver
klaring, bij welke de vermindering van recht 
i toegepast: 

óf ten aanzien van de als landgoederen aan
gemerkte goederen zich een der gevallen voor
doet bedoeld bij artikel 3, a, b, c of d; óf; naar het oordeel van Onzen Minister 
van Financiën de naamlooze vennootschap of 
het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 
niet m eer hoofdzakelijk de instandhouding van 
landgoederen ten doel heeft, of wel we_rkzaa~
heden verricht, welke met dat doel m str)Jd 
zij n. 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financiën, D e Geer. 
DP. M inister van Staat, 

Mini"ier van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitge g. 26 A-vril 1932.) 

s. 154. 
8 April 1932. WET, houdende overbrenging 

van de Oude Vaart van een punt boven 
het Koningsschut tot de samenvloeiing m"'.~ 
de Wold Aa in beheer en onderhoud b1J 
het waterschap " De Oude Vaart" , voor 
zoover een en ander thans bij het Rijk 
berust, en het nemen van het in de Oude 
Vaart gelegen Koningsschut in beheer en 
onderhoud bij het R ijk, voorzoover een en 
ander thans niet reeds bij het Rijk berust. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat de Oude Vaart van 
een punt boven het Konings chut, waar de 
voormalige Oude Grift aftakte, tot de samen
vloeiing met de Wold Aa, in beheer en onder
houd wordt overgebracht bij het waterschap 

De Oude Vaart" voor zoover een en ander 
thans bij het Rijk berust, en dat ~et in ~e 
Oude Vaart gelegen Koningsschut b11 het R1Jk 
in beheer en onderhoud wordt genomen , voor
zoover een en ander thans niet reeds bij het 
Rijk berust, en dat zulks ingevolge artikel 1 
der Waterstaatswet 1900 krachtens de wet 
moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Oude Vaart van een punt boven 

het Koningsschut, waar de voormalige Oude 
Grift aftakte tot de samenvloei\!1g met de 
Wold Aa, aangegeven op de h1erb11behoorende 
teekening 1, wordt in beheer en onderhoud 
overgebracht bij het waterschap " De Oud~ 
Vaart" , voorzoover een en ander thans b11 
het Rijk berust. 

2. Het in de Oude Vaart gelegen Konings
schut wordt bij het Rijk in beheer en onder
houd genomen, v?Or zoo~_er een en ander 
thans niet reeds b1J het R1J k berust. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Wat erstaat, P. J. Re Y me r. 
(Uitgeg. 26 April 19 32.) 

s. 155. 

8 April 1932. WET tot aanvulling van de 
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925 (Staatsblad n°. 294). 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 
294) aan te vullen; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Tusschen de artikelen 31 en 32 der 

P ensioenwet voor de Spoonvegambtenaren 
1925 (Staatsblad n°. 294) wordt een nieuw 
artikel 31a ingevoegd, luidende : 

"Art. 31a. 1. Indien een gepensionneerd 
spoorwegambtenaar later opnieuw als spoor
wegambtenaar in den zin dezer wet wordt ge
plaatst, wordt voor de bepaling van een pen
sioen ter zake van dit laatste spoonvegambte
naarsohap geen rekening gehouden met het 
vroege,· spoorwegambtenaarschap in den zin 
dezer wet. 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 
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2. Ten aanzien van dat pensioen blijft de 
bepaling van artikel 27, voorzoover het mini
mum van 30 percent betreft, buiten toepas
sing." 

Art. II. a. De bestaande bepaling van ar
tikel 40 wordt eerste lid en voorzien van het 
cijfer 1. 

b . Toegevoegd wordt aan artikel 40 een 
tweede l id , luidende: 

,, 2. Indien een weduwe van een spoorweg
ambtenaar en/of gepensionneerd spoorweg
ambtenaar, die achtereenvolgens twee of meer
malen spoorwegambtenaar in den zin dezer 
wet is geweest, in meer dan één hoedanigheid 
recht heeft op pensioen, kan zij slechts aan
spraak maken op één pensioen, en wel op het 
hoogste." 

Art. III. Aan artikel 41 wordt een derde 
lid toegevoegd, luidende: 

,, 3. H et bepaalde in art.ikel 40, tweede l id, 
vindt overeenkomstige toepassing." 

Art. IV. Aan artikel 42 wordt een derde 
lid toegevoegd, luidende: 

,,3. H et bepaalde in artikel 40, tweede l id, 
vindt overeenkomstige toepassing." 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 8sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Waterstaat, P. J. Re y m e r . 
D e M inister van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg. 26 Api·il 1932.) 

s. 156. 

8 April 1932. WET tut wijziging en verhoo
g ing van het tiende hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 157. 

8 April 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Didam van 4 Maa rt 1932, strekkende tot 
het verleenen van inzage van archiefstu k
ken dier gemeente aan eene raadscom
missie. 

Geschorst tot 1 Octo be,· 1932. 

s. 158. 

8 Ap,·il 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
W c1·khoven d.d. 17 Maart 1932, waarbij 
aan W. G. van Ettekoven aldaar, vergun
ning is verleend voor den bouw van een 
woonhuis met schuur op het perceel , ka
dastraal bekend gemeente W erkhoven, 
sectie C, n°. 326. 

Geschorst tot 15 October 1932. 

s. 159. 

8 Ap,·il 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad vau het op 
11 Maart 1931 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Zuidslavië gesloten verdrag 
tot beslechting van geschillen door recht
spraak, arbitrage en verzoening {Staats
blad 1931, n° . 453). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 25 ovember 1931 

(Staatsblad n°. 453), houdende goedkeuring 
van het op 11 Maart 1931 te 's -G,·avenhagc 
tusschen N ederland en Zuidslavië gesloten 
verdrag tot beslechting van geschillen door 
rechtspraak, arbitrage en verzoening, van welk 
verdrag een afdruk 1 en eene vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrach t i
ging van dat verdrng op 2 April 1932 te 
's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bu itenl andsche Zaken van den 6den Apri l 
1932, Directie van het Protocol , n°. 10852; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan te doen bekend maken door de 
plaats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 8sten April 1932. 
WILHELMl A. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k la n cl. 

(Uitgeg. 22 April 1932.) 

V e r t a I ing. 

VERDRAG tusschen Nederland en het Ko
ninkrijk Zuidslavië tot besl echting van 
geschillen, doo,· rechtspraak, arbitrage en 
ve,·zoening. 

Hare Majesteit de Kon ingin der Neder
landen 

en 
Zijne Majesteit de Koning van Zuidslavië, 
bezield met het verlangen de vriendschaps

banden, die Nederland en het Koninkrij k 
Zu idslavië vereenigen, nauwer aan te halen 
en in alle gevallen de vreedzame beslechting 
te bevorderen van de geschillen en conflicten, 
van welken aard ook, die de twee landen 
mochten verdeel en. 

hebben besloten daartoe een verdrag te slui
ten en hebben tot H a re wederzijdsche Ge
volmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Kon ingin der Neder
landen: Jonkheer Frans Beelaerts van Blok
land, Hoogstclerzelver Minister van Buiten
landsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Zuidslavië: 
den Heer Bochko Christitch, Hoogstcleszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij H are Majesteit de Koningin der 

eclerlanden; 
die, na elkaar mededeel ing te hebben ge. 

<laan van hun wederzijdsche volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de vo lgende bepal ingen zijn overeen
gekomen. 

Art. 1. De Hooge verdrags luitende Par
tijen verbinden zich wederzijds om iu geen 
enkel geval anders dan langs vreedzamen weg 
en op de wijzen, in dit Verdrag voorzien, de 

1 Zie voor de Fransche tekst Staatsblad 
1931, n°. 453. 
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oplossing te zoeken van geschillen of conflic
ten van welken aard ook, die tusschen Neder
land en het Koninkrijk Zuidslavië mochten 
ontstaan en die niet binnen redelijken t ijd 
mochten kunnen worden opgelost langs de 
gewone diplomatieke wegen. 

Art. 2. Alle geschillen, van welken aard 
ook, die tot voorwerp hebben een recht, waar
op een der Hooge verdragslui tende P artijen 
zich beroept en dat door de andere betwist 
wordt, en die niet op vriendschappel ijke wijze 
langs de gewone diplomatieke wegen mochten 
kunnen worden geregeld, zullen ter bm·ech
ting worden voorgelegd, hetzij aan het P erma. 
nente H of van Internationale J ustitie, hetzij 
aan een scheidsgerecht, zooals hierna is voor
zien. Men is het er over eens, dat de hier
boven bedoelde gesch ilpunten met name die 
omvatten, welke vermeld worden in artikel 13 
van het handvest van den Volkenbond. 

De geschill en, voor wier oplossing een spe
ciale procedure wordt voorzien in andere ver
dragen, die tusschen de Hooge verdragslui
tende P artij en van kracht zijn, zullen worden 
geregeld volgens de bepalingen van die ver
dragen. 

Art. 3. Vóór eenige procedure voor het 
P ermanente Hof van International e J ustitie 
en vóór eenige arbitrale procedure, zal -het 
geschil in overeenstemming tusschen de Par
tijen, ter fine van verzoening kunnen worden 
voorgelegd aan een permanente internationale 
commissie, genaamd permanente verzoenings
commissie, die is gevormd overeenkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag. 

Art. 4. Wanneer, in geval van een der 
geschillen als bedoeld in artikel 2, de twee 
P artijen niet haar toevlucht hebben gezocht 
bij de Permanente Verzoeningscommissie, of 
wanneer deze laatste er niet in geslaagd is de 
P artijen te verzoenen, dan zal het geschi l in 
gemeenschappelijk overleg bij wege van een 
compromis worden onderworpen, hetzij aan 
het P ermanente Hof van Internationale Ju
stitie, dat zal bes] issen onder de voorwaarden 
en volgens de procedure vastgesteld door zijn 
Statuut, hetzij aan een scheidsgerecht, dat zal 
beslissen onder de voorwaarden en volgens de 
procedure, vastgesteld door het Verdrag van 
den Haag van 18 October 1907 voor de vreed
zame beslechting van internationale geschillen. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen over de keuze van het rechtspre
kend orgaan, over de bepalingen van het 
compromis, of in geval van een arbitrale pro
cedure over de aanwijzing der arb iters, zal de 
een of de andere van haar, na daarvan een 
maand van te voren kennis te hebben gege
ven, de bevoegdheid hebben om het geschil 
rechtstreeks bij verzoekschrift voor het Perma
nente H of van Internationale Justitie te 
brengen. 

Art. 5. Wanneer het een gesch il betreft, 
waarvan het voorwerp, volgens de interne 
wetgeving van een der Partijen, valt onder de 
bevoegdheid van nationale rechtbanken, dan 
zal het geschil niet aan de procedure, waarin 
door dit verdrag wordt voorzien, kunnen wor
den onderworpen dan na een vonnis, dat in 
kracht van gewijsde is gegaan en dat binnen 
redelijke termijnen is gewezen door de com-

petente nationale rechterlijke autoriteit. 
Art. 6. De partijen komen overeen dat, 

wanneer het rechterlijk of arbitraal vonnis 
mocht verklaren, dat een beslissing of een 
maatregel, die door een rechterlijke of welke 
andere autoriteit ook van een der partijen in 
het geschil genomen of voorgeschreven is, ge
heel of gedeeltelijk in strijd is met het inter
nationale recht en wanneer het grondwette
lijke recht van die partij niet of slechts on
voldoende toelaat, dat de gevolgen van die 
besl issing of van dien maatregel te niet wor
den gedaan, er door het rechterlijk of arb i
traal vonnis aan de benadeelde partij een bil
lijke genoegdoening moet worden toegekend. 

Art. 7. Alle vragen waarover de Hooge 
verdragsluitende Partijen verdeeld mochten 
zijn, zonder die op vriendschappelijke wijze te 
kunnen oplossen langs de gewone diploma
t ieke wegen, zullen, wanneer het vragen be
treft waarvan de oplossing niet zou kunnen 
worden gezocht door een ui tspraak als voor
zien in artikel 2 van dit verdrag, en wanneer 
daarvoor niet reeds een procedure tot oplos
sing is voorzien door een verdrag of overeen
komst, tusschen Partijen van kracht, worden 
onderworpen aan de Permanente verzoenings
commissie, die belast zal zijn om aan de Par
tijen een aannemelijke oplossing voor te stel
len en in ieder geval om haar een verslag 
aan te b ieden. 

B ij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen omtrent het verzoek tot de Com
missie te richten, zal de een of de andern van 
haar de bevoegdheid hebben de vraag recht
streeks aan die Commissie voor te leggen, na 
daarvan een maand van te voren kennis te 
hebQen gegeven. 

In alle gevallen zal, wanneer e r strijd tus
schen de Partijen is over de vraag of het ge
schil al of niet de natuur heeft van een ge
schi l als bedoeld in artikel 2 en derhalve zou 
kunnen worden opgelost door een uitspraak, 
die ;;trijd vóór elke procedure voor de Perma
nente Verzoeningscommissie worden voorge
legd aan de beslissing van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, krachtens on
derling overleg tusschen de Hooge verdrag
slu itende Partijen of bij gebreke van overeen
stemming op het verzoek van een van haar. 

Art. 8. De Permanente Verzoeningscommis
sie, waarin door d it verdra~ voorzien wordt, 
zal zijn samengesteld uit vijf leden, die a ls 
volgt zullen worden aangewezen, te weten: 
de H ooge verdragsluitende Partijen zullen elk 
een Commissaris benoemen, gekozen uit haar 
wederzijdsche onderdanen en zullen drie an
dere Commissar issen volgens een gemeenschap
pelijke overeenkomst aanwijzen onder de on
derdanen van derde mogendheden; die drie 
Commissarissen zullen van versch illende na
tionaliteiten moeten zijn en de Hooge verdrag
slu itende Partijen zullen onder hen den Voor
zitter van de Commissie aanwijzen. 

De Commissarissen worden voor drie jaa r 
beoemd; hun opdracht (mandaat) kan her
n ieuwd worden. Zij zullen in functie blijven 
tot hun vervanging en, in ieder geval, tot het 
voleindigen van hun werk, dat onderhanden 
is genomen op het oogenblik, waarop de tijd 
van hun mandaat verstrij kt. 
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Er zal zoo spoedig mogel ijk en binnen een 
t ijdsverloop, dat drie maanden n iet te boven 
mag gaan, worden voorz ien in de vacatures 
die zich mochten voordoen ten gevolge van 
overlijden, ontslagneming of eenige voortdu
rende of tijdelijke verhindering en wel op de 
wijze, d ie voor de benoemingen is vastgesteld. 

Art. 9. De Permanente Verzoeningscommis
sie zal worden samengesteld binnen de zes 
maanden volgende op de uitwisse ling der be
krachtigingsoorkonden van dit Verdrag. 

Wanneer de benoeming van de leden, die 
gemeenschappelijk moeten worden aangewezen, 
n iet binnen dat tijdsverloop tot stand komt, of 
in geval van vervanging binnen drie maanden, 
te rekenen van het openvallen van den zetel, 
dan zal bij gebreke van een andere afspraak 
aan den President van den Zwitserschen 
Bondsraad worden verzocht tot de noodige 
aanwijzingen over te gaan. 

Art. 10. Men zal zich tot de Permanente 
Verzoeningscommissie richten door een ver
zoekschrift, gericht tot den Voorzitter op de 
wijze, voorzien in de artikelen 3 en 7, al 
naar den aard der zaak. 

Het verzoekschrift zal, na het voorwerp van 
het geschil kortelijks te hebben uiteengezet, de 
uitnoodiging tot de Commissie bevatten om 
over te gaan tot alle maatregelen, die ge
eigend zijn om tot een verzoening te geraken. 

Wanneer het verzoekschrift uitgaat van 
slechts één der Partijen, zal het door deze 
onmiddellijk ter kenn is van de tegenpartij 
worden gebracht. 

Art. ll. Binnen een tijdsverloop van 14 
dagen, te rekenen van den dag, waarop een 
der Hooge verdragsluitende Partijen een ge
schil voor de Permanente Verzoeningscommis
sie mocht hebben gebracht, zal elk der Par
t ijen, voor het onderzoek van dat geschil, 
haar Commissaris kunnen vervangen door 
iemand, die speciaal ter zake kundig is . 

De Partij, die van dat recht gebruik mocht 
maken, zal daarvan dadelijk kennis geven 
aan de andere Partij; deze zal alsdan de be
voegdheid hebben om op gelijke wijze te han
delen binnen een tijdsverloop van 14 dagen, 
te rekenen van den dag waarop die kennis
geving haar zal hebben bereikt. 

Art. 12. De Permanente Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben om de geschilpun
ten tot een oplossing te brengen, daartoe alle 
inlichtingen, die nuttig kunnen zijn, verzame
len, hetzij door een onderzoek, hetzij op an
dere wijze en zich inspannen om de Partijen 
te verzoenen. Zij zal na onderzoek van de zaak 
aan de Partijen kunnen u iteenzetten op wel
ken voet eene schikking haar redel ijk zou voor
komen en aan de Partijen een termijn kunnen 
stell en om zich uit te spreken, als daartoe aan
le id ing bestaat. 

Aan het einde van haar werkzaamheden zal 
de Commissie een verslag opstellen dat het 
resultaat zal bevatten en waarvan aan elk der 
Pa_rtijen een exemplaar zal worden overhan
d igd. 

De Partijen zull en nooit gebonden zijn door 
de feitel ijke, rechts-, of andere overwegingen, 
die de Commissie mochten hebben aange
nmnen. 

Onder voorbehoud van het bepaalde bij 

artikel 7, li d 3, zullen de werkzaamheden 
van de Commiss ie, tenzij de Partijen anders 
overeenkomen, moeten worden beëindigd bin
nen een tijdsverloop van zes maanden, te 
rekenen van den dag, waarop de Commissie 
kennis zal hebben genomen van het geschil. 

Art. l3. Behoudens bijzondere bepal ingen 
in tegengestelden zin zal de Permanente Ver
zoeningscommissie zelve haar procedure rege
len, die in a lle gevallen zal moeten p laats 
hebben op tegenspraak. Wat betreft het onder_ 
zoek zal de Commissie, als zij niet eenstemmig 
ande1·s beslist, zich houden aan de bepalingen 
van Titel III (internationale commissie van 
onderzoek) van het Verdrag van den Haag 
van 18 October 1907 voor de vreedzame be
slechting van internationale geschillen. 

Art. 14. De Permanente Verzo ningscom
m issie zal, tenzij de Partijen anders mochten 
zijn overeengekomen, samenkomen op de 
plaats die door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de Per
manente Verzoeningscommissie zijn slechts 
openbaar krachtens een besluit van de Com
missie genomen met instemming van de .Par
tij en. 

De Hooge verdragsluitende Partijen komen 
overeen om het resultaat van de werkzaam 
heden van de Commissie niet openbaar te 
maken, zonder elkaar eerst geraadpleegd te 
hebben. 

Art. 16. De Partijen zullen bij de Perma
nente Verzoeningscommissie vertegenwoordigd 
zijn door agenten, die tot taak hebben als 
tusschenpersonen te dienen tusschen haar en 
de Commissie; zij zullen zich bovendien kun
nen doen bijstaan door raadslieden en des
kundigen, daartoe door haar benoemd, en het 
verhoor vragen van alle personen, wier ge
tuigenis haar nuttig mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de be
voegdheid hebben om mondelinge uiteenzet
tingen te vragen aan de agenten, raadsl ieden 
en deskundigen der twee Partijen, evenals aan 
alle personen waarvan zij het nuttig mocht 
oordeelen om met toestemming van hunne 
Regeering voor zich te laten verschijnen. 

Art. 17. Behoudens bepalingen, die het 
tegendeel behelzen en die in dit Verdrag zijn 
opgenomen, zull en de besl issingen van de Per
manente Verzoeningscommissie met meerder
heid van stemmen worden genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen ne
men omtrent de kern van het geschil, dan 
wanneer alle leden behoorl ij k zijn opgeroepen 
en wanneer ten minste alle leden, die gemeen
schappelij k zijn gekozen, aanwezig zijn. 

Art. 18. De Hooge verdragslui tende Par
t ijen verbinden zich om de werkzaamheden 
van de Permanente Verzoeningscommissie te 
vergemakkelij ken en bijzonderlijk om aan haar 
den bijstand te verzekeren van haar bevoegde 
overheden om haar in de ruimst mogelijke 
mate alle ter zake dienende stukken en in-
1 ichtingen te verschaffen en om de nood ige 
maatregelen te nemen om de Commissie in 
staat te stellen op haar grondgebied over te 
gaan tot het oproepen en hooren van getui
gen of deskundigen, evenals tot een onderzoek 
ter plaatse. 

Art. 19. Voor den duur der werkzaamheden 
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van de Permanente Verzoeningscommissie zal 
elk der Commissarissen een vergoeding ont- 1 

vangen, waarvan het bedrag zal worden vast
ge teld in gemeen overleg tusschen de Hoo_~ 
verdragsluitende Partijen, die er elk een gehJk 
deel van zullen dragen. 

Art. 20. In alle gevallen en met name als 
de vraag waaromtrent de "!"artijen v_~rdeeld 
zijn voortvloe it uit daden d,e reeds z13n v01·
richt of op punt zijn dat te worden, zal het 
Permanente Hof van Internationale Justitie, 
handelende ingevolge artikel 41 van zijn Sta
tuut of naar omstandigheden , het Scheidsge
recht zoo spoedig mogelijk aangeven welke 
voorloopige maatregelen ~nome~ moeten wo:
den · de Permanente Verzoenmgscomm1ss1e 
zal.' al daartoe aanleiding bestaat, op .~e
zel fde wijze kunnen handelen, nadat Part1Jen 
het daaromtrent eens zijn geworden. .. 

Elk der Hooge verdragsluitende Part1ien 
verbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van eiken maatregel. die een nadee
ligen terugslag zou kunnen ~ebben op de ten 
uitvoerlegging van de be lissmg of op de 
schikkingen, die mochten worden voorg~stel d 
door de Permanente Verzoe111ngscomm1ss1e en, 
in het algemeen, om niet over te gaan tot h~t 

-verrichten van eenige daad, die het geschil 
zou kunnen verergeren of uitbreiden. 

Art. 21. Dit Verdrag blijft toepasselijk tus
schen de Hooge verdragsluitende Partijen ook 
wanneer andere mogendheden eveneens een 
belang bij het geschil hebb n. 

Art. 22. Wanneer eenig geschil tusschen de 
Hooge verdragsluitende Partijen mocht rijzen 
betreffende de uitlegging van dit Verdrag, zal 
dat geschil gebracht worden voor het Perma
nente Hof van Internationale Justitie volgens 
de procedure voorzien in artikel 4, lid 2. 

Art. 23. Dit Verdrag zal bekrachtigd wor
den. De acten van bekrnchtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden u it-
gewi seld. . . 

Art. 24. Dit Verdrag zal 111 werkmg treden 
dadelij k na de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden en zal een duur hebben van tien 
jaren te rekenen van af zijn inwerkingtreding. 
\Vanneer het n iet is opgezegd zes maanden 
vóór het verstrijken van dien termij n, zal het 
be chouwd worden als stilzwijgend te zij n ver
lengd voor een nieuw tijdvak van vij f jaar en 
zoo vervolgens. 

Wanneer ten tijde van de buitenwerking
treding van dit Verdrag een proced_~re krach
tens dit Verdrag hangende mocht z1Jn voor de 
Pet'IIlanonte Ve1·zoeningsco1nmiss ie, voor het 
Permanente Hof van Internationale J ustitie 
of voor een arbitrale rechtbank, dan zal die 
pr<,eedure tot het einde worden vervolgd. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kend en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage den 
11den Maart 1931. 

(L.S.) Beelaerts van B lokland. 

(L.S. ) B . Christitch. 

s. 160. 
9 April 1932. BESLUIT tot uitgifte van bij 

zondere briefkaarten. 
Wij WILHEL~HNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Waterstaat van 5 April 1932, n°. 2, H oofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefon ie ; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e l id 
der P ostwet (Staatsblad 1919, n°. 54 3) en 
artikel 14, § 1. Ze lid van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 396) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 
van Waterstaat te bepalen t ijdvak worden van 
R ijkswege ten bate van het Nationaal _9risis
comité, bijzondere briefkaarten verkr1Jgbaar 

1 gesteld. . 
2. 1. De in het vorig artikel bedoelde brief

kaarten worden uitgegeven in de frankeer
waarden van 3, 5 en 7½ cent. Zij worden 
verkocht met een toeslag van onderscheiden
lijk 2 3 en 3½ cent boven de frankeerwaarde. 

2. 'De kaarten en de zegelafdrukken ver
toonen ontwerpen, verband houdende met het 
doel der uitgifte. 

3. De opbrengst van deze briefkaart!ln, na 
aftrek van de frankeerwaarde, de kosten van 
aanmaak en andere bijzondere kosten uit de 
uitgifte voortvloeien~e, wordt. ~r be~c~ikkin~ 
gesteld van het Nat10naal Cr1s1scom1te. 

3. 1. Op de ingevolge dit beslu it u itgegev_en 
briefkaarten zijn van toepassing de bepalm
gen wel ke gelden voor de gewone briefkaar
ten,' behoudens dat de geldigheidsduur voor 
het gebruik eindigt met den 31sten December 
1933. 

2. De hierbedoelde bijzondere briefkaarten, 
welke nadat de termijn van verkrijgbaarstel
ling aan de kantoren der posterijen is ver
streken, nog niet zijn verkocht, zullen worden 
vernietigd. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, het"'.elk in ~et 
Staatsblad zal worden gepl aatst en m 11 fschnft 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

's-Gravenhage, den 9den Apr il 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
(Uitg eg. 26 April 1932.) 

s. 161. 

11 April 1932. BESLUIT. tot n1_1_dere wijzi
ging van het Z uiderzee-v1sschertJreglement. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen M in iste r van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 Februari 1932, n° . 497, af
deel ing Viss.cherijen; 

Gelet op de Vis cherijwet (wet van 6 Oc
tober 1908, taatsblad n°. 311), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 9 J uli 193; (SlfU!,_tsblad 
n°. 276) en op het Zuiderzee-v,sschenJregle
ment (Staatsblad 1915 n°. 205), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk beslui t van 13 Novem
ber 1931 (Staatsblad n°. 437); 

Den Raad van State gehoord (advies van 1 
April 1932, n°. 19); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor-



L 

155 11-12 APR 1 L (S. 161-Hi3) 1932 

noemden Minister van 7 April 1932, n°. 919, 
afdeeling Visscherij en: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 7 van het Zuiderzee-visscherij

reglement wordt gelezen als volgt: 
" Art. 7. 1. Het is verboden te visschen 

van 1 Juli tot 30 September met het staand 
ansjovisnet, het ansjovissleepnet en den won
derkuil, met dien verstande dat het aan aal
hoekwantvisschers geoorloofd is te visschen 
met den wonderkuil, uitsluitend voor het 
vangen van aas, mits met schriftelijke vergun. 
ning van het districtshoofd en onder de daa r
in ter voorkoming van misbruik te stell en 
voorwaarden. 

2. Onze Minister is bevoegd het in het eer
ste lid genoemde tijdvak ten hoogste zes weken 
vroeger of later te doen ingaan of te doen 
eindigen." 

2. In artikel 16, letter a van genoemd 
R eglement, vervallen de woorden: letter a. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden April 1932. 

s. 162. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlanilsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 22 April 1932.) 

11 Ap,·il 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het laatstelijk bij Koninklijk besluit van 
den 5den Mei 1930 {Staatsblad n°. 155) 
aangevuld Koninklijk besluit van den 
26sten Mei 1922 {Staatsblad n°. 387), 
waarbij is vastgesteld een programma voor 
het eindexamen der gymnasia en het daa r
mede gelijkgestelde examen, vermeld in 
artikel 12 der hooger-onderwijswet. 

Wij WILHELMINA, en,.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Maart 1932, n°. 1822/III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
7 van Ons besluit van 26 Mei 1922 (Staats
blad n°. 387), l aatstelijk aangevuld bij Ons 
beslui t van 5 Mei 1930 (Staatsblad n°. 155) 
te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1932, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 April 1932, n°. 4356, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Artikel 7 eerste lid , van Ons besluit van 26 

Mei 1922 '(Staatsblad n° . 387) , laatstelijk 
aangevuld bij Ons beslu it van 5 Mei 1930 
(Staatsblad n°. 155), wordt gelezen als volgt: 

1. De regeling van de examens geschiedt 
door den rector of den voorzitter der com
missie, bedoeld in artikel 12 der hooger-onder
wijswet, met dien verstande, dat geen exami
nandus op één dag langer dan zes uren wordt 
geëxamineerd en dat, behoudens het geval in 
den volgenden zin bedoeld, het geheele exa
men voor eiken examinandus ten hoogste drie 
dagen duurt. Indien het schriftel ijk gedeelte 
van het examen, bedoeld in artikel 12 der 
hooger-onderwijswet, door de examinandi ge
lijktijdi g wordt a fgelegd, bedraagt het getal 
hiervoor beschikbare dagen twee en loopt het 
mondel ing examen voor el ken examinandus 
in ten hoogste drie dagen a f. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenh age, den llden April 1932. 

s. 163. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Onderwijs, 
Ktmsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s t r a. 

(Uitgeg. 22 April 1932.) 

12 Ap,·il 1932. BESLUIT, bepa lende de be
kendm aking in het Staatsblad van het op 
28 Mei 1930 te BelgnLdo tusschen Neder
land en Zuidslavië gesloten handel s- en 
scheepvaartverdrag en van het daarbij be
hoorend slotprotocol (Staatsblad 1931, n°. 
520). 

Wij WILHELMINA. enz. ; 
Gezien de wet van 19 December 1931 (Staats

blad n°. 520), houdende goedkeuring van het 
op 28 Mei 1930 te B elgrado tusschen Nede1·
land en Zuidslavië gesloten handels- en scheep
viiartverdrag en van het daarbij behoorend 
slotprotocol, van welke stukken een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag en protocol op 2 April 
1932 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den April 
1932, Directie van het Protocol , n°. 7687; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en het daarbij be

hoorend slotprotocol, a lsmede de vertalingen 
daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, bel ast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 12den April 1932. 
WILHELMI A . 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k la n d. 

{Uitgeg. 29 April 1932.) 

1 Zie voor de Fransche tekst van het ver
drag en slotprotocol Staatsblad 1931, n°. 520. 
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V e r t a I i n g e n. 

Handels- en ScheepYaartverdrag tnsschen 
het Koninkrijk der ~ · ederlanden en het 

Koninkrijk Zuldslavlë. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den eenerzijds en Zijne Majesteit de Koning 
van Zuidslavië anderzijds, bezield met den 
wensch de handelsbetrekkingen te begunstigen 
en verder te ontwikkelen en de vriend chaps
banden, die beide landen vereenigen, nauwer 
aan te halen, hebben besloten een nieuw han
dels_ er: scheepvaartverdrag in de plaats te 
stellen van dat, hetwelk den 17den October 
1881 tusschen ederland en Servië is gesloten, 
en hebben te dien einde tot Hunne gevol
machtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der eder
landen: 

den heer Christiaan Dirk Schuiler tot P eur
sum, HoogstDerzelver Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister te Belgrado; 

Zij ne Majesteit de Koning van Zuid
slav ië : 

den heer Dr. Voïsl av Marinkovitch, Hoogst
Deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, en 

den heer Yourraï Démétrovitch, HoogstDes
zel fs Ministe1· van Handel en Nijverheid; 

die, na elkander mededeeling te hebben 
gedaan van hunne volmachten, welke in goe
den en behoorl ij ken vorm werden bevonden, 
omtrent het volgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. 1. De onderdanen van elk der 
heide Hooge Verdragsluitende Partijen zullen 
op het gebied van de andere voor al hetgeen 
betreft de vestiging en de uitoefening van den 
handel , de nijverheid en de scheepvaart op 
even gunstige wijze behandeld · worden als de 
onderdanen van de meestbegunstigde natie. 

2. Eveneens zullen zij op denzelfden voet 
a ls de onderdanen van de meestbegunstigde 
natie het recht hebben rnerende en onroerende 
goederen te verkrijgen, te bezitten en te ver
vreemden. 

A rt. 2. Zij zullen recht hebben op de be
scherming van hun persoon, van hun rechten 
en van hun belangen gelijk de eigen onder
danen of de onderdanen van de meestbegun
stigde natie. 

Art. 3. De naamlooze en andere vennoot
schappen op- het gebied van handel, n ijver
heid of financiën, met inbegrip van de scheep
vaartmaatschappijen, die haar zetel hebben 
op het gebied van eene der Hooge Verdrag
sluitende Partijen, en die aldaar op rechts
geldige wijze zijn opgericht, zullen in het ge
bied van de andere worden erkend en aldaar, 
eenmaal op rechtsgeldige wijze gevestigd, in 
elk opzicht de behandel ing van de meestbe
gunstigde natie genieten. 

Art. 4. 1. De voortbrengselen van den bo
dem en van de nijverheid, herkomstig of ko
mende uit een van beide landen, zullen bij 
hun invoer in het gebied van de andere aan 
geen andere of hoogere rechten of belastin
gen, alle coëfficienten, surtaxen en toeslagen 
daaronder begrepen, worden onderworpen, dan 
die, welke worden of zullen worden geheve11 
van de voortbrengselen van dezelfde soort van 
de meestbegunstigde natie . 

2. De verzekerde behandeling van de meest
begunstigde natie strekt zich eveneens uit tot 
de wijze van heffing van de in- en uitvoer
rechten, tot den opslag van de goederen in de 
entrepots, tot de douaneheffingen en -forma
liteiten, tot de wijze van verificatie en onder
zoek van de artikelen, tot de betalingsvoor
waarden bij de douanerechten en de belastin
gen, tot de class ificatie en de uitlegging van 
de tarieven, tot de behandeling en de in- en 
uitklaring door de douane van de goederen, 
welke worden ingevoerd, uitgevoerd of door
gevoerd. 

Art. 5. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich hare wederzijdsche h an
delsbetrekkingen door geen in- noch uitvoer
verboden of beperkingen te zullen belemmeren. 

2. Uitzonderingen op dezen regel zullen 
slechts kunnen worden gemaakt in de volgen
de gevallen voor zoover zij van toepassing zijn 
op alle landen of op die landen, welke zich 
in gelijke omstandigheden bevinden : 

a. om redenen van openbare veiligheid en 
veiligheid van den Staat, 

b. op zedel ijke en humanitaire gronden, 
c. met betrekking tot den handel in wa

penen, munitie en oorlogsmaterieel , of in bij 
zondere omstandigheden, in al le andere oor
logsbenoodigdheden, 

d. om redenen verband houdende met de 
gezondheidspolitie of ter bescherming van nut
tige dieren en pi anten tegen uitsterving of 
ontaarding of tegen ziekten, schadel ijke in
secten en parasieten, overeenkomstig de ter 
zake aanvaarde internationale beginselen, 

e. ter bescherming van het nationale bezit 
op het gebied van kunst, geschiedenis of oud
heidkunde, 

/. ten einde den invoer of den uitvoer van 
goud, zilver, specie, papiergeld of effecten te 
verhinderen of te beperken, 

g. met het oog op koopwaren, die het voor
werp zijn van staatsmonopolies en met het 
oog op de toepassing op buitenlandsche koop
waren van verboden en beperkingen, die door 
de binnenlandsche wetgeving zijn of zu llen 
worden ingesteld ten aanzien van de voort
brenging, den verkoop, het vervoer of het 
verbruik in het eigen land van dezelfde in
heemsche koopwaren. 

3. iets in dit artikel zal inbreuk maken 
op het recht van de Hooge V erdragsluitende 
Partijen om maatregelen tot verbod of beper
king van in- of uitvoer te nemen, ten einde in 
buitengewone en abnormale omstandigheden 
de levensbelangen van het land te bescher
men. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
waarborgen elkander evenwel wederzijds de 
behandeling van de meestbegunstigde natie 
inzake de bovenvermelde materies en verb in
den zich wederkeerig geen in-, uit-, of door
voerverboden of -beperkingen in te stellen, 
die niet op alle andere landen, zonder eenig 
onderscheid, van toepassing zouden zij n. 

Art. 6. 1. De behandeling van de meest
begunstigde natie zal eveneens worden toege
past ten aanzien van goederen, die worden 
uitgevoerd uit of in doorvoer verzonden door 
een van beide landen. Het in het voorgaande 
artikel bepaalde regiem zal eveneens van 
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toepas ing zijn op de hierboven bedoelde 
goederen. 

2. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich, elkander wederkeerig de vrij
he id van doorvoer door hun gebied te ver
leenen, hetzij voor koopwaren, die in recht
streekschen doorvoer zijn, hetzij voor goederen, 
die tijdens den doorvoer moeten worden over-
geladen of opgesl agen. · 

Art. 7. 1. De zakenl ieden van een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen alsmede hun 
handelsreizigers. welke voorzien zijn van een 
legitimatiebewijs, afgegeven door de bevoegde 
autoriteiten van hun land in overeenstemming 
met het model, zooals dit is vastgesteld door 
het op 3 November 1923 te Genève gesloten 
internationale verdrag betreffende de vereen
voudiging van de douaneformaliteiten. zullen 
op het gebied van de andere Partij even 
gunstig behandeld worden als de eigen han
delsreizigers of die van de meestbegunstigde 
natie voor al hetgeen betreft het plaatsen van 
hun artikelen. 

2. De bepal ingen van dit artikel zu ll en niet 
van toepassing zijn op rondreizende indus
trieelen en evenmin op de marskramerij noch 
op het opnemen van orders bij personen, die 
zich niet bezighouden met handel of nijver
heid. Elk der Hooge Verdragsluitende Par
t ijen behoudt zich te dezen aanz ien de vol
led ige vrijheid harer wetgeving voor. 

3. Aan invoerrechten onderhevige goederen, 
welke als monsters dienst doen, met uitzon
dering van verboden waren, zullen bij invoer 
over en weer een tijdelijken vrijdom van in
voerrechten genieten, mits de douaneformali
teiten - de consignatie van de invoerrechten 
of andere waarborg voor de eventueele be
taling van deze rechten daaronder begrepen-, 
welke noodig zijn ten einde den wederuitvoer 
te verzekeren, worden in acht genomen. 

4. De herkenningsmerken, welke door de 
autor iteiten van een der H ooge Verdragslui 
tende Partijen op de monsters zijn aange
bracht, zullen ter vaststelling van de identi
te it dier monsters door de autoriteiten van de 
andere Partij worden erkend, met dien ver
stande, dat deze I aatsten de bevoegdheid zul
len hebben daarnevens de nationale herken
ningsmerken aan te brengen in al die geval
len, dat haar zulks noodzakelijk mocht voor
komen. 

5. Het genot van dezen vrijdom kan wor
den ontnomen aan die handelsreizigers en 
handelshuizen, welke zich niet overeenkom
stig de vastgestelde bepalingen gedragen. 

Art. ·8. 1. De in artikel 1 vermelde per
&onen zullen voor de u itoefening van hunne 
werkzaamheden op het gebied van de andere 
Hooge Verdragsluitende Partij geen andere 
of hoogere be lasting, heffing of rechten be
talen dan die, welke van de eigen onderdanen 
of van die van de meestbegunstigde natie 
zullen worden geheven. 

2. De behandel ing van de meestbegunstig
de natie zal eveneens worden toegepast ten 
aanzien van de in artikel 3 vermelde ven
nootschappen, voor zooveel het de in de voor
gaande alinea bedoelde mater ie betreft. 

Art. 9. De binnenlandsche rechten, met in
begrip van de omzetbelasting, welke ook hun 

benaming zij , die op het gebied van een der 
H ooge Verdragsluitende Partijen, hetzij voor 
rekening van den Staat, hetzij voor rekening 
van gemeenten of corporaties, worden of zul
len worden geheven van de voortbrenging, de 
bere iding, het in omloop brengen, het ver
voer of het verbru ik van voortbrengse len, zul
len onder geen beding de voortbrengselen van 
de andere H ooge Verdragsluitende Partij 
zwaarder of op meer h inderlijke wijze treffen 
dan de gelijksoortige nationale voortbrengse
len of d ie van de meestbegunstigde natie. 

Art. 10. 1. E lk der Hooge Verdrags lui ten
de Partijen zal de scheepvaart van de Andere 
in elk opzicht even gunstig behandelen a ls de 
nationale scheepvaart. 

2. Evenwel is de bepal ing van de vorige 
alinea niet van toepassing op de kustvaart 
en evenm in op de vischvangst in de nationale 
wateren, welke be ide onderwerpen uitsluitend 
aan de ·wetten en voorschriften van de Hooge 
Verdragslu itende Partijen bl ijven onderworpen. 

3. De bepalingen van d it artikel zijn slechts 
van toepassing op de zeescheepvaart. 

Art. ll . 1. I ngeval een schip van een der 
H ooge Verdragsluitende Partijen is gestrand 
of heeft schipbreuk geleden op de kust of in 
de wateren van de andere Partij , zal , in de
zelfde mate a ls aan de nationale schepen, 
hulp en bijstand worden verleend aan den 
kapitein, de bemanning en de passagiers, zoo
wel ten behoeve van henzelf en van hun goed , 
als t-en behoeve van het schip en van de l a
ding. 

2. De betrokken consulaire ambtenaar zal 
gemachtigd zijn om hulp en bijstand te ver
leenen in het geval dat de kap itein of elke 
andere vertegenwoordiger van den reeder of 
van den verzekeraar afwezig is of, aanwezig 
zijnde, den bijstand van den bedoelden consu
lairen ambtenaar heeft ingeroepen. 

3. Zoowel het sch ip en de bemanning, a ls 
de passagiers en de lad ing zull en dezelfde 
gunsten en vrijdommen genieten a ls de wetten 
en verordeningen van de onderscheiden lan
den in overeenkomstige omstandigheden aan 
de nationale schepen of aan d ie van de meest
begunstigde natie verleenen of zullen verlee
nen. De autoriteiten van het land, waar de 
schipbreuk heeft plaats gehad, hebben steeds 
het recht om ten aanzien van het schi p, dat 
schipbreuk heeft geleden, d ie maatregelen te 
nemen, welke zij noodig oordeelen met het 
oog op de vei ligheid van de scheepvaart of 
ter bescherming van de kunstwerken aan de 
kust, de havens, of de waterwegen. 

4. Wat betreft het h ulploon zal de wetge
ving van het land, waar de redd ing heeft 
plaats gehad van toepassing zijn. 

5. De van een schip, dat gestrand is of 
sch ipbreuk heeft geleden, geborgen waren, 
zullen aan geen douanerecht onderhev ig zijn 
tenzij zij ten· gebruike in het binnenland wor
den toegelaten. 

Art. 12. De Hooge Verdrag ]uitende P ar
tijen komen overeen, dat voor a l hetgeen be
treft de consulaire vertegenwoordiging elk 
voorrecht, elke gunst of vrijdom, welke een 
van Haar ter zake reeds heeft verleend of in 
de toekomst mocht verleenen aan een derden 
staat, onmiddellij k tot de andere Hooge Ver-
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dragsluitende Partij zal worden uitgestrekt, 
onder voorwaarde van wederkeerigheid . 

Art. 13. Het is wel verstaan, dat de clau
sule van de meestbegunstigde natie niet van 
toepassing is op de concessies, die een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen verleent of 
zal verleenen aan grensstaten ter vergemak
kelijking van het grensverkeer in een strook 
gronds, welke de 16 kilometer aan beide zijden 
van den grens niet overschrijdt of aan een 
staat met wien Zij een tol verbond heeft ge
sloten of zal slu iten. 

Art. 14. De bepalingen van dit verdrag 
zün eveneens van toepassing op Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao met uitzondering 
van artikel 12 betreffende de toelating en de 
bevoegdheden van de consulaire ambtenaren 
van Zuidslavië in Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao, welke materie van een bij
zonder consulair verdrag afhankelijk is. 

Art. 16. Elk geschil over de uitlegg-ing, de 
toepass ing of de uitvoering van dit verdrag, 
dat tusschen de Hooge Verdragsluitende. Par
tijen niet langs diplomatieken weg is kunnen 
worden opgelost, zal aan het Permanente Hof 
van Internationale Justitie worden onderwor
pen op verzoek van beide Hooge Verdragsl ui
tende Partijen of van een Harer. 

Art. 16 . 1. Dit verdrag zal worden be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zul
len zoodra doenlijk te 's-Gravenhage worden 
uitgewisseld. H et zal in werking treden vijf
tien dagen na de uitwisseling der ratificatie
oorkonden, met dien verstande, dat het ten 
aanzien van Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao drie maanden na de genoemde uit
wisseling in werking zal treden . 

2. Het verdrag is voor den tijd van drie 
jaren gesloten. iettemin zal het, tenzij het 
zes maanden vóór het einde van dezen termijn 
is opgezegd, voor onbepaalden tijd sti lzwij
gend worden verlengd en alsdan ten allen 
tij de opzegbaar zijn . 

3. In geval van opzegging zal het nog va11 
kracht blijven gedurende zes maanden, te re
kenen van den dag waarop een der H ooge 
Verdragslui tende P artijen aan de andere Haar 
voornemen zal hebben kenbaar gemaakt om 
aan de werking ervan een einde te maken. 

Ter oorkonde, waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit verdrag hebben ondertee
kend en van hun zegels hebben voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Belgrado, den acht 
en twintigsten Mei negentienhonderd dertig. 

C . D. Schuiler tot Peursurn. 

Dr. V. Marinkovitch. 
Y. Démétrovitch. 

Slotprotocol. 

Op het oogenblik, dat tot de onderteekening 
van dit verdrag van handel en scheepvaart 
tusschen het Koninkrij k der Nederlanden en 
het Koninkrijk van Zuidslavië wordt overge
gaan, zijn de ondergeteekende Gevolmachtig
den omtren t de navolgende bepalingen, welke 
een integreerend bestanddeel van dit verdrag 
zullen uitmaken, overeengekomen: 

Ad artikel 2, 7, 8 en 9. l. Het is wel ver
staan, dat overal, waar in d it verdrag wordt 

bepaald, dat een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen aan de Andere dezelfde behandeling 
za l verleenen als aan de eigen onderdanen of 
aan de onderdanen van de meestbegunstigde 
natie, de gunstigste behandeling zal worden 
verleend. 

2. Dit regiem zal van toepassing zijn op de 
binnenlandsche rechten, welke van de voort
brengselen van een der Hooge Verdragslui
tende Partijen op het gebied van de Andere 
worden geheven (art. 9), met dien verstande 
evenwel, dat Nederland zal kunnen handha
ven het verschi l tusschen de ingevoerde en 
binnen_landsche voortbrengselen voor zooveel 
betreft den accij ns op wijnen, bereid Yan ver
sche vruchten, andere dan drui ,·en, al dan 
niet gegist, den accijns op alcoholhoudende 
vloeistoffen, den accij ns op melasse en op 
andei-e vloeistoffen, welke suiker bevatten, en 
de waarborgbelasting op gouden en zilvernn 
werken, zonder de op het oogenblik van de 
onderteekening van dit verdrag bestaande ver. 
schillen te kunnen vergrooten en zonder on
derscheid te maken tusschen de voortbrengse
len van Zuidslavië en die van de meestbe
gunstigde natie. 

Ad artikel 6. In het geval dat, ten gevolge 
van verboden, door een der Hooge Verdrag
sluitende Partijen krachtens alinea 3 van ar
tikel 6 uitgevaardigd, de andere Partij van 
oordeel zou zijn, dat haar handel e rnstig na
deel lijdt en dat het evenwicht van dit ver
drag daardoor verbroken is, zal Zij de on
midd llijke opening van onderhandelingen 
kunnen eischen en, indien deze onderhande
lingen niet binnen den tijd van een maand 
tot een goed einde zijn gevoerd, dit verdrag 
kunnen opzeggen, waarna het een maand 
later zal ophouden van kracht te zijn. 

Ad artike l 5 en 6. 1. Het is wel verstaan, 
dat de uitzonderingen op den regel van ar
tikel 6. alinea 2, niet op zoodanige wijze 
mogen worden toegepast, dat zij eene verkapte 
beperking van het intemationale ruilverkeer 
zouden opleveren . 

2. Zoolang als het internationaal verdrag 
betreffende de afschaffing van de in- en uit
voerverboden en beperkingen, gesloten te Ge
nève den 8sten November 1927, n iet is aan
vaard voor ederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao, zullen de bepalingen van artikel 6 
en van artikel 6, voorzoover die betrekking 
hebben op deze materie, niet van toepass ing 
zijn op Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao. 

Ad artikel 7 . Indien een der Hooge Ver
dragsluitende Pui-tijen aan de handelsre izigers, 
onderdanen van de andere Partij , belastingen 
mocht opleggen, zal deze andere Partij de 
noodige maatregelen kunnen treffen ten einde 
de weder keerigheid te herstellen. 

Ad artikel 10. Als kustvaart zullen niet 
worden beschouwd: 

1 °. De scheepvaart tusschen twee havens 
hetzij om er passagiers of de la ding, komende 
uit het buitenland, geheel of gedeeltelijk te 
ontschepen, hetzij om er passagiers of de la
ding, bestemd voor het buitenland, geheel of 
gedeeltelijk in te schepen; 

2°. Het vervoer, van een vreemde haven 
naar een Zuidslavische haven, en wederkeerig, 
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van passagiers voorz ien van doorgaande, in 
het buitenland afgegeven, of voor het buiten
land bestemde biljetten en evenzeer het ver
voer van waren, ingescheept op doorcognosse
menten, welke zijn afgegeven in het buiten
land of voor het buitenland zijn bestemd. 

Algemeene bepalingen. 
1. Het is bovendien wel verstaan, dat de 

clausu le van de meestbegunstigde natie geen 
recht verschaft ten aanzien van: 

a. de voordeelen, welke uitsluitend voort
vloeien uit meerzijdi ge verdragen van alge
meenen aard uitgaande van den Volkenbond 
en tot welke all e Staten kunnen toetreden, 
tenzij de Hooge Verdragsluitende Partij die 
n iet tot deze verdragen toetreedt feite lijk de
zelfde rechten en voorrechten verleent, 

b. de voordeelen, welke voortvloeien uit 
twee of meerzijdige verdragen of eenzijdige 
maatregelen, welke ten doel hebben dubbele 
belasting te voorkomen, 

c. de voordeelen, welke voortvloeien uit 
verdragen van internationaal privaatrecht en 
met name uit de betreffende Haagsche ver
dragen. 

2. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
komen verder overeen, dat zij zich zullen be
ijveren, te vermijden, dat door ver doorgevoer
de specificaties in de douanetarieven en door 
Yerschillen in rechten voor gelijksoortige ar
t ikelen daarmede verband houdende de prak
tische waarde en beteekenis van de clausule 
van de meestbegunstigde natie krachteloos 
zullen worden. 

Gedaan in tweevoud te Belgrado, den acht 
en twintigsten Mei negentienhonderd dertig. 

C. D. Schull er tot Pem-sum. · 

s. 164. 

Dr. V. Marinkovitch. 
Y. Démétrovitch. 

13 April 1932. BESL I T tot uitgifte van bij
zondere frankeerzegels. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 April 1932, n°. 1, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

Gelet op het bepaalde bij art. 24, 2e lid der 
Po twet (Staatsblad 1919, n°. 543) en art. 14. s 1, 2e lid van het Postbesluit 1925 (Staats
blad n°. 396); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 

van Waterstaat re bepalen tijdvak worden van 
Rijkswege ten bate van de Algemeene Neder
landsche Vereeniging voor Vreemdelingenver
keer bijzondere po tzege ls verkrij gbaa,· ge
sreld . 

2. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
postzegels worden uitgegeven in de frankeer
waarde van 2½, 6, 7½ en 12½ cent. Zij wor
den verkocht met en toeslag van onderschei
denlijk 1 ½, 4, 3½ en 21/2 cent boven do fran
keerwaarde. 

2. De zegels vertoonen ontwerpen verband 
houdende met het doel der uitgifte. 

3. De opbrengst van deze postzegela, na af-

trek van de frankeerwaarde, de kosten van 
aanmaak en andere onkosten uit de uitgifte 
voortv loeiende, wordt ter beschikki11g gesteld 
van het Bestuur van de in het vorige artikel 
genoemde vereeniging. 

3. 1. Op de ingevolge dit besluit uitgege
ven zegels zijn van toepassing de bepalingen , 
welke gelden voor de gewone postzegels, be
houdens dat de ge ldi gheidsduur voo1.· het ge
bruik eindigt met den 3lsten December 1933. 

2. De hierbedoelde bijzondere postzegels, 
we lke, nadat de termijn van verkrijgbaarstel
ling aan de kantoren is verstreken, nog niet 
zijn verkocht, zullen worden vernietigd. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schr ift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 13den April 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate?"Staat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 26 April 1932.) 

s. 165. 

15 April 1932. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende ambtskringen van raden 
van beroep voor de directe belastingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 11 April 1932, n°. 19, Directe 
Belastingen; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564), zooals dit luidt na 
de wet van 7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 
38), a lsmede Ons besluit van 15 September 
1928 (Staatsblad n°. 373); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. l. Onderdeel 8 van artikel 1 van Ons 
besluit van 15 September 1928 (Staatsblad 
n°. 373) wordt vervangen door het volgende 
onderdeel: 

8. het gedeelte der provincie Z uidrH olland, 
omvattende de inspectiën der directe belastin
gen te Del ft en 's-Gravenhage, benevens de 
gemeenten llfonster en 's-Gravenzande, stand
plaats 's-Gravenhage; 

2. Di t beslu it treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den April 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, De Ge e r. 
( Uitgeg. 26 April 1932.) 

s. 166. 

18 Ap1-il 1932. BESLUIT tot vaststell ing xan 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in artikel III der wet van 18 
Maart 1932 (Staatsblad n°. 104) , houden
de t ijdelijke korting op de uitkeeringen, 
bedoel d in a r t ikel 3, onder b, van de wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) en 
in artikel 72 van de wet van 17 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 210) . 
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Wij WILHEL:\HNA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën en van Onzen l\Iinister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 23 Maart 1932, Afdeeling Generale 
Thesaurie n°. 196 ; 

Gezien artikel III der wet van 18 Maart 
1932 (Staatsblad n°. 104), houdende tijdelijke 
korting op de uitkeeringen, bedoeld in artikel 
3, onder b, van de wet van 15 Juli 1929 
( taats blad n°. 388) en in artikel 72 van de 
wet van 17 Juni 1905 (Staatsblad n° . 210); 

De Rijkscommissie van advie voor de ge
meentefinanciën gehoord (advies van 18 Maart 
1932, n°. A B-18-12); 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
April 1932, n°. 12); 

Gezien het nader rapport Yan Onze voor
noemde Ministers van 15 April 1932, Afdee
l ing Generale Thesaurie n°. 170; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
,·ast te stellen de navolgende voorschriften. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
de wet: de wet van 18 Maart 1932 (Staats

blad n°. 104) ; 
de commissie: de Rijkscommissie van advies 

voor de gemeentefinanciën. 
2. 1. Onder "wedden en loonen" wordt voor 

de toepassing van dit besluit hetzelfde ver
taan als in artikel 31 der Pensioenwet 1922 

( taatsblad n°. 240) met "wedde" wordt aan
geduid. 

2. Omtrent de wijze, waarop inkomsten van 
wisselend bedrag worden herleid, gelden de 
regelen, vastgesteld ter uitvoering van artikel 
32 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

3. Tot het personeel in vasten dienst eener 
gemeente of provincie worden gerekend te 
behooren zij, die voor de toepassing van de 
Ambtenarenwet 1929 worden aangemerkt als 
ambtenaar der gemeente of provincie en in 
va ten dienst zijn. 

4. 1. Waar in dit besluit wordt gesproken 
Yan of gedoeld op het aantal inwoners van 
eene gemeente of provincie, wordt daaronder 
verstaan het aantal, vastgesteld overeenkom
stig de door het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek gepubliceerde gegevens betreffende de 
bevolkingscijfers en, voor het geval die ge
gevens nog niet zijn gepubliceerd, het aantal , 
dat door het Centraal Bureau voor de Sta
t istiek is bei·ekend en aan het bestuur eener 
gemeente of provincie is medegedeeld. 

2. Met eventueele wijzigingen in het aan
tal inwoners eener gemeente of provincie 
wordt alleen rekening gehouden, indien deze 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
worden aangebracht vóór 1 Mei van elk der 
ja~en 1932, 1933 en 1934. 

5. 1. De vorm van de ingevolge dit besluit 
door de gemeentebesturen en de provinciale 
be turen in te zenden opgaven wordt door 
Onze Ministers, met de uitvoering van de wet 
belast, vastgesteld. 

2. Elke opgaaf wordt in tweevoud inge
zonden. 

3. Indien het bestuur eener gemeente of 

provincie niet binnen den gestelden termijn 
de opgaaf, bedoeld in artikel 8 of 21 van dit 
besluit, heeft ingezonden, geschiedt de inzen
ding voor eene gemeente binnen vijf en ~vin
tig dagen en voor eene provincie binnen veer
tien dagen na het verstrijken van dien termijn 
door Onzen Commissaris in de provincie. 

HOOFDSTUK II. 

Van de vermindering, bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, der wet, en van de uitzonderingen 
op die verniindering, bedoeld in artikel 1, 

tweede en derde lid, der wet . 

, § 1. Van de berekening der vermindering. 

6. 1. Voor de toepa sing van artikel I, 
eerste lid, der wet wordt het bedrag van de 
in dat Jid bedoelde wedden en loonen gesteld 
op het gemiddelde van de gezamenl ijke pen
sioengrondslagen op 15 Maart en 15 Septem
ber 1931, waarover door de gemeente, inge
volge artikel 36 der P ens ioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), ten behoeve van het in voor
noemd Jid bedoelde personeel, voor weduwen
en weezenpensioen wordt bijgedragen. Van 
deze gezamenlijke pensioengrondslagen wordt 
in mindering gebracht het deel dat zijn oor
sprong vindt in de bepaling van artikel 150 
der voornoemde Pensioenwet. 

2. Wijzigingen in het bedrag van het ge
middelde van de gezamenlijke pensioengrond
slagen op 15 Maart en 15 September 1931 na 
1 Mei 1932 met terugwerkende kracht aan
gebracht, worden bij de berekening, bedoeld 
in het eerste lid, buiten aanmerking gelaten. 

3. Het bedrag der wedden en loonen, be
rekend overeenkomstig het eerste lid, van per. 
soneel in vasten dienst, werkzaam bij een tak 
van dienst, bedrijf of instel! ing, door meer 
dan eene gemeente in stand gehouden , wordt 
Yerdeeld over de daarbij betrokken gemeen
ten, naar gelang van het aantal inwoners van 
elk der desbetreffende gemeenten op 1 Ja
nuari 1931. 

4. Het bedrag der wedden en loonen, be-
1·ekend overeenkom t ig het eerste I id, van per
soneel in vasten dienst, werkzaam bij een tak 
van dienst, bedrijf of instel! ing, mede in stand 
gehouden door een ander publiekrechtelijk 
lichaam dan eene gemeente, wordt bij de toe
passing van artikel I, eerste lid, der wet 
buiten aanmerking gelaten. 

5. De vermindering van de uitkeering, in
gevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), wordt bere
kend over het bedrag der wedden en loonen, 
zooals dit overeenkomstig het eerste l id is be
paald en zoo noodig is verm inderd op grond 
van het bepaalde in het derde en het vie1·de 
lid en vermeerderd op grond van het bepaalde 
in het derde lid. 

6. Het bedrag der vermindering wordt naar 
beneden afgerond tot volle guldens. 

7. Onder de door of vanwege het gemeente
bestuur vastgestelde wedden en loonen van 
personeel in vasten dienst der gemeente wor
den voor de toepassing van artikel I , eerste 
lid, der wet, mede verstaan die, welke aan de 
goedkeuring van hoogere besturen zijn onder
worpen. 
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§ 2. Van de vaststelling van het bedrag der 
vermindering, bedoeld in artikel I , eerste lid, 
der wet en van de inhouding van dat bed1·ag. 

8. 1. Elk gemeentebestuur zendt vóór 1 
Juni 1932 aan Gedeputeerde Staten een op
gaaf van het bedrag der vermindering, be
doeld in artikel I, eerste lid, der wet, over
eenkomstig de bepalingen van de vor ige pa
ragraaf berekend. 

2. Gedeputeerde Staten onderwerpen elke 
opgaaf aan een summier onderzoek. Zij zenden 
vóór 1 Juli 1932 de opgaaf, voorzien van hun 
advies, aan Onzen Minister van Financiën, 
die, met medewerking van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Z aken en Landbom1, het be
drag der vermindering vast.stelt. Indien het 
besluit, om andere redenen dan ten gevolge 
van afrondingen overeenkomstig de bepalin
gen van dit besluit en van rekenfouten, af
wijkt van de opgaaf van het gemeentebestuur. 
wordt het niet genomen dan nadat de coni 
missie is gehoord, en bevat het de gronden, 
waarop het steunt. 

3. Van het besluit wordt mededeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

9. Het bedrag der vermindering, bedoeld 
in artikel I , eerste lid, der wet, wordt inge
houden: 

a. wat het jaar 1932/33 betreft, voor drie 
vierde gedeelten op den termijn der uitkeering 
van artikel 3, onder b, van de wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), welke inge
volge artikel 11 dier wet op 1 November 1932 
verschijnt en voor één vierde gedeelte op den 
termijn der uitkeering, welke op 1 Februari 
1933 verschijnt; 

b. wat de jaren 1933/34 en 1934/35 betreft, 
telkens voor een vierde gedeelte op den ter
mijn der uitkeering, welke onderscheidenlijk 
op 1 Mei, 1 Augustus, 1 November en 1 
Februari van elk dier jaren verschijnt. 

§ 3. Van de voorwaarden voor de uitzonderin
gen, bedoeld in artikel I , tweede en derde 

lid, der wet. 

10. De vergelijking van het gemiddeld peil 
der wedden en loonen, inbegrepen het verhaal 
der pensioenbijdragen, bedoeld in artikel I , 
tweede lid, der wet, op 1 Mei van elk der 
jaren 1932, 1933 en 1934 met het peil der 
wedden en loonen, inbegrepen het verhaal der 
pensioenbijdragen, gedurende het jaar 1931, 
geschiedt door de regelingen betreffende wed
den en loonen en betreffende het verhaal van 
bijdragen voor eigen en weduwen- en weezen
pensioen, geldende onderscheidenlijk op 1 Mei 
van elk der j aren 1932, 1933 en 1934, toe te 
passen op de ambtena1·en, die op 15 Maart, 
respectievelijk 15 September 1931 in vasten 
dienst der gemeente waren, voor zoover hunne 
wedden en loonen door of vanwege het ge
meentebestuur werden vastgesteld. 

ll. Voor de beoordeeling van de vraag, of 
een gemeente minder dan 5000 inwoners telt, 
geldt het aantal inwoners op 1 Januari van 
e lk der jaren 1932, 1933 en 1934. 

L. & S. 1932. 

4. Van de toepassing der uitzonderingen, 
bedoeld in artikel I, tweede en derde lid, 

der wet . 

12. 1 . Indien het bestuur eener gemeente 
van oordeel is, dat de bepalingen van het 
tweede lid van artikel I der wet op de ge
meente van toepassing zijn, doet het aan Ge
deputeerde Staten opgaaf van de gegevens, 
welke noodig zijn voor de toepassing van deze 
wet.sbepalingen, ten aanzien van elk der uit
keeringsjaren 1932/33, 1933/34 en 1934/35, 
onderscheidenlijk vóór 1 Juni van elk der 
jaren 1932, 1933 en 1934. 

2. Een zelfde opgaaf doet het bestuur eener 
gemeente, met minder dan 5000 inwoners. 
indien het van oordeel is, dat de bepalingen 
van het derde lid van artikel I der wet op de 
gemeente van toepassing zijn, ten aanzien van 
elk der uitkeeringsjaren 1932/33, 1933/34 en 
1934/35, onderscheidenlijk vóór 1 Juni van elk 
der jaren 1932, 1933 en 1934. 

13 . 1. Gedeputeerde Staten onderwerpen de 
opgaven, bedoeld in het vorig artikel, aan een 
summier onderzoek. Zij zenden binnen een 
maand na ontvangst de opgaven, voorzien van 
hun advies, aan Onzen Minister van Binnen
landsche Z aken en Landbouw. 

2. D eze bepaalt, met medewerking van 
Onzen Minister van Financiën, of, en zoo ja, 
tot welk bedrag de vermindering, bedoeld in 
artikel I, eerste lid, der wet voor eene ge
meente achterwege blijft. Indien het besluit, 
om andere redenen dan ten gevolge van af
rondingen overeenkomstig de bepalingen van 
dit besluit en van rekenfouten, afwijkt van de 
opgaaf van het gemeentebestuur, wordt het 
niet genomen, dan nadat de commissie is ge
hoord en bevat het de gronden, waarop het. 
steunt. 

3. Van het besluit wordt mededeeli ng ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

14. Indien het bestuur eener gemeente, met 
5000 of meer inwoners, van oordeel is, dat 
de bepalingen van het derde lid van artikel I 
der wet op de gemeente van toepassing zijn, 
doet het aan Gedeputeerde Staten opgaaf van 
de gegevens, welke noodig zijn voor de toe
passing van deze wet.sbepalingen, ten aanzien 
van elk der uitkeeringsjaren 1~32/33, 1933/34 
en 1934/35, onderscheidenlijk vóór 1 Juni van 
elk der jaren 1932, 1933 en 1934. 

15. Gedeputeerde Staten onderwerpen de 
opgaaf, bedoeld in het vorig artikel, aan een 
summier onderzoek. Zij zenden binnen een 
maand na ontvangst de opgaaf, voorzien van 
hun advies, aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw. 

16. 1 . Binnen een maand na de ontvangst 
van de opgaaf, bedoeld in artikel 14, dragen 
Onze Ministers, met de uitvoering der wet 
belast, aan Ons voor het ontwerp eener beslis
sing, naar aanleiding van het verzoek van het 
bestuur eener gemeente om eene verklaring, 
als bedoeld in het derde lid van artikel I der 
wet. 

2. De voordracht tot het nemen van een 
afwijzende beslissing zal niet worden gedaan 
dan nadat de commissie is gehoord. De beslis
sing bevat de gronden, waarop de afwijzing 
steunt. 

11 
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17. 1. Met inachtneming van Ome beslis
sing in het vorig artikel bedoeld, bepaalt Onze 
Minister van B innenlandsche Zaken en Land
bouw, met medewerking Yan Onzen M inister 
van F inanciën, of en zoo ja, tot welk bedrag 
de vermindering, bedoeld in artikel I , eerste 
lid, der wet, voor eene gemeente achterwege 
blij ft . I ndien het bes! uit afwijkt van de op
gaaf van het gemeentebestuur, wordt het niet 
genomen dan nadat de commissie is gehoor d, 
met dien verstande, dat op Onze bes! issi ng, 
bedoeld in het vorig artikel, niet wordt terug
gekomen. Het besluit bevat alsdan de gronden, 
waarop het steunt. 

2. Van het besluit wordt mededeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

18. I nd ien ten gevolge van een besluit, ge
nomen ingevolge artikel 1 3 of ingevolge ar
t ikel 17 van dit besluit, een vermindering, als 
bedoeld in artikel I, eerste lid, der wet, 
geheel of ten deele achterwege moet blijven 
en die vermindering ter uitvoering van artikel 
9 van dit beslu it inmiddels heeft plaats gehad, 
wordt het te veel ingehouden bedrag alsnog 
ten spoedigste aan de gemeente uitgekeerd. 

19. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, op 
verwek van het bestuur eener gemeente, den 
termijn van inzending van de opgaven, be
doeld in de artikelen 12 en 14, met ten hoog
ste een maand te verlengen. Zij doen van zoo
danige verlenging mededeel ing aan Onzen 
Minister van B innenlandsche Zaken en Land
bouw. 

H OOFDSTUK III. 

Van de vermindering, bedoeld in artikel II , 
eerste lid, der wet, en van de uitzonderingen 
op die vermindering, bedoeld in artikel II, 

tweede en d,erde l id, der wet. 

§ 1. Van de be1·ekening de,· verminde,·ing . 

20. 1. Voor de toepassing van artikel II, 
eerste lid, der wet wordt het bedrag van de in 
dat lid bedoelde wedden en loonen gesteld op 
het gemi ddelde van de gezamenl ij ke pensioen
g1·ondslagen op 15 Maart en 15 September 
1931, waarover door de provincie, ingevolge 
artikel 36 der Penswenwet 1922 (Staatsblacl 
n°. 240 ), ten behoeve van haar personeel in 
vasten dienst voor weduwen- en weezenpen
sioen wordt bijgedragen. Van deze gezamen
lij ke pensioengrondslagen wordt in mindering 
gebrach t het deel dat zij n oorsprong vind t in 
de bepaling van artikel 150 der voornoemde 
P ens ioenwet. 

2. Wijzigingen in het bedrag van het ge
middel de van de gezamenl ij ke pensioengrond
sl agen op 15 Maart en 15 September 1931, na 
1 M ei 1932 met terugwerkende kracht aange
bracht, worden bij de berekening, bedoeld in 
het eerste lid, buiten aanmerking gelaten. 

3. H et bedrag der wedden en loonen, be
rekend overeenkomstig het eerste l id , van per
soneel in vasten dienst, werkzaam bij een tak ' 
van dienst, bedrij f of instell ing, door meer dan 
eene provincie in stand gehouden, wordt ver
deeld over de daarbij betrokken provinciën, 
naar gelang van het aantal inwoners van elk 
der desbetreffende provinciën op 1 Januari 
1931. 

4. H et bedrag der wedden en loonen, bere
kend overeenkomstig het eerste 1 id, van per
soneel in vasten dienst, werkzaam bij een tak 
van dienst, bedrij f of instelling, mede in stand 
gehouden door een ander publiekrechtelijk 
lichaam dan eene provincie, wordt bij de toe
passing van artikel II, eerste lid, der wc;t 
buiten aanmerking gelaten. 

5. De vermindering van de uitkeering, in
gevolge artikel 72 der wet van 17 J uni 1905 
(Staatsblad n°. 210), wordt berekend over het 
bedrag der wedden en loonen, zooals d't over
eenkomstig het eerste lid is bepaald en wo 
noodig is verminderd op grond van het be
paalde in het derde en het vierde l id en ver
meerderd op grond van het bepaalde in het 
derde lid. 

6. Het bedrag der vermindering wordt naar 
beneden afgerond tt>t volle guldens. 

§ 2. Van de vaststelling van het bedmg de,· 
ver,nindering, bedoeld in artikel Il , eerste l id, 
der wet en van de inhouding van dat bedrag. 

21. 1. Elk provinciaal bestuur zendt vóór 
1 J uni 1932 een opgaaf van het bedrag der 
vermindering, bedoeld in artikel II, eerste l id, 
der wet, overeenkomstig de bepalingen van de 
vorige paragraaf berekend, aan Onzen M inis
ter van Financiën, die, met medewerking van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, het bedrag der vermindering vast
stelt. Indien het besl uit, om andere redenen 
dan ten gevolge van afrondingen overeen
komstig d" bepal ingen van dit besluit en van 
rekenfouten, afwijkt van de opgaaf van het 
provinciaal bestuur , bevat het de gronden, 
waarop het steunt. 

2. Van het besluit wordt mededeeling ge
daan aan het bestuur der provincie, welke het 
aangaat. 

22. Het bedrag der vermindering, bedoel d 
in artikel II, eerste lid , der wet, wordt inge
houden: 

a. wat het jaar 1932 betreft, telkens voor 
een derde gedeelte op den termijn der uit 
keering van artikel 72 der wet van 17 J uni 
1905 (Staatsblad n° . 210 ), welke onderschei
denlij k op 1 J ul i 1932, 1 October 1932 en 1 
J anuari 1933 verschij nt; 

b. wat de jaren 1 933, 1934 en 1935 betreft, 
telkens voor een vierde gedeel te op den ter
mijn der uitkeeringen, welke onderscheidenlij k 
op 1 April, 1 J uli , 1 October en 1 J anuari 
verschij nt. 

§ 3. Van de voorwaarden voor de uitzonde
ringen, bedoeld in artikel Il , tweede en derd,e 

lid, der wet . 

23. De vergel ij king van het gemiddeld peil 
der wedden en !oonen, inbegrepen het verhaal 
der pensioenbij dragen, bedoeld in art ikel II, 
tweede lid, der wet, op 1 Mei van elk der 
jaren 1!)32, 1933, 1934 en 1935 met het peil 
der wedden en loonen, inbegrepen het verhaal 
der pensioenbij dragen, gedurende het jaar 
1931, geschiedt door de regelingen betreffende 
wedden en !oonen en betreffende het verhaal 
van bij dragen voor eigen en weduwen- en wee
zenpensioen, geldende onderscheidenlij k op 1 
Mei van elk der jaren 1932, 1933, 1934 en 
1935, toe te passen op de ambtenaren, die op 
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15 Maart, respectievelijk 15 September 1931 
in vasten d ienst der provincie waren. 

§ 4. Van de toepassing de1· uitzonderingen, 
bedoel d in artikel Il, tweede en de1·de lid, 

de,· wet . 

24. f . Indien het bestuur eener provincie 
van oordeel is, dat de bepalingen van het 
tweede lid van artikel II der wet op de pro
vincie van toepassing zijn, doet het aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw opgaaf van de gegevens, wel ke noodig 
zij n voor de toepassing van deze wetsbepal in
gen, ten aanzien van elk der jaren 1932, 1933, 
1934 en 1935, onderscheidenlij k vóór 1 J uli 
van elk dier jaren. 

2. Deze bepaalt, met medewerking van On
zen Minister van F inanciën, of, en zoo ja, tot 
welk bedrag de vermindering, bedoeld in 
artikel II, eerste lid, der wet voor eene pro
vincie achterwege blij ft. Indien het besluit, 
om andere redenen dan ten gevolge van afron
dingen overeenkomstig de bepalingen van dit 
beslu it en van rekenfouten, afwij kt van de 
opgaaf van het provinciaal bestuur, bevat het 
de gronden, waarop het steunt. 

3. Van het besluit wordt mededeeling ge
daan aan het bestuur der provincie, welke het 
aangaat. 

25. 1 . Indien het bestuur eener provincie 
van oordeel is, dat de bepal ingen van het 
derde lid van artikel II der wet op de provin
cie van toepassing zij n, doet het aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw opgaaf van de gegevens, welke noodig 
zijn voor de toepassing van deze wetsbepalin
gen, ten aanzien van elk der jaren 1932, 1933, 
1934 en 1935, onderscheidenlijk vóór 1 J ul i 
van elk dier jaren. 

2. Binnen een maand na de ontvangst van 
de opgaaf, bedoeld in het vorig l id, -dragen 
Onze M inisters, met de uitvoering der wet 
belast, aan Ons voor het ontwerp eener beslis
sing, naar aanleiding van het verzoek van het 
bestuur der provincie om eene verklaring, als 
bedoeld in het derde l id van artikel II der 
wet. Een afwijzende beslissing zal de gronden 
bevatten, waarop de afwijzing steunt. 

26. 1. Met iuachtneming van Onze beslis
sing, bedoeld in het laatste lid van het vorig 
artikel , bepaalt Onze Minister van Binnen
\andsche Zaken en Landbouw, met medewer
k ing van Onzen M inister van Financiën, of, 
en zoo ja, tot welk bedrag de vermindering, 
bedoeld in artikel II, eerste li d, der wet, voor 
eene provincie achterwege blij ft. I ndien het 
beslui t afwijkt van de opgaaf van het provin
ciaal bestuur, bevat het de gronden, waarop 
het steunt. 

2. Van het beslu it wordt mededeeling ge
daan aan het bestuur der provincie, welke het 
aangaat. 

27. I ndien ten gevolge van een besluit, ge
nomen ingevolge artikel 24 of ingevolge arti
kel 26 van d it beslu it, een vermindering, als 
bedoeld in artikel II, eerste lid, der wet, ge
heel of ten deele achterwege moet blijven en 
die vermindering ter uitvoering van artikel 22 
van dit besluit inmiddels heeft plaats gehad, 
wordt het te veel ingehouden bedrag alsnog 
ten spoedigste aan de provincie uitgekeerd. 

28. Onze M inisters, met de uitvoer ing van 
de wet belast, kunnen op verzoek van het 
bestuur eener provincie, den termijn van in
zending van de opgaven, bedoeld in de arti
kelen 24 en 25, met ten hoogste een maand 
verlengen . 

HOOFDSTUK IV. 
Slotbepalingen. 

29. Voor een gemeente, welke in afdeel in
gen is verdeeld, kan de u itzondering, bedoeld 
in artikel I, tweede en derde lid, der wet toe
passing vinden, indien in ten minste één 
afdeel ing meer dan veertig opcenten op de 
gemeentefondsbelasting worden geheven, en 
de gemeente overigens voldoet aan de voor
waarden van artikel I , tweede en derde l id, 
der wet, zooals deze zijn uitgewerkt in dit 
besluit . 

30. 1. Voor de gemeente Driebergen-Rijsrn
burg wordt gelezen : 

a. in artikel 6, eerste lid, van dit besluit 
in plaats van "het gemiddelde van de geza
menlij ke pensioengrondslagen op 15 Maart en 
15 September 1931" ,,de gezamenlij ke pen
sioengrondslagen op 15 September 1931"; 

b. in artikel 6, tweede lid, van dit besluit 
in plaats van "het gemiddelde van de geza
m,mlijke pensioengrondslagen op 15 Maart en 
15 September 1931" ,,de gezamenlij ke pen
sioengrondslagen op 15 September 1931"; 

c. in artikel 10 van d it besl uit in p laats 
van "op 15 Maart, respectievelijk 15 Septem
ber 1931" ,,op 15 September 1931". 

2. Voor zoover de gemeente Driebergen
R ijsenburg is betrokken bij een verdeel ing, als 
bedoeld in artikel 6, derde lid, van dit beslui t, 
wordt in plaats van het aantal inwoners op 
1 Januari 1931 voor deze gemeente reken ing 
gehouden met het aantal inwoners op 1 Mei 
1931. 

31. D it bes luit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag volgende op d ien 
zijner afkondiging. 

Onze M inisters Yan F inanciën en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de u it
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, de 
R ijkscommissie van advies voor de gemeente
financiën en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Apr il 1932. 
WILH E LMINA. 

De Minister van Financiën, D e Ge e r. 

s. 167. 

De M inister van S taat, 
Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 20 April 1932.) 

18 April 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Bloe,nendaal dd. 13 November 
1930, voor zoover daarbij aan de St. Rei
nildastichting te 's-Gravenhage vergun
ning is geweigerd voor het gedeeltel ij k 
verbouwen en vergrooten van een vi lla 
aan den Hoogen Duin en Daalschenweg te 
Bloemendaal . 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Mini ter van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 11 J anuari 
1932, n°. 10027 M/P.B.R. afdeeling Volks
gezondheid, en van 20 J anuari 1932, n°. 691, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur betreffende 
na te noemen besluit van den Raad der ge
meente Bloemendaal; 

Overwegende, dat de "St. Reinildastichting" 
te 's-G,·avenhage aan burgemeester en wethou
ders van Bloemendaal vergunning volgens de 
Woningwet heeft gevraagd onder meer voor 
het gedeeltelijk verbouwen en vergrooten van 
een villa aan den H oogen Duin en Daalschen 
weg te Bloemend,aa/,; 

dat burgemeester en wethouders de ve rgun
ning voor de verandering hebben geweigerd 
in de eerste plaats omdat het karakter van het 
gebouw huns inziens, vooral nà de verbou
wing, in strijd zou zijn met de bestemming 
van het onderwerpelijk terrein, uitsluitend 
voor heerenhuizen of villa's met wat daarbij 
behoort en voorts, volgens de bewoordingen 
van het bes! uit, omdat "het uiterlijk van het 
gebouw na den voorgenomen aanbouw zoowel 
op zichzelf a ls in verband met de omgeving 
uit een oogpunt van wel tand aanstoot zou 
geven, zulks in strijd met een voorschrift (ar
tikel 11) der bouwverordening voor Bloemen
daal· 

dat de stichting beroep heeft ingesteld tegen 
de weigering, en dat de gemeenteraad, op 13 
November 1930, het beroep heeft verworpen 
op gronden, die overeenkomen met de moti
veering van het besluit van burgemeester en 
wethouders, met dien verstande, dat het raads
besluit nog melding maakt van een "bouw- en 
wegenplan", waarbij de beweerde bestemming 
bepaald zou zijn, terwijl voorts wordt gespro
ken van voorschriften, die a fwijking van dat 
pi an zouden verbieden; 

0. met betrekking tot het bezwaar in ver
band met bestemming, dat artikel 5 van de 
Woningwet, zooals dat luidde tijdens de in
diening van het verzoek om vergunning, be
paalde, dat de vergunning moest worden ge
weigerd onder meer indien het plan voor het 
oprichten of vernieuwen afwijkt van een over
eenkomstig artikel 31 of artikel 32 goedge
keurd uitbreidingsplan voor de gemeente of 
een deel der gemeente; 

dat het in strijd met de Woningwet is andere 
aanwijzing van bestemming dan in een uit
breid ingsplan als grond voor weigering van 
een vergunning te bezigen, omdat de wet met 
betrekking tot een u itbreidingsplan aan de 
belanghebbenden waarborgen voor hun rech
ten heeft gegeven, die bij een andere aanwij 
zing van bestemming en met name bij een 
bouw- en wegenplan als waarop de raad de 
weigering steunt, ontbreken; 

dat reeds hierom - en aangezien het on
denverpelij k terrein niet in een goedgekeurd 
uitbreid ingspla n is begrepen - de vergunning 
niet uit hoofde van bestemm ing had mogen 
worden geweigerd; 

0. wat het bezwaar met betrekking tot 
,, welstand" betreft, 

dat de desbetreffende overweging niet is 

toegelicht in vorenbedoelde besluiten; 
dat uit het verslag der raadszitting, waarin 

het beroep is verworpen, blijkt, dat niet een 
bepaald bezwaar, b.v. van architectonischen 
of aesthetischen aard, is aangevoerd tegen het 
uiterlijk van het gebouw als zoodanig, los van 
het gebruik, dat er van wordt en zal worden 
gemaakt; en voorts, dat het minder gaat om 
een welstandsbezwaar, maar dat voornamelijk 
a ls bezwaar heeft gegolden bij de beslissing 
een erfdienstbaarheid, waarop bij herhaling 
in de raadsvergadering a ls bezwaar is gewe
zen, welke zich, in verband met den aard van 
het gebouw, tegen uitvoering van het plan 
zou verzetten ; 

dat dit bezwaar, wijl van burgerrechtelijken 
aard, niet in aanmerking komt bij de beslis
sing omtrent bouwvergunning, aangezien deze 
burgerrechtelijke rechten en verplichtingen on
aangetast laat, en het niet in overeenstemming 
met het karakter en de bestemming van die 
vergunning is, dat bij de beslissing daarover 
met zoodanige rechten en verplichtingen reke
ning gehouden wordt; 

dat in verband met een en ander moet 
worden aangenomen, dat aan " welstand" geen 
voldoend motief kan worden ontleend voor 
het weigeren van de vergunning ; 

dat ook overigens geen deugdelijke grond 
voor de weigering is aan te wijzen; 

dat mitsd ien de vergunning is geweigerd, en 
het beroep is verworpen, in strijd met het 
stelsel der Woningwet, zooals die in 1930 gold, 
volgens hetwelk bouwvergunning wordt ver
leend voor ieder plan, dat voldoet aan de 
voorschr iften met betrekking tot gebouwen, 
niet in strijd is met een goedgekeurd uitbrei
dingsplan en waarbij ook overigens geen deug
delijke weigeringsgrond valt aan te wijzen; 

Gelet op de Woningwet en op artikel 185 
v.v. der gemeentewet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 23 Februari 1932, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 April 1932, n°. 1532 
M/P.B.R. afdeeling Volksgezondheid, en van 
13 April 1932, n°. 5924, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad der ge

meente Bloemendaal, dd. 13 November 1930 
wegens strijd met de wet te vernietigen, voor
zoover dat betreft het veranderen van een 
gebouw. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1932. 
WILHELM! A. 

De Minist er van Arbeid, Handel en Nij-ve,·Jieid, 
T. J. Vers c huur. 

De J,finister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
Ru ys de B eeren brouck. 

(Uitgeg. 3 M ei 1932. ) 
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s. 168. 
18 April 1932. BESLUIT, houdende nadere 

wijzi ging en aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van 15 Juni 1905 (Staats
blad n°. 207} , tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 385b, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. (Betreffende de Voog
dijraden}. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 9 Maart 1932, 3e Afdeeling 
B, n° . 976; 

Overwegende, dat het wenschelij k is den 
a lgemeenen maatregel van bestuur bedoeld in 
artikel 385b, laatste lid van het' Burgerlijk 
Wetboek, zooals dit luidt ingevolge de wet 
van 6 Februari 1901 (Staatsblad n°. 62) , vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 15 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 207), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 27 Maart 1928 
(Staatsblad n°. 87), nader te wijzigen en aan 
te vull en; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1932, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justit ie van den 13 April 1932, 3e 
Afdeelmg B , n°. 819; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Mei 1932 te bepalen: 
I n den a lgemeenen maatregel van bestuur, 

in hoofde vermeld, worden de volgende wijzi
g ingen aangebracht: 

Artikel 4, eerste lid, tweede zinsnede, wordt 
gelezen: 

"de plaatsvervangende secretarissen en de 
verdere ambtenaren worden door Onzen Minis
ter van Justitie benoemd en onts lagen.". 

Het tweede en derde lid van artikel 4 ver
vallen. 

Het tweede en derde lid van a rtikel 6 ver
vallen. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Al gemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, àen 18den Apri l 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. Do n n er. 
(Uitgeg. 22 April 1932.) 

s. 169, 

20 April 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk Besluit van 26 
J an. 1927 (Staatsblad n°. 17 A} , waarbij: 

1°. aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van Krankzinnigen in Neder
land, gevestigd te Utrecht, vergunning 
wordt verleend om van de Stichting "Vo
gelenzang" welke in de gemeenten B enne
b-roek, Bloe,nendaal, en Hill egom zal wor
den tot stand gebracht, vier paviljoenen 
in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen, en 

2°. van die stichting de beide obser
vatie-paviljoenen worden aangewezen als 
eene inrichting, die niet als gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wan-

neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw van 15 April 1932, n°. 2139, Afdee. 
ling Armwezen; 

· Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 M ei 1929 (Staatsblad n°. 275} ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons be luit van 27 Maart 

1930 (Staatsblad n°. 114) te bepalen dat in 
Ons besluit van 26 Januari 1927 (Staatsblad 
n°. 17 A) de volgende wijzigingen worden ge
bracht: 

Art. I. In artikel 1 wordt in plaats van 
,,vier paviljoenen" gelezen "vijf paviljoenen". 

Art. II. Artikel 4 wordt gelezen a ls volgt: 
_,.In het gesticht voor krankzinnigen mogen 

m et meer dan 311 krankzinnigen, 118 mannen 
en 193 vrouwen verpleegd worden. 

Bovend ien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1936, nog 4 mannen 
en 9 vrouwen verpleegd worden." 

Art. III. In artikel 9 wordt in plaats van 
,.twee geneeskundigen" gelezen: ,.drie ge-
neeskund igen" . - · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaat t . 

's-Gravenhage, den 20sten April 1932. 

s. 170. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 3 M ei 1932.) 

20 April 1932. BESLUIT, houdende: 
1 °. iptrekking van het Koninklijk be

sluit van den 5 Augustus 1888 (Staatsblad 
n°. 114) , gelijk dat sedert gewijzi gd is, tot 
bepaling van het maximum der verpleeg
den en het minimum der geneeskundigen 
in het krankzinnigengesticht "Voorburg" 
te Vught; 

2°. het verleenen van vergunning aan 
regenten over de Godshuizen en den Al
gemeenen Arme te 's-Herto genbosch om 
van het gesticht " Voorburg" te Vught, 
de gebouwen, tot dusver bestemd en ge
bez igd voor de verpleging der lijders voor 
een gedeelte in te richten tot een gesticht 
voor krankz innigen; 

3°. aanwij zing van de "afdeeling St. 
J oseph" en het "paviljoen St. Joseph" 
gezamenlijk als eene inrichting, welke niet 
als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daar in meer dan twee krank
zinnigen worden verp leegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, M inister van Binnenl andsche Zaken en 
L andbouw van 15 April 1932, n°. 2113, af
deeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 A pril 1884 (Staats-
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blad n°. 96), laatstel ij k gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van heden wordt inge

trokken het Koninkl ij k besluit van den 5den 
Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114), gelijk 
dat seclei•t gewijzigd is. 

2. Aan de R egenten over de Godshuizen en 
den Algemeenen Arme te 's-H ertogenbosch 
wordt vergunn ing verleend om van het ge
sticht " Voorburg" te Vught de gebouwen, tot 
dusver bestemd en gebez igd voor de verple
g ing der lij ders, met uitzondering van het 
Zuid-Westelijk deel van den Westel ijken vleu
gel van de vrouwenafdeeling, genaamd "Af
deel ing St. J oseph" en het damespavil joen, 
genaamd "Paviljoen St. J oseph", in te r ich
ten tot ten gesticht voor krankz innigen. Zoo
wel voor het gesticht bedoeld in het vorig 
1 id, als voor de inrichting, bedoeld in art. 3, 
zull en gelden de voorheen en thans overge
legde teekeningen en daarbij gegeven beschrij
ving. 

3. Van "Voorburg" worden de "Afdeeling 
St. J oseph" en het "Paviljoen St. J oseph" , 
onder de voorwaarden, vermeld in art ikel 11 , 
gezamenlij k aangewezen als eene inrichting, 
welke niet a ls gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer clan twee krankz innigen 
worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vull en of te 
wijzigen. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 480 mannelijke en 371 
vrouwel ij ke krankzinnigen verpleegd worden. 

Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tij dvak, eindigende 1 Januari 1934, nog 
40 mannelij ke en gedurende het tijdvak, ein
di gende 1 Januari 1942, nog 31 vrouwelijke 
k rankz inn igen verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 178 vrouwen verpleegd 
worden. 

Bovendien mogen er gedurende· het tijdvak, 
eindi gende 1 J anuari 1942, nog 26 vrouwen 
verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen M inister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen op het terrein van " Voorburg" geen op
sta ll en, tenzij overeenkomstig de teeken ingen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, worden 
o pge ,·icht en mag niet aan derden de be
ch ikking over eenig deel van d it terrein 

wo,·den gegeven. 
7. Zonder toestemming van Onzen M inister 

van Bi nnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van " Voorburg" de r ioleering 
en verdere inrichtingen op het terre in , zoo
mede in de omheining van de tuinen, geen 
verandering worden aangebracht, wel ke ten 
gevolge zoude hebben, dat zij niet meer ge
heel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrij ving, bedoeld in artikel 2. 

8. In e lk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelij k 
zichtbare pl aats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskund ige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 6 

geneeskundigen, die in de nabijhe id van het 
gestichtsterrein moeten wo nen en die geen 
andere geneeskundige praktijk, tenzij consul
tatieve mogen uitoefenen. 

10 . Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftelij ke kennisgeving gezonden 
aan diengene der Inspecteurs, bedoel d in ar
t ikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staatsblad, 
n°. 96), die door Onzen M inister van Bin
nenl andsche Zaken en Landbouw is belast 
met het toezicht op "Voorburg" . 

ll . De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt: 

1 . Tot de inrichting wordt te allen t ijde 
toegang verleend aan den Inspecteur, belast 
met het toezicht op " Voorburg". 

2. Het Bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzaam personeel, geven den In
specteur de door hem verlangde inlich tingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanz ien van 
de verpleegden, aan hunne behandeli ng toe
vertrouwd, nauwkeurig aanteekeningen, welke 
een duidel ij k beeld geven van de voorgesch ie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestel ij k en maat
schappelijk opzicht, van de wijzig ingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het bel ang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelij k of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overl ijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den Inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur , tot den 
Inspecteur en tot den Off icier van Justit ie. 

5. Een verpleegde wordt ·ontslagen : 
a. op eigen verzoek of dat van een der 

ouders of van den voogd ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zij n, van den 
eersten geneeskund ige, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wensohelijk is. 

c. op verlangen van den Inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in dit arti kel moeten 
worden gegeven. 

12. Aan den Inspecteur wordt te a llen t ijde 
toegang verleend tot de dienstgebouwen van 
,,Voorburg" . 

13. Het Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
Beschikkingen, bedoeld in de artikelen 6, 7 
en 11, zoomede een copie van de tee keningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aan
wez ig zijn in "Voorburg" en aan den I nspec. 
teur, zoomede aan den Officier van J ustitie 
te allen tijde op verlangen worden voorge. 
legd. 
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Onze Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden , 
geplaatst. 

gelegen aan de oostzijde van den spoorweg, 
worden gezamenl ijk onder de voorwaarden, 
vermeld in art. 12, aangewezen als eene in
richting, welke niet als gesticht wordt be

's-Gravenhage, den 20sten Apri l 1932. ' schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 

s. 171. 

WILHELMI NA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 3 Mei 1932.) 

20 Aprû 1932. BESLUIT, houdende: 
1°. intrekking van het Koninklijk be

sluit van 8 Juni 1896 (Staatsblad n°. 91), 
gel ijk dat sedert gewijzigd is, waarbij met 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
15 Mei 1885, n°. 7, bepal ingen zijn vast
gesteld omtrent het maximum van het 
aantal verpleegden en het minimum van 
het getal geneeskundigen in het krnnk
zinnigengesticht "Vel dwij k" te Ermelo; 

2°. het verleenen van vergunning aan 
de Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankz innigen in N ederland, geves
tigd te Utrecht, om van hare sticht ing 
,,Veldwij k" , gelegen in de gemeente Er
nielo, een gedeelte in te richten tot een 
gesticht voor krankzinnigen ; 

3°. aanwijzing van depaviljoenen"Rust
oord" en " Riethorst" gezamenlijk als eene 
inrichting, welke niet a ls krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daar in meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 15 Apri l 1932, n°. 1347, af
deeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blcul n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de w t 
van 31 Mei 1929 (Staatsblcul n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1932 wordt 

ingetrokken het Koninkl ijk besluit van 8 Juni 
1896, n°. 32, gelijk dat sedert gewijzigd is. 

krankz innigen worden verpleegd. 
Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 

wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw bepaalt voor elk paviljoen 
het t ijdstip, waarop dit in gebruik mag wor
den genomen en het maximum van het aantal 
verpleegden, dat daarin mag worden opge
nomen. 

5. In het gesticht voor krnnkzinnigen mo
gen niet meer dan 514 krankzinnigen, 205 
mannen en 309 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1936, nog 21 mannen 
en 44 vrouwen verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 13 vrouwen verpleegd 
worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen M inister 
van B innenlandsche Zaken en Landbouw mo
gen op het terrein van de stichting Veldwij k 
geen opstallen, tenzij overeenkomstig de tee
keningen en beschrijving, bedoeld in artikel 2 
worden opgericht en mag niet aan derden de 
beschikking over eenig deel van dit terrein 
worden gegeven. 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van de stichting, de rioleering 
en verdere inrichtingen op het terrein, zoo
mede in de omheining van de tu inen, geen 
verande1· ing worden aangebracht, we lke ten
gevolge zoude hebben, dat zij niet meer ge
heel overeenstemden met de teekeningen en 
beschrij ving, bedoeld in artikel 2. 

9. I n elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelij k 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

10 . De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten m inste 
4 geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn 
in eene woning op het terrein van de stichting 
en daarbuiten geen geneeskundige praktijk 
mogen uitoefenen. 

ll. Van elke opneming, ontslag of overlij
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftel ijke kennisgeving gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Mi 
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw is belast met het toezicht op de stichting. 

12 . De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt: 

l. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op de stichting. 

2. Aan de Vereeniging tot Christelijke ver
z01·ging van Krankz innigen in Nederland, ge
vestigd te Utrecht, wordt vergunning ver
leend om van hare Stichting Veldwijk, ge
legen in de gemeente Ermelo, de paviljoenen 
Overbosch, Lindenstein, Heesteroord, Lommer
lust, Bloemhof, Lagerhout, Hoogerhout, Laan- 1 
zicht, Tuinlust, Berkenhof, Groenehagen, Berg 
en Dal , Heuveloord, Dennenborst, Beuken
horst, Eikenste in, Houtrust, Dalrust, Vreden
hof, Voorheide, Ruimzicht, Sparrenheuvel , 
Woudeinde, Hoogstede en Heidehoeve in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 

1 aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. Zoowel voor het gesticht, bedoeld in het 

vorig lid, a ls voor de inrichting, bedoeld in 
artikel 3, zullen gelden de voorheen en thans 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
beschrijving. 

3 . De pavi ljoenen Rustoord en Riethorst, 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe

' vertrouwd; nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie-
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denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting 
nog noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden 
na het ontslag of overlijden van de verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan den 
inspeot.eur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schrift.Bl ijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of 
voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schel ijk is ; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in dit artikel mochten wor
den gegeven. 

13. Aan den inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de stichting. 

14. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 4, 7, 
8 en 12, zoomede een copie van de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aan
wezig zijn in de stichting en aan den inspec
teur, zoomede aan den Officier van Justitie, 
te allen tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1932. 

s. 172. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys de Beerenbrouck. 
( Uitgeg. 3 Mei 1 932 .) 

20 April 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 29 October 1931, tot inwilli
ging van het verzoek van het raadslid 
J. A . Wolf om den burgemeester te mogen 
interpelleeren over: 

1. het demonstratie-verbod op 1 Octo
ber aange,·raagd door het Werkloozen
Comité ter plaatse; 

2. het optreden der politie op het Markt
terrein tijdens de raadsvergadering op 13 
October. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 24 
Februa.ri 1932, n°. 1923, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

overwegende, dat de raad der gemeente 
Almelo bij besluit van 29 October 1931 hee_ft 
ingewilligd het verzoek van het raadslid J. A . 
Wolf, om den burgemeester dier gemeente te 
mogen interpelleeren over: 

1. het demonstratie-verbod op 1 October 
aangevraagd door het Werkloozen-Comité ter 
plaatse; 

2. het optreden der politie op het Markt
tenein tijdens de raadsvergadering op 13 Oc
tober; 

ovenvegende, wat het eerste punt betreft, 
dat de ingevolge artikel 47 der "Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Stad 
Almelo" aangevraagde vergunning tot het 
houden der demonstratie door den burgemees
ter niet is geweigerd, doch onder een aantal 
voorwaarden is toegestaan; dat de verzochte 
interpellatie derhalve moet worden geacht 
betrekking te hebben op de voorwaarden, door 
den burgemeester aan de verleende vergunning 
verbo,nden; dat de strekking van artikel 47 
van genoemde verordening geen andere kan 
zij n dan deze, dat het de beslis ing, of voor 
een bepaald geval van het daarin vervat al
gemeen verbod kan worden afgeweken, heeft 
willen stellen in handen van den burgemeester 
als hoofd der politie in de gemeente en als 
zoodanig met de handhaving der openbare 
orde bel ast; 

dat de door den burgemeester aan de ver
leende vergunning verbonden voorwaarden 
mitsdien uit politioneele ovenvegingen zijn 
gesteld; 

dat de verzochte interpellatie derhalve zou 
betreffen het beleid van den burgemeester ter 
zake van de politie; 

overwegende, wat het tweede punt betreft, 
dat de hier bedoelde interpellatie eveneens 
betrekking heeft op het beleid van den bur
gemeester ter zake van de politie; 

· overwegende, dat noch volgens de letter 
noch volgens den geest der gemeentewet aan 
den burgemeester verantwoordelijkheid jegens 
den gemeenteraad is opgedragen nopens het 
door hem gevoerde beleid ter zake van de 
politie in de gemeente; 

ovenvegende, dat mitsdien regen den zin 
van den burgemeester de gemeenteraad geen 
besluit als het onderhavige vermocht te nemen; 

overwegende, dat het bovenbedoelde raads
besluit mitsdien in strijd is met de gemeente
wet· 

G~let op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 Maart 1932, n°. 25); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 April 1932, n°. 
4821, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

Aln,elo te verruetigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1932. 

s. 173. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

M inister van B innenland,sche Zaken 
en Landbouw, 

Ruy s de Beerenbrouck. 
( Uit geg. 3 M ei 1932.) 

20 April 193.2. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de Visscherijwet 
(Staatsblad 1931, n°. 410) in werking 
treedt. 

B epaald op 1 Juli 1932. 

s. 174. 

20 April 1932. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der bepalingen betreffende 
het Leeningfonds 1914, ingesteld bij ar
tikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsblad 
n°. 612). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van den 16 April 1932, n°. 61, 
Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 20 der wet van den 19 
Maart 1932 (Staatsblad n° . 110), houdende 
bepalingen tot heffing van opcenten op den 
su ikeraccijns ten behoeve van het " Leening
fonds 1914"; tot verhooging van de opcenten 
ten behoeve van genoemd fonds op den wijn
accijns, op het zegelrecht van buitenlandsche 
effecten en op den tabaksaccijns voor sigaret
ten; tot heff ing van een invoerrecht op zuid
vruchten; tot beëindiging van de heffing van 
opcenten op de grondbelasting voor zoover het 
ongebouwd betreft, en tot beteugeling van 
den smokkelhandel in sigarettenpapier. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der bepalingen betreffende het 

Leeningfonds 1914, ingesteld bij artikel 31 
der Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612) en 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 Maart 
1932 (Staatsblad n°. 110), algemeen bekend 
te maken door bijvoeging van dien tekst in 
zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten April 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg. 29 April 1932.) 

BEPALINGEN BETREFFENDE HET 
LEENINGFONDS 1914. 

(voor zoover niet het tegendeel Is vermeld, 
komen de onder.staande artikelen voor In 
de Leenlngwet 1914, Staatsblad n°. 612, 
zooals die wet Is gewijzigd, laatstelijk bij de 
wet van 19 Maart 1932, Staatsbla1I n°. 110). 

Artikel 81. 
(Gewijzigd bij de wet van 15 M ei 1931 

(Staatsblad n°. 189). ) 
1. Er wordt een fonds ingesteld voor den 

dienst van de leening, bedoeld in de eerste 

afdeeling dezer wet en voor dien van de lee
ning bedoeld in de tweede afdeeling, indien 

1 die afdeeling in werking treedt. 
2. Van dit fonds genaamd "Leen ingfonds 

1914" worden de inkom ten en uitgaven jaar
lijks bij afzonderlijke begrooting vastgesteld. 

3. H et beheer van die begrooting heeft 
plaats door Onzen Minister van Financiën en 
is onderworpen aan dezelfde regelen als het 
beheer van de Rijksbegrooting. In afwijking 
van het bepaalde in de artikelen 2, 8 en 87 
der Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 
259), wordt voor de jaren 1931, 1932 en 1933 
deze begrooting in drie titels gesplitst, en wel: 

Titel. A. Gewone dienst. 
Titel B. Kapitaaldienst. 
Titel C. Crisisdienst. 

Artikel 32. 

(Gewijzigd bij de wet van 20 Januari 1917 
(Staatsblad n°. 192).) 

Ten laste van de begrooting van het Lee
ningfonds 1914 worden gebracht : 

a. de uitgaven voor rente, aflossing en 
amortisatie van de leening of leeningen inge
volge deze wet aangegaan; 

b. de kosten vallende op de uitgifte ( daar
onder begrepen de provis ie bedoeld in artikel 
9 dezer wet) dier leening of leeningen; 

c. de periodieke kosten van het beheer der 
leen ing of leeningen, daaronder begrepen de 
in artikel 1 bedoelde provisie wegens de uit
betaling van coupons in het buitenland; 

d;. een uitkeering ten bedrage van één mil
lioen gulden aan de algemeene middelen tot 
dekking der uitgaven begrepen in de Staats
begrooting; 1 

e. het vermoedelijk nadeelig saldo der re
kening van ontvangsten en uitgaven wegens 
de bij artikel 31 bedoelde begrooting over het 
voorafgaande jaar. 

Artikel 82bls. 

( Ingevoegd bij de wet van 15 M ei 1931 
(Staatsblad n°. 189).) 

Ten l aste van de begrooting van het Lee
ningfonds 1914 worden gedurende de jaren 
1931, 1932 en 1933 tevens gebracht uitgaven 
welke bij die begrooting als crisisuitgaven 
worden aangewezen. 

Artikel 31 der Leenlngwet 1916 (Staats • 
blad n°. 185). 

De uitgaven voor de rente en afloss ing der 
leening, bedoeld in de eerste afdeeling dezer 
wet, en die voor de rente en amo1·tisatie der 
leening, bedoeld in de tweede afdeeling dezer 
wet, indien die afdeel ing in toepassing komt, 
alsmede de kosten van de uitgifte dezer lee
ningen worden gebracht ten laste van de be
grooting van het Leeningfonds 1914, ingesteld 
bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsblad 
n°. 612). 

1 Deze bepaling is met ingang Yan 1 Juni 
1917 vervallen ingevolge het 5e lid van het 
bij de wet van 20 J anuari 1917 (Staatsblad 
n°. 192) ingevoegde artikel 36bis. 
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Artikel 31 cl er tweede Leenlngwet 1916 
(Staatsblad 11 °. ó33). 

De uitgaven voor de rente en a floss ing 
der leening, bedoeld in de eerste afdeeling 
dezer wet, en die voor de rente en amortisatie 
der leening, bedoeld in de tweede afdeeling 
dezer wet, indien die afdeeling in toepassing 
komt, alsmede de kosten van de u itgifte dezer 
leeningen worden gebracht ten laste van de 
begrooting van het Leeningfonds 1914, inge
steld bij artikel 31 der Leen ingwet 1914 
(Staatsblad n°. 612). 

Artikel 38 der Leenlngwet 1917 (Staats• 
blad n°. 710). 

1. De uitgaven voor de rente en aflossing 
der leening, bedoeld in de eerste afdeeling 
dezer wet, en die voor de rente en amortisatie 
der leening, bedoeld in de derde afdeeling 
dezer wet, indien die afdeeling in toepassing 
komt, alsmede de kosten van de u itgifte dezer 
leeningen worden gebracht ten laste van de 
begrooting van het Leeningfonds 1914, inge
steld bij artikel 31 der Leeningwet 1914 
(Staat.~blad n°. 612) . 

2. Eveneens wordt ten laste van d ie be
grooting gebracht het bedrag, waarmede het 
totaalbedrag, waarvoor krachtens artikel 5 de 
daarbedoelde schuldbekentenissen in betaling 
worden aangenomen, de gezamenlijke nominale 
waarde dier schuldbekentenissen overtreft. 

Artikel 32 cler Leenlngwet 1918 (Staats 
blad n°. 803) . 

De uitgaven voor de rente en aflossing 
der leening, bedoeld in de eerste afdeeling 
dezer wet, en die voor de rente en amortisatie 
der leening, bedoeld in de tweede afdeeling 
dezer wet, indien die afdeeling in toepassing 
komt, alsmede de kosten van de uitgifte dezer 
leeningen worden gebracht ten laste van de 
begrooting van het Leeningfonds 1914, inge
steld bij artikel 31 der Leeningwet 1914 
(Staatsb lad n°. 612). 

Artikel 14 der Leenlngwet 1919 (Staats 
blad 1920 n . 46). 

(Gewijzigd bij de wetten van 5 Juli 1920 (Stbl. 
n°. 342) en 28 Jul i 1924 (Stb l. n°. 364).) 

1. De uitgaven voor de rente en aflossing 
der in deze wet bedoelde leening, de in artikel 
16, 4de lid, bedoelde uitgaven voor amortisa
tie dier leening, de uitgaven voor den inkoop 
van schuldbekentenissen overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 17, alsmede de kosten van 
de uitgifte dier leening worden gebracht ten 
laste van de begrooting van het Leeningfonds 
1914, ingesteld bij artikel 31 der Leeningwet 
1914 (Staatsblad n°. 612), voor zoover die uit
gaven en kosten n iet, ingevolge het bepaalde 
in het volgend lid, moeten gebracht worden 
ten laste van hoofdstuk VIIA der Staatsbe
grooting. 

2. Van de in het vorig lid bedoelde uitga
ven en kosten wordt een deel ten I aste van 
hoofdstuk VIIA der Staatsbegrooting gebracht. 
Di t deel wordt vastgesteld op het bedrag der 
uitgaven en kosten, welke, krachtens de be
pal ingen dezer wet, verschuld igd zijn over een 
kapitaal van tweehonde,·d millioen gulden. 

Artikel 33. 

(Gewijzigd bij de wetten van 17 Maart 1916 
(Staatsblad n° . 135), 5 J uli 1920 (Staatsb lad 
n°. 342), 28 Juni 1926 (Staatsblad n°. 217), 
28 December 1926 (Staatsb lad n°. 431), 24 
Janua,·i 1930 (Staatsblad n°. 21), 15 M ei 1931 

(Staats blad, n° . 189) en 19 Maa,·t 1932 
(Staatsb lad n°. 110).) 

1. Tot dekki ng van de uitgaven begrepen 
in de begrootingen bedoeld bij artikel 31 wor
den bestemd en bij de wetten tot vaststelling 
van die begrootingen aangewezen: 

a. de opbrengst der heffingen in de vol
gende artikelen van deze afdeeling vastge
steld; 

al. de opbrengst van de Verdedigingsbe
lasting I en de Verdedigingsbelasting II over 

. de belastingjaren, loopende van 1 Mei 1920 
tot en met 30 April 1930; 

a 2 . de opbrengst van de Verdedigingsbe
lasting I over de belastingjaren, loopende van 
1 Mei 1930 tot en met 30 April 1934 ; 

a3 . in het jaar 1927 het voordeelig saldo 
van het bij artikel 7 der wet van 4 December 
1909 (Staatsblad n°. 375) ingestelde F onds 
van de suppletoire opbrengsten van den ac
cijns op binnen- en buitenlandsch gedistil
leerd; 

b. de ontvangsten van het Rijk voortvloeien
de uit de rente van voorschotten aan gemeen
ten en andere lichamen in verband met do 
buitengewone omstandigheden in de jaren 
1914 en 1915 ten laste van het Rijk verstrekt; 

c. de ontvangsten van het Rijk voortvloe ien
de uit den verkoop na de demobilisatie van 
land- en zeemacht van zaken , welke ten laste 
van het Rijk zijn gevorderd of aangekocht ten 
behoeve van de mobilisatie en van het in 
staat van verdediging brengen van stellingen 
en forten alsmede uit de restitutie van beta
lingen, welke ten laste van de hoofdstukken 
VI en VIII der Staatsbegrooting zijn gedaan 
uit de in verband met de buitengewone om
standigheden toegestane buitengewone credie
ten; 

cl. de renten, afloss ingen en alle andere 
ontvangsten verband houdende met de uitga
ven, gedaan ingevolge artikel 32bis; 

d. de rente, welke in het betrokken dienst
jaar door de koloniën aan 's Rijks schatkist 
wegens kasvoorschotten wordt vergoed, voor 
zoover de verstrekking dier voorschotten ge
acht moet worden slechts te kunnen zijn ge
schied ten gevolge van de ·aanwez igheid in 
's Rijks kas van gelden, verkregen door de 
in deze wet bedoelde leeni ng of leeningen; 

dl. eene uitkeering uit 's Rijks middelen 
tot zoodanig bedrag als wegens extra aflos
singen van voorschotten ingevolge artikel 38 
der \Voningwet en van voorschotten voor wo
ningbouw met premie wordt ontvangen, voor 
zoover dit bedrag strekt tot versterkte aflos
sing van Staatsschuld, waarvan rente en af
lossing ten laste van het Leeningfonds 1914 
wordt gebracht; 

e. het vermoedelijk batig saldo der rekening 
van ontvangsten en uitgaven wegens de bij 
artikel 31 bedoelde begrooting over het voor
afgaande jaar; 

/. de verjaarde renten a lsmede het bedrag 
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der u itgelote doch niet t ijdi g ter a fl oss ing 
aangeboden schuldbekentenissen der leening 
of leeningen in deze wet bedoeld; 

g . de opbrengst der invoerrechten op versche 
bananen, c itroenen, mandarij nen en sinaas
appelen. 

2. T usschen het bij artikel 31 ingestelde 
fonds en de m iddelen tot dekking van de u it
gaven , vervat in de Staatsbegrooting, heeft 
geen verrekening van rente pl aats. 

Artikel 34. 
(Gewijzigd bij de wet van 20 J.anuari 191"1 

(Staatsblad n°. 192).) 

Er worden geheven twintig opcenten: 
a. op de aanslagen in de grondbelasting 

over de belastingjaren 1915 en 1916 ; 
b. op de aanslagen in de personeele belas

ting over de jaren 1915 en 1916. 

Artikel 34bis. 
( I ngevoegd bij de wet van 20 J anuari 191"1 
(Staatsblad n° . 192). Gewijzigd bij de wet van 

19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 110).) 

Er worden geheven : 
a. twintig opcenten op de aansl agen in de 

grondbelasting over de belastingjaren 1917 
tot en met 1932; 

b. twintig opcenten op de aanslagen in de 
grondbelasting wegens gebouwde eigendom
men over het belastingjaar 1933. 

Artikel 34ter. 
( l ngevoegd bij de wet van 20 J anuari 191"1 
(Staatsblad n°. 192). Gewijzigd bij de wetten 
~-an 22 December 1919 (Staatsblad n°. 850) 

en 15 J uli 1929 (Staatsblad n°. 388).) 

Er worden geheven op de aanslagen in de 
personeel e belasti ng: 

I . over het belastingjaar 1917: 
a. twintig opcenten; 
b. behalve de onder a bedoel de opcenten 

tachtig opcenten op de aanslagen naar den 
vij fden en den zevenden grondslag der be
lasting: 

II. over de belastingjaren 1918 en 1919: 
a. tien opcenten op de aanslagen van hen, 

voor wie de belastbare huurwaarde het twee
voud van de som, in artikel 12 der wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) bepaald, te 
boven gaat, doch niet meer is dan het vier
voud dier som; 

b. twintig opcenten op de aansl agen van 
hen, voor wie de belastbare huurwaarde meer 
bedraagt dan het v iervoud van de som, in 
artikel 12 der wet van 16 Apri l 1896 (Staats
blad n°. 72) bepaald, alsmede op de aanslagen 
van hen, die niet in den zin der genoemde 
wet gebruiker van een perceel zijn; 

c. behalve de onder a en b bedoelde op
centen, tachtig opcenten op de aanslagen naar 
den vij fden en den zevenden grondslag der 
belasting; 

III. over de belastingjaren 1920 tot en 
met 1930: 

a. tien opcenten op de aanslagen van hen, 
voor wie de belastbare huurwaarde meer be
d raagt dan het tweevoud van de som, in ar
t ikel 12 der wet van 16 Apri l 1896 (Staats-

blad n°. 72) bepaald - gelij k deze wet op 1 
Januar i 1920 za l luiden -, doch niet meer is 
dan het viervoud d ier om; 

b. twintig opcenten op de aanslagen van 
hen, voor wie de belastbare huurwaarde meer 
bedraagt dan het viervoud van de som, in 
artikel 12 der wet van 16 Apr il 1896 (S taats
blad n°. 72 ) bepaald - gelijk deze wet op 
1 J a nuari 1920 zal luiden -, alsmede op de 
aanslagen van hen, d ie niet in den zin der 
genoemde wet gebruiker van een perceel zijn ; 

c. behalve de onder a en b bedoelde op
centen, tachtig opcenten op de aanslagen naar 
den vierden en den vij fden grondslag der 
belasting. 

Artikel 35. 

(Gewijzigd bij de wetten van 2"1 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 168) en 20 Januari 1917 

(Staatsblad n°. 192).) 

Er worden geheven drie en dertig opcenten: 
a. op de aanslagen in de inkomstenbelas

t ing over de belastingjaren loopende van 1 
Mei 1915 tot en met 30 Apr il 1917 op te 
leggen aan de in a rt ikel 1, onder a en c, en 
in artikel 2 der wet op de Inkomstenbelasting 
1914 bedoelde belastingpl ichtigen ; 

b. op de aanslagen in de inkomstenbelas
ting op te leggen aan de in artikel 1, onder b, 
der wet op de Inkomstenbel asting 1914 be
doelde belastingplichtigen, wegens uitdeelin
gen a ls bedoeld in artikel 20 d ier wet, be
trekking hebbende op een boekjaar welks 
einde valt in de hiervornn onder a genoemde 
belastingjaren; 

c. op de aanslagen in de vermogensbelas
t ing over de bel astingjaren loopende van 1 
Mei 1915 tot en met 30 Apr il 1917. 

Artikel 35bls. 

( Ingevoegd bij de wet van 20 J anuari 191"1 
(Staatsb lad n°. 192). Gewijzigd bij de wet op 
de Dividend.. en Tantiè?nebelasting 191"1 en 
bij de wetten van 11 .April 1919 (Staatsblad 

n°. 172) en. 22 Decen,ber 1919 (Staatsblad 
n°. 850).) 

Er worden geheven: 
I. veertig opcenten: 
a. op de aanslagen in de vermogensbelas

ting over de belastingjaren, loopende van 1 
Mei 1917 tot en met 30 April 1919; 

b. op de aanslagen in de inkomstenbelas
ting over de belastingjaren, loopende van 1 
Mei 1917 tot en met 30 April 1919, op te 
leggen aan de in artikel 1, onder a en c, en 
in artikel 2 der Wet op de Inkomstenbelas
t ing 1914 bedoelde hela t ingplicht igen; 

II. drie en dertig opcenten op de aanslagen 
in de inkomstenbelasting wegens u itdee lingen 
als bedoeld in artikel 20 der Wet op de I n
komstenbelasting 1914, betrekking hebbende 
op een boekjaar, dat vóór 1 Mei 1918 eindigt, 
alsmede op de aan lagen in de d ividend- en 
tantièmebelasting wegens uitcleeli ngen a ls be
doeld in artikel 2 en salarissen als bedoeld in 
artikel 7 der Wet op de Dividend- en T antième
belasting 1917, betrekking hebbende op een 
boekjaar, welks einde valt tusschen 30 Apr il 
1918 en 1 Mei 1934. 
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Artikel 85ter. 
(Ingevoegd bij de wet van 11 April 1919 
(Staatsblad n°. 172). Gewijzigd bij de wetten 
van 28 Deceniber 1926 (Staatsb lad n°. 431) en 

16 Maart 1928 (Staatsblad n°. 66).) 

Er worden geheven: 
a. vijf en twintig opcenten op de aanslagen 

in de vermogensbelasting over de belasting
jaren, loopende van 1 Mei 1919 tot en met 30 
April 1928 ; 

b. vijf en twintig opcenten op de aanslagen 
in de inkomstenbelasting over de belasting
jaren, loopende van 1 Mei 1919 tot en met 
30 April 1927, op te legen aan de in artikel 
1, onder a en c, en in artikel 2 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 bedoelde belasting
plichtigen. 

Artikel 35quater. 
(Ingevoegd bij de wet van 16 Maart 1928 

(Staatsblad n°. 66).) 

Er worden geheven: 
vijf en twintig opcenten op de aanslagen in 

de vermogensbelasting over de belastingjaren, 
loopende van 1 Mei 1928 tot en met 30 April 
1934. 

Artikel 85qulnqules. 
(Ing evoegd bij de wet van 24 Januari 1930 

(Staatsblad n°. 21).) 

Er worden geheven: 
twintig opcenten op de aanslagen in de in

komstenbelasting over de belastingjaren, loo
pende van 1 Mei 1930 tot en met 30 April 
1934. 

Artikel 86. 
(Gewijzigd bij de wet van 20 Januari 1917 

(Staatsblad n°. 192).) 

1. Er worden geheven: 
a. met afwijking van het bepaalde in ar

tikel 15 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 155) 

vijf tig opcenten op de zegelrechten, van bui
tenlandsche effecten geheven of verschuldigd 
geworden in het tijdperk van 1 Januari 1915-
31 December 1916. 

Onder buitenlandsche effecten worden ver
staan die welke buiten het Rijk in Europa zijn 
opgemaakt en de hier te lande opgemaakte 
bewijzen van aandeel in geldleeningen of ren
ten ten laste van buitenlandsche corporatiën 
en personen en in maatschappijen, waarvan 
de zetel buiten het Rijk in Europa is ge
vestigd. 

b. met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6 der wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 224} 

tien opcenten op de rechten en boeten van 
registratie, a lsmede op de rechten en boeten 
van hypotheek, verschuldigd van alle in het 
tijdperk van 1 Januari 1915-31 Decembe1· 
1916 geregistreerde akten. Deze opcenten wor
den niet geheven van de rechten en boeten 
verschuldigd op a kten, welke vóór 1 Januari 
1915 eene zekere dagteekening hebben verkre
gen, a lsmede op die akten, welke volgens hare 
dagteekening vóór dat tijdstip zijn opgemaakt 
en binnen de voor die akten bij de wet vast-

gestelde termijnen ter registratie worden aan
geboden. 

2. In afwijking van het bij het vorig lid 
bepaalde, worden deze tien opcenten wel ge
heven op de rechten van registratie en van 
hypotheek, welke ten gevolge van eene in het 
tijdperk van 1 Januari 1915-31 December 
1916 vervulde voorwaarde vorderbaar worden 
op vóór dit tijdstip geregistreerde akten, als
mede op de rechten en boeten van registratie: 
verschuldigd van testamenten gedurende dat 
tijdperk door den dood bekrachtigd. 

Artikel 86bls. 

( I ngevoegd bij de wet van 20 Januari 1917 
(Staatsblad n°. 192). Gewijzigd bij a,·t. 103 
der Registratiewet 1917 (wet van 22 Maart 
1917, Staatsblad n°. 243) en bij de wet van 

19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 110).) 

1. Er worden geheven: 
a. een zoodanig aantal opcenten op de 

zegelrechten van buitenlandsche effecten, ge
heven of verschuldigd geworden in het tijd
perk van 1 J anuari 1917-31 December 1933, 
als gelijk staat met eene heff ing van twintig 
cent van iedere honderd gulden van het ka
pitaal in het stuk uitgedrukt. 

Onder buitenlandsche effecten worden ver
staan: 

1'0 • die, welke buiten het Rijk in Europa 
zijn opgemaakt, en de hier te lande opge
maakte bewijzen van schuld uit geldleeningen 
en rente-schuldbewijzen ten laste van buiten
landsche lichamen en personen en bewijzen 
van aandeel of deelgerechtigdheid in ven
nootschappen, maatschappijen of vereenigin
gen, waarvan de zetel buiten het Rijk in 
Europa gevestigd is, en 

2°. certificaten, welke ter zake van de 
onder 1 °. bedoelde effecten door administratie
kantoren hier te lande zijn opgemaakt. 

Met afwijking van het hiervoor bepaalde 
worden op de zegelrechten, welke geheven of 
verschuldigd worden in het tijdvak van 1 April 
1932 tot en met 31 December 1933, een zoo
danig aantal opcenten geheven als gelijk staat 
met een heffing van tachtig cent van iedere 
honderd gulden van het kapitaal in het stuk 
uitgedrukt. 

b. tien opcenten op de rechten en boeten 
van registratie, alsmede op de rechten en boe
ten van hypotheek, verschuldigd van a lle in 
het tijdperk van 1 J anuari 1917-31 December 
1933 geregistreerde of ingeschreven akten. 
Deze opcenten worden niet geheven van de 
rechten en boeten, verschuldigd op akten, 
welke vóór 1 Januari 1915 een zekere dag
teekening hebben verkregen. 1 

2. In afwijking van het bij het vorig lid 
bepaalde, worden deze tien opcenten wel ge
heven op de rechten van regjstratie en van 
hypotheek, welke, ten gevolge van eene in 

1 Het onder b bepaalde is met ingang van 
1 Juni 1917 vervallen ingevolge art. 103 der 
Registratiewet 1917 (wet van 22 Maart 1917, 
Staatsblad n°. 243), welke ingevolge Konink
lijk besluit van 4 Mei 1917 (Staatsblad n° . 
384) met ingang van 1 Juni 1917 in werking 
is getreden. 
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het tijdperk van 1 Januari 1917-31 Decem
ber 1933 vervulde voorwaarde, vorderbaar 
worden op vóór 1 J anuar i 1915 geregistreerde 
akten, alsmede op de rechten en boeten van 
registratie, verschuldigd van testamenten, ge
durende dat tijdperk door den dood bekrach
tigd. 

3. Het onder b bepaalde vervalt met in
gang van den dag, waarop de wettelijke voor
schriften op de registratie, welke op 31 De
cember 1916 van ki-acht waren, door eene 
nieuwe wettelijke regeling worden vervangen. l 

4. De heffing van tien opcenten blijft ge
handhaafd voor die akten, welke reeds vóór 
den dag, waarop de in het vorig lid bedoelde 
regeling in werking treedt, zekerheid van dag
teekening hebben gekregen en volgens de 
vroegere wetsbepalingen binnen een zekeren 
termijn na de opmaking ter registratie worden 
aangeboden. 

5. Met ingang van dienzelfden dag vervalt 
het bepaal de bij artikel 32, onder letter d, der 
Leeningwet 1914 met dien verstande, dat over 
het jaar 1917 van de som van een millioen 
gulden alsnog zooveel twaalfden ten laste van 
het Leeningfonds 1914 en ten bate van de 
algemeene middelen tot dekking der uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting, worden ge
bracht, als op dien dag sedert 1 Januari 1917 
geheele maanden zijn verstreken. 

Artikel 37. 

(G ewijzigd bij de wetten van 20 J anuari 1917 
(Staatsblad 11,0. 192), i!l4 Januari 1930 (Staats
blad n° . 21), 15 M ei 1931 (Staatsblad n°. 189) 

en 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 110).) 

Er worden geheven: 
a. tien opcenten op den gedistilleerdaccijns. 

die in het tijdperk van 1 Januari 1915-31 
December 1933 vorderbaar wordt; 

b. tien opcenten op den accijns op de soor
ten van suiker, genoemd in artikel 1, § 1, 
letters a, b, c, d en f van de Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425), welke geheven wordt in 
het tijdvak van 1 April 1932 tot en met 31 
December 1933 ; 

c. twintig opcenten op den accijns geheven 
van wijn, die in de jaren 1915 tot en met 
1933 wordt ingevoerd, h ier te lande vervaar
digd of uitgeslagen uit entrepot of uit een 
bergplaats, als bedoeld in artikel 14 der wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), als
mede op den wijnaccijns, die in dat tijdperk · 
ter zake van ondermaat in een particulier 
entrepot moet worden ingevorderd. Met af
wijking van het in den vorigen zin bepaalde 
worden voor het tijdvak van 1 April 1932 tot 
en met 31 December 1933 in de plaats van 
twintig, tachtig opcenten geheven, met dien 
verstande, dat de heffing tot twintig opcenten 
blij ft beperkt voor wijn, ten aar,~ien waarvan 
ten genoegen van Onzen Minister van Finan
ci ën wordt aangetoond, dat hij is vervaardigd 
uit andere versche boomvruchten dan druiven; 

d. dertig opcenten op den tabaksaccijns op 
sigaretten, welke geheven wordt in het t ijdvak 
van 1 Juni 1931-31 December 1933. Met af
wijking van het hier bepaalde worden voor het 

l Zie noot op de vorige bladzijde. 

tijdvak van 1 April 1932 tot en met 31 De
cember 1933 in de plaats van dertig, vijftig 
opcenten geheven. 

Artikel 16 der Leenlngwet 1919 {Staats 
blad 1920 11°. 46). 

(Gerwijzigd bij de wet van 5 Jul i 1920 
(Staatsblad n° . 342).) 

Aan de middelen tot dekking der uitgaven 
van het Leeningfonds 1914 wordt jaarlijks, te 
beginnen met het jaar 1919 , uit 's Rijks Mid
delen tot dekking der uitgaven, vervat in de 
begrooting der Staatsuitgaven, toegevoegd een 
zoodanig bedrag als noodig is opdat in het 
betrokken jaar uit het fonds, afgezien van de 
ontvangsten als bedoeld in artikel 33c der 
Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612), kunnen 
worden voldaan: 

1. de rente van de 4½ pct. vrijwillige lee
ning 1916; 

2. de a flossing van die leening ten be
drage als in artikel 10 der Leeningwet 1916 
(Staatsblad n°. 135) is omschreven ; 

3. de rente van de 4 pct. vrijwilli ge lee
ning 1916; 

4. de afloss ing van die leening ten bedrage 
als in artikel 10 der tweede Leeningwet 1916 
(Staatsblad n°. 533) is omschreven; 

5. de rente van de 4½ pct. vrijwillige lee
ning 1917; 

6. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 14 der Leeningwet 1917 (Staats
blad n°. 710) is omschreven; 

7. de rente van de 5 pct. vrijwilli ge lee
ning 1918; 

8. de a flossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 11 der Leeningwet 1918 (Staats
blad n°. 803) is omschreven; 

9. de in artikel 14 bedoelde uitgaven en 
kosten voor de in deze wet bedoelde leening, 
voor zoover die uitgaven en kosten niet, in
gevolge het tweede lid van dat artikel , moeten 
gebracht worden ten la te van Hoofdstuk VIIA 
der Staatsbegrooting. 

s. 175. 

21 A'J)'l'il 1932. WET, houdende wettelijke 
voorziening naar aanleiding van het Ko
ninklijk besluit van 8 December 1931 
(Staatsblad n°. 501), tot overbrenging van 
de zorg voor de uitvoering van wetten en 
Koninklijke besluiten betreffende den land
bouw, de visscherij en de statistiek, voor 
zooveel het Departement van Binnenland
chè Zaken en Landbouw thans daarmede 

belast is, naar dat van Arbeid, H a ndel en 
Nijverheid en van de zorg voor de volks
gezondheid, de werkloo beidsverzekering en 
de arbeidsbemiddeling van laatstgenoemd 
Departement naar het eerstgenoemde en 
tot naamsverandering van beide Departe
menten. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is wettelijke voorziening te 
treffen naar aanleiding van het Koninklijk 
besluit van 8 December 1931 (Staatsblad n°. 
501); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. De bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen beti:effende, genoemd in Ons be
sluit van 8 December 1931 ( taatsblad n°. 
501} en bij bestaande wetten opgedragen aan 
Onzen Minister van Binnenland che Zaken en 
Landbouw of van Arbeid, Handel en Nijver
heid, gaan over op Onzen Minister van Eco
nom ische Zaken en Arbeid respectievelij k van 
Binnenland che Zaken. 

2. De verplichtingen, onderwerpen betref
fende, bedoeld in artikel 1, welke in bestaan
de wetten tegenover Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw of van Ar
beid, Handel en Nijverheid zijn opgelegd, 
worden geacht na het in werking treden vau 
deze wet te zijn opgelegd tegenover Onzen 
M inister van Economische Zaken en Arbeid 
respectievelijk van Binnenlandsche Zaken. 

3. De Ministerieele beschikkingen, aanwij
zingen en andere beslissingen, die vóór het in 
werking treden van deze wet krachtens eenige 
wet of krachten eenig Koninklijk besluit doOl' 
den l\Iinister van Binncnlandsche Zaken en 
Landbouw of van Arbeid, Handel en N ij ver
heid zij n g nomen of gedaan betreffende on
derwerpen, genoemd in het bes luit, in artikel 
1 aangehaald, worden geacht te zijn gehand
haafd door Onzen Minister van Economische 
Zaken en Arbeid, respectievelijk van Binnen
landsche Zaken. 

4. Bij de uitvoering van overeenkomsten, 
waarin de Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw of van Arbeid, Handel en ij
verheid als vertegenwoordiger van het Rijk is 
opgetreden, zal het Rijk worden vertegenwoor
digd door Onzen Minister van Economische 
Zaken en Arbeid respectievelijk van Binnen
landsche Zaken in overeenstemming met de 
overdracht van de zorg, in artikel 1 bedoeld. 

5. Wanneer in akten van oprichting van 
naamlooze vennootschappen, in statuten van 
vereenig ingen of in stichtingsbrieven aan het 
Rij k eenige bevoegdheid i toegekend of 
eenige medewerking van het Rijk als ver
eischte is ge teld, en daarbij de Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw of van 
Arbeid, Handel en Nijverheid als ve1·tegen
woordiger van den Staat is aangewezen, zal, 
ind ien het een onderwerp betreft, genoemd in 
het besluit, in artikel 1 aangehaald, bij de 
toepa ing van die bepalingen het Rijk worden 
vertegenwoordigd door Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid respectievelijk 
van Binnenlandsche Zaken. 

6. Het beheer van de hoofdstukken V en X 
der R ij ksbegrootingen voor 1930 en 1931 wordt 
zonder een ige beperking uitgeoefend respec
tieve lijk door Onzen Minister van B innen
landsche Zaken en Onzen l'viinister van Econo
mische Zaken en Arbeid. 

D posten, zooals die bij de begrootingswet 
voor het dienstjaar 1932 zijn of zullen worden 
vastgesteld onder Hoofdstuk V artikelen 2 tot 
een bedrag van f 12,588, 37 en 38, respectie
velij k tot een bedrag van f 605,830 en van 
f 219,852, 39, 40, 48, 74 tot en met 168 en 
176, worden onder den titel Oud-Hoofdstuk V, 
met de bijbehoorende benaming n van afdee
lingen, c.q. onderafdeelingen, paragrafen en 
onderdeelen van paragrafen, beschouwd deel 
uit te maken van Hoofdstuk X voor het 
dienstjaar 1932. 

De posten, zooals d ie bij de begrootingswet 
van het dien tjaar 1932 zijn of zu llen worden 
vastgesteld onder Hoofd tuk X artikelen 2 
tot een bedrag van f 330,0 5, 41 tot en met 
53 en 99 tot en met 183, worden onder den 
titel Oud-Hoofdstuk X, met de bijbehoorende 
benamingen van afdeel ingen, c. q. onderaf
deelingen en paragrafen, beschouwd deel uit 
te maken van Hoofdstuk V voor het dienst
jaar 1932. 

Tengevolge van het bepaalde in de 2e en 
3e alinea van dit artikel worden de hoofd
stukken V en X der Rijksbegrooting ,·oor het 
dienstjaar 1932 gewijzigd als in bijgevoegdcn 
staat is aangegeven. 

De bevoegdheid tot af. en overschrijving uit 
den post voor onvoorziene uitgaven, toege
kend bij de wetten tot vaststelling van de 
hoofdstukken V en X der Rijksbegrooting voor 
het dien tjaar 1932, wordt ten aanzien ,·an de 
in de vorige leden genoemde begrootingsarti
kelen uitgeoefend op den post voor onvoor
ziene uitgaven van de Hoofd tukken der be
grootingen, waarvan die begrootingsartikelen 
deel uitmaken. 

7. Ter plaatse waar in wettelijke maafrege. 
Jen de linister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw wordt genoemd, wordt daaronder 
verstaan: 

a. voor wat betreft onderwerpen, genoemd 
onder I van Ons besluit van 8 December 1931 
(Staatsblad n°. 501}, de Minister van Econo
mische Zaken en A,·beid; 

b. voor wat betreft andere onderwerpen de 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Ter plaatse waar in wettelijke maatregelen 
de Mini ter van Arbeid, Handel en Iijverheid 
wordt genoemd, wordt daaronder verstaan: 

a. voor wat betreft onderwerpen, genoemd 
onder II van Ons besluit van 8 December 1931 
(Staatsblad n° . 501}, de Minister van Binnen
] andsche Zaken; 

b. voor wat betreft andere onderwerpen de 
Minister van Economische Zaken en Arbeid. 

8. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten April 

1932. 
WILHELMlt'\TA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Z aken 

en Landbouw, 
Ruys de Beerenbrouck. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 25 April 1932.) 

STAAT van wijzigingen in de hoofdstukken 
V en X de,· Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1982, ingevolge artikel 6, 4e lid, 
van de wet van 21 April 1982 (Staatsblad, 
n°. 175). 

a. Hoofdstuk V. 

I. TITEL A. GEWONE DIE ST. 

Afdeeling I. 
Artikel 2 wordt verminderd met 
Afdeeling III. 
Artikel 37 wordt verminderd met 
Artikel 38 wordt verminderd met 

f 12,588 

605,830 
219,852 
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Artikelen 39, 40 en 43 vervallen. 
Afdeel ingen IX en X vervallen. 

IL TITEL B. KAPITAALDIENST. 

Afdeeling II vervalt. 
Onder den titel "Oud-Hoofdstuk X" wordt 

het hoofdstuk aangevuld met de posten, onder 
b bedoel d , zooals deze naar dit hoofdstuk over
gaan, met de bijbehoorende benamingen van 
afdeelingen, c.q. onderafdeelingen, paragra
fen en arti kei en. 

Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst ver-

hoogd met ............ .. 
Titel B. Kapitaaldienst ver-

minderd met ........ .. .... .. .. .. . 
de Geheele Dienst verhoogd met 

b . Hoofdstuk X . 

f 10,210,186 

300,000 
9,910,186 

TITEL A. GEWONE DIENST. 

Afdeeling I. 
Artikel 2 wordt verminderd met f 330,085 
Afdeelingen IV en VI vervallen. 
Onder den titel "Oud-Hoofdstuk V" wordt 

het hoofdstuk aangevuld met de posten, onder 
a bedoeld, zooals deze naar dit hoofdstuk over
gaan, met de bijbehoorende benamingen van 
afdeelingen, c. q. onderafdeelingen, paragra
fen, onderdeelen van paragrafen en artikelen. 

Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst ver-

m inderd met ........ .. .... f 10,210,186 
Titel B. Kapitaaldienst ver-

hoogd met .... .......... 300,000 
de Geheele D ienst verminderd 

met ............ ............. .. ........ 9,910,186 

Ons bekend, 
De M inister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Ruys d e Beer e nbrouck. 
De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 

T. J. Vers c hu u r. 

s. 176. 

22 April 1932. BESLUIT, wa arbij met toe
passmg van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249), een bedrag 
uitgetrokken op de begrooting van het 
Staatsbedrij f der A lgemeene Landsdruk
kerij voor 1931 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrij f voor het dienstjaar 
1932, 

s. 177. 

22 April 1932. BESLUIT, bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
den 30sten October 1930 (Staatsblad n°. 
416), tot regeling van het toegepast;.. 
natuurwetenschappel ij k onderzoek, en van 
het Koninklijk besluit van den 16den 
September 1931 (Staatsblad n°. 401), tot. 
uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 
van die wet. 

In werking get,·eden 1 M ei 19312. 

s. 178. 

23 April 1932. BESLUIT tot vaststell ing van 
den datum van inwerk ingtreding van het 
Koninklijk besluit van 8 December 1931 
(Staats blad n°. 501) en van de wet van 
21 April 1932 (Staatsblad n°. 175), (be
treffende naamsverandering van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en tot overbrenging van de 
behandeling van enkele onderwerpen van 
het eene Departement naar het andere) . 

In we1·king getreden 1 Mei 1932. 

s. 179. 

23 Ap,·il 1932. BESLUIT tot uitbre iding van 
het mijnveld van de Staatsmijn Maurits. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Waterstaat van 22 Maart 1932, La. C.C.C., 
Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Gez ien artikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n °. 170), zooals deze het laatst is 
gewijzi gd bij de wet van 17 Maart 1923 
(Staatsblad n°. 102) , en Onze beslui ten van 
12 Maart 1915 (Staatsblad n°. 146), 31 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 283) en 9 Juli 1931 
(Staatsblad n°. 307); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1932, n° . 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
n ister van Waterstaat van 20 April 1932, n°. 
483, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de bij Ons bovengenoemd 

besluit van 12 Maart 1915 ter ontginning aan
gewezen m ijn (Staatsmijn Mauri ts), waarvan 
het mijnveld werd uitgebreid bij Onze boven
genoemde besluiten van 31 J uli 1926 en 9 
Juli 1931; nader wordt u itgebreid met een 
terrein, op de bij dit beslu it behoorende kaart 
met rood gearceerd, 1 en mitsdien begrensd 
wordt a ls volgt: 

a. ui tgaande van het punt, waar noordoos
tel ij k van Lutterade de as van den spoorweg 
van Maast,·icht naar Sittard de as van den 
Boschweg snijdt, door de as van den Boschweg 
in noordwestelij ke r ichting en in aansluiting 
hieraan door de as van den Urmonderweg en 
van den Buurtweg, tot waar deze laatste de 
as van de Urmonderbaan snijdt ; 

b. van dit punt door de as van de Urmon
derbaan in westelij ke richting, tot waar deze 
de as van den Veldweg van de Urmonderbaan 
naar den Bergerweg ontmoet; 

c. van dit punt door een rechte lijn in 
noordwestelijke richting naar het snijpunt van 
de assen van de Oude Postbaan en den Ber
gersteenweg; 

d . van di t punt door de as van den Berger
steenweg in noordweste lijke richting, tot waar 
deze de as van den Meulenweg srujdt; 

e. van dit punt door de as van den Meulen
weg in zuidelijke richting, tot waar deze de 
as van de Koestraat ontmoet; 

/. van dit punt door de as van de Koestraat 
in westelij ke richting, tot waar deze de as 
van de Steegstraat snijdt; 

1 De kaart wordt niet gedrukt. 
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g. van dit punt door de as van de Steeg
straat in zuidwestelijke richting, tot waar deze 
de as van de Bergstraat ontmoet; 

h. van dit punt door de as van de Berg
straat, tot waar deze de as van de Dorpstraat 
van Urmond ontmoet; 

i. van dit punt door de as van de Dorp
straat van Urmond in zuidwestelijke richting 
en in aansluiting hieraan door de as van den 
Gemeenweg, tot waar deze de as van den 
Dijkweg ontmoet; 

j. van dit punt door de as van den Dijk
weg en van de Steemvegstraat, tot waar deze 
laatste weder de as van den Gemeenweg 
snijdt; 

k. van dit punt door de as van den Ge
meenweg in zuidelijke richting, tot waar deze 
de as van den Korenwijersweg ontmoet; 

1. van dit punt door de as van den Koren
wijersweg, tot waar deze de as van den Onder
genhousweg ontmoet; 

ni. van dit punt in oostelijke richting ach
tereenvolgens door de as van den Ondergen
housweg, van den Kapelbergweg en van de 
Kapelsteeg, tot waar deze laatste de as van 
de Keereindstraat ontmoet; 

n. van dit punt in oostelijke richting door 
de as van de Keereind traat en van den 
Steinderweg, tot waar deze laatste de as van 
den K eiveldsweg ontmoet; 

o. van dit punt door een rechte lij n in oos
telijke richting naar het snijpunt van de assen 
van den Middelweg en den Vondelsweg; 

p . van dit punt door de as van den Von
delsweg in zuidoostelijke richting, tot waar 
deze de as van den Bloote weg ontmoet; 

q,. van dit punt door de as van den Bloote 
weg in noordoostelijke richting, tot waar deze 
de as van den Slijpenweg ontmoet; 

r. van dit punt door de as van den Slijpen
weg, tot waar deze de as van de Beeker Dorp-
straat ontmoet; · 

s. van dit punt door de as van de Beeker 
Dorpstraat in noordoostelijke richting en in 
aansluiting hieraan door de as van den Vroen
hofsteegweg en van de Boekestokerstraat, tot 
waar deze laatste de as van den Wijden weg 
ontmoet; 

t. van dit punt door de as van den Wijden 
weg en in aansluiting hieraan door de as van 
de Molenstraat, tot waar deze de as van den 
spoorweg van Sittard naar Heerlen snijdt; 

u. van dit punt door de as van den spoor
weg van Sittard naar Heerlen in noordelijke 
richting, tot waar deze de as van de Daniker
straat snijdt; 

v. van dit punt door de as van de Daniker
straat, tot waar deze de as van de Eisender
straat snijdt; 

w. van dit punt door de as van do Eisender
straat in noordelijko richting en in aaruiluiting 
hieraan door de as van de Peterstraat, 'yan de 
Dorpstraat van Geleen (ten deele genaamd 
Het Einde) en van de Hongerstraat, tot waar 
dezo laatste de as van den Dassenkuilderweg 
ontmoet; 

x. van dit punt door de as van den Dassen
kuilderweg en van den Boschweg naar het 
uitgangspunt. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvooring van dit besluit, dat in het Staats-

blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 23sten April 1932. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Wate1·staat, P.J. Re y me r. 
(Uitg eg. 10 M ei 1932. ) 

"· 180. 

25 April 1932. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklij k Besluit van 9 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 383), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 119, eerste lid, der 
Ziektewet, zooals dat bes! uit is gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 19 October 1929 
(Staatsblad n°. 462). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister ·van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Maart 
1932, n°. 300, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 119, eerste lid, der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den l.2den April 1932, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 21sten April 1932, 
n°. 910, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 9 Juli 1929 

(Staatsblad n°. 383), gewijzigd bij dat van 
19 October 1929 (Staatsblad n°. 462) en te 
bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel 7 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 9 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 383) wordt als volgt gelezen: 

,,Het in artikel 6, eerste lid, bedoelde on
derzoek heeft voor elke bedrijfsvereeniging ten 
minste éénmaal per jaar plaats.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 10 M ei 1932.) 

s. 181. 

25 April 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Britschen Gezant te 's-Graven
hage en den Minister van Buitenl andsche 
Zaken gewisselde nota's dd. 28 J anuari en 
5 April 1932, betreffende de toepasselijk
heid van het op 26 Sept. 1898 te L onden 
tusschen Nederland en G.·oot-Britannië ge
sloten uitleveringsverdrag (Staatsblad 1899 
n°. 15) op T1·ansjordanië. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen den Britschen Gezant te 

's-Gmvenhage en Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 28 J a
nuari en 5 April 1932, waarbij is overeenge-

1 
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komen om de bepalingen van het op 26 Sep
tember 1898 te Londen, tusschen N ederland en 
Groot-Britan11ië gesloten uitleveringsverdrag 
(Staatsblad 1899, n°. 15) toepasselijk te ver
ki aren op Transjordanië; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten April 
1932, Directie van het Protocol , n°. 13236; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde nota's, waarvan een afdruk 

en eene vertaling hierbij zijn gevoegd, te doen 
bekend maken door de plaatsing van dit Be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depai-temen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe- . 
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1932. 

WILHELM! A. 
De llfiniste,· van Buitenlandsche Zak,n, 

B e e l a e r t s v a n B l o k I a n d. 

British Legation. 
N°. 15 

(56/2/32). 

(Uitgeg. 10 Mei 1932.) 

The Hague, 28th. January 1932. 

Monsieur Ie Ministre, 

With reference to the Note n° . 163 which 
His Majesty's Chargé d' Affaires had the 
honour to address to Your Excellency on the 
1st. December, 1927, I have the honour to 
inform you that His Majesty's Government in 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland consider it desirable that 
the provisions of existing extradition treaties 
concluded by His Majesty and already made 
applicable to Palestine (excluding Transjor
dan) should now be made appl icable to Trans. 
jordan. 

I have accordingly the honour to enquire 
whether the Netherlands Government agree 
that the provisions of the extradition treaty 
signed at Londen on the 26th September, 1898 
shall be deemed to apply to Transjordan. In 
this event the present Note and Your Excel
lency's reply to that effect would be regarded 
as placing upon forma! record the understan
ding arrived at between the two Goverriments 
that the provisions of that Treaty shall, as 
from the date -of Your Excellency's note, apply 
to 'l'ransjordan, the requisitio11s for extradi
tion from and to that territory being made in 
accorclance with the Treaty in I ike manner as 
i f that terri tory were a possession of His Ma
jesty, and as if the nationals or natives of 
that territory were British subjects. 

I have the honour to acid that for the pur
poses of this agreement the "governor or prin
cipal functionary" referrecl to in Article XVIII 
of the said Treaty would be the High Com
inissioner for Transjordan, J erusalem. 

I avail etc. 
ODO RUSSELL. 

His Excell ency Jonkheer F. Beelaerts 
van Blokland, etc., etc., etc . 

L. & S. 1932. 

Ministère des Affaires Etrangères. 
Direction J uridique. 

N°. 7544. 

La Haye, Ie 5 avr il 1932. 

Monsieur Ie Ministre, 

Par Sa lettre du 28 janvier dernier n° . 15 
(56/2/32) , Votre Excellence a bien voulu sou
mettre à l'appréciation du Gouvernement néer
landais la proposition d'étenclre auss i à la 
Transjordanie l'application du Traité d'extra
dition anglo-néerlanclais du 26 septembre 1898, 
<lont la sphère d'action a été étenclue à cer
tains territoires en vertu des notes du ler dé
cembre 1927/27 janvier 1928. 

En réponse, j'ai l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que Ie Gou
vernement néerlandais accepte la proposition 
susnommée. A partir de la date de la pré
sente note les dispositions dudit Traité s'appli
queront au territoire Transjordain et les de
mandes d'extradition adressées à la Transjor
danie ou en émanant seront faites en confor
mité de ce tra ité de la même manière comme 
si ce territoire fa isa it partie des possess ions de 
Sa Majesté britannique et que les nationaux 
de Ia Transjordanie fussent des sujets bri
tanniques . 

Aux fins de eet accord Ie "governor or 
p>incipal functionary" <lont il est question à 
l'article XVIII du Traité d'extradition anglo
néerlandais sera Ie Haut Commissaire de la 
Transjordanie à Jérusalem. 

Il est bien entendu que l'accord susindiqué 
est considéré comme ayant été suffisamment 
établ i par la lettre de Votre Excellence du 28 
janvier dernier, n°. 15 et la présente réponse. 

Veuillez etc. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

Son Excellence l' H onomble Sir Odo 
Russell, Envoyé Extmo1·dinaÏ1'e et 
Ministre Plénipotentiafre de Sa Ma
jesté Britannique, 

Vntalingen. 

Britsch Gezantschap. 
N° . 15. 

(56/2/32). 

's-Gravenhage, 28 Januari 1932. 

Mijnheer de Minister, 

Met verwijzing naar de nota n°. 163 welke 
Z. M.'s Zaakgelastigde op den lsten December 
1927 tot Uwe Excellentie heeft gericht, heb 
ik de eer U mede te deelen, dat Z. M.'s Re
geering in het Vereenigd Kon inkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland het wensche
lijk acht de bepal ingen der bestaande uitleve
ringsverdragen, die door Z. M. zijn gesloten, 
en die reeds toepasselijk zijn verklaard op 
Palestina (met uitzondering van Transjorda
nië), thans toepasselijk te verklaren op Trans
jordanië. 

Ik zoude daarom gaarne vernemen of de 
Nederlandsche Regeering er mede instemt dat 
de bepalingen van het op 26 September 1898 
te Londen geteekende uitleveringsverdrag ge
acht zullen worden toepasselijk te zijn op 

12 
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Transjordanië. In dat geval zouden deze nota 
en Uwer Excellentie's antwoord ter zake ge
acht kunnen worden formeel vast te leggen, 
dat tusschen de twee Regeeringen is overeen
gekomen dat de bepalingen van dat verdrag, 
van den datum van Uwer Excellentie's nota 
af, t.oepasselijk zullen zijn op Transjordanië, , 
en dat de verzoeken, om \1itlevering van en aan 
dat gebied in overeenstemming met he~ ver
drag gedaan zullen worden, op gelijke wijze 
alsof dat gebied een bezitting van Zijne Ma
jesteit was en of de nationalen of inboorlingen 
van dat gebied Britsche onderdanen waren. 

Ik moge hieraan t.oevoegen, dat voor de 
doeleinden van deze overeenkomst de "gover
nor or principal functionary", bedoeld in ar
tikel XVIII van genoemd verdrag, zal zijn de 
Hooge Commissaris voor Transjordanië te 
J eruzalem. 

Ik maak, enz. 
ODO RUSSELL. 

Z ijner Excellentie ,Thr. F. Beelaerts 
van Blokland, enz ., enz., enz. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 
Afdeeling Juridische Zaken. 

N° . 7544. 

's-Gravenhage, 5 April 1932. 

Mijnheer de Minister, 

Bij Haar schrijven van 28 Januari j.l., n°. 
15 ( 56/2/32) heeft Uwe Excellentie aan het 
oordeel der Nederlandsche Regeering het voor
stel onderworpen om ook op Transjordanië t.oe. 
passelijk te verklaren het Engelsch-Nederland
sche uitleveringsverdrag van 26 September 
1898, welks werkingssfeer t.ot zekere gebieden 
was uitgebreid krachtens de nota's van 1 De
cember 1927/27 J anuari 1928. 

In antwoord daarop heb ik de eer ter ken
nis van Uwe Excellentie te brengen, dat de 
Nederlandsche Regeering bovengenoemd voor
stel aanneemt. Te rekenen van den datum van 
deze nota zullen de bepalingen van genoemd 
verdrag toepasselijk zijn op het Transjordaan
sche gebied en de verzoeken om uitlevering 
gericht t.ot of afkomstig van Transjordanië 
zullen, in overeenstemming met dat verdrag, 
worden gedaan op gelijke wijze alsof dat ge
bied deel uitmaakte van de bezittingen van 
Zijne Britsche Majesteit en. of de nationalen 
van Transjordanië Britsche onderdanen ware11. 

Voor de doeleinden van deze overeenkomst 
zal de "governor or principal functionary" be
doeld in artikel XVIII van het Engelsch
Nederlandsche · uitleveringsverdrag zijn de 
Hooge Commissaris van Transjordanië te Je
ruzalem. 

Het is wel verstaan, dat bovenbedoelde over. 
eenkomst beschouwd wordt als voldoende te 
zij n vastgesteld door Uwer Excellentie's nota 
van 28 Januari J.l., n° 15 en dit antwoord. 

Gelief enz. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

Zijner Excellentie the H onorabl e Sir 
Odo Russell, Buitengewoon Gezant 
en Gevol,nachtigd Minister van Zijne 
Britsche Majesteit. 

s. 182. 

27 April 1932. BESLUIT, houdende: 
1 °. verleening van verlof aan F. H. 

Maas om in vreemden Staatsdienst te 
blijven; 

2°. bepaling van den dag, waarop in 
werking zal treden de wet van 8 April 
1932 (Staatsblad n°. 146), houdende na
turalisatie van F. H. Maas. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 67, lid twee, der Grnndwet 

en op artikel 7, 4°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) , op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955) , alsmede op artikel 2 der wet 
van 8 April 1932 (Staatsblad n°. 146); 

Gelet op het te dezen overgelegde ambts
bericht van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken en op het rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 23 April 1932, l ste 
Afdeeling C, n°. 1036; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. aan Frederick Henry Maas, wonende te 

Samshui (China), verlof te verleenen om na. 
de verkrijging van het Nederlanderschap in 
Chineeschen Staatsdienst te blijven; 

2° . te bepalen, dat de wet van 8 April 
1932 (Staatsblad n° . 146), waarbij aan den 
onder 1 °. genoemden persoon de hoedanigheid 
van Nederlander wordt verleend, zal in wer
king treden met ingang van 15 Mei 1932. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het. 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1932. 

VvILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Don n er. 

(Uitgeg. 6 Mei 1932.) 

s. 183. 

28 April 1932. WET, houdende naturalisatie 
van L . N. E. Appelberg en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
L eonhard N i kolaus Eduard Appelbe,·g en 19 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemde voo,· zooveel 
tk, enlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij. 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A1·t. 1. De hoedanigheid van Nederlander

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Leonhard Nikolaus Eduard Appelberg,. 

geboren te Aken (Pruisen) den 13 April 1896, 
draaier, wonende te Vaals, provincie Li11,bu1·g;. 

2°. Elisabeth Appels, weduwe van Eugenius· 
Victor Delahaut, geboren te Baarle-Nassau 
( Noordbrabant) den 6 December 1882, zonder 
beroep, wonende te Baarle-Nassau, provincie 
N 001•dbrabant; 

3°. H einrich A1·ens, geboren te Wissel. 
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(Pruisen) den 26 Maart 1897, boerenarbeider, 
wonende te Pfal.zdorf (Pruisen); 

4°. Alfons Bastanie, geboren te Lier ( Bel
gië) den 15 Februari 1895, melkboer, wonende 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

5°. Ludwig B ellefroid, g_eboren te Schmit
ho f ( Pruisen,) den 23 Mei 1896, boeren arbei
de~, wonende te Sch1nithof (Pruisen); 

6°. Lowi Cohen, geboren te Loga (Pr·uisen) 
den 11 Augustus 1890, veehandelaar, wonende 
te Leer (Pruisen); 

7°. Hedwig Colm, geboren te J ever (Olden
bu1·g) den 14 Juni 1878, zonder beroep, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

8°. J enny Cohn, geboren te Fedderwarden 
( Oldenburg) den 16 April 1869, zonder be
roep, wonende te Rotterdam, provincie Zuià;,. 
holland; 

9°. Vitalis d e Cuyper, geboren te Hulst 
(Zeeland) den 19 Februari 1903, grondwerker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

10°. Hei111rich Gottfried Driesen, geboren te 
Fischeln (Prui en) den 10 J anuari 1897, fa
brieksarbeider, wonende te Osterath (Pruisen); 

11 °. Leopold Joseph H enri Engtebert, ge
boren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 28 
November 1909, koopman, wonende te Voor
burg, provincie Z uidholland; 

12°. Rosalie J oséphine Mwrie Hany, gebo-
1·en te M ontautour ( Frank-rijk) den 1 October 
1893, onderwijzeres, wonende te G'eutle, pro
vincie Limburg; 

13°. H enry van Klaveren, geboren te Lonr 
den (Engeland) den 27 ovember 1884, s iga
renmaker, wonende te Londen (Engeland); 

14°. H e'l'?nann Albert Hub e-r·t Ko ek, gebo
ren te R otterdam ( Zuidholland) den 10 De
cember 1884, koopman, wonende te Vlaar
dingen, provincie Zuidholland: 

15° . Ca1·l W erner M enke, geboren te Bre
men, (Duitschland) den 22 Juli 1873, koopman, 
wonende te Londen (Engeland); 

16°. David M etzger, geboren te R ostof 
( Rusland) den 21 December 1898/2 Januari 
1899, opticien, wonendè te So em.baia (Neder
lcindsch Indië) ; 

1 7°. Elias Ritte1·band, gebmen te Warschau 
(Polen) den 18/30 Mei 1892, koopman, wonen
de te Amsterda1n, provincie Noordholland; 

18°. Bernhardine Siebener, geboren te Pa,. 
penburg ( P ruisen) den 24 April 1908, onder
wijzeres, wonende te Haaksbergen, provincie 
Overijssel; 

19°. Elchanan Sttntup, geboren te Amster
da1n (Noordholland) den 15 October 1902, 
werktuigkundige, wonende te A xel , provincie 
Z eeland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Johannes Jacobus Maria Ponten, geboren te 
Utrec ht (Utrecht) den 1 April 1903, musicus, 
wonende te Ut1·echt, provincie Utrecht. 

3. Deze wet treedt in ·werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten April 
1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J . Don n er. 

(Uitgeg. 6 Mei 1932.) 

s. 184. 

28 April 1932. WET; houdende naturalisatie 
van R. Baldenhofe1· en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
R ichard Baldenhofer en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voo1· zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze ver leend aan : 
1 °. Richard Baldenho/er, gebo,·en te Fnu

dens tadt (Wurtemberg) den 9 Mei 1896 , be
ha nger en stoffeerder, wonende te Doetinchem, 
provincie Gelderland ; 

2°. W ilhelniina Maria van B roekhoven, 
weduwe van Jacobus lgnatius Theodo1-us B ernt
zen, geboren te 's-H e,·togenbosch (Noordb1·a
bant) den 1 October 1869, zonder beroep, wo
nende te Anisterdam, provincie Noo1·dholland; 

3°. Ca1·l Max Dannenfeld, geboren te B er
z;jn (Pruisen) den 15 Mei 1876, t ijdelijk. waar
nemend boekhouder bij de Gouvernements Cen
trale Burgerlijke Ziekeninrichting, wonende te 
S emamng ( N ede1·landsch Indië); 

4°. Gisella Glück, geboren te Alto na ( Prui
sen) den 25 Juni 1896, correspondente, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

5°. P eter Joseph Gorgels, geboren te Mors
bach-Würselen ( Pruisen) den 17 Februari 
1890, ketelsmid, wonende te H eerlen, provin
cie Limburg; 

6°. Gustav Walte,· Erich Hamann, geboren 
te Pose,~ (vroeger P,·uisen, thans Polen) den 
20 Mei 1890, opticien , wonende te Oegstgeest, 
provincie Zuidholland; 

7° . Gisbert Joseph Janssen, geboren te 
H oengen, (P1-uisen) den 28 Juni 1895, mon
teur, wonende te Thorn, provincie Limburg; 

8°. Eulalie Josephine Jo sset, geboren te 
Bazouges la P érouse (Fm.nk1'ijk) den 18 Mei 
1874, onderwijzeres, wonende te Linne, pro
vincie Limburg ; 

9° . Peter Joseph Kardaun, geboren te 
Kohlscheid (Pruisen) den 30 Augustus 1899, 
werktuigkundig teekenaar, wonende te Kerk
rade, provincie Limbu1·g; 

10°. J oseph Kelleter, geboren te Kohlscheid 
(P1·uisen) den 25 April 1892, mijnopzichter, 
wonende te T erwinselen, gemeente Schaesberg, 
provincie Li?nbur{li; 

11 °. Mendel Monde-r·er, geboren te Usjce
Solne (P olen) den 30 April 1897, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

12°. Martin Otto Opitz, geboren te Linden
naundorf ( Saksen) den 17 October 1899, mon-
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teur, wonende te Batavia(Nederlandsch l ndië); 
13°. Mathias J osef Plum, geboren te 

Vaalserquartier (Pruisen) den 10 ovember 
1894, installateur, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

14° . Eléonore Marie Robert, geboren te 
Bruz (Frankrijk) den 3 Januari 1889, onder
wijzeres, wonende te Linne, provincie Limburg; 

15°. Hans Spannagel, geboren te Laar 
(Pruisen) den 3 Maart 1881, koopman, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. Jacoba Maria Staring, weduwe van 
Charles Otto H uston, geboren te So embaia 
(Nederlandsch Indië) den 14 Mei 1898, zon
der beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

17°. Victor Tchernoff, geboren te Koursk 
(R ·usland) den 12/25 Juli 1902, landbouwkun
dig ingenieur, wonende te Cheribon (Nede,·
landsch lndië); 

18°. Guilielmus F,·anciscus Vorsseln,ans, ge
boren te Loenhout (B elgië) den 14 April 1881 , 
drukker-uitgever, wonende te Z undert, provin
cie N oordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. W ienand Ortmanns, geboren te Ritzer
feld ( Pruisen) den 3 Maart 1894, mijnwerker, 
wonende te K erkrade, provincie Lin,burg; 

2° . B ernhard Alexander Reckewell, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 3 April 
1898, e lectricien, wonende te A1nsterdam, pro
vincie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in we,king met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 28sten April 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Justitie, J. Do n n e r. 
(Uitgeg. 6 M ei 1932.) 

s. 185. 

28 April 1932. WET, houdende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetred ing tot het 
ontwerp-verdrag betreffende de aanduiding 
van het gewicht op groote stukken, ver
voerd per schip ( Genève 1929). 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat ederland toe
treedt tot het in de twaalfde, van 30 Mei 
tot 21 Juni 1929 te Genève gehouden, zitting 
der Algemeene Conferentie van de vertegen
woordigers der leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid van den Volken
bond aangenomen ontwerp-verdrag betreffen
de de aanduiding van het gewicht op groote 
stukken, vervoerd per schip en daarbij gelet 
op de wet van den 6den Maart 1920, Staats
blad n°. 108, tot voorbehoud der bevoegdheid 
tot toetreding tot het Volkenbondverdrag en 
het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 
1920, Staatsblad n°. 127, houdende bekendma
king in het Staatsblad van de toetreding van 

Nederland tot het Volkenbondverdrag, op ar
tikel 1 van het Volkenbondverdrag, de ar
tikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag van 
V ersailles van 28 Juni 1919, zoomede op ar
tikel 68 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor toe 
te treden tot het nevens deze wet in afdruk 
gevoegde in de twaalfde zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der le
den van de Internationale Organisatie van den 
Arbeid van den Volkenbond aangenomen ont
werp-verdrag betreffende de aanduiding van 
het gewicht op groote stukken, vervoerd per 
schip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten April 

1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
T. J . Vers c h uur. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
( Uitgeg. 17 M ei 1932.) 

S o c i é t é d e s N a t i o n s. 

CONFll:RE CE INTER ATIO ALE DU 
TRAVAIL 

Projet de convention concernant l 'indication 
du poids sur les gros colis transportés 

par bateau. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 

ations, 
Convoquée à Genève par Ie Conseil d'admi

nistration du Bureau international du Travail, 
et s'y étant réunie Ie 30 mai 1929 en sa 
douzième sess ion, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives à l'indication du poids sur 
les gros colis transportés par bateau, question 
comprise dans Ie premier point de l'ordre du 
jour de la ses ion, et 

Après avoir décidé que ces propositions pren
draient la forme d'un projet de convention 
internationale, 

adopte, ce vingt-et-unième jour de juin mil 
neuf cent vingt-neuf, Ie projet de convention 
ei-après à ratifier par les Membres de l'Or
ganisation internationale du •rravai l confor
mément aux dispositions de la Partie XIII 
du Trai té de Versailles et des Parties corres
pondantes de au tres Traités de Paix: 

Art. 1. Tout colis ou objet pesant mille 
kilogrammes {une tonne métrique) ou plus de 
poids brut, consigné clans les limites du terri
toire de tout Membre ratifiant la présente 
convention et destiné à être transporté par mer 
ou voie navigable intérieure, devra, avant 
d'être embarqué, porter l'indication de son 
poids, marquée à l'extérieur de façon claire et 
durable. 

La législation nationale pourra, dans les cas 
exceptionnels ou il est difficile de déterminer 
Ie poids exact, autor iser l'indication du poids 
approximatif. 
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L'obligation de veiller à l'observation de 
cette disposition n ' incombera qu'au Gouverne
ment du pays d'ou Ie colis ou object est expé
dié, à l'exclusion du Gouvernement de tout 
autre pays que ce colis pourra traverser pour 
arriver à destination. 

Il apparti endra aux législations nationales 
de décider si l'obl igation de marquer Ie poids 
de la manière ci-dessus indiquée doit incomber 
à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre. 

Art. 2. Les ratifications officielles de la 
présente convention dans les conditions prévues 
à l a Partie XIII du Traité de Versailles et 
aux Parties correspondantes des autres Traités 
de Paix seront communiquées au Secrétaire 
général de Ia Société des N ations et par I ui 
enregistrées. 

Art. 3. La présente convention ne I iera que 
les Membres de l'Organisation internationale 
du Travail, dont la ratification aura été 
enregistrée au Secrétariat. 

Elle entrera en vigueur douze mois après 
que les ratifications de deux Membres auront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois après 
la date ou sa ratification aura été enregistrée. 

Art. 4. Aussitót que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été enregistrées au Secréta
riat, Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres 
de l 'Organisation internationale du T ravail. 
Il leur notifiera également l' enregistrement des 
rati fi cations qui lui seront ultérieurement com
muniquées par tous autres Membres de l'Or
ganisation. · 

Art. 5. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention peut la dénoncer à l'expira
tion d'une période de dix années après la date 
de la mise en vigueur initi ale de la conven
tion, par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des Nations, et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Tout Membre ayant ratifié la présente con
vention qui, dans Ie délai d'une année après 
l'expiration de la période de dix années men
tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas 
usage de la facu l té de dénonciation prévue 
par Ie présent article, sera lié pour une nou
velle période de dix années et, par la su ite , 
pourra dénoncer la présente convention à 
l' expiration de chaque période de dix années 
dans les conditions prévues au présent article. 

Art. 6. A l'expiration de chaque période de 
dix années à compter de l'entrée en vigueur 
de la présente convention, Ie Conseil d'admi
nistration du Bureau international du Travail 
devra présenter à la Conférence générale un 
rapport sur l 'application de la présente con
vention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à 
l 'ordre du jour de la Conférence la question 
de sa revision totale ou partielle. 

Art. 7. Au cas ou la Conférence in terna
tionale adopterait une nouvell e convention 
portant revision totale ou partielle de la pré
sente convention, la ratification par un Mem
bre de la nouvelle convention portant rev ision 
entrainerait de plein droit dénonciation de la 

présente convention sans condition de délai 
nonobstant l 'article 5 ci-dessus , sous réserve 
que la nouvelle convention portant revision 
soit entrée en vigueur. 

A partir de la date de l 'entrée en vigueur 
de Ia nouvelle convention portant revision, la 
présente convention cesserait d'être ouverte à 
l a ratification des Membres. 

La présente convention demeurerait toute
fois en vigueur dans sa forme et teneur pour 
les Membres qui l' auraient ratifiée et qui ne 
ratifieraient pas la nouvelle convention por
tant revision. 

Art. 8. Les textes français et anglais de la 
présente convention feront foi l'un et J:autre. 

L eague of Nations 

INTERNATIONAL LABOUR CON
FERENCE 

Draft convention concerning the ma.rking of 
the weight on heavy packages tmnsported 

by vessels. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Twelfth Session 
on 30 May 1929, and 

Having decided upon the adoption of cer
tain proposals with regard to the marking of 
the weight on heavy packages transported by 
vessels, which is included in the first item 
of the Agenda of the Session, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

adopts, this twenty-first day of June of tbe 
year one thousand nine hundred and twenty
nine, the following Draft Convention for rati 
fication by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with the 
provisions of Part XIII of the Treaty of Ver
sai lles and of the corresponding · Parts of the 
other Treaties of Peace: 

Art. 1. Any package or object of one thou
sand kilograms (one metric ton) or more gross 
weight consigned within the territory of any 
Member which ratifies this Convention for 
transport by sea or inland waterway shall 
have had its gross weight plainly and durably 
marked upon it on the outside before it is 
loaded on a ship or vessel. 

In exoeptional cases where it is difficult t,., 
dertermine the exact weight, national laws or 
regulations may a ll ow an approximate weight 
to be marked . 

The obligation to see that this requirement 
is observed shall rest solely upon the Govern
ment of the country from which the package 
or object is cons igned, and not on the Govern
ment of a country through which it passes on 
the way to its destination .. 

It shall be left to national laws or regula
tions to determine whether the obligation for 
having the weight marked as aforesaid shall 
fall on the consignor or on some other person 
or body. 

Art. 2. The forma! ratifications of this Con-
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vention under the conditions set forth in Part 
XIII of the Treaty of Versailles and in the 
corresponding Parts of the other Treaties of 
Peace shall be communicated to the Secretary
General of the League of Nations for registra
tion . 

Art. 3. This Convention shall be binding 
only upon those Members whose ratifications 
have been registered with the Secretariat. 

It shall come into force twelve months after 
the date on which the ratifications of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered with the Secretary
General. 

Thereafter, this Convention shall come into 
force for any Member twelve months after the 
date on wich its ratification has been regis
tered. 

Art. 4. As soon as the ratification of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered with the Secreta
riat. the Secretary-General of the League of 
N ations shall so notify all the Members of 
the I nternational Labour Organisation. H e 
shall l ikewise notify them of the registration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Or
g-anisation. 

Art. 5. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expira
t ion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force , by an Act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such de
nunciation shall not ta ke effect until one year 
after the date on which it is registered with 
the Secretariat. 

Each Member which has ratified this Con
vention and which does not, within the year 
following the expiration of the period of ten 
years mentioned in the preceding paragraph, 
exercise the right of denunciation provided 
for in this Article, will be bound for another 
period of ten years and, thereafter, may de
nounce this Convention at the expiration of 
each per iod of ten years under the terms pro
vi ded for in this Article. 

Art. 6. At the expiration of each period of 
ten years after the coming into force of this 
Convention, the Governing Body of the In
ternational Labour Office shall present to the 
Genera! Conference a report on the working 
of this Convention and shall consider the desi
rability of placing on the A genda of the Con
ference the question of its revision in whole 
or in part. 

Art. 7. Should the Conference adopt a new 
Convention revising this Convention in whole 
or in part, the ratification by a Member of 
the new revising Convention shall ipso jure 
involve denunciation of this Convention wit-
hout any requirement of delay, notwithstan
ding the provisions of Article 5 above, if and 
when the new revising Convention shall have 
come into force. 

As from the date of the coming into force 
of the new revising Convention, the present 
Convention shall cease to be open to ratifica
tion by the Members. 

Nevertheless, this Convention shall remain 
m force in its actual form and content for 

those Members which have ratified it but have 
not ratified the revising Convention. 

Art. 8. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

s. 186. 

28 April 1932. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1932. 

Titel A . Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 187. 

f 31,789,600 
Nihil. 

f 31,789,600 

28 April 1932. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 188. 

28 April 1932. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Tubb ergen d.d. 1 December 
1930, voor zooveel daarbij sub 2°. aan 
H . J. W iege,·s met ingang van 1 Januari 
1932 ontslag is verleend als gl:lmeente
opzichter, indien hij vóór laatstgenoemden 
datum geen gevolg zal hebben gegeven 
aan de bij hetzelfde beslui t sub 1°. tot hem 
gerichte uitnoodiging om een bedrag van 
f 2810 in de gemeentekas te storten. 

Verlengd tot 1 Aug,tStus 1932 . 

s. 189. 

28 Ap1·il 1932. BESLUIT tot w1iz1gmg van 
het Koninklijk beslu it van 17 Januari 1930 
(Staatsblad n°. 17), houdende vaststelling 
van de instructie der Rijkscommissie van 
advies voor de gemeentefinanciën. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Fina nciën van 21 April 1932, afdeeling Gene
rale Thesaurie, n°. 138, en van Onzen lYliniste1· 
van Staat. Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw van 25 April 1932, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, n°. 7166; 

De Rijkscomniissie van -advies voor de ge
meentefinanciën gehoord (advies van 8 April 
1932, n°. C-2-5) ; 

Gelet op Ons besluit van 19 Februari 1932 
(Staatsblad n°. 59); 

Overwegende, dat het wenschelijk is de nor
men, naar welke aan de leden der Rijkscom
missie van advies voor de gemeente-financiën 
vacatiegeld voor het bijwonen van de verga
deringen der commissie en van de afdeeling 
der commissie wordt toegekend, t ijdelijk te 
herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. In Ons besluit van 17 J anuari 1930 

(Staatsblad n°. 17) wordt de volgende wijzi
ging- aangebracht. 

Het tweede lid van artikel 11 wordt gelezen 
a ls volgt: 

2. Zij ontvangen voor zoover zij niet be-
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hooren tot de bezoldigde burgerlijke en m ili
taire landsdienaren een vacatiegeld: 

a. tot een bedrag van tien gulden voor 
eiken zitdag, welken zij hebben bijgewoond 
van de "afdeeling voor de beroepschriften"; 

b. tot een bedrag van vijf gulden voor 
eiken dag, waarop zij eene vergadering hebben 
bijgewoond van de commissie of van een harer 
overige afdeelingen. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Maart 1932 
en is tot 1 Maart 19 35 van kracht. 

Onze Ministers van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken en L andbouw zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 

s. 190. 

De M inister van Staat, 
Minister van -B innenland.sche Zaken 

en Landbouw, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uit geg. 17 M ei 1931!.) 

29 April 1932. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van een besluit van den raad 
der gemeente IJzendi.jke dd. 23 November 
1931, waarbij werd besloten de jaarwedde 
van den keuringsveearts, hoofd van dienst 
in den kring IJzendijke te verminderen 
met f 500; de jaarwedde van den ge
meente-opzichter ad f 150 in .te trekken 
en de jaarwedde van den gemeente-genees
heer te verminderen met f 500. 

Verlengd tot 1 Augu.~tus 1932. 

s. 191 . 

29 April 1932. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Kouà,ekerke d.d. 18 April 1932, 
waarbij aan J . W. Christiaansen, aldaar, 
vergunning is verleend voor den bouw 
van twee woningen op perceel, kadastraal 
bekend gemeente Koudekerke, sectie F, 
n°. 1762. 

Geschorst tot 1 Novembe,· 1932. 

s. 192. 

29 April 1932. BESLUIT, houdende aanwij
zing van eene losplaats van ruw zout of 
zouthoudend water. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 26 April 1932, n° . 180, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 5 der Wet van 27 September 
1892 (Staatsblad . n°. 227), laatstelijk gewij
zigd bij artikel 41 der Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568), artikel 2 van Ons besluit van 3 
J anuari 1908 (Staatsblad n°. 2) en Onze be
sluiten van 3 April 1928 (Staatsblad n°. 92) 
en 23 April 1929 (Staatsblad n°. 180 ); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Met ingang van de dagteekening van dit be-

slui t wordt Breskens aangewezen als losplaats 
van ruw zout of zouthoudend water, bij invoer 
te lande, op andere wijze dan met spoorwa
gens. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 29sten April 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Ge e r . 
(Uitgeg. 13 M ei 1932.) 

s. 193. 

4 M ei 1932. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 29 April 1932, houdende ver
nietiging van de betrekkelijke besluiten 
der Commissiën voor georganiseerd over
leg tot tijdelijke korting op de wedden 
van gemeenteambtenaren en ambtenaren 
van de Politie, alsmede tot herstel, van 1 
Mei 1932-1 Juli 1933, van de vóór die 
besluiten geldende wedderegelingen. 

Geschorst tot 1 Ji,li 1932. 

s. 194. 

4 Mei 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
een nieuwen Gevangenismaatregel. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 17 Februari 1932, 3de Afd. A, 
n° 993· 

Gezie~ de artikelen 22, tweede lid , en 32, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, 
de wet van 3 Januari 1884, Staatsblad n° . 3 
(z.g. Gestichtenwet), de wet van 14 April 
1886, Staatsblad n°. 62 {z.g. Beginselenwet), 
en de artikelen 10, eerste lid, en 12, tweede 
lid van het Wetboek van Militair Strafrecht; 

Overwegende, dat het wenschelijk moet wor
den geacht den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
31 Augustus 1886, Staatsblad n° . 159, doo,· 
een nieuwen maatregel te vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Maart 1932, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo: . 
noemden Minister van 28 April 1932, 3de Afd. 
A, n°. 1032 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan den na
volgenden maatregel vast te stellen, welke den 
naam zal dragen van : 

GEV ANGENISMAATREGEL. 
TITEL I. 

Inleidende bepallni:-en. 
Art. 1. Deze maatregel heeft betrekking op 

de navolgende "gestichten" : 
1 °. de gevangenissen, waaronder worden 

verstaan: 
a. de st1·afgevangenissen; 
b. de huizen van bewaring; 
2°. de rijkswerkinrichtingen. 
2. De m aatregel verstaat onder: 
"gedetineerden": de gezamenlijke bevolking 

van de gestichten; 
,,gevangenen": de bevolking van de gevan

genissen ; 
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,,verpleegden": de bevolking van de rijks- 1 zekeren tijd de vergaderingen niet zal bij-
werkinrichtingen; wonen. 

"Onze f inister": Onze Minister van J ustitie. 6. De directeuren hebben, voor zoover zij 

TITEL Il, 
Beheer der irestlchten. 

A f d e e I i n g I. 
Algemeene bepalingen. 

3. Het opperbeheer der gestichten berust 
bij Onzen Minister. 

4. 1. Het beheer van ieder gesticht is toe
vertrouwd aan het gestichtsbestuur. Als zoo
danig treedt of het college van regenten op 
of, binnen de grenzen van artikel 11 en met 
inachtneming van artikel 12, de directeur. 

2. aast het gestichtsbestuur staat, voor de 
geval len van artikel 26, als adviseerend 
lichaam de gestichtsraad. 

5. 1. Van den directeur is beroep op het 
college van regenten, van het college, ook in 
beroep opgetreden, op Onzen Minister. 

2. Het beroep heeft op zichzelf geen schor
sende kracht. 

A f d e e I i n g II. 
Het college van regenten. 

§ i. Sa1nenstelling en werkwijze. 

6. In iedere gemeente, waar een of meer 
ge tichten gelegen zijn, be taat een college 
van regenten. 

7. 1. Het aantal leden van ieder college 
wordt door Ons bepaald; het bedraagt ten 
minste drie. 

2. De leden, waaronder de voorzitter, wor
den door Ons benoemd; bij vacature zendt 
Onze Commissaris in de provincie Ons een 
aanbeveling van twee personen. 

3. Het college wij t uit zijn midden een 
secretaris en desgewenscht een penningmeester 
aan. 

8. 1. Onze Minister kent het college een 
jaar lij ksch abonnement toe voor bureel- en 
schrij fbehoeften en andere onkosten. 

2. Het overschot wordt door het college aan 
den secretaris of, indien een penningmeester 
aanwezig is, aan den secretaris en den pen
njngmee ter te zamen, ter vergoeding van hun 
werkzaamheden, uitgekeerd. 

9. 1. Het college stelt een instructie vast, 
waarbij het zij n werkzaamheden regelt en, zoo 
noodig, verdeelt. 

2. Spoedeischende beslissingen kunnen na
mens het college genomen worden door den 
voorzitter. Zij worden in de eerstvolgende ver
gadering besproken. 

10. 1. Het college vergadert, zoo moge lijk, 
ten minste eenmaal in de maand. 

2. De directeuren van de gestichten wonen 
de vergaderingen bij, voor wover deze hun 
e igen gesticht betreffen. 

3. Het college kan, indien naar zijn oor
deel de aard der te behandel en zaken daartoe 
aanleiding geeft, bepalen, dat een directeur 
een vergadering, ook voor zoover deze zijn 
eigen gesticht betreft, geheel of gedeeltelijk 
niet zal bijwonen. 

4. Onze Minister kan op voorstel van het 
college op grond van bijzondere omstandig
heden bepalen, dat een directeur gedurende 

de vergaderingen bijwonen, adviseerende stem. 

§ 2. T aak. 

11. 1. Het coll ege van regenten heeft in 
het algemeen het beheer van het gesticht. 

2. Het bepaalt naar gelang van de plaat
selijke omstandigheden, in hoeverre het den 
regelmatigen gang van werkzaamheden toever
trouwt aan den directeur. 

3. Handelingen of beslissingen, bij dit be
sluit uitdrukkelijk aan het college opgedragen, 
kunnen niet aan den directeur worden toever
trouwd. 

12. 1. De directeur en de overige ambte
naren komen <ie bevelen van het college 
stipt na. 

2. Het college kan voor hen, naast de huis
houdelijke reglementen en de door Ons of 
Onzen Minister vast te stellen instructiën, 
bijwndere in tructiën vaststellen. 

13. 1. Het college houdt toezicht op alle 
aangelegenheden, die het gesticht betreffen. 

2. Het let in het bijzonder op: 
a. het gedrag, den dienstijver en de plichts

betrachting van de ambtenaren; 
b. de behandeling van de gedetineerden; 
c. <ie naleving van de omtrent het gevan

geniswezen uitgevaardigde voorschriften• 
d. een economisch beheer. ' 
14. 1. De directeur brengt alle misbruiken, 

verkeerdheden of overtredingen in eenig on
derdeel van den dienst ter kennis van het 
college. 

2. De overige ambtenaren kunnen zich, 
wanneer de aangelegenheid hiertoe aanleiding 
geeft, rechtstreeks tot het college wenden. Zij 
worden, desverlangd, in de eer tvolgende ver
gadering van het college gehoord. 

3. De gedetineerden ku nnen zich te allen 
tijde schriftelij k tot het college wenden. H et 
college stelt hen periodiek in de gelegenheid 
tegenover een lid van het college mondeling 
hun wenschen of klachten te uiten. 

15. 1. Het oollege zendt jaarlijk vóór 1 
Maart een verslag betreffende het gesticht 
aan Onzen Minister. 

2. Onze Minister kan omtrent de inrichting 
van dit verslag voorschriften geven. 

16. Het college verschaft Onzen M inister 
alle gewenschte inlichtingen. 

A f d e e I i n g III. 

De directeur. 

17_. De directeur is belast met den regel
matigen gang der werkzaamheden in het ge
sticht, binnen de grenzen door het college van 
regenten te bepalen. 

18. De verdere ambtenaren komen zijn be
velen stipt na. 

19. In dringende gevallen neemt de direc
teur de maat_regelen, die hij voor de veiligheid 
van het gesticht, de ambtenaren of de gedeti
neerden geboden acht. 

20. Buiten voorkennis of goedvinden van 
het college van regenten mag hij des nachts 
niet buiten het gesticht of zijn woning ver
blijven. 
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Af de e I in g IV. 

De gestichtsraad. 

§ 1. Sa,nenstelling en werkwijze. 

21. 1. De gestichtsraad bestaat uit: 
1 °. den directeur, voorzitter; 
2°. den ambtenaar, die den directeur bij 

belet of ontstentenis vervangt, plaatsvervan
gend voorzitter ; 

3°. de geneesheeren, onderwijzers, bediena
ren van den godsdienst en godsdienstonder
wijzers, aan het gesticht verbonden; 

4°. de geneesheeren, onderwijzers, bediena
ren van den godsdienst en godsdienstonder
wijzers, n iet vallend onder 3°., die met te 
behandelen gedetineerden in het gesticht meer 
geregeld in aanraking kwamen; 

5°. de subalterne ambtenaren, die met de 
te behandelen gedetineerden in het bijzonder 
in aanraking kwamen. 

2. De ambtenaren, bedoeld onder 5° ., wor
den aangewezen door het gestichtsbestuur. 

22. 1. De ambtenaren, in het vorig artikel 
genoemd onder 1°., 2°. en 3°., zijn tot bijwo
ning van de vergaderingen van den gestichts
raad verplicht, die onder 3°. alleen voor wat 
betreft de behandeling van gedetineerden, met 
wie zij in het bijzonder in aanraking kwamen. 

2. De personen, genoemd onder 4°., geven 
in den regel schriftelijk verslag omtrent de ge
detineerden, met wie zij in aanraking kwamen. 
Zij kunnen, desverlangd, hun gevoelen in de 
vergadering mondeling toelichten of, indien 
geen schriftelijk verslag is uitgebracht, mon
deling uiteenzetten. 

3. Het gestichtsbestuur bepaalt in hoeverre 
de ambtenaren, genoemd onder 5°., verp licht 
en gerechtigd zijn de vergaderingen bij te 
wonen. 

23. 1. Het gestichtsbestuur bepaalt met 
welke tusschenruimten de gestich tsraad zijn 
gewone vergaderingen houdt. 

2. In dringende gevallen kan het gestichts
bestuur buitengewone vergaderingen bijeen
roepen. 

24. De gestichtsraad kan een instructie 
voor zijn vergaderingen vaststellen . 

25. 1. De gestichtsraad brengt advies uit 
aan het college van regenten of aan den 
directeur. 

2. In het eerste geval kan de directeur een 
afwijkend advies toevoegen. 

§ 2. Ta.ak. 

2;;. Het advies van den gestichtsraad wordt 
ingewonnen: 

1 °. vóór de bes! issingen van het gestichts-
bestuur betreffende: 

a. toepassing van afwijkingen; 
b. beëindiging van afwijkingen; 
2°. in de strafgevangenissen bovendien: 
a. vóór de voordrachten aan Onzen Minister 

betreffende: 
1. toelating tot gemeenschap voor bepaalde 

doeleinden; 
2. uitbreiding of herroeping van die ge

meenschap; 
3. onthouding van die gemeenschap a ls dis

ciplinaire straf; 
b. vóór het opmaken van de jaarlijksche 

aanbevelingslijsten voor af- en ontslag. 

A f de e I i n g V. 

Bijzondere bepalingen voor <le rijkswerkinrich 
tingen Veenhuizen. 

§ 1. De hoofiUirecteur. 

27. 1. Bij de rijkswerkinrichtingen Veen
huizen is de gewone taak van het college van 
regenten opgedragen aan den hoofddirecteur. 

2. Het college van regenten van die rijks
werkinrichtingen houdt een meer algemeen 
toezicht volgens een door Ons vast te stellen 
instructie. 

§ 2. De mden van tucht. 

a. Sa1nenstelling en werkwijze. 

28. 1. Bij e lk der rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen is een raad van tucht. 

2. Deze bestaat uit: 
1 °. den directeur, lid en voorzitter; 
2°. een door Onzen Minister aangewezen 

ambtenaar, lid én plaatsvervangend voorzitter; 
3°. drie door Onzen Minister aangewezen 

ambtenaren, leden. 
3. De directeur voegt een van de ambtena

ren van de rijkswerkinrichting als secretaris 
aan den raad toe. 

29. 1. De raad van tucht houdt zijn gewone 
vergaderingen tweemaal in de week, tenzij 
geen zaken te behandelen zijn. 

2. De directeur kan in dringende gevallen 
buitengewone vergaderingen bijeenroepen. 

30. 1. Het bijwonen van de vergaderingen 
is verpl icht. 

2. Voor het nemen van een besliss ing moe
ten ten minste drie leden aanwezig zij n, waar
onder de voorzitter of plaatsvervangende voor
zitter. 

3. Bij staking van stemmen besli st de voor
~itter of p laatsvervangende voorzitter. 

b. Taak. 

31. 1. De raden van tucht leggen de disci
plinaire straffen op, genoemd in de artikelen 
90, onder 1°. tot en met 4°., 122, eerste lid, 
onder 1°. en 2°., en 181 , eerste lid, onder 3°. 

2. In afwachting van hun beslissing kunnen 
de directeuren de straffen van artikel 90, on
der 2°. en 3° ., voorloop ig opleggen. 

3. Van <le raden is beroep op den hoofd
directeur. 

TITEL 111. 
Behandellni:- van de i:-edetlneerden. 

Afdeelingl. 

In de strafgevangenissen. 

§ 1. Ondergaan van de straf in afzondering. 
a. Alge,neene bepalingen. 

32. De gevangenen zijn te a llen tijde ver
plicht de bevelen op te volgen hun door of 
namens het gestichtsbestuur gegeven. 

33. Onze MinisLer stelt de algemeene dag
indeeling voor de gevangenen vast. 

34. 1. Met gevangenen kunnen in het ge
sticht worden opgenomen kinderen, die niet 
van de moeder kunnen worden gescheiden. 

2. Deze kinderen, alsook de kinderen in het 
gesticht geboren, worden zoo mogelijk verwij
derd , zoodra zij de zorg van de moeder kun
nen ontberen. 
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3. Voor zoover de gevangenen niet zelf in 
de behoeften van deze kinderen voorzien, 
wordt daarin van rijkswege voorzien. 

35 . 1. In de gestichten, waarin wowel man
nelijke als vrouwelijke gevangenen worden 
opgenomen, worden dezen te allen tijde van 
elkander gescheiden; zoo mogelijk worden 
voor hen afzonderlijke afdeelingen ingericht. 

2. Onze Minister kan gestichten aanwijzen, 
in welke slechts personen van één sekse wor
den opgenomen. 

36. 1. Bij het bezoeken van een afdeeling 
voor vrouwen wordt een mannelijk ambtenaar 
steeds door een vrouwelijk ambtenaar ver
gezeld. 

2. Dit geldt niet voor den directeur of zijn 
vervanger, de geneesheeren, de onderwijzers, 
de bedienaren van den godsdienst en de gods
dienstonderwijzers. 

37. 1. In geval van krankzinnigheid of van 
ernstige of besmettelijke ziekte kan een ge
vangene, na machtiging door Onzen Minister, 
t ijdelijk op 's rijks kosten naar een krankzm
nigengesticht of andere ziekeninrichting wor
den overgebracht. 

2. In buitengewone gevallen kan Onze Mi
nister een gevangene vergunnen tijdelijk, onder 
door den Minister te stellen waarborgen, het 
gesticht te verlaten. 

3. Opgeroepen als getu ige of verdachte, 
kan een gevangene naar de plaats van het 
gerechtelijk vooronderwek of naar de terecht
zitting worden overgebracht. 

b. Materieele verzorging. 

38. 1. De voeding der gevangenen wordt 
geregeld door Onzen Minister. 

2. Zij bestaat gedurende de eerste twee 
etmalen van de straf uit niet anders dan water 
en brood. Opeenvolgende straffen worden te 
dezen als één straf aangemerkt. 

3. De behandelende geneesheer kan voor 
bepaalde gevangenen om gezondheidsredenen, 
met inachtneming van het strikt noodzakelijke, 
a fwijkingen van de gewone voeding voor
schrijven. 

39. 1. In ieder gesticht is een kantine. 
2. Onze Minister stelt de lijst vast van de 

in de kantine verkrijgbare artikelen. 
3. De gevangenen kunnen drie maal in de 

week voor hun zakgeld kantine-artikelen kno
pen tegen den kostenden prijs. 

4. Aan gevangenen, die buiten hun schuld 
geen of slechts weinig zakgeld bezitten, kan 
het gestichtsbestuur vergunnen voor een be
paal<l bedrag per week uit eigen geld kan
tine-artikelen te koopen. 

5. De behandelende geneesheer kan bepaal
de gevangenen om gezondheid redenen het 
gebruik der kantine geheel of gedeeltelijk 
verbieden. 

40. 1. De gevangenen, die een straf van 
drie maanden of langer ondergaan, worden 
van rijkswege gekleed. Opeenvol gende straffen 
worden te dezen als één straf aangemerkt. 

2. De overigen worden van rijkswege ge
kleed, indien zij daaraan behoefte hebben. 

3. Onze Minister stelt voor de rijkskleeding 
voorschriften vast. 

4. De eigen kleederen der gevangenen, 
waarvan het gebruik hun niet wordt toege-

staan, worden volgens hun wensch, bij min
derjarigen volgens den wensch van hun ouders 
of voogden : 

a. voor zoover mogelijk, in het gesticht be-
waard· 

b. ~aar hun betrekkingen opgezonden; of 
c. te hunnen bate verkocht. 
41. De gevangenen dragen een celkap, zoo 

dikwijl s zij door mede-gevangenen kunnen 
worden gezien. 

42. 1. De mannen, wier straf den tijd van 
drie maanden te boven gaat, dragen kortafge
sneden hoofdhaar en geen baard. Opeenvol
gende straffen worden te dezen als één straf 
aangemerkt. 

2. De andere gevangenen worden daartoe 
genoodzaakt, zoodra dit uit een oogpunt van 
reinheid noodig wordt geacht. 

43. 1. Op de lichamelijke reinheid der ge
vangenen wordt nauwkeurig toegezien. 

2. De gevangenen nemen zoo mogelijk een
maal in de twee weken een vol bad of stort
bad. De behandelende geneesheer kan voor be
paalde gevangenen met het oog op den aard 
van hun arbeid of om gezondheidsreden"n af
wijking hiervan voorschrijven. 

44. De gevangenen, die niet reeds in de 
buitenlucht arbeiden, nemen dagelijks, indien 
het weder het toelaat, gedurende ten minste 
een half uur beweging in de open lucht. 

c. Geneeskundige behandeling. 

45. 1. Aan ieder gesticht zijn een of meer 
geneesheeren verbonden. 

2. In garnizoensplaatsen treden als woda
nig bij voorkeur officieren van gezondheid van 
het garnizoen op. 

46. 1. Vóór de keuze van geneesheeren 
wordt de inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht door Onzen Minister ge
raadpleegd. 

2. De inspecteur heeft het oppertoez icht 
over den geneeskundigen dienst in de gestich
ten, ook waar burger-geneesheeren dien waar
nemen. 

3. Zijn bevelen, ook die van administra
tieven aard, worden door de geneesheeren op
gevolgd. 

47. 1. Bij inkomst van een gevangene stel
len de geneesheeren zich wo spoedig mogelijk 
van zijn lichamelijken en geestelijken toestand 
op de hoogte. 

2. Die toestand wordt verder, ook indi en de 
gevangene geen klachten uit, met regelmatige 
tusschenpoozen gecontroleerd. 

3. Onder goedkeuring van Onzen Minister 
kunnen niet-gestichtsgeneesheeren in consult 
worden geroepen en kan de behandeling va11 
bepaalde gevangenen aan specialisten worden 
toevertrouwd. 

d. Arbeid. 

48. 1. De arbeid is dienstbaar aan de I icha
melijke, zedelijke en geestelijke ontwikkeling 
van de gevangenen. 

2. Voor zoover mag worden verwacht, dat 
de gevangenen na ontslag uit het gesticht een 
zelfstandige plaats in de maatschappij zull en 
kunnen innemen, wordt in het bijzonder nage
streefd de voorwaarden hiertoe wo gunsti g 
mogelijk te doen zijn. 
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49 . Tot behoud of bevordering van mili 
taire geschiktheid kan aan militairen, veroor
deeld wegens een in het Wetboek van Militair 
Strafrecht omschreven misdrijf zonder ontslag 
uit den militairen dienst, bijzondere militaire 
arbeid, d aaronder begrepen militaire oefenin
gen, worden opgedragen. 

50. Vakarbeid kan worden vereenigd met 
vakonderwijs. 

51. 1. Bij den arbeid wordt, voor zoover 
dit met inachtneming van de vorige artikelen 
mogelijk is, gelet op de economische belangen 
van het rijk: zoo wordt, voor wover mogelijk, 
de huisdienst door de gevangenen zelf ver
richt en ·worden in den vakarbeid bij voorkeur 
voorwerpen vervaardigd voor 's rijks dienst. 

2. Naast den arbeid voor 's rijks dienst kan 
arbeid voor particulieren worden verricht. 

52. De arbeid voor 's rijks dienst geschiedt 
volgens het jaarlijks op te stellen plan van 
arbeid. 

53. 1. De arbeid voor particulieren wordt 
door het gestichtsbestuur geregeld. 

2. In beginsel worden aan de particulieren 
de prijzen in rekening gebracht van het vrije 
bedrijfsleven. De opbrengst komt ten bate van 
het rijk. 

54. 1. D a gevangenen zij n verplicht den ar
beid te verrichten, die hun wordt opgedragen. 

2. D e verplichte arbeid duurt als regel ten 
minste 10 uur per werkdag. 

55. 1. De gevangenen ontvangen voor den 
verplichten arbeid een gering arbeidsloon vol
gens door Onzen Minister vast te stellen 
regelen. 

2. Voor militaire oefeningen wordt geen 
arbeidsloon toegekend. 

56. 1. Het verdiende arbeidsloon wordt het 
e igendom van den gevangene. 

2. Het is voor de helft zakgeld, voor de 
helft uitgaanskas. 

3. Het is g<theel zakgeld: 
a. voor de tot levenslang veroordeelden; 
b. bij militairen arbeid. 
4. Zoowel zakgeld als uitgaanskas blijven 

onder berusting van het gestichtsbestuur. 
57. 1. Over het zakgeld kan de gevangene 

reeds gedurende zijn straftijd voor zijn kantine 
of voor andere doeleinden beschikken. 

2. Het gedeelte van het zakgeld, waarover 
de gevangene niet beschikte, wordt bij ontsl ag 
bij de uitgaanskas gevoegd. 

58. 1. De uitgaanskas wordt bewaard tot 
het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag 
van den gevangene. 

2. Bij het ontslag wordt de uitgaanskas, na 
zoo noodig met reisgeld te zij n verminderd, 

hetzij aan den gevangene meegegeven, 
hetzij, indien dit in het belang van zijn 

reclasseering of anderszins wenschelijk schijnt, 
geheel of gedeeltelijk, overeenkomstig regelen 
door Onzen Minister te stellen, overgemaakt 
aan een autoriteit, instelling of persoon, ten 
einde door deze in eens of in termijnen aan 
den gevangene te worden uitgekee1·d. 

3. In geval van voorwaardelijk ontslag kan 
Onze Minister bepalen, dat de uitgaanskas 
geheel of gedeeltelijk eerst na het onherroepe
lijk worden van het ontslag zal worden uit
gekeerd. 

59 . 1. Moedwillig door den gevangene tij-

dens zijn straftijd toegebrachte schade kan 
zoowel op het zakgeld als op de uitgaanskas 
worden verhaald . 

2. De uitgaanskas is overigens onvervreemd
baar en n iet vatbaar voor beslag. 

e. Onilerwijs. 

60. Aan ieder gesticht zijn een of meer 
onderwijzers of onderwijzeressen verbonden. 

61. 1. Het onderwijs bestaat uit: 
1 °. onderwijs voor geheel of bijkans onont-

wikkelden, in de navolgende vakken: 
a. lezen; 
b. schrijven; 
c. rekenen ; 
en, voor zoover mogelijk: 
d. aardrijkskunde; 
,e. vaderlandsche geschiedenis; 
2°. onderwijs voor meer ontwikkelden: 
a. gewoon lager onderwijs in andere vak-

ken dan onder 1 °. genoemd; 
b. voortgezet onderwijs; 
c. vakonderwijs. 
2. Aan militairen, veroordeeld wegens een 

in het Wetboek van Militair Strafrecht om
schreven misdrijf zonder ontslag uit den mili
tairen dienst, kan militair onderwijs worden 
gegeven. 

62. 1. Alle geva.ogenen beneden den leeftijd 
van 40 jaar, die een straf van drie maanden 
of langer ondergaa·n, ontva;,15 ,m onderwijs, ten
zij blijkt, dat zij dit in geenerlei opzicht be
hoeven. 

2. De overige gevangenen ontvangen on
derwijs , indien het gestichtsbestuur dit voor 
hen wenschel ijk oordeelt. . 

3. Het gestichtsbestuur regelt den aard en 
den duur van het onderwijs ; de gevangenen, 
bedoeld in het eerste lid, ontvangen ten minste 
twee maal per week onderwijs. 

4. Militair onderwijs wordt a ll een gegeven 
krachtens opdracht van Onzen Minister. Onze 
Minister regelt den duur van dit onderwijs . 

5. De gevangenen zijn verplicht het voor 
hen bestemde onderwijs te ontvangen. 

63. Het is den onderwijzers verboden zich 
mef godsdienstonderwijs te bemoeien. 

64. 1. Aan een gevangene kan, indien hier
toe bijzondere aanleiding bestaat, worden toe
gestaan op eigen kosten onderwijs te ontvan
gen van niet ambtelijk aan het gesticht ver
bonden personen. 

2. Het gestichtsbestuur bepaalt, in hoeverre 
het gewone onderwijs naast dit onderwijs ver
valt. 

3. Het bestuur kan het onderwijs, bedoeld 
bij dit artikel , te allen tijde doen eindigen. 

f. Lectuur; briefwisseling; bezoek; eigen geld. 

65. 1. In ieder gesticht is een bibliotheek 
aanwezig. 

2. De zorg voor samenstelling en indeeling 
berust bij het gestichJ;sbestuur. 

3. De gevangenen ontvangen ten minste 
eenmaal in de week boeken en tijdschriften uit 
de bibliotheek ter lezing. 

66. 1. Het gestichtsbestuur kan deri gevan
genen vergunnen van eigen boeken en tijd
schriften gebruik te maken of boeken en tijd
schriften ter leen te ontva,ngen uit de open-
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bare leeszaal of bibliotheek ter plaatse of uit 
een dergelijke inrichting. 

2. Het gestichtsbestuur gaat vóór uitreiking 
na, of tegen deze boeken en tijdschriften geen 
bezwaren bestaan. 

3. Zij worden, indien wenschelijk, van rij ks
wege gehaald en terugbezorgd. 

67. Het lezen van nieuwsbladen is den ge
vangenen verboden. 

68. 1. De briefwisseling van en met gevan
genen staat onder controle van het gestichts
bestuur. 

2. D e verzending of uitreiking van bepaal
de brieven kan worden geweigerd. 

3. Het niet verzenden of niet uitreiken 
van brieven wordt den gevangene medege
deeld. De niet verzonden of niet uitgereikte 
brieven worden in den regel vernietigd. 

69. 1. Op tijden, in de huishoudelijke regle
menten te bepalen, wordt aan de gevangenen 
toegestaan bezoeken van fami liebetrekkingen 
en, zoo dit in hun belang kan zijn, van andere 
personen te ontvangen. 

2. Het gestichtsbestuur beslist omtrent de 
toelating van de zich aanmeldende personen. 

70. 1. Als "eigen geld" van den gevangene 
wordt beschouwd: 

1°. het geld bij opneming in zijn bezit 
gevonden; 

2°. de gelden tijdens zij n verblijf in het 
gesticht te zijnen behoeve ontvangen; 

3°. dl' opbrengst van de goederen te zijnen 
bate verkocht. 

2~ Het eigen geld blijft onder berusting van 
het gestichtsbestuur, afgescheiden van zakgeld 
en uitgaanskas. 

3. De gevangene kan over het eigen geld 
reeds gedurende zijn straftijd beschikken doch, 
afgezien van een speciaal verlof van het ge
stichtsbestuur, niet ten bate van zijn kantine. 

4. Bij ontslag wordt het gedeelte, waarover 
hij n iet beschikte, hem m eegegeven, of, indien 
hij dit wenscht, op andere wijze in eens of in 
termij nen afgedragen. 

g. Godsdienstige verzorging. 
71. 1. Aan ieder gesticht zijn een of meer 

bedienaren van den godsdienst van Protestant
sche, Roomsch-Katholieke en Israëlietische ge
zindte verbonden, benevens, indien wenschelijk, 
een of meer plaatsvervangers. 

2. De behartiging van de godsdienstige be
langen van Protestantsche en Israëlietische 
verpleegden kan geheel of gedeeltelijk aan 
godsdienstonderwijzers worden opgedragen. 

72. 1. Ten aanzien van de benoeming van 
bedienaren van den godsdienst of godsdienst
onderwijzers treedt Onze Minister, voor zoover 
noodig, in overleg met de betrokken kerkelijke 
overheid of het betrokken kerkelijk bestuur. 

2. Behoort naar de eischen van de gezindte 
de benoeming door die overheid of dat bestuur 
te geschieden, dan heeft dit plaats, doch wordt 
den benoemde niet zonder voorafgaande toe
stemming van Onzen Minister in het gesticht 
toegang verleend. 

73. Het is aan de bedienaren van den gods
dienst en de godsdienstonderwijzers verboden 
zich zonder toestemming van het college van 
regenten in betrekking te stellen tot gevan
genen, wier godsdienstige verzorg ing aan an
deren is opgedragen. 

74. Aan de bedienaren van den godsdienst 
en de godsdienstonderwijzers van andere ge
zindten dan waarvan een bedienaar of onder
wijzer aan het gesticht is verbonden, wordt 
zooveel doenlij k gelegenheid gegeven tot het 
behartigen van de godsdienstige belangen van 
gevangenen tot hun gezindte behoorende. 

75. Met wenschen, welke betreffende min
derjarige gevangenen door ouders of voogden 
omtrent de godsdienstige verzorging worden 
kenbaar gemaakt, en met het weloverwogen 
oordeel van de gevangenen zelf dienaangaande 
wordt rooveel mogelijk rekening gehouden. 

76. 1. Op hun erkende godsd ienstige feest
en kerkdagen - voor de Christelijke gezind
ten Zondagen, voor de overige gel ij ksoortige 
dagen daaronder begrepen - worden voor de 
gevangenen, die tot godsdienstige gezindten 
behooren, voor wover eenigszins mogelijk, 
godsdienstoefeningen gehouden. 

2. Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling, te 
verleenen door het gestichtsbestuur, nemen de 
gevangenen aan de te hunnen behoeve gehou
den godsdienstoefeningen deel. 

77. De bedienaren van den godsdienst en 
de godsdienstonderwijzers bezoeken periodiek 
de gevangenen, wier godsdienstige verzorging 
aan hen is opgedragen. 

78. Aan de gevangenen wordt gelegenheid 
gegeven godsdienstonderwijs te ontvangen. 

79. 1. Op hun erkende, als rustdag te vie
ren, godsdienstige feest- en kerkdagen, Zon
dagen en gelijksoortige dagen daaronder be
grepen, behoeven de gevangenen geen arbeid 
te verrichten. 

2. Voor de gevangenen, die niet tot eenige 
godsdienstige gezindte behooren, gelden de 
algemeene Christelijke feestdagen, de Zon
dagen daaronder begrepen. 

h. Afwijkingen . 

80. Gedurende den loop van de straf kan 
ten aanzien van bepaalde gevangenen, die 
daarvoor in verband met hun persoonlijkheid 
en gedrag in aamnerking komen, van het ge
-.-,one regiem worden afgeweken. 

81. 1. De afwijkingen worden onderschei-
den in: 

a. algemeene afwijkingen; 
b. bijzondere afwijkingen. 
2. De algemeene afwijkingen zijn de navol-

gende: 
1 °. een gunstiger kantine-regeling; 
2°. een ruimer gebruik van de boekerij ; 
3° . toelating van bezoek ook buiten de ge

wone bezoekuren; 
4°. verlof tot het bijwonen van lezingen of 

voordrachten. 
3. De andere afwij kingen zij n bijzondere 

afwijkingen. 
82. 1. Toepassing van de algemeene afwij 

kingen wordt voor de eerste maal overwogen 
bij den aanvang van de tweede maand van 
den werkelijken straftijd; voorts, voor zoover 
nog niet toegepast, maandelijks. 

2. De toepassing kan alleen worden gewei
gerd op grond van een bijwnder slecht ver
leden van den gevangene of zij n wangedrag 
in het gesticht. 

83. 1. Toepassing van bijzondere afwijkin
gen wordt voor de eerste maal overwogen bij 
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den aanvang van de vijfde maand van den 
werkelijken straftijd; voorts, voor zoover nog 
niet toegepast, maandelijks. 

2. De toepassing wordt bevolen, indien en 
voor zoover daartoe in verband met de per
soonlijkheid van den gevangene en zijn gedrag 
in het gesticht aanleiding bestaat. 

84. De toepassing van afwij kingen kan in 
bijzondere gevallen ook op andere tij dstippen 
worden overwogen. 

85. Zij kan te allen tijde worden beëindigd. 
86. In geval van overplaatsing worden ver

leende afwijkingen, voor zoover mogelij k, ge
handhaafd. 

87. Opeenvolgende gevangenisstraffen wor
den voor de toepassing van de afwijkingen als 
één straf aangemerkt. 

88. 1 . De beslissingen betreffende de toe
passing en beëindiging van de afwijkingen 
worden genomen door het gestichtsbestuur. 

2. Deze beslissingen mogen niet worden ten 
uitvoer gelegd dan na goedkeuring door Onzen 
Minister. 

3. Onze Minister kan bepalen, dat de ten
uitvoerlegging van de beslissingen betreffende 
bepaalde afwijkingen zijn goedkeuring niet zal 
behoeven. 

89. Onze Minister geeft ook overigens de 
noodige u itvoeringsvoorschriften. 

i. Tucht. 

90. 1. Tot handhaving van de tucht kunnen 
door het gestichtsbestuur de volgende discipli
naire straffen worden opgelegd: 

1 °. opsluiting in een volstrekt donkere 
strafcel; 

2°. gewone sluiting in de boeien; 
3°. opsluiting in een gewone strafcel; 
4°. verstrekking van water en brood in 

plaats van het gewone voedsel; 
5°. onthouding van het gebruik van de 

kantine; 
6°. onthouding van beweging in de open 

lucht; 
7°. onthouding van allen arbeid; 
8°. onthouding van vakarbeid; 
9°. onthouding of vermindering van ar

beidsloon; 
10°. onthouding van alle onderwijs; 
11 °. onthouding van het vakonderwijs of 

het onderwijs, ontvangen ingevolge artikel 64; 
12°. onthouding van lectuur; 
13°. onthouding van het schrijven of ont

vangen van brieven; 
14°. onthouding van bewek; 
15°. schorsing of beëindiging van reeds toe

gepaste afwijkingen; 
16°. latere overweging van nog niet toege

paste afwijkingen. 
2. In de bijzondere strafgevangenis te 

Leeuwarden kan bovendien de lijfstraf worden 
opgelegd. 

91. Opsluiting in een volstrekt donkere 
strafcel kan alleen door het college van regen
ten en dan nog slechts voor ten hoogste 48 
uur worden opgelegd. 

92. Gewone sluiting in de boeien en opslui
ting in een gewone strafcel worden opgelegd 
voor ten hoogste 4 weken. 

93. 1. Verstrekking van water . en brood 
wordt opgelegd voor ten hoogste 4 weken. 

2. Ingeval de straf langer duurt dan 2 
dagen, wordt zij slechts om den anderen dag 
toegepast. 

94. Onthouding van beweging in de open 
lucht of van allen arbeid geschiedt voor nie: 
langer dan 7 dagen. 

95. Bij onthouding van het schrijven of ont
vangen van brieven of van bezoek worden bij 
minderjarige gevangenen de ouders of voog
den verwittiird. 

96. 1. De oplegging van de lij fstraf in de 
bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden ge
schiedt alleen bij voortdurende verstoring der 
orde en aanslagen tegen personen. 

2. De straf wordt opgelegd door het college 
van regenten. 

3. In de vergadering van het college moe
ten ten minste vijf leden aanwezig zijn. De 
meerderheid vcan de aanwezige leden beslist. 
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

4. De straf bestaat uit het toebrengen van 
ten hoogste 25 slagen op het achterdeel door 
middel van bullepees of rottang. 

5. Bij de tenuitvoerlegging zijn een van de 
gestichtsgeneesheeren en ten minste drie leden 
van het college van regenten tegenwoordig. 

97. De disciplinaire straffen kunnen ook 
voorwaardelijk worden opgelegd. 

98. Zij kunnen worden ingekort, indien de 
gevangene berouw aan den dag legt. 

99 . Meerdere straffen kunnen gelij ktijd ig 
worden opgelegd. 

100. 1. Een disciplinaire straf wordt niet 
opgelegd, dan nadat de overtreder door hem, 
die de straf oplegt, is gehoord. 

2. Van elke strafoplegging wordt aantee
kening gehouden in een register, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt vastgesteld. 

j. Afslag en ontslag. 

101. Het gestichtsbestuur zendt voor den 
eersten October van ieder jaar Onzen Minister 
een lijst van de gevangenen, die op grond van 
hun gedrag en vlijt in het gesticht voor af- of 
ontslag in aanmerking komen. 

102. 1. Als maatstaf wordt genomen, dat, 
bij een gestichtsbevolking van tien of meer 
gevangenen, jaarlijks ongeveer een tiende 
deel op de lij st wordt gebracht. 

2. Behoudens bijzondere omstandigheden 
worden op de lijst alleen gevangenen gebracht, 
die veroordeeld zijn tot een straf van twee 
jaar of langer en bij het opmaken van de lijst 
althans de helft van hun straf hebben onder
gaan. 

103. Ten aanzien van den duur van den 
afslag of het tijdstip van ontslag wordt in het 
oog gehouden: 

a. dat ter belooning van goed gedrag en 
betoonde vlijt gedurende het laatst verloopen 
jaar in het algemeen een vermindering van 
straf van ten hoogste drie maanden voldoende 
is te ach ten ; 

b. indien het gevangenen betreft, wier ove
rige straftijd nog minder dan een jaar be
draagt, dat het jaargetij de van ontslag zoo 
mogelijk geschikt moet zijn voor het spoedig 
vinden van een middel van bestaan. 

104. Opeenvolgende gevangenisstraffen wor
den voor de toepassing van af- en ontslag als 
één straf aangemerkt. 
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105. 1. Onze M inister wint omtrent de bin- 1 

nengekomen lijsten het advies in van den 
rechter, aangewezen in artikel 15 van het 
Gratiebeslui t. 

2. N a ontvangst van dit advies maakt Onze 
Min ister een voordracht op en zendt Ons die, 
zoo mogelijk, vóór den 15en Maart van ieder 
jaar. 

106. D en gevangene kan bij ontslag van 
rijkswege reisgeld of reisgelegenheid worden 
verstrekt, indien het niet mogelijk of n iet 
wenschelijk is, dat zijn reis uit de uitgaanskas 
of zijn eigen geld wordt bekostigd. 

§ 2. Gemeenschap voor bepaalde doeleinden. 

107. De gevangenen, die in verband met 
hun persoonl ijkheid en het begane fe it daar
voor in aanmerking komen, kunnen voor be
paal de doeleinden in gemeenschap worden 
gebracht. 

108. 1. In het algemeen kunnen gevange
nen in gemeenschap worden gebracht voor de 
navolgende doeleinden: 

1 °. gemeensch appel ij ke I ichaamsoefeningen ; 
2°. gemeenschappelijken arbeid in de bui

tenlucht; 
3°. gemeenschappelij ken arbeid in werk-. 

p laatsen ; 
4°. gemeenschappelijk onderwijs; 
5°. gemeenschappelijken zang; 
6°. gemeenschappelijke godsdienstoefenin

gen of gemeenschappelijk godsdienstonderwijs. 
2. Onze M in ister besl ist voor welke doel

einden in ieder afzonderlijk gesticht gevan
genen in gemeenschap kunnen wOJ-den ge
bracht. 

109. 1. Onze Minister geeft omtrent de toe
pass ing der gemeenschap nadere voorschriften. 

2. In de gemeenschap wordt geen celkap 
gedragen. 

3. De tot levenslange gevangenisstraf ver
oordeelden worden onder geen omstandigheid 
met tot tijdelij ke gevangenisstraf veroordeel
den tezamen gebracht. 

110. De gevangenen worden niet in gemeen
schap gebracht dan met hun goedvinden. 

111. 1. Behoudens bij zondere omstandighe
den wordt een gevangene niet in gemeenschap 
gebracht, dan nadat hij ten minste zes maan
den van zij n straf in de strafgevangenis, waar 
hij zich bevi ndt, of in een andere strafgevan
genis heeft ondergaan. 

2. Voor gevangenen, vroeger reeds veroor
deeld tot een gevangenisstraf van zes maanden 
of langer , thans tot een van twee jaar of lan
ger, bedraagt de termij n een jaar. 

3 . Opeenvolgende gevangenisstraffen wor
den voor de toepassing van d it artikel als één 
straf aangemerkt. 

112.. 1. Zoodra een gevangene overeenkom
stig het voorgaande artikel in gemeensch ap 
kan worden gebracht, overweegt het gestichts
bestuur, of te zijnen aanz ien voor gemeenschap 
aanleid ing bestaat, zoo ja, voor welke doel
einden. 

2. Indien in het gesticht gevangenen ,;oor 
bepaalde doeleinden niet in gemeenschap wor
den gebracht, wordt tevens overwogen, of over
plaatsing wenschel ij k is. 

3. H et gestichtsbestuur zendt een voordracht 
aan Onzen Minister. Deze beslist. 

113. 1. Een gevangene kan ook later in 
gemeenschap worden gebracht. 

2. Een bestaande gemeenschap kan iater 
tot andere doele inden woràen ui tgebreid of 
voor een of meer doeleinden worden herroepen. 

3. Onze Minister neemt ook deze besl issin
gen, na ontvangst van een voordrach t, a l dan 
niet gevraagd, van het gestichtsbestuur. 

114 . 1. Het gestichtsbestuur kan de ge
meenschap voor een of meer doeleinden schor
sen. 

2. Het zendt dan zoo spoedig mogelijk een 
voordracht tot herroeping aan Onzen Minister . 

3. De schorsing vervalt bij ontvangst van 
de beslissing van Onzen M inister. 

115. 1. De gemeenschap kan, a ls discipl i
naire straf, voor een of meer doele inden wor
den onthouden. 

2. Het gestichtsbestuur kan deze straf op
leggen voor ten hoogste 6 weken, Onze M inis
ter, na ontvangst van een voordracht, al dan 
niet gevraagd, van dit bestuur, ook voor 
langer. 

116. 1. De artikelen 110 tot en met 115 
vinden niet toepass ing op gemeenschap voor: 

1 °. m il itairen arbeid; 
2°. militair ondei·wijs. 
2. Deze gemeenschappen zij n terstond en 

ook ronder goedvinden van den gevangene 
mogel ijk. 

3. Onze Minister beveelt de toepassing, 
schorsing of herroeping, den leider van de 
gemeenschap gehoord. 

4. De gemeenschappen kunnen niet a ls 
disciplinaire straf worden onthouden. 

§ 3. Bijzondere bepalingen voor algeheele 
gem eenschap. 

117. De tot levenslange gevangenisstraf ver
oordeelden worden onder geen omstandigheid 
met tot tijdelijke gevangenisstraf veroordeel
den tezamen gebracht. 

118. 1. De tot tij delijke gevangenisstraf ver
oordeelden, die hun straf in algeheele ge
meenschap ondergaan, worden ver deeld in 
twee klassen: 

1 °. gewone klasse; 
2°. 1·ecidivistenklasse. 
2. Tot de recidivistenklasse behooren de ge

vangenen, die vroeger reeds een gevangenis
straf van een jaar of langer hebben onder
gaan. 

3. De beide klassen worden zooveel moge
lij k gescheiden gehouden. 

119. In de gemeenschap wordt geen celkap 
gedragen. 

120 . 1. In de gemeenschap bestaan de af
wij kingen in den regel niet. 

2. Bij uitzondering kunnen, ind ien de aard 
van het gesticht en de belangen van den 
dienst het toelaten, ten aanzien van enkele 
gevangenen, die hiervoor in verband met hun 
persoonl ijkheid en gedrag bijzonder in aan
merking komen, een of meer a fwijkingen, in
dividueel of in groep, worden toegepast. 

121. 1. De gevangenen worden des nach ts 
in ij zeren alkoven onderling afgezonderd. 

2. Het college van regenten kan ten aan
zien van jeugdigen, ouden van dagen en zie
ken van dezen regel afwijken. 

122. 1. Behalve de straffen, genoemd in 
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artikel 90, kan als diséiplinaire straf worden 
opgelegd: 

1 °. ondergaan van de straf in afzondering 
met gemeenschap voor bepaalde doeleinden; 

2°. ondergaan van de straf in afzondering. 
2. Deze bei de straffen worden voor ten 

hoogste 6 maanden opgelegd. 

A f d e e I i n g II. 
In de huizen van bewaring. 

§ 1. Ve,·oordeclden. 

a. Veroordeelden tot hechtenis. 

123. De veroordeelden tot hechtenis worden 
behandeld als de gedetineerden in de straf
gevangenissen, behoudens de navolgende be
palingen. 

124. Bij de algemeene dagindeeling wordt 
de tijd, beschikbaar voor onderwijs, lectuur, 
briefwisseling, bewek en ontspanning, ruimer 
gesteld. 

125. 1. De water- en broodvoeding wordt 
toegepast als in de strafgevangenissen. 

2. Overigens is de regeling van de voed ing 
gunstiger. 

126. 1. De lijst van de in de kantine ver
krijgbare artikelen is uitgebreider. 

2. De gevangenen kunnen ten minste vijf 
maal per week kantine-artikelen koopen. 

127. 1. De gevangenen mogen, indien zij 
zich in de open lucht bevinden, rooken. 

2. Het gestichtsbestuur kan deze vrijheid 
beperken met het oog op brandgevaar. 

128. De gevangenen, die niet aan kleeding 
van rijkswege behoefte hebben, kunnen, des
verlangd, gedurende den geheelen straftijd 
hun eigen kleeding blijven dragen. 

129. Het dragen van de celkap is niet ver
plicht. 

130. De gevangenen mogen, tenzij uit een 
oogpunt van reinheid voorschriften noodig 
worden geacht, haar en baard naar eigen ver
kiezing dragen. 

131. Zij ontvangen, desverlangd en voor 
zoover mogelijk, een tweede bad in de veer
tien dagen. 

132. De gevangene, die niet reeds in de 
buitenlucht arbeiden, nemen dagelijks zoo mo-

gelijk tweemaal, indien het weder het toelaat, 
gedurende ten minste twintig minuten bewe
ging in de open lucht. 

133. 1. De gevangenen houden zich bezig 
met wodanigen arbeid als zij verkiezen. 

2. Over de opbrengst kunnen zij reeds ge
durende hun straftijd voor hun kantine of voor 
andere doeleinden beschikken. 

134. 1. Indien een gevangene in gebreke 
blijft zich met eenigen arbeid bezig te houden, 
kan hij, als de gedetineerden in de strafge
vangenissen, tot arbeid worden verplicht. 

2. De verplichte arbeid duurt ten hoogste 
8 uur per werkdag. 

3. De loonregelen voor dezen arbeid zijn 
gunstiger dan in de strafgevangenissen. 

4. Het loon is geheel zakgeld. 
135. De gevangenen ontvangen zoo moge

lijk een tweede maal per week boeken en t ijd
schriften uit de bibliotheek ter lezing. 

136. 1. Het lezen van nieuwsbladen is toe
gestaan. 

2. Het gestichtsbestuur kan bepaalde nieuws
bladen of nummers van nieuwsbladen, waar
van de lezing gevaar kan opleveren voor de 
orde en tucht in het gesticht, verbieden. 

137. De regeling van briefwisseling en be
zoek is gunstiger dan in de strafgevangenissen. 

138. 1. De afwijkingen worden, voor zoover 
zij niet reeds in het algemeen regiem zijn ver
werkt, na een maand voor het eerst over
wogen. 

2. Zij bestaan in den regel in de gemeen
schap niet. 

139. 1. De gevangenen, die daarvoor in 
verband met hun persoonlijkheid en hun ge
drag in het gesticht in aanmerking komen, 
kunnen op hun verzoek tot de pistole worden 
toegelaten. 

2. Het gestichtsbestuur zendt het verzoek
schrift met een voordracht aan Onzen Minis
ter. Deze bes! ist. 

3. De pistole kan te allen t ijde door Onzen 
Minister worden beëindigd. Onze Minister 
neemt deze beslissing niet, dan na ontvangst 
van een voordracht, al dan niet gevraagd, van 
het gestichtsbestuur. 

4. Onze Minister regelt het pistoleregiem. 
140. Behalve de disciplinaire straffen, die 

in de strafgevangenissen bestaan, kan als disci
plinaire straf Worden opgelegd: 

1 °. onthouding van de vrijheid te rooken; 
2°. onthouding van het tweede bad in de 

veertien dagen; 
3°. voor ten hoogste 2 weken, onthouding 

van de pistole. 
141. Afslag of vervroegd ontslag, als be

doeld in de artikelen 101 tot en met 105, 
vindt niet plaats. 

142. 1. De straf wordt in den regel in alge
heele gemeenschap ondergaan. 

2. Gemeenschap voor bepaalde doeleinden 
is terstond mogelijk. Zij wordt toegepast: 

1 °. indien de gevangene verzoekt niet in 
algeheele gemeenschap te worden gebracht; 

2°. indien het gestichtsbestuur hem voor 
algeheele gemeenschap ongeschikt oordeelt; 

3°. indien onthouding van a lgeheele ge
meenschap a ls disciplinaire straf wordt opge
legd; 

4°. indien de plaatsruimte dit noodig 
maakt. 

3. De straf w01·dt in afzondering onder
gaan: 

1 °. indien de gevangene dit verzoekt; 
2°. indien het gestichtsbestuur hem voor 

alle gemeenschap ongeschikt oordeelt; 
3°. indien onthouding van alle gemeen

schap a ls disciplinaire straf wordt opgelegd; 
4°. indien de plaatsruimte dit noodig 

maakt. 

b. Veroordeelden tot militaire detentie . 

143. De veroordeelden tot militaire detentie 
worden behandeld a ls de veroordeelden tot 
hechtenis, behondens de navolgende bepalin
gen. 

144. Zij mogen zich niet bezig houden met 
eigen arbeid. 

145. De straf wordt in afzondering onder
gaan, tenzij ; 

1 °. het gestichtsbestuur of, indien het mili
tairen arbeid of militair onderwijs betreft, 
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Onze Minister gemeenschap wenschelijk oor
deelt voor liepaalde doeleinden; deze gemeen
schap is terstond en, voor zoover het militairen 
arbe id of militair onderwijs betreft, ook zonder 
goedvinden van den gevangene mogelijk; 

2°. de behandelende geneesheer algeheele 
gemeenschap wepschelijk oordeelt. 

c. Doortre kkcnde veroordeelden. 

146. 1. Voor zoover mogelijk wordt op door
trekkende veroordeelden het regiem toegepast 
van de straf of den maatregel, waartoe zij 
veroordeeld zijn. 

2. Zij worden woveel mogelijk van de ver
oordeelden tot hechtenis of militaire detentie 
gescheiden gehouden. 

§ 2. 0 n v e r o o r d e e I d e n. 

a. Gegijzelden. 

147. Voor de gegijzelden geldt het regiem, 
neergelegd in het Gijzelingsbesluit. 

b. Overige onveroordeelden. 

148. De overige onveroordeelden worden 
behandeld als de veroordeelden tot hechtenis, 
behoudens de navolgende bepalingen. 

149. De onveroordeelden mogen, indien zij 
dit verlangen en de orde in het gesticht dit 

-toelaat op een later uur naar bed gaan, ech
ter niet later dan 10 uur in den namiddag. 

150. 1. De regeling van de voeding is gun
stiger dan voor de veroordeelden tot hechtenis. 

2. De water- en broodvoeding wordt niet 
toegepast. 

151. De lijst van de in de kantine verkrijg
bare artikelen is uitgebreider dan voor de ver
oordeelden tot hechtenis. 

152. Den onveroordeelden, die niet reeds in 
de buitenlucht arbeiden, wordt gelegenheid 
gegeven dagelijks tweemaal, indien het weder 
het toelaat, gedurende ten minste een half uur 
beweging in de open lucht te nemen. 

153. 1. Zij zijn tot geenerlei arbeid ver
plicht. 

2. Indien zij rijksarbeid verrichten, wordt 
deze als de verplichte arbeid van de veroor
deelden tot hechtenis beloond. 

154. De onveroordeelden ontvangen, des
verlangd, onderwijs. 

155. Zij kunnen, desverlangd, tot de lezin
gen, voordrachten en muziekuitvoeringen, 
welke in het gesticht worden gehouden, wor
den toegelaten. 

156. Zij ontvangen ten minste tweemaal 
per week boeken en tijdschriften te hunner 
keuze uit de bibliotheek ter lezing. 

157. Het gebruik van eigen boeken en tijd
schriften en het ter leen ontvangen van boe
ken en tijdschriften uit de openbare leeszaal of 
bibliotheek ter plaatse of uit een dergelijke 
inrichting is toegestaan, behoudens de con
trole van het gestichtsbestuur vóór uitreiking. 

158 . De regeling van briefwisseling en be
zoek is gunstiger dan voor de veroordeelden 
tot hechtenis. 

159. De onveroordeel den kunnen, desver
langd, de godsdienstoefeningen bijwonen en 
bezoek van bedienaren van den godsdienst of 
godsdienstonderwijzers ontvangen. 

160. 1. De afwijkingen worden, voor zoover 

zij niet reeds in het algemeen regiem zijn ver
werkt, zoo spoedig mogelij k overwogen. 

2. Zij bestaan in den regel in de gemeen
schap niet. 

161. Het gestichtsbestuur neemt de beslis-
singen betreffende: 

a. toelating tot de pistole; 
b. beëindiging van de pistole. 
162. 1. Ieder onveroordeelde wordt ge

plaatst in een afzonderlijk vertrek. 
2. Hij moet in dit vertrek ten minste te 

zijner beschikking hebben : 
1 °. een eenvoudige stoel met armleuningen; 
2°. een tafel ; 
3°. een berggelegenheid; 
4 °. een spiegeltje ; 
5°. schrijfbehoeften; 
6°. waschbehoeften ; 
7°. een nachtleger met matras en pel uw; 
8°. voldoende bedekking; 
9°. een luchtdicht gesloten emmer. 
3. Voor zoover dit met de orde en tucht in 

het gesticht vereenigbaar is, kan den onver
oordeelde worden toegestaan geheel of gedeel
telijk zelf voor huisraad te zorgen. 

163. De onveroordeelden kunnen in ge-
meenschap worden gebracht: 

1 °. indien zij dit verzoeken; 
2°. in geval van plaatsgebrek. 
164. De onveroordeèlden worden niet dan 

in gevallen van volstrekte noodzakelijkheid 
met veroordeelden te zamen gebracht. 

165. 1. T en aanzien van onveroordeelden, 
die ingevolge het W etboek van Strafvordering 
inverzekeringstelling of voorloopige hechtenis 
ondergaan, kunnen , onverminderd de bepaling 
van artikel 50 van dat Wetboek, de autori
teiten, aangewezen in de artikelen 222 en 225 
van de Invoeringswet Strafvordering: 

1 °. beperkingen bevelen met betrekking tot: 
a. de uitreiking van nieuwsbladen en an-

dere lectuur ; 
b. het ontvangen van bezoek; 
c. het uitreiken of verzenden van brieven; 
d. het toestaan van eigen huisraad; 
2° . andere maatregelen gelasten, die zij in 

het belang van het onderzoek wenschelijk ach
ten, zoo noodig ook met afwijking van de be
palingen van dit besluit. 

2. De afwijkingen, bedoeld in artikel 80, 
worden niet toegepast dan met goedkeuring 
van deze autoriteiten. 

Afdeeling III. 

In de rijkswerkinrichtingen. 
166 . De verpleegden in de rijkswerkinrich

tingen worden behandeld als de gedetineerden 
in de strafgevangenissen , behoudens de navol
gende bepalingen. 

167. Bij de algemeene dagindeeling wordt 
de tijd, beschikbaar voor onderwijs, lectuur, 
briefwisseling, bezoek en ontspanning, ruimer 
gesteld. 

168. 1. De regeling van de voeding is gun
stiger. 

2. De water- en broodvoeding wordt niet 
toegepast. 

169 . 1. De lijst van de in de kantine ver
krijgbare artikelen is uitgebreider. 

2. De verpleegden kunnen ten minste vijf 
maal per week kantine-artikelen koopen. 
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170. 1. De verpleegden mogen op de wan
delplaatsen van het gesticht en in de gemeen
schappelijke verbl ijfzalen rooken. 

2. H et gestichtsbestuur kan deze vrijheid 
beperken met het oog op brandgevaar. 

171. De rijkskleeding wijkt af van die in 
de gevangenissen. 

172. De verpleegden mogen, tenzij uit een 
oogpunt van reinheid voorschriften noodig 
worden geacht, haar en baa rd naa r eigen ver
kiezing dragen . 

173. Zij ontvangen, desverl angd en voor 
zoover mogelijk, een tweede bad in de veertien 
dagen. 

174. Er wordt meer gelegenheid tot bewe
ging in de opr,n lucht gegeven. 

175. De verplichte arbe id duurt gem iddeld 
niet meer dan 9 uur per werkdag. 

176. 1. De loonregelen zijn gunstiger dan 
in de strafgevangenissen. 

2. Twee derde van het loon is zakgeld, een 
derde uitgaanskas. 

177. De verpleegden ontvangen, desver
langd, een tweede maal per week boeken en 
tijdschriften uit de bibliotheek ter lezing. 

178. H et gebruik van eigen boeken en tijd
schriften en het ter leen ontvangen van boe
ken en t ijdschriften uit de openbare leeszaal 
of bibliotheek of uit een dergelijke inrichting, 
ter plaatse of uit de nabuurschap, is toege
staan, behoudens de controle van het gestichts
bestuur vóór uitreiking. 

179 . De regeling van briefwisseling en be
.zoek is gunstiger dan in de strafgevangenissen. 

180. 1. De afwijkingen worden, voor zoover 
zij niet reeds in het algemeen regiem zijn ve r
werkt, na een maand voor het eerst over
wogen. 

2. Zij worden alleen bij ui twndering toe
gepast. 

181. 1. Behalve de rlisciplinaire straffen, 
die i ,1 de strafgevangenissen bestaan, kan als 
disciplina ire straf worden opgelegd: 

1 °. onthouding van de vrijheid te rooken; 
2°. onthouding van het tweede bad in de 

veertien dagen ; 
en in de r ijkswerkinrichtingen Veenhuizen : 
3°. overplaatsing naar de r ijkswerkinrich

t ing te H oorn. 
2. De I aatste straf wordt opgelegd voor ten 

hoogste 1 jaar. 
182. Afslag of vervroegd ontslag, als be

<loeld in de artikelen l.01 tot en met 105, 
vindt niet plaats. 

183. 1. De straf wordt, behoudens het be
-paalde in artikel 122, in algeheele gemeen
schap ondergaan. 

2. De recidivistenklasse bestaat uit de per
,sonen, die reeds vroeger een jaar of langer in 
,een rijkswerkinrichting werden verpleegd. 

TITEL IV. 
Slotbepalingen. 

184. Bij in werking treden van dezen 
maatregel : 

1 °. vervalt het Koninklijk besluit van 29 
'September 1875, n° . 5, houdende vaststelling 
van een reglement op de pistole in de gevan
genissen; 

2°. vervalt het K oninklijk besluit van 31 
Augustus 1886, Staatsblail n°. 159, tot vast-
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stelling van den algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur, bedoeld in art. 22 van het 
Wetboek van Strafrecht; 

3°. vervalt het Koninklijk besluit van 20 
J anuari 1887, Staatsblad n°. 19, houdende 
vaststelling van een reglement van tucht voor 
de Rijkswerkinrichtingen V eenhuizen n° . 1, 2 
en 3 ; 

4°. worden in het Koninklijk besluit van 
13 December 1887, Staatsblail n°. 215, tot 
ui tvoering van art. 68, tweede lid, der Grond
wet, en .tot vaststell ing van eenige regelen, 
welke bij de behandeling van verzoeken om 
gratie en ·van de jaarlijksche voordrachten tot 
het verleenen van a fsl ag en ontsl ag aan ge
vangenen !iehooren te worden in acht genomen, 
de volgende wijzig ingen aangebracht: 

a. in den aanhef wordt in plaats van " de 
artikel en 337, 339 en 340 van het Wetboek 
van Strafvordering" gelezen: 

"de artikelen 559 en 560 van het Wetboek 
van Strafvordering" ; 

b. de artikelen 15 tot en met 17 worden 
door de navolgende a rti kelen vervangen: 

"Art. 15. Omtrent de aanbevelings lijsten 
tot het verleenen van afslag en ontslag aan 
gevangenen, bedoeld in de artikelen 101 en 
volgende van den Gevangenismaatregel, wordt 
het advies ingewonnen van den rechter, aan
gewezen in de artikelen 1, 2, 3 of 4, en in de 
gevall en, in dat artikel genoemd, dat van den 
rechte r, aangewezen in artikel 13. 

De rechter wint het oordeel van het open
baar minister ie in en legt dit bij zij n adv ies 
over. 

Art. 16. Indien Wij het over igens ge raden 
oordeelen gratie te verleenen, zonder dat een 
daartoe strekkend verzoek aan Ons is i nge
diend, vinden de arti kelen 15 en, tenzij met 
Onze machtiging bij het inwinnen van het 
advies anders wordt bepaald, 8, 9, 10 en 11 
overeenkomstige toepass ing." 

c. artikel 18 wordt genummerd 17 ; 
d. na artikel 17 nieuw wordt ingevoegd 

een nieuw artikel 18, luidende: 
,, ,,Art. 18. Di t besluit kan worden aange

haald als "Gratie-bes! uit". " "; 
e. de artikelen 19 en 20 vervallen ; 
5°. vervallen de arti kelen 7 en 8 van de 

Uitvoeringsregeling voorwaardelij ke invrij 
heidstelling; 

6° . worden in het Koninklijk besluit van 
4 December 1925, Staatsblad n°. 460, tot uit
voering va n de artikelen 62 en 76 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering, de vol
gende wijzig ingen aangebracht : 

a. de a rti kelen 5, 7 en 9 vervallen; 
b . de artikelen 6 en 8 worden onderschei

denlij k genummerd 5 en 6; 
c. in artikel 6 nieuw vervallen in het 

tweed e lid onder a . de woorden: 
"ten aanzien van in voorloopige hechtenis 

gestelde personen,"; 
d. na artikel 6 nieuw wordt ingevoegd een 

, nieuw artikel 7, luidende: 
,,Art. 7. Di t beslu it geldt niet voor inver

zekeringstelli ng of voorloopige hechtenis ten 
uitvoer gelegd in /)en huis van bewaring. 

De artikelen 1 tot en met 5 gelden niet voor 
inverzekeringstelling ingevolge artikel 490, 
l e lid , van het Wetboek van Strafvordering." 

13 
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185. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat met een indee
ling in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg . 10 M ei 1932.) 
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s. 195. 

6 M ei 1932. BESLUIT tot nadere w1J z1gmg 
van den algemeenen maatregel van be
stuur houdende regel ing van de uitbeta
ling in Nederland van pensioenen, gage
menten, onclerstanclen, toelagen van broe
ders der Orde van den Nederlandschen 
Leeuw en verhoogde soldijen van ridders 
der Militaire Willemsorde ten laste der 
geldmiddelen van N ederlandsch-lndië, Su
rina1ne en Curaçao (Staatsblad 1925 n°. 
470), gewijzigd en aangevuld laatstelijk 
bij besluit van 5 December 1931 (Staats
blad n°. 496.) 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën dd. 29 Maart 1932, 3de Afdeeling, 
n°. '6; van Financiën dd. 29 Maart 1932, 
n°. 136, Afdeeling Pensioenen en Eeredien
sten; van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw dd. 29 Maart 1932, · n°. 4826, Afdeeling 
B.B.; van Buitenlandsche Zaken dd. 29 Maart 
1932, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 10427, 
en van Waterstaat dd. 29 Maart 1932, n°. 11, 
Hoofdbestuur der P.T.T.; 
· Den Raad van State gehoord (advies van 
19 April 1932 n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 25 April 1932, Commis
sariaat voor Indische Zaken, 3de Afdeeling, 
n°. 34; van 27 April 1932, n°. 217, Afcleeling 
Pensioenen en Eerediensten; n°. 7481, Afdee
ling Binnenlanclsch Bestuur; van 28 April 
1932, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 14265; 
van 30 April 1932, n°. 8, H oofdbestuur der 
P.T.T. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ons besluit van 14 December 1925, 

(Staatsblad n°. 470) gewijzigd en aangevuld 
laatstelijk bij dat van 5 December 1931 (Staats
blad n°. 496) wordt nader gewijzigd a ls volgt: 

In het derde lid van artikel 2 wordt in 
plaats van "het lste lid" gelezen "dit besluit". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ia 
geplaatst. 

Onze Ministers van Koloniën, van Finan
ciën, van Binnenlandsche Zaken, van Bui ten
landsche Zaken en van Waterstaat zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den Gelen Mei 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
D e ilfinister van Financiën, De Geer. 

De Minister van Staat, 
11linister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De M inister ·van Buitenlandsche Zaken , 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De M inister van Wat erstaat, P. J. Re y me r. 

( Uitgeg. 20 Mei 1932.) 
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s. 196. 

10 Mei 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den r aad der gemeente 
A mste,·dam van 29 April 1932, houdende 
vernietiging van de betrekkelijke beslui
ten der Commissiën voor Georganiseerd 
Overleg tot tij del ijke korting op de wedden 
van gemeente-ambtenaren en ambtenaren 
van de politie, alsmede tot herstel, van 
1 Mei 1932 tot 1 Juli 1933, van de vóór 
die besluiten geldende wedderegelingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 3 Mei 1932, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur n°. 7954 I tot vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Amster
dam van 29 April 1932, houdende vernietiging 
van de betrekkelijke besluiten der Commis
siën voor Georganiseerd Overleg tot tijdel ijke 
korting op de wedden van gemeente-ambtena
ren en ambtenaren van de politie, alsmede tot 
herstel, van 1 Mei 1932 tot 1 Juli 1933, van 
de vóór die besluiten geldende wedderegel in
gen; 

Overwegende, dat door den raad der ge
meente Amsterdam in zijne vergaderiµg van 
29 April 1932 is vastgesteld een besluit, er 
toe strekkende : 

I. het besluit der Centrale Commissie voor 
Georganiseerd Overleg in Ambtenaarszaken 
d.d. 16 April 1932, alsmede het besluit der 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in zake 
de salarisregeling der ambtenaren van de po
litie d.d. 16 April 1932, beide houdende t ijde
lijke korting op de wedden, te vern ietigen we
gens strijd met het gemeentebelang; 

II. mitsdien te bepalen, dat de regel ing 
van' de salarissen der ambtenaren, op wie het 
Ambtenarenreglement van toepassing is, vast
gesteld bij besluit van de Centrale Commissie 
voor Georganiseerd Overleg in Ambtenaars
zaken d.d. 7 Juni 1930, n° . 30, a lsmede de 
Regeling van de salarissen van de ambtenaren 
van de politie, vastgesteld bij besluit van de 
Commissie voor Georganiseerd Overleg, be
doeld in artikel 2 van de Verordening, rege
lende het Georganiseerd Overleg in zake de 
salarisregeling der ambtenaren van de politie 
d.d. 7 Juni 1930, n°. 6, zullen blijven gelden 
van 1 Mei 1932 tot 1 Juli 1933; 

Overwegende, dat dit besluit de strekking 
heeft te voorkomen, dat gedurende een bepaal
den t ijd op de salarissen der betrokken amb
tenaren een korting wordt toegepast; 

dat onder de huidige bijzondere tijdsomstan
digheden de eisch moet worden gesteld, dat 
algemeen ten aanzien van de kosten van be
stuur van publiekrechtelijke lichamen, zooveel 
doenlijk moet worden bezuinigd; 

dat bovengenoemd beslu it tegen dezen eisch 
ingaat, strekkende immers, om eene bezuini
ging, tot stand gekomen in georganiseerd over
leg, ongedaan te maken ; 

dat op grond hiervan genoemd besluit in 
strijd is met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 Mei 1932, n°. 13); 
. Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-

nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 10 Mei 1932, n°. 8454, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd besluit van den raad der gemeente 

Amsterdam te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den l0den Mei 1932. 

s. 197. 

WILH ELMINA. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van BinnenlanMche Zaken, 
Ruys d e Beerenbrouck. 

( Uitqeq. 12 M ei 1932.) 

11 M ei 1932. BESLUIT tot herziening van 
de regelen betreffende het deelgenootschap 
in het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
N ederlanWJch-Indië van E uropeesche leer
krachten bij het bijzonder onderwijs in 
N ede1·lanMch-Indië. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien artikel 5, lid 7 van het Reglement 

voor het Weduwen_ en Weezenfonds van Euro
peesche burgerl ijke ambtenaren in Neder
landsch-lndië, vastgesteld bij Ons beslu it van 
17 Maart 1913 (NederlanMch Staatsblad n°. 
99, I ndisch Staatsblad n°. 359), zooals het is 
aangevuld en gewijz igd laatstelij k bij Ons be
sluit van 6 Augustus 1931 (Nederlands'ch 
Staatsblad n°. 363, Indisch Staatsblad n°. 
422); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 4 Mei 1932, Afdeel ing Kabinet, 
n° 22 · · 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met buitenwerkingstelling van Ons besluit 

van 25 September 1919 (Nederlandsch Staats
blad n° . 586, I ndisch Staatsblad n°. 813), ge
rekend van het tijdstip, waarop het Pensioen
reglement voor bijzondere leerkrachten (I ndisch 
Staatsblad 1932 n°. 154) in werking is getre
den, te bepalen: 

Art. 1. 1. Met inachtneming van het be
paalde bij de volgende artikelen worden de 
Europeesche bijzondere leerkrachten en per
sonen, op wie het Pensioenreglement voor bij 
zondere leerkrachten (I ndisch Staatsblad 1932 
n°. 154) van toepassing is of wordt, dan wel 
krachtens de bepalingen van dat reglement de 
vóór den dag van in werking treden daarvan 
voor Europeesche particuliere onderwijzers en 
bijzondere leeraren van kracht zijnde pensioen
voorschriften van toepassing blijven, zoowel 
mannen als vrouwen - met uitzondering ech
ter van Roomsch-Katholieke geestelijken, orde
broeders en zusters -, aangemerkt a ls deel
genooten in het Weduwen- en Weezenfonds 
van Europeesche burgerlij ke ambtenaren in 
N ederlanMch-lndië en is op hen het reglement 
voor dat fonds van toepassing. 

2. Onder de Europeesche bij zondere leer
krachten en personen, bedoeld in het vorige 
l id, worden mede verstaan bij zondere leer-
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krachten en personen als omschreven in dat 
lid, op wie de voor Europeanen geldende be
palingen van toepassing zijn verklaard. 

2. 1. Als bezoldiging, waarnaar volgens de 
bepal ingen van het reglement voor het in 
artikel 1 genoemde fonds de door deelgenoo
ten in werkelijken dienst verschuld igde bij . 
dragen moeten worden berekend, wordt bij de 
toepassing van deze regelen aangemerkt de 
pensioengrondslag, waarover ten behoeve van 
het eigen pensioen wordt bijgedragen. 

2. Over den tijd, gedurende welken de deel
genoot niet in werkelijken dienst is, worden 
de bijdragen berekend naar de werkelijk ge
noten wordende inkomsten, doch over geen 
hooger bedrag dan onder overigens dezelfde 
omstandigheden aan een Europeesche leer
kracht in vasten Landsdienst worden toege
legd. 

3. Voor zoover zij niet kunnen worden in
gehouden op ten laste van den Lande of van 
een onder Regeeringstoezicht gesteld fonds toe. 
gekende pensioenen of andere inkomsten, ge
schiedt de invordering van alle aan het fonds 
verschuldigde bijdragen, waaronder begrepen 
de aan het fonds toekomende gelden, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 27 van het pen
sioenreglement voor bijzondere leerkrachten, 
naar dezelfde regelen als bij Regeeringsver
ordening ten aanzien van de bijdragen ten 
behoeve van de eigen pensioenen gegeven, be
houdens de bevoegdheid van de Directie of 
den Beheerder van het fonds om voor buiten 
N ederlandsch-lndië verblijvende deelgenooten 
te bepalen, wanneer en hoe de bijdragen zul
len zijn te voldoen. 

4. Als "bezoldiging", welke volgens de ue
palingen van het reglement voor het in artikel 
1 genoemde fonds als grondslag moet dienen 
voor de berekening van het Weduwenpensioen, 
wordt aangemerkt de pensioengrondslag, be
doeld in de artikelen 5 en 6 van het pensioen
reglement voor bijzondere leerkrachten . 

5. 1. Voor de Europeesche bijzondere leer
krachten, op wie krachtens de omschrijving in 
artikel 1 van het pensioenreglement voor bij 
zondere leerkrachten de bepalingen van dat 
reglement en dientengevolge ook deze regelen 
betreffende de opneming van zoodanige leer
krachten als deel genooten in het in artikel 1 
genoemde fonds toepasselijk zijn, en die niet 
onder de omschrijving van artikel 1 der rege
len in het Koninklijk besluit van 25 Septem
ber 1919 (Nederlandsch Staatsblad n°. 586, 
I ndisch Staatsblad n° . 813) vielen, wordt, in
dien zij , wanneer vorengenoemd pensioenregle
ment alsmede de huidige regelen steeds van 
kracht waren geweest, reeds eerder onder deze 
regelen zouden zijn gevallen, de verplichting 
tot betaling van de gewone bijdrage, bedoeld 
in artikel 8 van het fondsreglement, geacht te 
zijn begonnen van en met den dag, waarop in 
dat geval hun deelgenootschap zou zijn inge
gaan, zulks met inachtneming van het be
paalde in het volgend lid. 

2. Over den tijd van en met dien dag tot 
aan het in werking treden dezer regelen wordt 
a ls gewone bijdrage aan het Fonds geheven 
vijf ten honderd per maand over de helft van 
de bed.ragen, die ingevolge de artikelen 5 en 
6 van het pensioenreglement voor bijzondere 

leerkrachten als pensioengrondslagen gelden, 
welke pensioengrondslagen voor alle gevallen 
worden bepaald door den Directeur van Fi
nanciën. 

3. Volgens dit artikel verschuld igde bijdra. 
gen, welke door anderen dan de deelgenooten 
zelven of hun uit het Fonds uitkeering genie
tende weduwen en weezen te betalen zouden 
zij n, worden niet ingevorderd. 

6. Bij de toepassing van het fondsreglement 
wordt ten aanzien van de in artikel 7 van dat 
reglement bedoelde buitengewone, huwelijks
en extra-bijdragen in acht genomen, dat : 

1 °. bijzondere leerkrachten, die op of na 
het t ijdstip van in werking treden van deze 
regel en hun betrekking bij het bijzonder onder. 
wijs hebben ver! aten en den staat van bijzon
dere lee rkracht in den zin van het pensioen
reglement voor bijzondere leerkrachten hebben 
herkregen of in vasten landsd ienst zijn ge
treden, opnieuw de bedoelde bijdragen ver
schuldigd zijn, behalve a. wanneer zij deelge
nooten in het fonds zijn gebleven, b. wanneer 
de overgang van het bijzonder onderwijs in de 
nieuwe vaste dienstbetrekking bij dat onder
wijs of bij het Land zonder onderbreking heeft 
plaats gehad of c. wanneer de betrokkene uit 
zijn vaste betrekking bij het bijzonder onder
wijs zonder onderbreking is overgegaan in een 
tijdelijke betrekking bij dat onderwijs of in 
t ijdelijken landsdienst in afwachting van zijn 
vaste aanstelling en op het tijdstip van dien 
overgang de bepalingen niet toel ieten, dat hij 
deelgenoot in het Fonds bleef ; 

2°. zij , die op of na het tijdstip van in 
werking treden van deze regelen uit 's Lands 
dienst zijn ontslagen en bij het bijzonder on
derwijs zijn aangesteld, opnieuw de bovenbe
doelde bijdragen verschuldigd zijn, behalve 
wanneer zij deelgenooten in het Fonds zijn 
gebleven of wanneer zij zonder onderbreking 
bij het bijzonder onderwijs zij n overgegaan en 
de bepalingen niet toelieten, dat zij deelge. 
nooten in het Fonds bleven. 

7. De bepalingen van dit besluit zijn mede 
toepasselijk op de personen, op wie ten tijde 
van in werking treden van deze regelen de 
regelen in het Koninklijk besluit van 25 Sep
tember 1919 (Nederlandsch Staats blad n°. 
586, Indisch Staatsblad n° . 813) van toepas
sing waren. 

8. 1. Zij , die meenen, dat deze regelen ten 
onrechte of niet op de juiste wijze op hen 
worden toegepast of dat ten onrechte op grond 
van deze regelen van hen een betaling wordt 
gevorderd, kunnen binnen zes maanden nadat 
die toepassing is aangevangen, of die betaling 
is gevorderd, op Ons een beroep doen bij een 
door tusschenkomst van den Minister van Ko
loniën in te dienen verzoekschrift, waarop Wij 
een met redenen omkleede beslissing nemen. 

2. Door de indiening van het in lid 1 be
doelde verwekschri ft wordt de toepassing van 
deze regelen en de verplichting tot betaling 
van hetgeen op grond van deze regelen wordt 
gevorderd, niet opgeschort, doch, hetgeen vol
gens Onze beslissing aan het fonds onverschul
digd is betaald, wordt aan de rechthebbenden 
teruggegeven met bij telling van enkelvoudige 
rente naar reden van vijf ten honderd 's jaa rs 

9. 1. Wij behouden Ons voor om voor elk 
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bijzonder geval, waarin deze regelen niet voor
zien, bij een met redenen omkleed besluit eene 
afzonderlijke regeling te maken. 

2. Ook behouden Wij Ons voor bij een met 
redenen omkleed besluit ten gunste van be
(an!sheb_ben~!ln van deze regelen af te wijken, 
mdien ID b11zondere gevallen daartoe aanlei
ding bestaat. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien der plaatsing in 
het Staatsblad van Nederlan,lsch-lni!Jië. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den llden Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
( Uitgeg. 31 M ei 1932.) 

s. 198. 

11 M ei 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
treding voor Curaçao tot het op 8 Novem
b~_r 1927 te Genève gesloten verdrag, met 
?IJbehoo:end protocol, tot afschaffing van 
ID- en mtvoerverboden en -beperkingen en 
tot de op 11 Juli 1928 aldaar gesloten 
aanvullende overeenkomst, met bijbehoo
rend protocol (Staatsblad 1930, n°. 80) . 

Wij WILHELMINA, enz. · 
Gezien· de Wet van 31 M~art 1932 (Staats

blad n°. 132), houdende_ toetreding voor Cu
raçao tot het verdrag met bijbehoorend proto
col tot afschaffing van in- en uitvoerverboden 
en -beperkingen van 8 November 1927 bene
vens tot de aanvullende · overeenkomst d-iet bij
behoorend protocol van 11 Juli 1928 • 

Gezien Ons Besluit van 17 Maa'rt 1930 
(Staatsblad n°. 80), bepalende de bekendma
king van bovengenoemde overeenkomsten als
mede van de vertalingen daarvan id het 
Staatsblad; 

0 . dat krachtens genoemde Wet en overeen
komstig artikel 10, 2de lid, van het verdrag 
van 8 November 1927 aan den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond is medegedeeld dat 
Nederland de bepalingen van meergeno;mde 
overeenkomsten van toepassing wenscht te ver
klar~n op Curaçao, welke mededeeling op 18 
April 1932 door den Secretaris-Generaal voor
noemd is ingeschreven; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 4den Mei 1932 
Directie van het Protocol , n°. 15109; ' 

H ebben -goedgevonden en verstaan: 
de toetreding voor Curaçao tot bovengenoem

de overeenkomsten te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Minjsters, Hoofden van D epartementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den llden Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d. 

(Uitgeg . 27 M ei 1932.) 

s. 199. 

12 M ei 1932. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van onroe
rend goed onder de gemeente de Bildt ter 
bewaring van natuurschoon, gevormd door 
bosschen en andere houtopstanden. 

s. 200. 

12 M ei 1932. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Gemeente 's-Hertogenbosch van het per
ceel aan de Hooge Nieuwstraat te 's-Her
togenbosch, kadastraal bekend, aldaar sec
tie G, n° . 5893. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Gemeente 's-Hertogenbosch in koop 
heeft gevraagd het perceel aan de Hooge 
Nieuwstraat te 's-H ertogenbosch, kadastraal 
bekend, aldaar sectie G, n°. 5893, en dat het 
belang van den Staat zich tegen dezen ver
_koop niet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop, aan de Gemeente 's-Her
togenbosch, van het perceel aan de Hooge 
Nieuwstraat te 's-H erto genbosch, kadastraal 
bekend, aldaar sectie G, n°. 5893, groot 15, 76 
aren, geconstateerd bij de in afschrift aan deze 
wet gehechte akte dd. 22 December 1931. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 31 Mei 1932.) 

Afschrift. 

De ondergeteekenden.: 
1 °. Willem van der Linde, Ontvanger der 

registratie en domeinen te 's-H ertogenbosch, 
ten deze handel ende namens den Staat der 
Nederlanden, als hiertoe gemachtigd bij brief 
van den Directeur der registratie en domeinen 
te Maastricht dd. 27 October 1931, n°. 7367, 
gegrond op de missive van den Minister van 
Financiën dd. 26 October 1931, n°. 8 Dom. ; 

2°. Mr. Antonius Henricus Louis Maria 
van der Marck, gemeente-secretaris van en 
wonende te 's-Hertogenbosch , overeenkomstig 
het bepaalde in art. 78, tweede lid, der Ge
meentewet, door den Burgemeester van 's-Her
togenbosch, bij diens besluit van 4 Mei 1931 
( Gemeenteblad 1931, n°. 25), aangewezen als 
gemachti_~de om de gemeef!~e te vertegenwoor
digen b1J bmtengerechtehJke rechtshandelin
gen, en als zoodanig de gemeente 's-Hertogen
bosch vertegenwoordigende, ter uitvoering van 
het raadsbesluit van den 10 November 1931 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten va~ 
Noord-Brabant bij besluit van den 25 Novem
ber d. a. v., 

zijn , de eerstondergeteekende onder voorbe
houd van goedkeuring bij de wet, overeengeko
men als volgt : 

De Staat der Nederlanden verkoopt aan de 
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gemeente 's-Hertogenbosch, die in koop aan
neemt: 

het perceel markt en bergplaats te 's-Her
togenbosch aan de Hooge Nieuwstraat, kadas
traal aldaar bekend sectie G, n°. 5893, groot 
15, 76 aren, zulks voor een koopsom van der
t ien duizend gulden (f 13,000) en voorts onder 
de volgende voorwaarden: 

Art. 1. De koopsom moet ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en domeinen 
te 's-Hertogenbosch worden betaald binnen 
een maand na de schriftelijke mededeeling 
door genoemden Ontvanger aan de koopster, 
dat de wettelij ke goedkeuring is verleend. 

Art. 2. H et gekochte wordt in genot aan
vaard op den eersten dag der maand volgende 
op den dag der betaling van de koopsom. 

A rt. 3. De grond en andere lasten van het 
gekochte geheven wordende, komen ten laste 
van de koopster vanaf den eersten J anuari 
van het jaar, volgende op den dag der be
taling. 

Art. 4. Alle vrijwaring, behalve die van 
den eigendom, benevens iedere vordering we
gens over- of ondermaat is uitgesloten. 

Art. 5. Ingeval de koopsom n iet binnen 
veertien dagen na den gestelden termijn in 
artikel 1 mocht zijn voldaan, zal voor iedere 
ingeg'ane maand verzuim, zonder dat daartoe 
eenige ingebrekestell ing noodig is, door de 
·koopster verschuldigd zijn een boete van 1 pct. 
van de koopsom of van het niet betaalde ge
deel te daarvan. 

Art. 6. De overschrijving dezer akte in de 
openbare registers geschiedt door de zorg van 
voornoemden Ontvanger, zoodra de koopsom 
is betaald. 

Art. 7. Allé kosten en rechten , vallende op 
deze akte, komen ten laste van de koopster en 
moeten tegen uitreiking van het voor haar 
bestemde exemplaar dezer akte op de eerste 
aanzegging van voornoemden Ontvanger aan 
dezen worden voldaan. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
's-Hertogenbosch den 22 December 1931. 

(g et.) v. d. Linde 
Ontv. 

N amens de Gemeente 's-Hertogenbosch, 
(g et.) A. van der Marck, 

Ge1neente-secreta1·is. 

s. 201. 

Voor ge lij kluidend afschrift. 
De Secretaris-Generaal van het 

M inisterie van Financiën, 

(get.) van Asch van Wijck. 

12 M ei 1932. WET, houdende wijziging van 
het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 202. 

14 M ei 1932. BESLUIT tot wijziging van het 
Tarwebesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw van 12 Februari 1932 , n°. 1875, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II ; 

Overwegende, dat eenige wijziging van het 
Tarwebeslui t wenschelijk moet worden geacht; 

Den R aad van State gehoord (advies van 3 
Mei 1932, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken en Arbeid van 
12 Mei 1932, n° . 5995, D irectie van den Land
bouw, Afdeeling II ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Tarwebesluit-1931 te wijzigen als volgt: 
Art. I. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 

2, luidende: 
Art. 2. H et vervoeren, voorhanden hebben 

of afleveren van Tarwemeel B is verboden. 
Art. II. Artikel 2 (oud) wordt artikel 3, 

eerste lid , behoudens de navolgende wijzigin
gen: 

1 °. de woorden " tarwemeel of" vervallen 
tweemaal ; 

2° . in plaats van "volgens opdracht en voor 
rekening van", wordt gelezen: ,,krachtens en 
overeenkomstig eene machtiging, verleend 
door" . 

Art. III. Artikel 3 (oud) wordt artikel 3. 
tweede lid , behoudens de navolgende wijzigin
gen: 

1°. de woorden: ,,tarwemeel of", vervallen 
eenmaal in de eerste alinea en eenmaal aan 
het einde van de derde alinea onder c; 

2°. in de tweede alinea wordt, in plaats 
,·an " vol gens opdracht en voor rekening van 
een vereeniging als bedoeld in artikel 2" , ge
lezen: ,.krachtens en overeenkomstig een mach
tiging, verleend door een vereeniging, als be
doeld in het eerste lid". 

Art. IV. In artikel 4 vervalt: ,,A of B ." 
Art. V. Artikel 7 vervalt. 
Art. VI. De tekst van het Tarwebeslu it-

1931. gewijzigd volgens de voorafgaande , be
palingen, wordt op Onzen Jast in het Staats
blad geplaatst. 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Al gemeene R ekenkamer. 

Het Loo, den 14den Mei 1932. 

s. 203. 

WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken 

en A1·beid, 
T . J. Vers c huur. 

17 M ei 1932. BESLUIT tot gedeeltelijke in
trekking van de schorsing van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van oordhol
land d.d . 9 Maart 1932, tot goedkeuring 
,·an het besluit van den raad der gemeente 
A nisterda,n d.d. 20 J anuari 1932, n°. 
1174, betreffende onder meer overneming 
van grond aan de H aarlemmermeerstraat 
en de Weismüllerstraat, aldaar. 
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s. 204. 

17 Mei 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
IJzendijke van 23 November 1931, voor 
zoover daarbij de jaarwedde van den ge
meente-opzichter werd ingetrokken en de 
jaarwedde van den gemeente-geneesheer 
werd verminderd met f 500. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Fe
bruari 1932, n°. 111 E, Afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 23 Februari 1932, n°. 2849 , Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
IJz endijke in zijn vergadering van 23 No
vember 1931 o. a . besloot de jaarwedde van 
den gemeente-opzichter ad f 150 in te trekken 
en de jaarwedde van den gemeente-geneesheer 
te verminderen met f 500 en alzoo diens wedde 
te brengen van f 1000 op f 500; 

Overwegende, dat door dit besluit van den 
raad der gemeente IJz endijke de jaarwedden 
van den gemeente-opzichter en den gemeente
geneesheer met respectievelijk 100 pct. en 50 
pct. werden verminderd, terwijl de jaarwed
d en der overige gemeente-ambtenaren, met 
uitzondering van de jaarwedde van den keu
ringsveearts, niet werden verlaagd; 

Overwegende, dat de financieele omstandig
.heden, waarin de gemeente IJzendijke ver
keert, in vergelijking met den toestand in 
andere gemeenten niet als bij uitzondering 
ongunstig kunnen worden aangemerkt; 

Overwegende, dat onder deze omstandigheid 
een verlaging van jaarwedden als voor den 
gemeente-opzichter en den gemeente-genees
heer is vastgesteld, buitensporig moet worden 
geacht; 

dat bovendien een verlaging van jaarwed
den, die niet voor alle gemeente-ambtenaren 
geldt, maar zonder dat daarvoor voldoende 
redenen bestaan, slechts op enkele hunner 
wordt toegepast, een onbillijkheid vormt en 
ernstig inbreuk maakt op de rechtszekerheid, 
waarop de gemeente.ambtenaren aanspraak 
moeten kunnen maken; 

Overwegende, dat derhalve bovengenoemd be
sluit van den raad der gemeente IJzendijke 
van 23 November 1931 is in strijd met het 
algemeen belang; 

Gelet op de artikelen i85 en 192 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15 April 1932, n°. 1) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Z aken van 11 Mei 1932 , n°. 470 E, Afdeeling 
V olksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente IJzendijke van 23 November 1931, 
voorzoover daarbij de jaarwedde van den 
gemeente-opzichter werd ingetrokken en de 
jaarwedde van den gemeente-geneesheer werd 
verminderd met f 500; te vern ietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1932. 

s. 205. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitg:eg. 3 Juni 1932.) 

17 M ei 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
24 December 1931 te 's-Gravenhage na
mens Nederland en Polen geteekende ver
klaring tot nadere regeling van enkele 
bepalingen van het op 17 Juli 1905 te 
's -Gra•venhage gesloten verdrag betreffen
de de burgerlijke rechtsvordering (Staats
blad 1909, n° . 120) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 24 December 1931 te 's-Gra

ven,hage namens Nederland en Polen getee
kende verklaring tot nadere regeling van 
enkele bepalingen van het op 17 Juli 1905 
te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende 
·de burgerlijke rnchtsvordering (Staatsblad 
1909, n° . 120) van wel ke verklaring een af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llden Mei 
1932, Directie van het Protocol, n°. 15836 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde verklaring, alsmede de ver

taling daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Minister~, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
·zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Be e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

. ( Uitgeg. 26 Jul i 1932. ) 

DÉCLARATION entre l es Pays-Bas et la 
Pologne concernant l'aide judiciaire réci
proque en niatière civile et coninierciale, 

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas 

et 
Le Gouvernement de la République de 

Pologne, 
désireux de régler les mesures d'exécu·tion 

de certaines disposi t ions de la Convention re• 
lative à la procédure civile, signée à La 
H aye Ie 17 juillet 1905, dont la Pologne et 
les Pays-Bas sont Parties, sont convenus de ce 
qui suit: 

I - (Ad art. ler, al. ler) . Les significa
tions d' actes à destination de personnes se 
trouvant en Pologne se feront sur une de
mande du Consul des Pays-Bas aux Prési
dents des Tribunaux d'Arrondissement du lieu 
de résidence du destinataire. 

Les significations d'actes à destination de 
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personnes se trouvant aux Pays-Bas se feront 
sur une demande du Consul de Pologne adres
sée au Procureur de la R eine du Tribunal 
dans Ie ressort duquel la signification doit 
avoir lieu. 

II - (Ad art. 9, al. ler). Les commissions 
rogatoires à exécuter sur Ie territoire de Po
logne seront transmises par Ie· Consul des 
Pays-Bas au Ministère de la Justice à Var
sovie. 

Les commissions rogatoires à exécuter aux 
Pays-Bas seront transmises par Ie Consul de 
Pologne au juge de paix dans Ie ressort du
quel la commission doit être exécutée en total 
ou en partie. 

III - (Ad art. 6, nos. 1 et 3). Le Gou
vernement N éerlandais et Ie Gouvernement 
Polonais consentent à ce que les significations 
d'actes judiciaires soient effectuées des ma• 
nières visées par les nos. 1 et 3 de l'article 6, 
al. ler. Toutefois les significations visées sous 
Ie n°. 3 de l'article 6, al. l er, doivent avoir 
l ieu sans contrainte. 

IV - (Ad art. 18, al. 3). Le Gouverne
ment Polonais consent à ce que sur Ie terri
toire de Pologne les demandes d'exequatur, 
dont il est question dans l'article 18, al. 3, 
puissent être adressées par les parties inté
ressées directement aux autorités compétentes. 

V - (La ngue convenue). Le Gouvernement 
Néerlandais et Ie Gouvernement Polonais 
sont d' accord que " la langue convenue", 
visée dans les articles 3, 10 et 19, al. 2 n°. 
3, sera Ie français. 

La présente déclaration entrera en vigueur 
Ie ler juin 1932 et restera en vigueur soixante 
jours à compter de Ia date de la dénonciation 
soit par Ie Gouvernement Polonais soit par 
Ie Gouvernement Néerlanda.is. 

Fait en double exemplaire à La Haye, Ie 
24 décembre 1931. 

Beelaerts van Blokland. 
W. B abinski. 

VERKLARING tusschen Nederland en Po
len, betre ffen.de wederzijdsche rechtsbijstand 
in burgerlijke en handelszaken. 

De Regeering van H are M ajesteit de Ko
ningin der Nederlanden 

en 
De Regeer-ing van de Republiek Polen, 
wenschende de uitvoeringsmaatregelen van 

zekere bepalingen van het op 17 Juli 1905 
te 's-Gravenhage geteekend verdrag betref
fende de burgerlijke rechtsvordering, waarbij 
Polen en Nederland partij zijn, te regelen, 
zijn het volgende overeengekomen: 

I. (Ad art. 1, al. 1). De beteekening van 
stukken, bestemd voor zich in Polen bevin
dende personen, geschiedt op eene aanvrage 
van den Nederlandschen Consul aan den Pre
si dent van de Arrondissementsrechtbank van 
de woonplaats van den persoon, voor wien 
het stuk bestemd is . 

De beteekening van stukken bestemd voor 
zich in Nederland bevindende personen, ge
schiedt op eene aanvrage van den Poolschen 
Consul aan den Officier van Justitie van de 
Arrondissementsrechtbank binnen wier res
sort de beteekening moet plaats hebben. 

IL (Ad art. 9, al. 1) . De rogatoire commis
siën die op Poolsch gebied moeten worden 
uitgevoerd, worden door den Nederlandschen 

.Consul aan het Ministerie van Justitie te 
\Varschau overgemaakt. 

De rogatoire commissiën die in Nederland 
moeten worden uitgevoerd, worden door den 
Poolschen Consul overgemaakt aan den Kan
tonrechter binnen wiens ressort de rogatoire 
commissie geheel of gedeeltelijk moet worden 
uitgevoerd. 

III. (Ad art. 6, nos. 1 en 2) . De Neder
landsche Regeering en de Poolsche Regeeri ng 
staan toe dat de beteekening van gerechte
lijke stukken geschiedt op de wijzen, bedoeld 
onder nos. 1 en 3 van de eerste alinea van 
artikel 6. Echter moet de beteekening bedoeld 
onder n°. 3 van de eerste alinea van artikel 
6 plaats hebben zonder dwangmiddelen. 

IV. (Ad art. 18, al. 3). De Poolsche Re
geering staat toe dat op Poolsch gebied de 
verzoeken om uitvoerbaarverklaring, waarvan 
sprake is in artikel 8, alinea 3, door de be
langhebbende partijen rechtstreeks tot de be
voegde autoriteiten worden gericht. 

V . (Overeengekomen taal) . De Neder
iandsche Regeering en de Poolsche Regeering
komen overeen, dat de overeengekomen taal , 
bedoeld in de artikelen 3, 10 en 19, alinea 2 
n°. 3, het Fransch is. 

Deze verklaring treedt in werking op 1 Juni 
1932 en blijft van kracht tot zestig dagen van 
den datum af waarop zij hetzij door de Pool
sche, hetzij door de Nederlandsche Regeering 
wordt opgezegd. 

Gedaan in dubbel te 's-Gravenhage den 
24sten December 1931. 

s. 206. 

Beelaerts van Blokland. 
W . Babinski. 

18 M ei 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
de besluiten van burgemeester en wethou
ders der gemeente Wijchen van 12 Juni 
1931, waarbij de naam van H . H . J . van 
der /J.a, aldaar, van de lijst, bedoeld in 
artikel 13 -der Drankwet, werd geschrapt 
en besloten werd aan zijn opvolgster op 
de lijst bericht te zenden, dat er een ver
gunning beschikbaar was en van 24 Juli 
1931, waarbij aan A ntonetta Geertruida 
P eters een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein werd ver
leend in het perceel, plaatselijk gemerkt 
F. 47 en gelegen aan den Maasbandijk, 

· a ldaar. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Januari 
1932, n° . 44 G., Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
4 Februari 1932, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, 11°. 1809; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente Wijchen, in verband met 
het feit, dat het aantal vergunningen beneden 
het maximum was gedaald, krachtens artikel 
14, lid 1, der Drankwet, bij schrijven van 26 
Mei 1931 aan Hubertus H endrikus Jacobus 
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van der Aa, aldaar, berichtten, dat er een 
vèrgunning be ch ikbaar was; 

dat van der Aa daarop krachtens artikel 14, 
lid 2, der Drankwet, bij schrijven van 28 Mei 
1931 aan burgemeester en wethouders ver
klaarde, dat hij bij zijn verzoek om een ver
gunning volhardde; 

dat burgemeester en wethouders vervolgens 
op grond van de overweging, dat de opgaven, 
voorgeschreven in arti kel 2, lid 3, der Drank
wet, niet volledig waren, de verklaring van 
van der Aa ter zijde hebben gelegd; bij be
sluit van 12 Juni 1931 hebben besloten diens 
naam van de lijst, bedoeld in artikel 13 der 
Drankwet, te schrappen en aan zijn opvolgster 
op de lijst bericht te zenden, dat een vergun
ning beschikbaar was; en ten slotte bij be
sluit van 24 Juli 1931 een vergunning voor 
den verkoop van sterken _drank in het klein 
in het percee) .. plaatselijk gemerkt F. 47 en 
gelegen aan den Maasbandijk te Wijchen, 
hebben verleend aan de opvolgster op de lijst 
Antonetta Geertruida Peters, aldaar ; 

Overwegende, dat artikel 14, lid 3, der 
Drankwet voorschrijft, dat de naam van den 
belanghebbende van de lijst wordt geschrapt 
en het bericht, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 14, gezonden aan wie naar de volgorde 
van inschrijving daarvoor in aanmerlring 
komt, o. a. telkens wanneer de verklaring, be
doeld in artikel 14, lid 2, der Drankwet ach
terwege blijft; 

dat uit deze redactie van artikel 14, lid 3, 
der Drankwet blijkt, dat, waar van der Aa de 
·verklaring, bedoeld in artikel 14, lid 2, der 
Drankwet, inzond, het feit, dat de daarbij 
gedane opgaven, voorgeschreven in artikel 2, 
lid 3, niet volledig waren geen aanleiding 
mocht zijn om zijn naam van de lijst te schrap
pen, het bericht, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 14 der Drankwet, te zenden aa'n zijn 
opvolgster op die lijst en in de plaats van aan 
hem aan zijn opvolgster een vergunning toe 
te kennen, vermits de wet alleen aan het 
achterwege blijven van de mededeeling, niet 
ook aan onvolledigheid van voorgeschreven 
opgaven een gevolg verbindt; 

dat derhalve zoowel het besluit van burge
meester en wethouders van Wijchen van 12 
Juni 1931, waarbij de naam van H . H . J . van 
der Aa van de lijst, bedoeld in artikel 13 der 
Drankwet, werd geschrapt en besloten werd 
aan zijn opvolgster op de lijst bericht te zen
den, dat er een vergunning beschikbaar was , 
als het besluit van burgemeester en wethou
der van Wijchen van 24 Juli 1931, waarbij 
aan Antonetta Geertruida Peters een vergun
ning tot den verkoop van sterken drank in 
het klein in het perceel, plaatselijk gemerkt 
F. 47 en gelegen aan den Maasbandijk, te 
Wijchen, werd verleend, in strijd zijn met ar• 
tikel 14, lid 3, der Drankwet, derhalve zijn 
in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 5en April 1932, n°. 11 ); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 12 Mei 1932, n°. 581 G., afdeeling 
Volksgezondheid; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

voornoemde besluiten van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Wijchen van 12 
Juni 1931 en van 24 Juli 1931 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1932. 

s. 207 . 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Bee-renbrouck. 

( Uitgeg. 3 Juni 1932.) 

18 M ei 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
de besluiten van den raad der gemeente 
Arnhem van 17 Augustus 1931 en van :( 
Februari 1932, inzake gemeentelijke sub
sidie aan de bouwvereenigingen "Arnhem" 
en " St. Eusebius" voor het doen van schil. 
derswerkzaamheden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 15 April 1932, n° . 6192, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; en van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 12 April , n°. 5599 , Afdeeling Handel en 
Nijverheid ; tot vernietiging van de besluiten 
van den raad der gemeente Arnhem van 17 
Augustus 1931, n° . 2610 en van 1 Februari 
1932, n°. 2864; 

Overwegende, dat door den raad der ge
meente Arnhem in zijn vergadering van 17 
Augustus 1931 is vastgesteld een besluit, ertoe 
strekkende: 

beschikbaar te stellen een bedrag van ten 
hoogste f 1900, voor een subsid ie van hoog
stens f 10 per werkweek aan de Algemeene 
woningbouwvereeniging "Arnhem" in de kos
ten van het uitvoeren van binnenschilderwerk 
in 139 woningen, onder voorwaarde, dat per 
man hoogstens 40 uur per week zal worden 
gewerkt, tegen een uurloon van 66 cts., en 
mits met de werkzaamheden niet vóór half 
October 1931 een aanvang wordt gemaakt en 
dat in zijn vergadering van 1 Februari 1932 
is vastgesteld een besluit, ertoe strekkende: 

beschikbaar te stellen een bedrag van f 4000, 
waaruit dan de woningbouwvereeniging "St. 
Eusebius" subsidie kan worden verleend van 
f 10 per man per week onder voorwaarde dat: 

a. een werkweek van 40 uur zal worden 
aangehouden tegen normaal uurloon volgens 
collectief contract ; 

b. met de werkzaamheden zoo spoedig mo
gelijk wordt aangevangen, terwijl zij worden 
geregeld en hitgevoerd in overleg met den 
directeur van den dienst van bouwtoezicht en 
woningvoorziening; 

c. de werkzaamheden worden uitgevoerd 
met werklieden, die door bemiddeling van de 
Arbeidsbeurs worden gekozen uit degenen, die 
bij de Instelling van Maatschappelijk Hulp
betoon in ondersteuning zijn, een en ander 
onder voorbehoud, dat de kaspositie der ge-



1932 19 ME r (S. 207-208) 202 

meente de betaling van voorvermeld bedrag 
mogelijk zal doen zijn; 

Overwegende, dat de in deze besluiten ge
stelde voorwaarden, betrekking hebbende op 
den loonstandaard zoodanig zijn, dat aldus ge
streefd wordt naar een vennee1·dering van 
werkgelegenheid door middel van toelagen 
u it de gemeentekas, onder behoud der be
staande loonvoorwaarden ; 

dat op deze wijze de voor werkverruiming op 
de eerste plaats aangewezen weg, bestaande 
in het aanbieden van werkzaamheden tegen 
aantrekkelijken prijs, waardoor wederom nor
male vraag naar arbeidskrachten ontstaat, 
niet wordt betreden ; 

dat de gelden, aldus aan de gemeentekas 
onttrokken, een beletsel vormen voor ,verla
g ing van den belastingdruk, hetgeen tevens 
een indirecte belemmering is voor een econo
misch noodzakelijke daling van den kostprijs 
in het algemeen; 

dat bovendien een kunstmatige ongelijkheid 
geschapen wordt tusschen de takken van be
drijf, die wel en andere, die niet aldus ge
steund worden, te meer onbillijk daar de las
ten mede op all en drukken; 

dat op grond van dit een en ander genoem
de besluiten in stt;jd zijn met het algemeen 
belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 3 

Mei 1932, n°. 28}; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

n ister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 9 Mei 1932, n°. 8106, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, en van Onzen Minis
ter van Economische Zaken en Arbeid van 12 
Mei 1932, n°. 10197, Afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde besluiten van den raad der ge

meente A rnhe1n te vernietigen wegens strijd 
·met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Onze M inister van Economische Zaken en 
Arbeid zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Sta,a,tsblrul zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1932. 

s. 208. 

WILHELMI NA. 
De Minister van Sta,a,t, 

Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J. Vers c huur. 
(Uitg eg. 31 Mei 1932.} 

19 Mei 1932. BESLUIT tot vaststell ing van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 81, vierde lid, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

A rbeid, Handel en Nijverheid van 29 Maart 
1932, n°. 650, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 81, vierde lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Mei 1932, n°. 35}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken en Arbeid van 
12 Mei 1932, n° . 1087, afdeeling Arbeiders
verzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 November 1931 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. De werkgever wordt, behoudens het 

bepaalde in artikel 2, op zijn verzoek door 
Onzen Minister ontheven van de verplichting 
om loonlijsten aan te houden. 

2. Het verzoek wordt geweigerd: 
1 °. indien de werkgever naar het oordeel 

van den Raaci van Arbeid in den rngel min
der dan 25 arbeiders in vasten dienst heeft; 

2°. indien de werkgever in staat van fail
lissement verkeert of, vóórdat op het verzoek 
wordt beslist, in staat van faillissement wordt 
verklaard; 

3°. indien uit een door of vanwege den 
Raad van Arbeid ingesteld onderzoek blijkt. 
dat de êloor den werkgever gevoerde admini
·stfatie niet aan de hieronder genoemde eischen 
voldoet. 

3. De ontheffing gaat in op den eersten 
dag van de maand Mei of November, volgen
de op de maand, waarin zij is verleend. 

Onze Minister is bevoegd een anderen m
gangsdatum te bepalen. 

4. De werkge,·er, die ontheven is van de 
verplichting om loonl ijsten aan te houden, be
hoort de loonadministratie zijner arbeiders te 
voeren op zoodanige wijze, dat daaruit, ten 
genoege van Onzen Minister, gehoord den 
Raad van Arbeid, op overzichtelijke wijze ge
makkelijk de gegevens kunnen worden geput, 
welke naar het oordeel van Onzen Minister 
noodig zijn om ten aanzien van eiken arbei
der, in de onderneming werkzaam, het werke
l ijk verdiende en het wettelij k loon, zoomede 
het aantal arbeidsdagen te kunnen bepalen. 
D ie loonadministratie moet gevoerd worden 
ter plaatse, waar de zetel der onderneming is, 
tenzij door den Raad van Arbe id, in overleg 
met den werkgernr, daartoe eene andere plaats 
is aangewezen, in welk geval zij daar ter 
plaatse gevoerd moet worden. 

De werkgever moet zijn loonadministratie 
zoodanig voeren, dat alle in het vorige lid 
bedoelde gegevens in de daarvoor bestemde 
boeken of andere bescheiden vo lledig zijn aan
geteekend binnen 7 dagen na elke uitbetal ing 
van het loon aan den arbeider . 

De Raad van Arbeid kan den werkgeYer 
schriftelijk vergunnen de vermelding der in 
het eerste lid bedoelde gegevens binnen een 
anderen termijn dan dien van 7 dagen te 
doen. Een wodanige vergunning kan te allen 
tijde worden ingetrokken. 

5. Naast de boeken of bescheiden, bedoeld 
in artikel 4, is de werkgever verplicht een 
verzamelloonlijst aan te houden. 

Onze Mini ter stelt het formulier van de 
verzamelloonlijst vast. 

6. Binnen 7 dagen na den aanvang der 
periode, waarvoor de verzamelloonlijst geldt, 
plaatst de werkgever op die lijst de namen 
van alle verzekerde arbeiders, in zij ne onder
neming werkzaam, onder verwijzing ten aan-
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zien van ei ken arbeider naar het nummer, 
waaronder deze in de loonadministratie is 
terug te v.inden. 

De namen van nieuw in dienst getreden ar
beiders worden b innen 7 dagen na hun in
diensttred ing in de verzamelloonl ijst vermeld 
met verwijzing, als in het eerste lid bedoeld. 

7. Onze Minister is bevoegd, gehoord den 
Raad van Arbeid den werkgever geheel of 
gedeeltelijk te ontheffen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 6, en hem toe te staan, met 
inachtneming van de aanwijzingen, welke de 
R aad van Arbeid noodig acht voor eene be
hoorlijke looncontröle, op de verzamelloonlijst 
over de periode, waarvoor die l ijst geldt, -~ 
·vermelden het totaal bedrag van het werkehJk 
verd iende en het wettelijk loon, zoomede het 
totaal aantal arbeiders en het totaal aantal 
arbeidsdagen. 

8. Onze Minister is bevoegd, gehoord den 
R aad van Arbeid, de ontheffing, bedoeld in 
artikel 7, te allen tijde in te trekken zonder 
opgave van rndenen. 

9. De in artikel 1 bedoelde ontheffing wordt 
,<loor Onzen M inii.ter ingetrokken: 

1. indien de werkgever naar het oordeel 
van den Raad van Arbeid in den regel minder 
<lan 25 arbeiders in vasten dienst heeft ; 

2. indien de werkgever in staat van fail
lissement wordt verklaard ; 

3. indien uit een door of vanwege den 
.Raad van Arbeid ingesteld onderzoek blijkt, 
<lat de werkgever zijne verplichting krachtens 
de artikelen 4 tot en met 7 van dit besluit .niet 
behoorlij k vervult. 

10. De werkgever, op wiens onderneming 
het tweede lid van artikel 58 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 is toegepast, is 

-verplicht de loonlijst, welke hij krachtens a~: 
iikel 81 dier wet of de stukken, welke h1J 
krachtens dit besluit in plaats van de loon
lijst moet aanhouden en geregeld bijhouden, 
voor el k bedr ij f of elke groep van bedrijven, 
welke afzonderlij k in een gevarenklasse is in
gedeel d, afzonderlijk aan te houden en ge
regeld bij te houden. 

ll. Onder "Onze(n) Minister" wordt in dit 
besluit verstaan: ,,Onze(n) Minister, met de 
ui tvoering der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 bel ast" . 

12. Dit besluit zal kunnen worden aange
haald als "Loonadministratiebesluit Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922", met vermelding 
van jaargang en nummer van het Staatsblad, 
waarin dit bes! uit is geplaatst. 

13. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien _der da!f
teekening van het Staatsblad, waann het 1s 
geplaatst. 

Onze :Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
·besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 19den Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken 
en A1·beid, 

T. J. Vers c huur. 
(Uitgeg. 31 M ei 1932.) 

s. 209. 

21 M ei 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den 28sten Februari 1929, 
tot vaststelling van een Reglement ter be
vordering van de veiligheid van het ver
keer met luchtvaartuigen (Staatsblad n°. 
67). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Defensie van 9 April 1932, 
La B, Luchtvaartdienst ; 

Gelet op het eerste lid , onder e, j, l en n, en 
op het tweede lid van artikel 52 der Lucht
vaartwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
26 Apri l 1932, n°. 28; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Waterstaat en van Defensie van 7 
Mei 1932, La A, Luchtvaartdienst; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bepalen, dat in het Luchtverkeers

reglement de volgende wijzigingen zullen wor
den aangebracht: 

1 °. De hoofdstukken I en II zullen worden 
gelezen als volgt: 

HOOFDSTUK I. 

Inl eidende be.palingen. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit regle
ment wordt verstaan onder: 

I. Onze Minister: O"nze Minister van Wa
terstaat; 

II. luchtvaart: het gebruik van luchtvaar
tuigen op en boven het ·aardoppervlak; 

III. luchtvaartuig: een toestel , dat in den 
dampkring kan worden gehouden ten gevolge 
van de krachten, welke de lucht daarop uit
oefent; 

IV. aerostaat: een luchtvaartuig, dat sta
t isch in de lucht kan worden gehouden; 

V. ballon: een aerostaat ( vrij of aan een 
kabel bevestigd), welke niet van een voort
stuwingsinrichting is voorzien; 

VI. luchtschip: een aerostaat, welke is 
voorzien van een voortstuwingsinrichting; 

VII. aerodyne : een luchtvaartuig, dat dy
namisch in de lucht kan worden gehouden ten 
gevolge van reactiekrachten op vlakken, welke 
zich verplaatsen ten opzichte van de omrin
gende lucht; 

landaerodyne: een aerodyne, bestemd om 
van het land op te stijgen en daarop te lan
den ; 

VIII. vl iegtuig: een aerodyne, voorzien van 
een voortstuwingsinrichting, welke in de lucht 
kan worden gehouden door de dynamische 
werking van de lucht op draagvlakken, welke 
tijdens de vlucht in vasten stand blijven; 

IX. zweefvliegtuig: een aerodyne, welke 
niet is voorzien van een voortstuwingsinrich
ting; 

X. kabelvliege,·: een aerodyne, welke aan 
een kabel is bevestigd; 

XI. l id der benianning van een luchtvaar
tuig: de gezagvoerder en ieder ander, die tij
dens en in verband met de vlucht in een lucht
vaartuig werkzaamheden heeft te verrichten; 

XII. vlucht: de verplaatsing van een lucht-
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vaartuig tusschen het tijd tip van opstijging en 
dat van de daaropvolgende landing; 

XIII. reis: de vlucht of de gezamenlijke 
vluchten, welke een luchtvaartuig verricht om 
zich te begeven naar het luchtvaartterrein van 
bestemming; 

XIV. kunstvluchten: vluchten, waarbij de 
bestuurder, door middel van de besturingsin
richtingen, het luchtvaartuig standen doet 
aannemen en bewegingen doet uitvoeren, welke 
afwijken van de bij de normale vlucht voor
komende standen en bewegingen; 

XV. acrobatische opstijgingen, onderschei
.clenl ijk landingen: opstijgingen, onderscheiden-
1 ijk landingen, welke zoodanig van de normale 
opstijgingen, onderscheidenlijk landingen, af
wijken, dat zij gevaar opleveren hetzij voor 
het luchtvaartuig zelve, hetzij voor andere 
luchtvaartuigen, hetzij voor personen of voor
werpen op den grond. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
40 verstaat dit reglement onder: 

luchtvaartterreinen: deel en van het gebied 
des Rijks, welke ingevolge de Luchtvaartwet 
als zoodanig zijn aangewezen of goedgekeurd, 
dan wel ingevolge die wet zijn gelijkgesteld 
met deelen van het Rijksgebied als voren 
bedoeld. 

3. Voor de toepassing van dit · reglement 
gelden de volgende bepalingen: 

a. een luchtvaartuig wordt geacht zich " op 
het water" te bevinden, wanneer een onderdeel 
van het luchtvaartuig zich in aanraking met 
het water bevindt; 

b. een luchtvaartuig, dat zich in de lucht 
of op het water bevi11dt, wordt geacht "varen
de" te zijn wanneer het niet aan den grond 
of aan een' vast voonverp op den grond of in 
het water is vastgemaakt; 

c. een luchtvaartuig, dat varende is in de 
lucht of op het water, wordt geacht "vaart te 
loopen", wanneer het snelheid heeft onder
scheidenlijk ten opzichte van de lucht of van 
het water; . 

d. een luchtvaartuig wordt geacht "niet te 
kunnen manoeuvreeren", wanneer het niet in 
staat is bewegingen uit te voeren, welke in dit 
reglement of krachtens artikel 58 van dit 
reglement bij het in het eerste lid van dat 
artikel bedoeld Besluit en R eglement voor dat 
luchtvaartuig zijn voorgeschreven; 

e. onder "dag" wordt verstaan de tijd tus
schen zonsopgang en zonsondergang; 

f . onder "nacht" wordt verstaan de tijd 
tusschen zonsondergang en zonsopgang; 

g . onder "landingsterrein" wordt ver taan 
het voor het opstijgen en landen bestemde ge
deelte van een luchtvaartterrein, aangewezen 
of goedgekeurd ten behoeve van aerodynen, 
voorzien van een voortstuwingsinrichting; 

h. onder zichtbaar" wordt ten aanzien van 
de te voere;;_ lichten verstaan "zichtbaar bij 
donkeren nacht en helderen dampkring". 

Met betrekking tot de omschrijving van de 
plaatsing en de sectoren van zichtbaarheid van 
de voorgeschreven lichten, waarvoor wordt 
verwezen naar onderstaande schets, wordt het 
luchtvaartuig verondersteld zich te bevinden 
in den stand, waarin het zich normaal bij 
rechtlijnigen horizontalen koers voortbeweegt. 

2. 1. De gezagvoerder van een luchtvaar
tuig is verantwoordelijk voor de nakoming 
van de voorschriften van dit reglement en is 
verplicht alle maatregelen te nemen, welke 
daartoe noodig zijn. 

2. De op den gezagvoerder van een lucht
vaartuig toepassel ijke voorschriften van dit 
reglement zijn mede van toepass ing op hem, 
die een luchtvaartuig alleen bedient. 

HOOFDSTUK ll. 

B epalingen betreffende de lichten en dag
kenrnerken. 

3. 1. De bepalingen betreffende de lichten 
moeten des nachts worden nagekomen; gedu
rende dien t ijd mogen geen andere lichten, 
welke aangezien kunnen worden voor de hier
na voorge chreven lichten, worden getoond . 

2. Het voeren door luchtvaartuigen van ver
blindende lichten op zoodanige wijze, dat daar
uit voor andere luchtvaartuigen of vaartuigen 
gevaar of hinder kan ontstaan, is verboden. 

4. 1. Een aerodyne, voorzien van een voort
stuwingsinrichting, welke zich bevindt in de 
lucht, of op een landingsterrein voor land
aerodynen, moet de volgende I ichten voeren: 

a. Aan de rechterzijde een groen licht, zoo
danjg ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 K.M. zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waar
van het eene evenwijdig loopt aan het vlak 
van symmetrie door de lengteas van den 
aerodyne en naar voren is gericht en het 
andere naar rechts is gericht. 

b. Aan de linkerzijde een rood licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 K .M. zichtbaar zijn in een 
tweevlak hoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waar
van het eene evenwijdig loopt aan het vlak 
van symmetrie door de lengteas van den 
aerodyne en naar voren is gericht en het 
andere naar links is gericht. 

c. Aan de achterzijde een wit licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht naar achteren werpt. Dit licht moet op 
een afstand van ten minste 5 K .M. zichtbaar 
zijn in een tweevlak hoek van 140°, welke 
wordt gevormd door twee verticale vlakken en 
in twee gelijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van den 
aerodyne. 

2. Indien een der in het eerste lid genoem
de lichten, om te voldoen aan de hierboven 
gestelde bepalingen, door meer lichten moet 
worden vervangen, behoort de sector van zicht
baarheid van elk van de laatstbedoelde lich-
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ten zoodanig te worden beperkt, dat niet meer 
dan één daarvan van uit één punt zichtbaar is. 

3. Indien een aerodyne, voorzien van een 
voortstuwingsinrichting, een totale breedte van 
minder dan 20 meter heeft, kunnen de in het 
€erste lid genoemde lichten worden vereenigd
in één of meer, in het midden geplaatste 
lampen, mits aan de eischen van het oorste lid 
betreffende de kl eur en de zichtbaarheid wordt 
voldaan. 

5. Een aerodyne, voorzien van een voort
stuwingsinrichting en varende op het water, 
moet de volgende lichten voeren: 

a. Indien hij kan manoeuvreeren en niet 
wordt gesleept, de zijdelichten en het achter
] icht, bedoeld in het eerste lid van artikel 4 
en bovendien aan de voorzijde een wit licht, 
zoodanig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht naar voren werpt. Di t licht moet op een 
afstand van ten minste 5 K.M. zichtbaar zijn 
in een tweevlakshoek van 220°, welke wordt 
_gevormd door twee verticale vlakken en in 
twee gelijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van den 
aerndyne. 

b. Indien hij wordt gesleept, de zijdelich
ten en het achterlicht, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4. 

c. Indien hij niet kan manoeuvreeren, twee 
roode lichten, daar, waar deze het best zicht
baar zijn, loodrecht boven elkander geplaatst 
met een tusschenruimte van ten minste 1 M., 
met dien verstande, dat die lichten rondom 
-Op een afstand van ten minste 3 K.M. moeten 
zichtbaar zijn, en bovendien, indien hij vaart 
l oopt : de zijdelichten en het achterl icht, be
doeld in het eerste lid van artikel 4; indien 
hij niet vaart loopt : het achterlicht, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 4, onder c. 

6. Een aerodyne, voorzien van een voort
stuwingsinrichting, wélke voor anker ligt of op 
het water is vastgemaakt, moet de vo lgende 
lichten voeren: 

a. In ieder geval in het midden aan de 
voorzijde, op de plaats, waar dat het best 
zichtbaar is, een rood licht, loodrecht, met 
1 M. tusschenruimte, geplaatst boven een wit 
licht, met dien verstande, dat beide lichten 
rondom op een afstand van ten minste 2 
K .M. zichtbaar moeten zijn. 

b. Indien hij een totale lengte van 45 M . 
-0f meer heeft, aan de achterzijde of in de 
nabijheid daarvan bovendien een wit licht, dat 
lager dient te zijn geplaatst dan de aan de 
voorzijde te voeren lichten. 

Dit licht moet rondom op een afstand van 
ten minste 2 K.M. zichtbaar zijn. 

c. Indien hij een totale breedte van 45 M. 
-0f meer hooft, beha[ ve de 1 ichten, genoemd 
onder a of die, genoemd onder a en b van 
dit artikel, aan beide zijden een wit licht ten 
€inde de breedte van den aerodyne aan te 
geven. Dit licht moet zooveel mogelijk rondom 
-0p een afstand van ten minste 2 K .M. zicht
baar zijn. 

7. In de gevallen, waarin aeradynen, voor
zien van een voortstuwingsinrichting, inge
volge de voorschriften van dit hoofdstuk lich
ten moeten voeren, moet een zweefvliegtuig 
€en wit licht voeren, dat zooveel mogelijk in 
a lle richtingen zichtbaar dient te zijn. 

8. Een vrije ballon moet een wit licht voe
ren , bevestigd op niet minder dan 5 M. en niet 
meer dan 10 M . onder de mand. Dit licht 
moet rondom zichtbaar zijn op een afstand 
van ten minste 3 K.M. 

9. 1. Een kabelballon of een kabelvlieger 
moet voorzien zijn van twee witte, met een 
tusschenruimte van 4 M. loodrecht boven el
kander geplaatste lichten, waarvan het boven
ste licht moet zijn aangebracht op ten minste 
5 M . en ten hoogste 10 M . onder de mand of, 
indien geen m and aanwezig is, onder den 
onderkant van den ballon of van den vlieger. 
Zij moeten rondom zichtbaar zijn op een af
stand van ten minste 3 K .M. 

· 2. Bovendien moeten aan den kabel, waar
aan de ballon of de vlieger bevestigd is, op 
a fstanden van 300 M., te rekenen van de in 
het eerste lid bedoelde groep van twee lichten 
af, zijn aangebracht groepen van twee witte 
lichten ," overeenkomstig die, welke in het ge
noemde lid zijn omschreven. I ndien de onder
ste groep door wolken wordt bedekt, moet 
bovendien een groep onder de onderzijde der 
wolken worden aangebracht. Bovendien moet 
de plaats van het voorwerp, waaraan de bal
lon op den grond is vastgemaakt, worden aan
geduid door een groep van twee lichten, over
eenkomstig die, welke in het eerste lid zijn 
omschreven. 

3. Overdag moet de bevestigingskabel van 
een kabelballon zijn voorzien van windzakken 
op afstanden van ten minste 100 M., te reke
nen van de mand, of, indien geen mand aan
wezig is, van den onderkant van den ballon af. 
De windzakken behooren te zijn ter lengte van 
ten minste 2 M. en ten minste 0.2 M. in door
snede en moeten voorzien zijn van afwisselend 
witte en roode dwarse banen van 0.5 M. 
breedte. 

4. Overdag moet de bevestigingskabel van 
een kabelvlieger worden gemerkt op overeen
komstige wijze als in het derde lid is om
schreven ten aanzien van den kabel van een 
kabelballon, dan wel door miadel van vol
doend stevige papieren wimpels op afstanden 
van 50 M. te rekenen van den onderkant van 
den vlieger af. De wimpels, die eene lengte 
van ten minste 0.8 M. en eene grootste breedte 
van tenminste 0.3 M . behooren te hebben, 
moeten worden gekenmerkt door afwisselend 
witte en roode banen van een breedte van 
0.10 M . 

5. Van de bepalingen van de voorgaande 
leden kan Onze Minister in bijzondere geval
len ontheffing verleenen, aan welke onthef
fing voorwaarden verbonden kunnen worden. 

10. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
t ikel 11 moet een luchtschip, dat varende is, 
de volgende lichten voeren: 

a . Aan de voorzijde, een wit licht, zoodanig 
inger icht, dat het een ononderbroken licht 
uitwerpt. Dit licht moet op een afstand van 
ten minste 8 K.M. zichtbaar zijn in een twee
vlakshoek van 220°, welke hoek wordt ge
vormd door twee verticale vlakken en in twee 
gelijke deelen wordt verdeeld door het vlak 
van symmetrie door de lengteas van het lucht
schip. 

b. Aan de rechterzijde een groen licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
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licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 K.M. zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waarvan 
het eene evenwijdig loopt aan het vlak van 
symmetrie door de lengteas van het luchtschip 
en naar voren is gericht, en het andere naar 
rechts i gericht. 

c. Aan de linkerzijde een rood licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten min te 8 K.M. zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waar. 
van het eene evenwijdig loopt aan het vlak 
van symmetrie door de lengteas van het luch t> 
schip en naar voren is ger icht, en het andere 
naar links is gericht. 

d. Aan de achterzijde een wit licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 5 K.M. zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 140°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, en in 
twee gel ijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van het 
lucht chip. 

2. Indien één der in het eerste lid genoem
de lichten om te voldoen aan de hierboven 
gestelde bepalingen door meer lichten moet 
worden vervangen, behoort de sector van 
zichtbaarheid van elk van de laatstbedoelde 
1 ichten zoodanig te worden beperkt, dat niet 
m er dan één daarvan vanuit één punt zicht
baar i . 

ll. 1. a. Een luchtschip, dat varende is en 
niet kan manoeuvreeren (of waarvan de moto
ren opzettel ijk zijn stopgezet), of dat wordt 
ge leept, moet aan de voor. en achterzijde_ de 
in artikel 10, onder a en d genoemde witte 
lichten voeren en bovendien onder het lucht
schip twee met 4 M. tu schenruimte loodrecht 
boven elkander geplaatste roode lichten. 

Het bovenste licht moet 8 M. onder de 
stuurgondel worden aangebracht. Beide lichten 
moeten 1·ondom op een afstand van ten min
ste 3 K.M. zichtbaar zijn. 

b. Bovendien moeten, wanneer het lucht. 
chip, dat zich in de onder a omschreven om

standigheden bevindt, vaart loopt, de in ar
tikel 10 onder b en c genoemde zijdelichten 
worden gevoerd. 

2. Overdag moet het luchtschip, dat zich 
in de onder a van het eerste lid omschreven 
om tandigheden bevindt, voorzien zijn van 
twee zwarte ballen of overeenkomstige zwarte 
voorwerpen elk van 0.60 M . in doorsnede, 
welke met ~en tusschenruimte van 4 M. lood
recht boven elkander worden geplaatst en 
rondom zichtbaar moeten zijn. Zoo nood ig 
kunnen ter voldoenjng aan deze eischen de 
teekens dubbel worden aangebracht. 

12. a. Een luchtschip, dat aan een landings
ma t is gemeerd moet aan of bij de achterzijde 
een wit licht voeren, dat rondom op een af
stand van ten minste 5 K.!\I. zichtbaar i . 

b. Elk lucht chip, dat boven den grond of 
boven het water aan een kabel vastligt, moet 
van voren het in artikel 10 onder a bedoelde 
witte licht en van achteren het onder d van 
genoemd artikel bedoelde witte licht voeren. 

Bornndien moeten het luchtschip en de anker
kabel op overeenkomstige wijze worden ver-

1 licht of afgebakend als in artikel 9 ten aan
zien van kabelballons i voorgeschreven. 

c. Een luchtschip, dat bezig is te meren, 
zal geacht worden varende te zijn en niet te 
kunnen manoeuvreeren tot op het oogenblik, 
dat het geheel va tligt. 

13. 1. Indien een der lichten, welke in de 
voorgaande artikelen ten aanz ien van een 
zich in de lucht bevindend luchtvaartuig zijn 
voorge chreven, ophoudt te branden en niet 
terstond weder kan worden ontstoken, moet 
dat luchtvaartuig landen, zoo poedig als het 
dit ronder gevaar kan doen. 

2. Indien tengevolge van bezwaren, verbon
den aan de vervaardiging van lampen, welke 
voldoen aan de in de voorgaande artikelen 
voor ectorlichten omschreven eischen, een 
onregelmatige kruising van deze lichten niet 
te vermijden i , moet de omvang dier kruising 
zoo gering mogelijk zijn; er mag in de voor
geschreven sector geen gedeelte zijn, waarin 
het licht niet zichtbaar is. 

2°. In artikel 18 worden de volgende wij
zigingen aangebrncht: 

a. In de eerste alinea van het eerste Jid 
wordt tu schen " luchtvaartuig" en "hulp" in
gevoegd : , ,onm i ddel lij ke'' . 

b. In het ee1 te lid onder a worden de 
woorden " de noodoproep" vervangen door: 
"het noodsein" , tenvijl de woorden ,, , een en 
ander, voorzooveel noodig, in overeenst.im
ming met de terzake van het radioverkeer met 
luchtvaartuigen gegeven voorschriften" ver
vallen. 

c. Tu schen het eerste en het tweede lid , 
oud, wordt een nieuw lid van den volgenden 
inhoud ingevoegd: 

,, 2. Indien een luchtvaartuig een zeer drin
gend bericht heeft over te brengen betreffende 
zijn eigen veiligheid, de veiligheid van een 
luchtvaartuig, dat in zicht i , of wel van 
eenig per oon aan boord of in zicht daarvan, 
zal dat luchtvaartuig dat bericht doen vooraf
gaan door het international e spoedsein XXX.' ' 

d. Het tweede lid, oud, zal worden genum
merd " 3", terwijl de woorden ,, , in overeen
stemming met de terzake van het radioverkeei
met luchtvaartuigen gegeven voorschriften" 
vervallen. 

e. Een vierde en een vijfde lid van den 
volgenden inhoud zullen worden toegevoegd: 

.,4. Indien een luchtvaartuig een bericht 
wil seinen, hetwelk betrekking heeft op de 
veiligheid der navigatie, of belangrijke inlicb. 
tingen wen cht te geven met betrekking tot 
meteorologische waar chuwingsberichten, zal 
dat luchtvaartuig dat bericht doen voorafgaan 
door het internationale veiligheidssein T T T. 

5. De uitzending van de in het eerste lid 
onder a, het tweede, het derde en het vierde 
lid van dit artikel genoemde se inen dient te 
geschieden in overeenstemming met de terzake 
van het radioverkeer met luchtvaartuigen ge
geven voorschriften. 

Het in het eerste lid onder a bedoelde nood
sein en het in het tweede lid bedoelde spoed
sein kan slechts met toestemm ing van den 
gezagvoerder van het luchtvaartuig worden 
uitgezonden." 
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3°. Het op chrift van Hoofdstuk IV zal als 
volgt worden gelezen: 

,,Alge,neenc bepalingen betreffende het ver
keer in de lucht." 

4°. Artikel 22 zal als volgt worden gele-
zen: 

"1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
47 moeten: 

a. aerodynen, voorzien van een voortstu
wingsinrichting, steeds uitwijken voor aero
staten, alsook voor aerodynen, welke niet van 
een voortstuwingsinrichting zijn voorzien; 

b. luchtschepen steeds uitwijken voor bal
lons, alsook voor aerodynen, welke niet van 
een voort tuwingsinrichting zijn voorzien. 

2. Een luchtschip, dat niet kan manoeu
vreeren, wordt voor de toepassing van dit 
artikel be chouwd als een vrije ballon." 

5°. In artikel 25 worden de woorden "een 
door mechani che luncht voo1·thewogen lucht. 
vaartuig" vervangen door: ,,een luchtvaartuig, 
voorzien van een voortstuwingsinrichting". 

6°. In de artikelen 26 en 27 worden de 
woorden "door mechanische kracht voortbe
wogen luchtvaartuigen" vervangen door: 
,,luchtvaartuigen, voorzien van een voortstu
wingsinrichting". 

7°. In het tweede Jid van artikel 28 ver
vallen de woorden " in de artikelen 5 en 6 
bedoelde". 

8°. Artikel 40, oud, vervalt. 
9°. Het op chrift van Hoofdstuk V wordt 

als volgt gelezen: 

"Bijzonde,·e bepalingen bet?-effende het verkeer 
op of in de nabijheid van luchtvaartterreinen." 

10°. Vóór artikel 41 wordt in Hoofd tuk V 
een nieuw a1·tikel 40 ingelascht, luidende: 

"Art. 40. 1. In de volgende artikelen van 
dit hoofdstuk wordt verstaan onde1·: 

,,luchtvaartte,·reinen": luchtvaartterreinen, 
welke ten behoeve van aerodynen, voorzien 
van een voortstuwingsinrichting, zijn aange
wezen of goedgekeurd, dan wel zij n gelijkge
steld met luchtvaartterreinen als vorenbedoeld. 

"aerodynen": aerodynen, voorzien van een 
voortstuwingsinrichting. 

2. Het bepaalde in het eerste gedeelte van 
artikel 41, in de artikelen 42, 43 en 44, het 
tweede lid van artikel 48 alsmede in artikel 
50 is uit !uitend van toepassing op luchtvaart
terreinen, welke ten behoeve van landaerody
nen, voorzien van een voortstuwingsinrichting, 
zijn aangewezen of goedgekeurd, dan wel zijn 
gelijkgesteld met luchtvaartterreinen als voren 
bedoeld." 

11 °. In artikel 41 wordt voor "een vlieg
tu ig" gelezen: ,,een aerodyne" en voo1· ,,het 
vliegtuig": ,,den aerodyne". 

12°. Artikel 42 en artikel 43 zullen als 
volgt worden gelezen: 

,,Art. 42. Een aerodyne, welke bij het op
stijgen van of bij het landen op een lucht
vaartterrein een bocht moet maken, moet dat 
ruim buiten het landingsterrein doen en naar 
links, d. w. z. in tegengestelde richting van de 
wijzers van een uurwerk, met dien verstande, 
dat bij het maken van de bocht het landings
terrein zich steeds aan de linkerzijde van den 
aerodyne dient te bevinden. 

Art. 43. Behalve bij het landen en opstijgen 
is het aan aerodynen verboden op geringer 
hoogte dan 2000 M. over het landingsterrein 
te vliegen. 

Een aerodyne, welke op een afstand van 
minder dan 4000 M . van het dichtstbijgelegen 
punt van het landingsterrein vliegt, moet, 
tenzij hij zich op een hoogte van meer dan 
2000 M. bevindt, zoodanig vliegen, dat het 
landingsterrein zich steeds aan de linkerzijde 
van den aerodyne bevindt." 

13°. In het tweede lid van artikel 44 wordt 
voor "een vl iegtuig" gelezen: ,,een aerodyne", 
en voor "dat vliegtuig": ,,dien aerodyne". 

14°. In het eerste lid van artikel 45 worden 
de woorden "vl iegtuig, dat" vervangen door: 
,,aeroclyne, welke". 

In het derde lid van voornoemd artikel 
wordt "2 M." vervangen door: ,,2.5 M" en 
,,7.2 K. :M." door: ,,9 K.M.". 

15°. In artikel 46 wordt "meerdere vlieg
tu igen" vervangen door: ,,meer aerodynen", 
terwijl de woorden "bevindend vliegtuig" de 
eerste maal worden vervangen door: ,,bevin
dende aerodyne", en de tweede maal door : 
,,bevindenden aerodyne". 

16°. In artikel 47 wordt "vliegtuig, dat" 
vervangen door "aerodyne, welke". 

1 7°. In het eerste I id van artikel 48 wordt 
"Een vliegtuig, dat" vervangen door: ,,Een 
aerodyne, welke", en "elk vliegtuig, dat" 
door: ,,eiken aerodyne, welke". 

Het tweede lid van artikel 48 zal als volgt 
worden gelezen: 

,,2. Een aerodyne, welke zich over het lan
dingsterrein voortbeweegt, moet dit doen in 
de richting, waarin moet worden geland." 

18°. In het tweede en in het derde lid van 
artikel 50 wordt "Een vliegtuig, dat" vervan
gen door: ,,Een aerodyne, welke" en "elk 
vliegtuig, dat" door: ,,elke aerodyne, welke". 

19°. In artikel 51 vei·vallen de woorden 
,,of niet". 

20°. In het eerste lid van artikel 54 en in 
artikel 55 wordt het woord "vliegtuig" ver
vangen door: ,,aerodyne, voorzien van een 
voortstuwingsinrichting". 

In het tweede lid van artikel 54 wordt na 
de woorden "In elk geval mag" ingevoegd: 
,,met een aerodyne, voorzien van een voort
stuwingsinrichting". 

In het derde lid van artikel 54 wordt na 
de woorden " Het is verboden" ingevoegd: 
.,met een aerodyne, voorzien van een voort
stuwingsinrichting''. 

21°. Vóór het bepaalde in artikel 57 wordt 
het cijfer "1" geplaatst. 

Aan het slot van dat artikel wordt een 
tweede lid van den volgenden inhoud toege
voegd: 

"2 . Van het bepaalde in het eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister, onderschei
denlijk Onzen Minister van Defensie, voor wat 
militaire luchtschepen of vrije ballons betreft, 
ontheffing worden verleend.". 

22°. Artikel 58 zal als volgt worden ge
lezen: 

"1. Elk luchtvaartuig, dat door eigen 
kracht op het water manoeuvreert, is in dat 
geval, behoudens het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel, ond rworpen aan Ons Be-
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sluit van 24 April 1897 (Staatsblad n° . 107), 
tot vast5telling van gewijzigde bepalingen ter 
voOJ·koming van aanvaringen op zee, laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 10 Jan. 
1907 (Staatsblad n°. 12), of aan de bepalingen 
van het Binnenaanvaringsreglement (Staats
blad n°. 317 van 1926) , met dien verstande, 
-dat zulk een luchtvaartuig, voor wat betreft 
de toepassing van die bepalingen, zal worden 
beschouwd als een stoomvaartuig. 

2. Zulk een luchtvaartuig moet de lichten 
voeren overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement en niet de lichten, welke voor stoom
vaartuigen zijn voorgeschreven in het Besluit 
of in het Reglement, in het eerste lid ge
noemd, en zal, uitgezonderd in de bijzondere 
hiervoren in de artikelen 18 en 21 omschreven 
gevallen, niet de geluidseinen toepas ~!1• 
welke bij dat Besluit en dat Reglement z1Jn 
voorgeschreven, noch geacht worden die ge
luid einen te hooren." 

23°. Artikel 59 zal al volgt worden ge
l ezen: 

Bij het naleven van de bepalingen, vervat 
in"hoofdstuk I V en V , moet behoorlijk worden 
acht gegeven zoowel op de aan de nav igatie 
verbonden gevaren, op het gevaar voor aan
varingen, als op alle bijzondere om_stand(~
heden welke ter voorkoming van onm1ddel hJk 
gevaa~ een afwijking van de bedoelde bepalin. 
gen noodzakelijk mochten maken. 

In het bijzonder dient in het ocg te worden 
gehouden dat het in nauwe vaarwater voor 
stoomvaa;.tuigen moeilijk kan zijn ~m ~~ ma
noeuvres uit te voeren, welke nood1g z1Jn om 
aanvaringen met luchtvaartuigen te voorko
men." 

De artikelen 59 tot en met 65, oud, worden 
genummerd: 60 tot en met 66 . 

24°. In artikel 61 , oud, wordt na de wocr
<ien: ,, och de eigenaar" ingevoegd: ,,of de 
houder". 

25°. Artikel 63, oud, zal als volgt worden 
gelezen: 

"Art . 64. Van ontheffingen, als _bedoeld !n 
het vijfde lid van artikel 9, in artikel 49, ~n 
het vierde lid van artikel 54 , het tweede hd 
van artikel 56 het tweede I id van artikel 57 
en in artikel 63, alsook van de machtiginge!l , 
als bedoeld in artikel 51, in het tweede l,d 
van artikel 53 en in artikel 60, geschiedt, voer 
zocveel · noodig, mededeeling in de Staatscou
rant en in het Algemeen Politieblad." 

IL te bepalen, dat de onder I bedoelde 
wijzigingen in werking treden op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad, waarin dit besluit is geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat en van De
fens ie zijn belast met de uitvoering van d_,t 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en lll 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 21sten Mei 1932. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
De Minister van Defensie, L. N. D ec kers. 

( Uitgeg. 3 Juni 1932.) 

s. 210. 
23 M ei 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan

wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hocger-onderwijswet van het R.K . gym
nasium " Immaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis" te Venray van de St. 
Franciscusstichting, geve tigd te Maas
tricht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 -April 1932, n°. 3738 III , Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; .. 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderw1Js
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
Mei 1932, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1932, n° . 5686, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Januari 1932 het R. -K. 

gymnasium " Immaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis" te Venray van de St. Fran
ciscusstichting te Maastr icht opnieuw voor een 
t ijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetref~ende we_t
tel ijke voorschriften aan haar leerl mgen, .. d1e 
het onderwijs tot aan het einde hebben b1Jge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getui-gschrift, in artikel 11 " der Hooger
onderwijswet vermeld, wordt gehJkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is bela t met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, 'en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 23sten Mei 1932. 

s. 211 . 

WILHELMI NA. 
De Minister van Onder.wijs, 
Kunsten -,n W etenschappen, 

J. T e r p s tra. 
( Uitgeg. 7 Juni 1932. ) 

23 M ei 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
H ooger-ondenvijswet van de afdeeling 
gymnas iLun van het Christelij k lyceum te 
Zutphen van de Vereenig ing tot sti~hting 
en instandhouding van een Chr1stehJk ly
ceum voor Zutphen en Omstreken, geves
tigd te Zutphen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de. voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs Kunsten en Weten chappen van 29 
Maart 1932 n°. 2231 III afdeel ing Voorberei -
dend Hoo~r en Middelbaar Onderwijs; .. 

Gelet op artikel 157 c\c1· Hooger-onderwlJS· 
wet· 

D~n Raad van State gehoord (advies van 3 
Mei 1932, n° . 31); 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1932, n°. 5687, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1932 de afdee-
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ling gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Zutphen van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van een Christelijk lyceum 
voor Zutphen en Omstreken, gevestigd te 
Zutphen, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studiën a f te geven, dat met het getuig
schri ft, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ia belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten Mei 1932. 

s. 212. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onder.wijs , 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T erpstra 
(Uitgeg. 1 Juni 1932.) 

24 Mei 1932. BESLUIT, houdende tijdelijke 
verlaging van de vacatiegelden van de 
leden en de plaatsvervangende-leden der 
Kamers van Toezicht over de notarissen 
en candidaat-notarissen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 18 April 1932, Afdeeling 
A.S., n°. 991; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de va
catiegelden van de leden en de plaatsvervan
gende-leden van de Kamers van Toezicht over 
de notarissen en candidaat-notarissen t ijdelijk 
te ver! agen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 10 Mei 1932, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1932, Afdee
ling A.S., n°. 800; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . Met afwijking van artikel 25 van 

Ons besluit van 16 September 1905 (Staats
blad n°. 270), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 13 October 1924 (Staatsblad n°. 
472) worden voor een t ijdvak van drie jaren, 
hetwelk aanvangt met den dag van inwerking
treding van dit besluit, de vacatiegelden van 
de leden en plaatsvervangende-leden der Ka
mers van Toezicht over de notarissen en can
didaat-notarissen voor de vereischte bijeen
komsten tijdelijk vastgesteld op zes en een 
halven gulden per dag. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. S Juni 1932.) 

L. & S. 1932. 

s. 213. 
25 lllei 1932. BESLUIT tot vernietiging van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noo1·dholland d.d. 2 December 1931, n°. 
96, waarbij onbewoonbaarverklaring van 
woningen in het perceel Eerste Rozen
dwarsstraat 17 te Amsterdam, is gehand
haafd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw van 7 April 1932, 
n°. 2263 M/P. A., Afdeeling Volksgezondheid 
en van 14 April 1932, n°. 5992, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende het beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Noo1·dcHolland 
d.d. 2 December 1931, n°. 96, waarbij de onbe
woonbaarverklaring, door den raad der ge
meente Amste,·dam, is gehandhaafd van de 
woningen I hoog vóór, I hoog achter, II hoog 
vóór en II hoog achter, in het perceel Eerste 
Rozendwarsstraat 1 7, a l daar; 

Overwegende, dat de Raad van Amsterdam 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft ver
klaard, omdat zij ongeschikt zijn ter bewoning 
wegens a. gering oppervlak, en b. het in 
slechts één vertrek vereenigd zijn van alle be
standdeelen der woning, en omdat de wonin
gen niet door het aanbrengen van verbeterin
gen in bewoonbaren staat kunnen worden ge
bracht; 

dat deze overwegingen mede het standpunt 
hebben bepaald van Gedeputeerde Staten, die 
er nader op hebben gewezen, dat "alle wonin
gen éénkamerwoningen zijn, die door een 
ste il e trap bereikbaar zijn, terwij l het privaat 
zich in de kamer bevindt"; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
lid, van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard, indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat ongeschiktheid a ls bedoeld moet zijn een 
ongeschiktheid van de woning op zichzelf, om, 
op welke wijze ook bewoond, tot bewoning te 
dienen; 

dat bij een ingesteld onderzoek is komen 
vast te staan, dat de woningen geschikt moe
ten worden geacht voor de huisvesting ieder 
van één of twee personen, waar toch iedere 
woning een oppervlak heeft van ± 20 M2, en 
een verdiepinghoogte van ± 2.5 M; dat de 
privaten zijn goede waterclosets, dat toetreding 
van licht en lucht tot de woningen ruim
schoots is verzekerd, en dat de toegang tot 
iedere woning aan redelijke eischen vo ldoet; 

dat, waar de eerste voorwaarde voor onbe
woonbaarverklaring - ongeschiktheid ter be
woning - niet is vervuld, die verklaring is 
uitgesproken in strijd met de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provincia le' wet 
en artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 10 Mei 1932, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 20 Mei 1932, n°. 4010 NI./P. A. 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en ve1·staan: 
14 
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vOl'enbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland, dd. 2 December 1931, 
n°. 96, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze i\linister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 25sten Mei 1932. 

s. 214. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 

M inis ter van B in:nenlandsche Zaken 
Ruys de Beerenbrou c k. 

(Uitgeg. 10 J uni 1932.) 

25 M ei 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Lyceum te B ussu1n 
van de Vereenig ing " chool voor Voorbe
reidend Hooger, Middelbaar en Maat
schappelijk Onderwijs" gevestigd te Bus
su1n. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
Maart 1932 n°. 3202 III, afdeeling Voorbe
reidend Hoo'ger en Middelbaar Onderwij ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1932, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1932, n°. 5688, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1932 de a fdee-

1 ing gymnasium van het Lyceum te Bussum 
van de Vereeniging "School voor Voorberei
dend Hooger, Middelbaar en Maatschappelijk 
Onderwijs" gevestigd te Bussum, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wij zen a ls 
bevo gel om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschri ften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getu igschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te ge
ven dat met het getuigschrift, in artike l 11 
der' Hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkge telcl . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Veten chappen is belast met de uitvoeri ng 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1932. 

s. 215. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Terpstra. 
(Uit gcg. 7 J ·uni 193/e.) 

25 M ei 1932. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 15 April 
1919 (Staatsblad n° . 178 ), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 21 Maart 
l!J30 (Staatsblad n°. 104) , tot vaststelling 

van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 83, eerste en 
tweede lid, der Radenwet. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en 1 ijverheid van 17 Maart 
1932, n°. 592, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 83 der Radenwet; 
Den Raad va n State gehoord (advies van 

10 Mei 1932, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Economische Zaken en Arbeid van 
19 M ei 1932, n°. 1143, afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Mei 1932 te wijzigen Ons 

besluit van 15 April 1919 (Staatsblad n° . 178), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 21 
Maart 1930 (Staatsblad n°. 104) en te bepa
len als volgt: 

Art. 1. Artikel 1 van Ons besluit van 15 
April 1919 (Staatsblad n°. 178) wordt gelezen 
als vol gt : 

,,(1) . De onbezoldigde leden van den Ver
zekeringsraa d ontvangen, behoudens het be
paalde in het tweede lid , voor iedere door hen 
bijgewoonde vergadering van dien Raad een 
vergoeding voor t ijdverzuim van zes gulden. 

(2) . De in het eerste Jid bedoelde vergoe
ding bedraagt tot 1 Maart 1935 vijf gulden.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
wnden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken en Arbeid, 
T. J . Vers c huur. 

(Uitge g. 10 J uni 1932. ) 

s. 216 . 

26 M•ei 1932. BESLUIT t-0t vaststelling van 
het tijdstip van in werkingtreding van het 
Koninklijk besluit van den 14 Mei 1932 
(Staa.tsblad n°. 202), houdende wijziging 
van het Ta rwe-besluit 1931. 

I n we1·kiny yet,·eden 27 M ei 193/e . 

s. 217. 

26 M ei 1932. WET tot wettel ijke voorziening 
in verband met medewerking van Stad en 
Lande van Gooiland bij het Gooische na
tuurreservaat. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is eene wettelijke voorzie
ning te treffen in verband met de medewer
king van de, in de Erfgooierswet 1912 erkende, 
vereenig ing " Stad en Lande van Gooiland" 
bij de vorming van een natuurreservaat in het 
Gooi· 

Z~ is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. In de Erfgooierswet 1912 worden 

de volgende wijzigingen aangebracht : 
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a. Aan artikel 3 wordt toegevoegd een 
nieuw lid, luidende: .. . 

3. Als in strijd met dit doel z1Jn mtkee
ringen uit hare geldmiddelen aan de leden 
verboden. 

b. De laatste twee leden van artikel 20 
worden gelezen: 

3. Het reglement, in het eerste lid becloelcl, 
wordt door het bestuur ontworpen en aan de 
algemeene vergadering ter vaststelliug voor
gelegd. Het vereischt de goedkeuring van Ge
deputeerde taten van Noorclhollancl. 

4. Indien de vergaclermg het door h~~ be
stuur ontworpen reglement niet ongew11z1gcl 
vaststelt, kan deze vaststelling, op verzoek 
van het bestuur, door Gedeputeerde Staten ge
schieden. 

c. In artikel 21, eerste 1 iel, word~? de 
woorden worden gehouden te Naarden ver
vangen d~r: worden bij voorkeur te aarden 
gehouden. 

d. Artikel 24 wordt gelezen: . 
1. Met inachtneming der voorgaande arti

kelen wordt een reglement van orde voor de 
algemeene vergadering door ~et bestuur ont
worpen en door de vergadering zelv~, al of 
niet gewijzigd, vastgesteld. Het vere1scht de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van 
Noordhol land. 

2. Bij dit reglement kan worden bepaald, 
dat de leden voor het bijwonen van de ge
wone algemeene vergadering, ~edoeld in_ arti
kel 21, eerste Jid, een presentiegeld gemeten, 
waarvan het bedrag door Gedeputeerde Staten 
wordt vastgesteld. .. 

Art. II. In afwijking van het bepaalde b11 
artikel 3 der Erfgooierswet 1912 is toegelaten 
de verdeeling onder de leden van de vereeni
ging "Stad en Lande van Gooiland" van de 
geleien opkomende uit den verkoop van onge
veer 1526 hectaren bosch en heide, waartoe de 
algemeene vergadering van die vereeniging, 
ten behoeve van de vqrming van een Gooisch 
natuuneservaat, heeft besloten bij punt I van 
haar besluit van 20 September 1930. 

Art. III. Het bij het in werking treden 
dezer -wet geldende reglement, bedoeld bij 
artikel 20 der Erfgooierswet 1912, behoeft, 
indien dit niet reeds op 14 November 1931 
van kracht was, alsnog de goedkeuring van 
Gedeputeerde taten van Noordhollancl. I s 
deze goedkeuring niet binnen eene maand ver
kregen, clan wordt van kracht het reglement, 
geldende op 14 ovember 1931. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het regle
ment bedoeld bij artikel 24 der Erfgooievswet 
1912' behoudens dat de bepaling va n het be
drag' van het pre entiegelcl, in zoodanig regle
ment voorzien, in elk geval vervalt en dat 
bedrag wordt vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op een 
door On te bepalen tijdstip. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 26sten 

1\Iei 1932. WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 10 Juni 1932.) 

s. 218. 
26 Met 1932. WET, houdende naturalisatie 

van F. F. Basso en 19 anderen. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van For
tuna.to F,·ancesco Basso en 19 anderen. die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
onder overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het ed.~rlande_~
schap en het ingezetenschap, laatstehJ k gew11-
zigd bij de wet van 31 December 1920 ( taats
blad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: • 
1 °. Fo,·tunato Franc-es co Basso, geboren te 

Sesto al R eghena ( Ital ië) den 20 Januari 1888, 
mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

2°. èarl Eduard Baulig, geboren te Keu
len (Pruisen) den 23 Mei 1883, restaurateur, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

3°. Julitts Flegenhei,ner, geboren te Hall 
(lVurten,berg) den 4 December 1884, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

4°. W ilhelm P eter Griebel, geboren te 
Holsterhausen (Pruisen') den 29 April 1897, 
mijnopzichter, wonende te Gel een, provincie 
Li,nburg; 

5°. H enry Ruben H eymans, geboren te 
Antwerpen (België) den 10 Mei 1897, onder
afdeelingschef in een levensmiddelenfabriek, 
wonende te Vitry (Fmnkrijk); 

6°. Cornelius La,nb ert Hoppenbrouwe,·s, ge
boren te Goch ( Pruisen) den 13 September 
1899, fabrieksarbeider, wonende te Kleef 
(Pruisen); 

7°. L eonard J oseph Houb en, geboren te 
Baesweiler (Prnisen) den 24 October 1892, 
slagersknecht, wonende te lVürselen (Prui
sen,); 

8°. H ermann Kardaun, geboren te Vieh
we g, gemeente Kohlscheid (Pruisen) den 4 
December 1906, bouwkundig opzichter, wo
nende te Kerkrade, provincie Li,nburg; 

9°. Karl H ermann Johannes L ehfeld, ge
boren te L eipzig (Saksen,) den 12 September 
1902, horlogemaker, wonende te Bussum, pro
vincie N oon]Jholland.; 

10°. Samuel Monderer, geboren te Oswie
ci,n (Polen) den 29 December 1903, poelier, 
wonende te Rotterdam, provincie ZttidJholland; 

11 °. P eter P eters, geboren te Hilfarth 
( P,·uisen) den 26 Augustus 1892, korvenma
ker, wonende te Hückelhoven (P1'Uisen); 

12°. Aleida Giesbertll.a R eijers, geboren te 
Neder Ellen ( Prnisen) den 12 Januari 1860, 
ronder beroep, wonende te Elten (Pruisen); 

13°. Helena J ohanna Awelheid Reijers, ge
boren te Neder Elten (Pruisen) den 23 Juni 
l 873, zonder beroep, wonende te El ten (Prui
sen); 

14°. Johanna lVilhelmine Maria Reijers, 
geboren te Elte,i (Pruisen) den 27 Maart 1876, 
zonder beroep, wonende te Elten (Pruisen); 

15°. Fatima Wilhelmina Rombout, geboren 
te ]{lee f (Pruisen) den 10 Juni 1897, huis
houdster, wonende te Materborn bij Kleef 
( P,·uisen); 
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16°. Michael Schillings, geboren te Ma.ria
dor/-Hoengen (Pruisen) den 10 Augustus 1906, 
aannemer, wonende te Eijgelsho ven, provincie 
Limburg ; 

17°. R obert Eduard Sc hwabn, geboren te 
B remen (Duitschland) den 28 September 1901, 
koopman, wonende te R otterdarn, provincie 
Z uidholland; 

18°. Syl vain Jo1,eph L eo Maria De Vrcesc, 
geboren te Callo o ( B el gië) den 6 Juni 1893, 
bibliothecaris, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

19°. J ohann Daniel W e/ e1·s, geboren te 
Odenki1·chen ( P 1-uisen) den 19 J anuari 1893, 
koopm an, wonende te Rotterd.ani , provincie 
Z uidholland; 

20°. J ose/ Z iel ins ki , geboren te Ellernb1·uch 
(Pol en) den 10 J anuari 1893, landarbeider, 
wonende te St. Anna P arochie, gemeente H et 
B ildt, provincie F1·iesland.. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, J . Don n er. 
(Uitgeg. 3 Juni 1932.) 

s. 219. 

26 ,11 ei 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het op 16 April 1929 te R onse ge
sloten verdrag tot bescherming van plan
ten. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 16 April 1929 te R01ne vanwege 
Ons onderteekende verdrag tot bescherming 
van planten, a lvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het; dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Het op 16 April 192\J te R onie gesloten ve r
drag tot bescherming van planten met bij be
hoorende bijlage, in afdruk nevens deze wet 
gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De llliniste1· van Economische Zaken en A1·b eid, 
T . J . Ver s c h u u r. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg . 14 J uni 1932.) 

CONVENTION INTERNATIO:N"ALE P.OUR 
LA PROTECTION DES VEGETAUX. 

Rome, Ie 16 avrll 1929. 

Le Président F édéral de la R épublique 
d' Autriche; Sa M a jesté le Roi des Bel ges; 
Le Président des Etats-Unis du Brési l ; Le 
Président de la R épublique du Chili ; S,i 
Majesté Ie Rai de D anemark; Sa Majestè Ie 
Rai d'Egypte; Sa Majesté Ie Rai d'Espagne 
Le Président de l a Républ ique de Finlande 
Le Prés ident de la République Française 

Le P résident de la République d'Haïti ; Son 
Al tesse Séréniss ime le Régent du R oyaume <le 
Hongrie; Sa Majesté le R oi d'Italie; Son 
Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxem
bourg ; Sa Majesté Ie Sultan du Maroc; Sa 
M a jesté le Rai de Norvège; Le Président de 
la République du Paraguay ; Sa Majesté la 
R eine des P ays-Bas; Le Prés ident de la R é
publique Polonaise ; Le Prés ident de la Re
publ ique P ortugaise; Sa Majesté Ie Rai de 
Roumanie; Sa Ma jesté Ie Roi des Serbes, 
Croates et Slovènes; Le Conseil F édéral de 
la Confédération Suisse; Son Al tesse Ie Bey 
de Tunis; Le Président de la R épublique de 
!'Uruguay, 

ayant reconnu l 'util ité d'une réglementation 
et d'une coopération internat ionales dans la 
lutte contre les maladies et les ennemis des 
végétaux, a insi que d'une coll aboration plus 
étroite dans ce but, ont décidé de conclure une 
Convention à eet effet et ont désigné pour 
Leurs Plénipotent ia ires, savoir: 

L e Président F édé1-al de la R épubliqne 
d' A utriche : 

M. Alois Vollgruber, Conseiller à la Léga
tion d'Autriche près S. M. Ie R ai d'Italie, 
Délégué au Comité Permanent de l ' Institut 
I nternational d' Agricul ture. 

M. Ie Dr. Bruno W ahl , Conseiller aul ique, 
Di recteur de l'Institut fédéral pour la P ro
tection des Plantes à Vienne. 

Sa Majes té le Roi des B el ges: 
M. H ector van Orshoven, Directeur de !'Of

fi ce horticole du Ministère de l' Agricul ture. 
Assisté par M. Charles Pynaert, Prés ident 

de la Chambre syndicale des Horticulteurs 
belges, Membre du Consei l supérieur de l'Hor
ticulture. 

L e P1·ésident des E tats-Unis du B résil : 
M. Ie Dr. Deoclecio de Campos, Ancien 

député fédéral, Attaché commercia l à l' Am
bassade du Brés il près S. M . Ie Roi d' Italie, 
Délégué au Comité P ermanent de l'Institut 
International d' Agricul ture. 

M. Alberto Betim Paes Leme, Professor à 
l'Ecole Pol ytechnique et au Musée National 
de Rio de J aneiro. 

L e Président de la R épublique dtu Chili : 
Don Rector Soza Werth, I ngénieur Agro

nome. 

Sa Majesté l e Roi de Dtinema,·k: 
M. J ohan Christian W estergaard Kruse, En

voyé extraordinaire et Ministre plénipoten
t ia ire près S. M. Ie Roi d'Itali e, Délégué au 
Comité P ermanent de l ' lnstitut International 
d' Agriculture. 

Sa Majesté le Roi d'Egypte: 
M. Edward Ballard, Directeur de la Section 

de P rotection des Plantes au M inistère de 
l' Agriculture. 

M. Tewfik F ahmy, Premier spéciali ste my
cologue à la Section de Protection des Plantes 
au Ministère de l'AgricultUl'e. 

M . Fathall a H etata, Délégué au Comité 
Permanent de l'Inst itut International d' Agri
culture. 

Sa M aje.,té l e Roi d'E.,pagne : 
S. Exc. Don Cipriano Munoz y M anzano, 

Comte de la Vinaza, Grand d'Espagne, Am-
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bassadeur de S. M. Ie Roi d'Espagne près 
S. M . Ie Roi d'Italie. 

Don Francisco Bilbao y Sevill a, Ingénieur 
Agronome, Délégué au Comité Permanent de 
l'Institut International d' Agriculture. 

Le Président de la R épubl ique de Fin
lande : 

M. Rolf '.rhesleff, Docteur ès-lettres, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
près S. M. Ie Roi d'Italie. 

M. Johan Ivar Liro, Professeur à l'Univer
sité de Helsinki. 

L e Président de la R épublique Française: 
M . Maurice Lesage, Directeur de l'Agricul

ture au Ministère de l'Agrioulture. 
M. Jules-Michel Saulnier, Chef du Service 

de la Défensie des végétaux et de l'Inspection 
phytopatholigique. 

L e Président de la R épublique il' Haiti: 
M. Augusto Saccomanni, Consul généra] de 

la République d'Haïti , Délégué au Comité 
P ermanent de l'Institut International d'Agri
culture. 

Son Altesse Sérénissiwe le R égent t1Ju 
Royaume de H ongrie: 

S. Exc. M. Rodolphe de Márffy-Man tuano, 
Envoyé extra-ordinaire et Ministre plénipoten
tiaire, Délégué au Comité Permanent de l'In
stitut International d' Agriculture. 

M. Ie Prof. J oseph Jablonowski , Directeur 
généra] de l'Expérimentation Royale Hon
groise. 

Sa llfajesté le Roi d' / talie: 
Pour l'Italie: 
S. Exc. M. Ie Prof. Giuseppe De Michelis, 

Sénateur, Ambassadeur de S. M. Ie Roi d'Ita
lie, Délégué au Comité Permanent de l'Insti
tut International d'Agriculture et Président 
du Comité Permanent de l'Institut. 

M. Ie Prof. Vittorio Peglion, Député, Direc
teur de l'Institut supérieur agricole de Bo
logne. 

M. Ie Dr. Mario Mariani, Directeur général 
de l'Agriculture au Ministère de !'Economie 
nationale. 

Assistés par: 
M. Ie Prof. Filippo Silvestri, Di recteur de 

l'Insti tut supérieur agricole de Portici. 
M . Ie Prof. Lionello Petri, Directeur de la 

Station Royale de Pathologie végétale de 
Rome. 

M . Ie Prof. Piero Voglino, Directeur du 
Laboratoire expérimenta] de Phytopathologie 
de Turin. 

P our la Cyrénaïque : 
S. Exc. M. Ie Prof. Guiseppe De Michelis, 

Sénateur, Ambassadeur de S . l\lI. Ie Roi d'Ita
lie, Délégué au Comité Permanent de l'Insti
tut International d'Agriculture et P résident 
du Comité P ermanent de l'Institu t. 

M. Ie Prof. Vittorio Peglion, Député, Di
recteur de l'Institut supérieur agricole de Bo
logne. 

M. Ie Dr. Mario Mariani, Di recteur général 
de l'Agriculture au Ministère de !'Economie 
nationale. 

Assistés par M. Alessandro Trotter, Profes
seur à l'Institut supérieur agricole de Portici. 

Pour l' Erythrée: 
S. Exc. M. Ie Prof. Guiseppe De Michelis, 

Sénateur, Ambassa,deur de S . M. Ie Roi d'Ita
lie, Délégué au Comité Permanent de l'Insti
tut International d' Agricul ture et Prés ident 
du Comité Permanent de l'Institut. 

M. Ie Prof. Vittorio Peglion, Député, Di
recteur de l'Institut supérieur agricole de Bo
logne. 

M . Ie Dr. Mario Mariani, Directeur général 
de l'Agriculture au Ministère de !'Economie 
nationale. 

Assistés par M. Ie Dr. Alfonso Chiaromonte, 
de l'Institut agricole colonial italien de Flo
rence. 

P our la Somalie ltaliewne: 
S. Exc. M. Ie Prof. Guiseppe De Michelis, 

Sénateur, Ambassadeur de S. M. Ie Roi d'Ita
lie, Délégué au Com ité Permanent de l'Insti 
tut International d'Agriculture et Prés ident 
du Comité Permanent de l'Institut. 

M. Ie Prof. Vittorio Peglion, Député, Direc
teur de l'Institut supérieur agricole de Bo
logne. 

M. Ie Dr. Mario M ariani, Directeur général 
de l'Agriculture au Ministère de !'Economie 
nationale. 

Assistés par M. Ie Dr. Alfonso Chiaromonte, 
de l'Institut agricole colonia]· italien de Flo
rence. 

P our la Tripolitaine: 
S. Exc. M. Ie Prof. Guiseppe De Michelis, 

Sénateur, Ambassadeur de S. M. Ie Roi d'Ita-
1 ie, Délégué au Comité Permanent de l'Institut 
International d'Agriculture et Président du· 
Comité Permanent de l'Institut. 

M . Ie Prof. Vittorio Peglion, Député, Direc
teur de l' Institut supérieur agricole de Bo
logne. 

M . Ie Dr. Mario Mariani, Directeur général 
de ]' Agriculture au Ministère de !'Economie 
nationale. 

Assistés par M . Alessandro Trotter, profes
seur de l'institut supérieur agricole de Portici. 

Son Altesse R oyale la Grande-Duches,;e de 
Luxembourg: 

M. Rector van Orshoven, directeur de !'Of
fice horticole du Ministère beige de l'Agricul
ture. 

Sa M ajesté t e Sultan mu Maroc: 
M. Louis Dop, Membre de l' Académie 

d'Agriculture de France, Délégué au Comité 
P ermanent de l'Institut International d' Agri
culture, Vice-Prési dent du Comité Permanent 
de l'Institut. 

Sa Majesté le R oi de Norv ège: 
M. J ohannes Irgens, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire de S. M. Ie Roi 
de Norvège près S. M. Ie Roi d'Italie. 

L e P résul,ent de la R épubliq·ue du P ara
guay: 

M. Alessandro Bocca , consul du P araguay à 
Rome, Délégué au Comité Permanent de l'In
sti tut International d' Agricul ture. 

Sa Majsté la R eine cl.es Pays-B as : 
P our l es P ays-Bas: 
M . Ie Dr. J. J. L. van Rijn, Conseiller 

agricole, Délégué au Comité Permanent de 
l'Institut Internatic,nal d' Agricul ture. 
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M. N. van Poeteren, Ingénieur, Chef du 
Service phytopathologique de Wageningen. 

M. E. H. Krelage, Prés ident du Conseil 
néerlandais d'horticultu re de Harlem. 

M. Ie Dr. L . Niemöller, Secrétaire du Bu
reau centra! des ventes publiques des fruits et 
légumes de La Haye. 

M . H. 'l'rienekens, Membre du Comité di
recteur de la ligue catholique néerlandaise des 
agriculteurs et des horticul teurs. 

P o'U1· l es Indes Née,·landaises: 
M. Ie Dr. C. J. J . van Hall. Ancien Direc

teur de l'Institut phytopathologique de Bui
tenzorg. 

L e Président de la R épublique Poln-naise: 
S. Exc. M. le Comte Stefan Przezdziecki, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de Pologne près S. M. Ie Roi d'Italie. 

Assisté par: 
M. Bolesl as Mikulski, Conseiller commer

cial à la Légation de Pologne, Délégué au 
Comité Permanent de l'Institut International 
d' Agriculture. 

M. Ie Dr. Richard Bledowski, Professeur à 
l'Université libre polonaise de Varsovie, Dé
puté à la Diète. 

M . Witold Hoyer, Conseiller au Mi nistère 
de l'Agriculture. 

L e Président de la R é'[JUblique P01·tu(!aise : 
S. Exc. M . Ie Dr. H enrique T rindade 

Coelho, Envóyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire près S. M. Ie Roi d'Italie. 

Sa Majesté le R oi de Rou,nanie: 
S. Exc. Ie Prince Démètre Ghika, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
S . M. Ie Roi de Roumanie près S. M . Ie R oi 
d'Italie. 

Assisté par M. Ie Dr. Traian Savulescu, 
Professeur à l'Ecole supérieure d' Agriculture 
de Bucarest. 

Sa Majesté l e R oi des S erbes, Oroates et 
Slovènes : 

S. Exc. M. Milan M . Rakitch, E nvoyé ex
trao,,dinaire et Ministre plénipotentiaire de 
S. M. Ie Roi des Serbes, Croates et Slovènes 
près S . M. Ie Roi d'Italie. 

Assisté par: 
M. Ie Dr. Velemir Stoykovitch, Chef du 

Bureau de Politique agraire au Mi nistère de 
l 'Agricul ture. 

M . Vladimir Chkoritch, Professeur adjoint 
à l'Université de Zagreb. 

M. Jovan Popovitch. Chef de ]'Etablisse
ment phytopathologique auprès du Muséum 
d'histoire naturelle de Sarajevo. 

Le Gonseil Fédéral de la Oonfédération 
Suisse : 

S. Exc. M. Georges Wagnière, Envoyé ex
traordinaire et Ministre plénipotentiaire de la 
Confédération Suisse près S. M. Ie Roi d'Ita
lie, Délégué au Comité P ermanent de l'Insti
tut I nternational d'Agriculture. 

M. Albert König, Remplaçant du Directeur 
de la Division de l' Agriculture au Départe
ment fédéral de !'Economie pub! ique. 

M. Ie Dr. H . Faes, Directeur de la Station 
fédérale des essais viticoles de Lausanne. 

Son Altesse le B ey de 'l'unis: 
M. P aul Lescure, Directeur général de 

!' Agriculture, du Commerce et de la Coloni
sation. 

M. H. H. La verdet, Sous-chef du Service de 
l' Agriculture. 

L e Président de la R é'[JUblique de l'U,·u
guay: 

Don Enrique-José Rovira, Consul de !'Uru
guay à Rome, Délégué au Comité Pe1manent 
de l'Institut International d' Agriculture. 

Lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à 
Rome, au siège de l'Institut Internat ional 
d'Agriculture, sont convenus de ce qui suit: 

Art. ler. Les Lays contractants s'engagent 
à prendre les mesures législatives et admi
nistratives nécessaires en vue d'assurer une 
action commune et efficace contre l'introduc
tion et l'extension des maladies et des ennemis 
des vègètaux. 

Ces mesures devront spécialement viser: 
1 ° La surveillance des cultures, pépinières, 

jardins, serres et tous autres établissements 
dont les produits sont destinés au commerce 
des végétaux et parties de végétaux. 

Chacun des Pays contractants aáêtera pé-
1·iodiquement la liste des diverses cultures, 
plantations et produits soumis à cette surveil
l ance. 

2° La oonstatation de l'apparition des ma
l adies et des ennemis des végétaux, ainsi que 
l'indication des localités atteintes. 

3° Les moyens de prévention et de I utte 
contre les maladies et les ennemis des végé
taux. 

4° L a réglementation des transpo rts sous 
toutes leurs foimes et celle de !'emballage des 
végétaux et parties de végétaux, avec inter
diction d'employer à eet effet toµt moyen ou 
toute matière <lont l'usage présente un réel 
<langer pour la propagation des maladies ou 
ennemis des végétaux. 

5° Les sanctions à prendre en cas d'infrac
tion aux mesures édictées. 

Art. 2. Il sera créé dans chacun des Pays 
adhérents à la présente Convention une orga
nisation officielle de protection des végétaux 
destinée à assurer l'exécution des mesures 
visées à !'art. ler. 

Cette organisation officielle comprendre au 
minimum: 

1 ° Un établissement d'études et de recher
ches scientificotechniques de microbiologie, de 
pathologie et de zoologie appliquées à l'agri
culture. 

2° U n Service officie! de protection des 
végétaux ayant notamment pour mission: 

a. la urve ill ance des cultures et établisse
ments visés à !'art. ler, en vue de constater 
l'apparition et l'extension des mala dies et des 
ennemis des végétaux; 

b. la vulgarisation des connaissances rela
tives aux maladies et ennem is des végétaux 
ainsi qu'aux mesures destinées à les prévenir 
et les combattre: 

c. l'inspectio11 des envois de végétaux et 
parties de végétaux; 

d. la dél ivrance des certificats concernant 
l'état sanitaire et l'origi ee des envois de végé
ta'ux et parties de végét~ ux. 

Art. 3. Les mesures visées à !'art. 2, n°. 1, 
doivent être réalisées au moment de la ratifi-
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<Jation ou de l'adhésion à la présente Conven
tion; t-0utes les autres mesures visées à l'art. 
2 seront prises par chaque Pays dans un dél ai 
aussi court que possible et, au plus tard, deux 
ans après la ratification ou l'adhésion à la 
présente Convention. 

Art. 4. Les Pays contractants s'engagent à 
prendre toutes les mesures nécessaires soit pour 
prévenir ou combattre les maladies et ennemis 
des végétaux, soit pour surveiller l'importa
tion des végétaux et parties des végétaux, 
notamment en provenance des Pays ne possé
dant pas encore une organisation officielle de 
protection des végétaux. 

Lorsque les Pays contractants exigent que 
.des végétaux ou parties de végétaux présentés 
à l'importation soient accompagnés d'un cer
tificat sanitaire délivré par un agent off icie! 
compétent et dûment autorisé pa,· Ie Pays 
exportateur, les Pays contractants doi vent se 
conformer aux stipul ations de la présente 
Convention. 

Art. 5. L'importation des végétaux et par
ties de végétaux qui doivent être accompagnés 
d'un certif icat sanitaire, ou soLtmis à une in
spection sanitai1·e, ne pourra avoir lieu que 
par les bureaux de douane <lont la liste aura 
été établie par Ie Pays importateur, en tenant 
compte de la nécessité de ne pas entraver Ie 

<Jommerce international. Cette lis te sera pub! iée 
par Ie P ays importateur au Journal officie! 
ou sont insérés les documents législatifs et 
réglementaires en vigueur sur son territoi re 
et communiquée au Pays exportateurs qui e~ 
auront fait la demande. 

Art. 6. Cbaque Pays conserve son droit 
·d'inspecter, de mettre en quarantaine les végé
taux ou parties de végétaux, ou <l'en interdire 
l'importation à titre temporaire et exception
nel, alors même que les envois sont accom
pagnés d'un certificat sanitaire. Le Pays que 
prend une mesure d'interdiction d'importation 
doit en faire connaître Ie motif. 

L'inspection doit s'effectuer dans Ie plus 
<Jourt délai possible et, pour les produits péris
sables, sans délai, c'est-à-dire dès l'arrivée de 
la marcharnlise dans les locaux habituellement 
affectés à l'inspection. 

Lorsque des envois sont reconnus infectés ou 
infestés, Ie Pays importateur en avise immé
<liatement, par la voie la plus rapide, Ie Gou
vernement du Pays exportateur, lequel prend 
les sanctions prévues par ses proprns règle
ments. Les envois reconnus infectés ou infestés 
pourront être soumis à la désinfection ou à 
<l'autres tra itements, conformément ii la lé
gis lation en vigueur en cette matière dans Ie 
Pays importateur, refoulés ou détruits , Ie tout 
aux frais de qui de droi t. sans que ce Pays 
puisse en aucun cas être déclaré responsable 
de dommages qui pourraient être la consé
quence des mesures prises. 

Si la destruction a été effectuée. un procès
verbal sera dressé et transmis sans délai au 
Gouvernement du Pays intéressé. 

Art. 7. Les Pays qui, par des me ures sani
ta ires d'ordre général, interdisent l'importa
tion de certains végétaux ou parties de véo-é
taux, doivent publier leur déci sion motivée ~u 
Journal officie! ou sont insérés les documents 
législatifs et réglementaires en vigueur sur 

leur tenitoire et en donner connaissance, sans 
aucun retard, à l'Institut International d' Agri
culture. 

Art. 8. Les Pay contractants prennent 
!'engagement de ne prescrire, pour raisons de 
protection phyto-sani tai re, des mesures d' inter
diction d'importation ou de transit applicables 
aux végétaux ou parties de végétaux en pro
venance d'un Pays déterminé, que si la pré
ence d'une maladie ou d'un ennemi des végé

taux a été effectivement constatée sur Ie ter-
r itoire de ce Pays et s'il existe une nécessité 
réelle de protéger les cultures du Pays qui a 
établi l'interdiction d'entrée. 

Art. 9. Les certificats sanitaires sont établis 
conformément au modèle annexé à la présente 
Convention. 

La délivrance des certificats sera effectuée 
dans des conditions permettant leur vérifica
tion éventuelle. 

Chaque Pays contractant examinera les me
sures à prendre pour que, tout en assurant sa 
sauvegarde, soit réduit au strict nécessaire Ie 
nombre des cas dans lesquels Ie certificat sani
taire sera exigé à l'importation des produits 
qui ne doivent pas être utilisés en vue de la 
plantation, tels que les céréales, fruits, légu
mes et fleurs coupées. 

Art. 10. Par dérogation aux stipulations 
ci-dessus: 

a. l'importation des végétaux ou parties de 
végétaux, ainsi que d'échantillons de maladies 
et d' ennemis des végétaux et de pi antes atta
quées est permise en vue de recherches scienti
fiques, après autor isation des Pays intéressés, 
et sous réserve que Ie conditionnement de ! 'en
voi offre toutes garanties contre la disper ion 
des maladies et des ennemis des végétaux; 

b. les Pays limitrophes pourront s'entendre 
pour faciliter leues échanges de végétaux ou 
parties de végétaux. 

Art. ll. Les divers Pays contractants sont 
invités à publ ier au Journal officie[ ou sont 
insérés les documents. législati fs en vigueur 
sm· leur territoire, et à commun iquer à l'In
stitut International d' Agricul ture, au moment 
de Ia ratification de la présente Convention 
la liste des maladies et ennemis des végétaux: 
contre lesquels ils désirent plus spécialement 
se protéger et qui devront figurer respective
ment sur les certificats sanitaires. Les Pays 
qui adhéreront ui térieurement fourni ront cette 
liste au moment de leur adhésion. 

Cette I iste. sera tenue à jour et toute modi
fication ultérieure devra être publiée comme 
il est dit ci-de~sus, et communiquée sans retai·d 
à l'Institut International d'Agriculture. 

Art. 12. L'existence ou la création d'un 
service officie! de protection des végétaux sera 
notiîiée par chaque Pays contractant à l'Iu
stitut International d ' Agriculture. 

Art. 13. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent à adresser sans retard à l'Institud 
International d' Agriculture les communica
tions visées !'art. 9 de la Convention Inter
nationale du 7 juin 1905 1 et toutes autres 

1 A,·t. 9 de la Convcntion lnte,·nationale du 
7 ju in 1905: 

L'Institut, bornant son action dans Ie do
maine international, devra: 
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communications se référant à la présente Con
vention. 

Art. 14. Toute proposition de modification 
à la présente Convention sera communiquée à 
l 'Insti tut International d' Agricul ture. 

Art. 15. Les Etats adhérents sont invités 
à faciliter la défense contre les maladies et 
ennemis des plantes, en se prêtant un mutuel 
appui et en échangeant à ce propos les ren
seigncments et moyens de Jutte dont ils dis
posent. 

Art. 16. En cas de contéstation sur l'inter
prétation des clauses de la présente Conven
tion, ou de difficultés d'ordre pratique pour 
son application, ou encore lorsqu'un Pays 
voudra contester les motifs des mesures por
tant interdiction d' entrée des végétaux ou 
parties de végétaux provenant de son terri
toire, l'une des Parties intéressées pourra, 
d'accord avec l'autre part ie, demander à l'In
stitut International d' Agricul ture de procéder 
à un essai de conciliation. 

A eet effet, un Comité technique dans lequel 
les Etats intérnssés et l 'Institut International 
tl'Agriculture désigneront chacun un expert, 
examinera Ie tlifférend, en tenant compte de 
tous documents et éléments probatoires utiles. 
Ce Comité dépo;era son rapport, que l'Insti
tut Internat ional d' Agriculture notifiera à cha
cun des Pays intéressés, toute liberté d'action 
ui térieure des Gouvernements étant réservée. 

a. concentrer, étudier et publier dans Ie 
plus bref délai possible les renseignements 
statistiques, techniques ou économiques con
cernant la culture, les productions tant animale 
que végétale, Ie commerce des produits agri
coles et les prix pratiqués sur les différents 
marchés; 

b. communiquer aux intéressés, dans les 
mêmes conditions de rapidité, tous les rensei
gnements dont il vient d'être parlé; 

c. indiquer les salaires de la main-d'oeuvre 
rurale; 

d. faire connaître les nouvelles maladies 
des végétaux qui viendraient à paraître sur 
un point quelconque du globe, avec l'indica
tion des territoires atteints, l a marche de la 
maladie, et, s' il est possible, les remèdes effi
caces pour les combattre; 

e. étudier les questions concernant Ia coo
pération, l'asstirance et Ie crédit agricoles, 
sous toutes leurs formes, rassembler et publier 
les informations qui pourraient. être utiles 
dans les différents pay.s à l'organisation d'oeu
vres de coopération, d'assurance et de créd it 
agr icoles; 

/. présenter, s'i l y a lieu , à l'approbation 
àes Gouvernements des messures pour la pro
tection des intérêts communs aux agriculteurs 
et pour l'amélioration de leurs .conditions, 
après s'être préalablement entouré de tous les 
moyeQs d'information nécessaires tels que: 
voeux exprimés par les Congrès internationaux 
ou autres Congrès agricoles et de sciences ap
pliquées à l'agriculture, Sociétés agr icoles, 
Académies, Corps savants, etc. 

Tou tes les questions qui touchent les intérêts 
économiques, la législation et l'aclministration 
d'un Etat particulier devront être excl ues de 
la compétence de l'Institut. 

Les Gouvernements intéressés s'engagent à 
suppor ter en commun les frais de la mission 
confiée aux experts. 

A,·t. 17. Les Pays contractants se réservent, 
chacun en ce qui Je concerne, la faculté d' ap
pliquer à l'importation des végétaux et par
ties de végétaux originaires et en provenance 
d'un Pays non adhérent à la présente Conven
t ion , tout ou partie du régime prévu par celle
ci, mais dans la mesure ou chacun d'eux ju
gera que l'organisation de protection des végé
taux dans ce Pays présente réell ement les 
garanties exigées et sous réserve que, par voie 
de réciprocité, Ie Pays considéré accorde ce 
même règime à l'importation des végétaux et 
parties de végéta,ux originaires et en prove
nance du territoire de l'autre Pays. 

En tout cas, Ie régime accoi,dé, en confor
mité des dispositions du present article, à un 
Pays non adhérent ne pourra être plus favo
rable que celui applicable en vertu de la pré
sente Convention. 

Art. 18. Les Pays contractants pourront sti
puler que les dispositions de la présente Con
vention se substitueront à celles de tout autre 
Accord international actuellement en vigueur 
sur la matière, pour autant que ces disposi
tions sont compatibles avec les engagements 
pris vis-à-vis d'autres Etats. 

Art. 19. La présente Convention sera rati
fiée aussitót que possible et les ratifications 
seront déposées auprès du Gouvernement ita
lien. 

Avis de chaque ratification sera donné par 
Ie Gouvernement italien aux autres Pays con
tractants ainsi qu'à l'Institut International 
d' Agriculture. 

Art. 20. L es Pays qui n'ont pas signé la 
présente Convention seront aclmis à y adhérer 
sur leur demande. 

L' adhésion sera notifiée par la voie diplo
matique au Gouvernement italien et par celui 
ci aux Pays contractants ainsi qu'à l'Institut 
Internatio,,al d' Agricul ture. 

Art. 21. Tout Pays contractant peut, en 
tout temps, notifier au Gouvernement italien 
que la présente Convention est applicable à. 
tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, 
Territoires sous mandat, Territoires soumis à 
sa souveraineté ou à son autorité, ou tous Ter
ritoires sous sa suzeraineté. La Convention 
s'appliquera à tous les 'l'erritoires désigné& 
dans la notification. A défaut de cette notifi
cation, la Convent.ion ne s'appliquera pas à. 
ces Territoires. 

Art. 22. La ratification ou l'adhésion sera 
accompagnée d'une déclaration formelle que 
Ie Pays en cause posséde au moins l' établis
sement visé à ]'art. 2, n°. 1. 

Art. 23. La présente Convention entrera en 
vigueur: pour les trois premiers Pays souve
rains qui l'auront ratifiée, dans un délai de 
six mois à partir de la date de la troisième 
ratification; pour les au tres Pays, clans un 
délai de six mois, au fur et à mesure du dépót 
de leur ratifioation ou de leur atlhés ion. 

Art. 24. Le Pays contractant qui voudra 
dénoncer la présente Convention, soit pour la 
totalité de ses Territoires, so it seu lement pour 
tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, 
Possessions ou Territoires visés à !'art. 21, 
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devra Ie notifier au Gouvernement italien, qui 
en avisera immédiatement les autres Etats 
adhérents et J'lnstitut International d' Agri
culture, en leur faisant connaître l a date à 
laquelle il a reçu cette dénonciation. 

La dénonci ation ne produira ses effets qu'à 
I'égard du Pays qui ]'aura notifiée ou des 
Colonies, Protectorats, Possessions ou Terri
toires visés dans ]'acte de dénonciation, et 
cela seulement un a n a près que l a notification 
en sera parvenue au Gouvernement italien. 

En foi de quoi les Pl énipotentiaires respec
tifs ont signé l a présente Convention. 

Fait à Rome, Ie se ize avril mil neuf cent 
vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui sera 
déposé dans les Archives du Ministère des 
Affaires E trangères d'Itali e. Une copie, cer
tifiée conforme, sera remise par vo ie diplo
matique à chaque P ays signataire ·de l a pré
sente Convention. 

P our l' A utJriche: 
Alois Vollgruber (a. r.) . 
D. Bruno W ahl (a. r . ). 

Pour la B elgiqwe: 
H . van ûrshoven. 

P our les Etats-Unis du Brésil: 
Deoclecio de Campos (a. r.). 

P our Ze Chili: 
D. Rector Soza W . (a . r . ). 

Pour Ze Danemark : 

P our /'Egypte: 
Edward Ball ard (a. r.) . 
Fathalla H etata (a. r.). 
Tewfik F a hmy (a. r.). 

Pour l' Espagne: 
Comte de la Vinaza. 
Fra ncisco Bilbao. 

P our la Finlande: 
Rolf Thesleff. 
J. Ivar Liro. 

Pour la France : 
M . Lesage. 
J. M . Saulnier. 

Pour Haïti: 
Augusto Saccomanni. 

Pou,· la H ongrie : 
Rodolphe Marffy M antuano (a. r.). 
Joseph Jablonowski (a. r.). 

Pour l' /tal ie : 
Giusseppe De Michelis. 
Vi ttorio P eglion. 
M a rio Mariani. 

Pour la Cyrénaïque: 
Giusseppe De Michelis. 
Vi ttor io P eglion. 
l\lla r10 Marrnrn. 

P our l' Erythrée: 
Giusseppe De Michelis. 
Vittorio P eglion. 
Mario Maria ni. 

Pour la S omalie ltalienne : 
Giusseppe De Michelis. 
Vittorio Peglion. 
Mario Mari a ni . 

Pour la T,·ipolitaine: 
Giusseppe De Michelis. 
Vitto r io Peglion. 
Mario Mariani . 

P ou,· Ze L1txe1nbourg: 
H . V a n Orshoven. 

P our Ze Maroc : 
Louis-Dop. 

P ou,· la Norvè ge: 

P our z.e Paraguay : 
Alessandro Bocca (a. r.) . 

Pour les Pays-Bas: 
J . J . L . van Rij n. 
N . v. Poeteren. 
Niemöller. 
H . Trienekens. 

Pour les l ndes N éerlandaises: 
C. J. J . van Hall. 

P our la P ologne: 

P ou,· Ze P ortugal : 
Henriqne Trindade Coelho (a. r.). 

P our la Rou,nanie : 
D. J. Ghika. 

P our Ze Royaume des S erb es, Croates et 
Slovènes: 

M. M. Rakitch. 

P our la Suisse: 
Wagniêre. 
A . König. 
H . Faes. 

Pour la Tunisie: 
P. L escure. 
H . Laverdet. 

Pour l' U,·uguay: 
Enrique J osé Rovira. 

( Iridication du Pays.) 

ANNEXE 

Service officie) de protectlon des végétaux. 
N° d'ordre 

Certi fi cat sanitaire et d'origine (A). 
Le soussigné 1 

certifie, conformément aux résultats, 
de la surve illance des cultures d'origine 2 
de l'inspection des produits compris dans 

l 'expéd it ion 2 
que les végétaux ou parties de végótaux 

con(enus dans ]'envoi décrit ei -dessous sont 
jugés indemnes de maladies et ennemis dan-

(A) 11 est rappelé que pom· les P ays qui 
exigent l'application de la Convention phyl
Joxé rique de Berne (1881), l 'expéditeur devra 
joindre au présent certificat Ja déclarat ion 
prévue par l adite Convention. 

1 Nom, prénom, qualité officie ll e et adresse 
de !'.agent autorisé à l a dél ivrance du certi
ficat. 

2 Biffer ce qui n'est pas · demandé par Ie 
Pays importateur. 
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gereux et, notamment, de ceux énumérés ei
après 1: 

De s c r i p t i o n de l'e n v o i. 

Nombre, poids et nature des colis. 
Marque des colis. 
Description des végétaux ou parties de végé-

taux et indication du lieu de culture 2. 

Nom, prénom et adresse de l'expéditeur. 
Nom, prénom et adresse du destinata ire. 
Lieu et date de délivrance du certificat. 

Signature: 

Sceau. 

s. 220. 

26 Mei 1932. WET tot aanvulling van de 
artikelen 85 en 91 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 en van de arti kelen 41 
en 49 der Wet op de Vermogensbelasting 
1892, zoomede intrekking van artikel 87bis 
van eerstgenoemde en van artikel 43 van 
laatstgenoemde wet. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1931/1932, n° . 
267. 1-4. 

H andel. id. 1931/1932, blz. 1990. 
Bijl. Handel. lste Kamer 1931/1932, n°. 

267, blz. 1-3. 
H andel. id. 1931/1932, blz. 615-617. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, over t<'> gaan tot aan
vulling van de artikelen 85 en 91 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 en van de arti
kelen 41 en 49 der Wet op de Vermogens
belasting 1892, zoomede tot intrekking van 
artikel 87bis van eerstgenoemde en van artikel 
43 van laatstgenoemde wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 85 der Wet op de In

komstenbelasting 1914 en aan artikel 41 der 
Wet op de Vermogensbe lasting 1892 wordt als 
derde lid toegevoegd: 

De verhooging wordt niet geheven, indien 
en voor zoover moet worden aangenomen, dat 
de aanslag te laag is geweest of is achterwege 
gebleven of vernietigd ten gevolge van eeue 
te lage schatting van den aangever welke te 
goeder trouw heeft plaats gehad. 

Art. IL De artikelen 87bis der Wet op de 
I nkomstenbel asting 1914 en 43 der Wet op 
de Vermogensbelasting 1892 vervallen. 

Art. III. Het derde lid van artikel 91 der 
Wet op de Inkomstenbelasting Hl-1 en het 
derde lid van artikel 49 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 worden gelezen als 
volgt: 

1 Les indications relatives aux noms des 
maladies et ennemis des végétaux énumérés 
dans la I iste officielle du Pays importateur et 
contre lesquels celui-ci désire plus spécia le
ment se protéger, seront uomplétées par l'indi
cation de toute autre condition spéciale éven
tuellement exigée par !edit Pays. 

2 Biffer ce qui n'est pas demandé par Ie 
Pays importateur. 

Zij blijft eveneens achterwege: 
a . indien aannemelijk is, dat niet door op

zet of grove onachtzaamheid van den appel 
lant of zijn gemachtigde het bedrag, dat, vol
gens appellant had moeten worden geheven, 
te laag is gesteld: 

b. indien en voor zoover afwijki ng van het 
volgens den appellant verschuldigde bedrag 
noodig is geweest ten gevolge van eene te lage 
schatting van den appellant, en deze schatting 
klaarblijkelijk te goeder trouw heeft plaats 
gehad. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den eersten dag van de maand, 
volgende op dien waarin zij is afgekondigd. 

De artikelen I en II zijn niet van toepassing 
op aanslagen tot navordering welke vóór dien 
datum zijn vastgesteld. 

Artikel III blijft buiten toepass ing ten aan
zien van uitspraken op beroepschriften welke 
vóór dien datum zijn ingediend. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Mini.~ter van Financiën, De Ge e r. 
(Uitgeg. 7 J uni 1932.) 

s. 221. 

27 ilf,ei 1932. WET tot dekking van het ver
lies van de Nederlandsche Bank in het 
boekjaar 1 April 1931/31 Maart 1932. 

Bijl. H and. 2de Kamer 1931/1932, n°. 318, 
1-9. 

Hand. id. 1931/1932, blz. 2154-2175; 
2178-2199. 

Bijl. Hand. l ste Kamer 1931/1932, n°. 318, 
blz. 1-10. 

Hand . id. 1931/1932, blz. 617-634. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is een voorziening te treffen 
tot dekking van het verlies, door de N eder
landsche Bank, tengevolge van de waarde
daling van het Pond Sterling, geleden in het 
boekjaar 1 April 1931/31 Maart 1932 ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De Staat erkent een schuldvorde

ring van de Nederlandsche Bank ten beloope 
van het door haar over het boekjaar 1 April 
1931/31 Maart 1932 geleden verlies, voor zoo
ver dit verlies niet is gedelgd door het terug
brengen van het reservefonds en de bijzondere 
reserve dier Bank tot tezamen acht millioen 
gulden, welke schuldvordering renteloos is en 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 zal 
gedelgd worden, een en ander met dien ver
stande, dat, indien en voor zoover deze vor
dering niet gedelgd is op den dag dat voor de 
Nederlandsche Bank het recht eindigt om als 
cimulatiebank wevkzaam te zijn, het a lsdan 
reste<'>rende deel der vordering als vervallen 
wordt beschouwd. 

2. 1. Met tijdelijke afwijking van het be
paalde in artikel 8 en het eerste, tweede en 
derde lid van artikel 31 der Bankwet 1919 
(Staatsblad n°. 553 van 1918), gewijzigd bij 
de wet van 25 Juni 1929 (St-aatsblad n°. 364), 
gesch iedt de verdeeling van de winsten der 
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Bank overeenkomstig de navolgende bepalin
gen. 

2. Van de winsten der Bank wordt de helft 
gebezigd tot vermindering van de in artikel 
1 bedoelde schuldvordering, met dien verstan
de, dat, wanneer de zooeven bedoelde helft in 
-eenig jaar minder dan een millioen gulden 
bedraagt, het ontbrekende, voor zoover moge
lijk, uit de wederhelft wordt aangevuld. 

3. Van de na toepassing van het bepaalde 
in het vorig lid overblijvende winst wordt 
allereerst een zoodanig bedrag aangewend tot 
.aa1wulling van het reservefonds, als noodig is, 
ten einde dit te brengen op een bedrag ter 
grootte van 15 pct. van het maatschappelijk 
kapitaal. 

4. Van de daarna overblijvende ~vinst ont
vangt de Bank een zoodanig bedrag als noo
dig is om aan aandeelhouders een dividend 
van ten hoogste vijf ten honderd over het 
nominaal bedrag van hun aandeelen te kunnen 
uitkeeren, met dien verstande nochtans, dat de 
Staat een gelijk bedrag ontvangt als zuiver ter 
beschikking van de aandeelhouders tezamen 
kan worden gesteld. 

5. De verdere winst zal geheel strekken tot 
vermindering van de in artikel 1 beçloelde 
schuldvordering. 

6. De in dit artikel aangegeven winstver
deeling vindt voor het eerst toepassing ten 
.aanzien van het boekjaar 1 April 1932/31 
Maart 1933. Zij houdt op toepassing te vinden 
zoodra de in artikel 1 bedoelde schuldvorde
ring op de wijze , in het tweede en het vijfde 
lid van dit artikel voorzien, geheel zal zijn 
voldaan. Alsdan treedt opnieuw in werking 
de verdeeling, omschreven in artikel 31 der 
Bankwet 1919 (Staatsblad n°. 553 van 1918), 
gewijzigd bij de wet van 25 Juni 1929 (Staats
blad n°. 364). 

3. Artikel 35 van de Bankwet 1919 ·(staats
blad n°. 553 van 1918), gewijzigd bij de wet 
van 25 Juni 1929 (Staatsblad n°. 364), wordt 
gelezen als volgt: 

De statuten van de Bank worden met de 
bepalingen dezer wet in overeenstemming ge
bracht, zulks met inachtneming der bepalin
gen van de derde afdeeling van den derden 
titel des Eersten Boeks van het Wetboek van 
Koophandel , voor zoover deze naast de bepa
lingen dezer wet toepassing kunnen vinden. 

4. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 31 Maart 1932. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg. 3 Juni 1932.) 

s. 222. 

27 M ei 1932. WET tot wijziging van de Post
s paai·ban kwet. 

B fdl. Hand. 2de Kamer 1931/ 1932, n°. 342, 
1- 7. 

H and. id. 1931/1932, blz . 2322. 
Bfdl. Hand. lste Kamer 1931/1932, n°. 342, 

blz. 1- 3. 
H and. id. 1931/1932, blz. 634-636. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is aan de Rijkspostspaar
bank 1·echtspersoonlijkheid te geven en in ver
band daarmede eenige voorzieningen te tref
fen· 

Z~o is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De Postspaarbankwet wordt gewij

zigd als volgt : 
a. Het eerste lid van a rtikel 1 zal luiden: 
,,1. Van Rijkswege wordt eene postspaar

bank ingericht. Zij is een rechtspersoon, ge
vestigd te Amsterdam." 

b. Aan artikel 2 worden de volgende 
nieuwe leden ingevoegd: 

"2. De directeur vertegenwoordigt de bank 
in en buiten rechte. 

3. De directeur wordt bij verhindering, af
wezigheid of ontstentenis vervangen door den 
onderdirecteur. 

4. Bij verhindering, afwezigheid of ontsten. 
tenis zoowel van den directeur als van den 
onderdirecteur, ,wordt door Ons, bij in de 
Staatscourant te plaatsen besluit, in de tijde
lijke waarneming van hunne functiën voor
zien." 

c. De oude leden 2 en 3 van artikel 2 
worden vernummerd in 5 en 6. 

d. Na artikel 2 wordt een nieuw artikel 
2 bis ingevoegd, luidende a ls volgt: 

" De directeur, de onderdirecteur en de 
overige aan de Rijkspostspaarbank verbonden 
ambtenaren worden met het oog op bezoldi
ging, pensioen en hunne verdere rechtspositie 
geacht burgerlijke ambtenaren in dienst van 
het Rijk te zijn en bezoldigd te worden uit 
's Rijks Kas." 

e. Het vierde lid van artikel 19 zal luiden: 
" Bij liquidatie van de Rijkspostspaarbank 

als rechtspersoon gaan alle goederen, rechten 
en verplichtingen van rechtswege over op 
den Staat." 

2. De Rijkspostspaarbank als rechtspersoon 
treedt in de plaats van de Rijkspostspaarbank 
a ls deel der Landsadministratie, zoodat alle 
goederen, rechten en verplichtingen van den 
Staat, de Rijkspostspaarbank betreffende, van 
rechtswege overgaan op den rechtspersoon; 
alles onverminderd het bepaalde bij artikel 12 
der Postspaarbankwet. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Watentaat , P . J . Re y me r . 
De Minister van Financiën, De Ge e r. 

( Uitgeg. 7 Juni 1932.) 

s. 223. 

30 M ei 1932. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst van het T arwe
besluit 1931 (Staatsblad n°. 254), zooals 
het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van den 14 Mei 1932 (Staatsblad n°. 202). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 26 Mei 
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1932, n°. 6640, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II ; 

Gelet op artikel VI van Ons besluit van den 
14 Mei 1932 (Staatsblad n°. 202) tot wijziging 
van het Tarwebesluit 1931 (Staatsblad n° . 
254 ); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van Ons besluit van den 15 Juni 

1931 (Staatsblad n°. 254), tot uitvoering van 
de artikelen 2 en 7 der Tarwewet 1931 (Staats
blad n° . 65) met de daarin door Ons besluit 
van den 14 Mei 1932 (Staatsblad n°. 202) ge
brachte wijzigingen algemeen bekend te ma
ken door bijvooging van dien tekst in z:jn ge
heel bij di t besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 30sten Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische 'Zaken 
en Arbeid, 

T. J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 14 Juwi 1932.) 

TEKST van het besluit van den 15dm Juni 
1931 ( Staatsblad n°. 254), tot uitvoering 
van de artikelen 2 en 7 der Tarw ewet 
1931 (Staats blad n°. 65 ), zooals hij luidt 
na de daarin bij het besluit van den. 14 
M ei 1932 (Staatsblad n°. 202) gebrachte 
w;jzigingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"tarwemeel of tarwebloem A" : tarwemeel 

of tarwebloem, waarvan de samenstelling vol
doet aan eischen door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister gesteld; 

,,tarwemeel of tarwebloem B": alle tarwe
meel of tarwebloem, niet vallende onder tarwe_ 
meel of tarwebloem A . 

2. Het vervoeren, voorhanden hebben of 
afleveren van Tarwemeel B is verboden. 

3. Het vervoeren van tarwebloem B is 
slechts toegestaan op voorwaarde, dat men 
deze zelf verhandelt krachtens en overeenkom
stig een machtiging, verleend door een door 
Onzen voornoemden Minister aangewezen 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging tot 
regeling van den handel in tanvebloem B. 

H et voorhanden hebben van tarwebloem B 
is slechts toegestaan op voorwaarde, dat men 
deze: 

óf zelf verhandelt krachtens en overeenkom
stig een machtiging, verleend door een ver
eeniging, als bedoeld in het eerste lid; 

óf zelf venverkt: 
a. t~t producten, die men uitvoert naar het 

buitenland, of 
b. tot producten, door Onzen voornoemden 

Minister aangewezen , of 
c. in een bedrijf, dat in eenzelfde door On

zen voornoemden Minister vast te stellen tijd
vak een hoeveelheid tarwemeel of tarwebloem 
A verwerkt, ten minste een door Onzen voor
noemden Minister te bepalen veelvoud be
dragende van de verwerkte tanvebloem B . 

4. Hij , die tarwemeel of tanvebloem ver
voert, voorhanden heeft of aflevert, is ver
pi icht door Onzen voornoemd en Minister voor 

te schrijven registers betreffende aankoop, ver
koop en verwerking bij te houden en daarvan 
desgevraagd inzage te verstrekken aan de 
ambtenaren, belast met het opsporen van de 
overtredingen van de Tarwewet 1931. 

5. Met het opsporen van de overtredingen 
van de Tarwewet 1931 zijn, behalve de ambte
naren aangewezen in artikel 7 van die wet, 
belast de Controleurs Tarwewet 1931. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel van: Tarwebesluit, met vermelding 
van den jaa rgang van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 30sten 
Mei 1932 (St .:;.atsblad n°. 223) . 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T . J . Verschuur. 

s. 224. 

30 M ei 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
T ubbergen van 1 December 1930 - ge
wijzigd bij raadsbesluit van 28 December 
1931 -, voor zooveel daarbij sub 2°. aan 
H . J. W iegers met ingang van 1 Januari 
1932 ontslag is verleend als gemeente
opzichter. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van den 24 Maart 1932, 2de 
afdeeling A , n° . 969 en van den 7 April 1932, 
n°. 4822, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

tot vernietiging van het besluit van den 
raad der gemeente Tubbergen van 1 Decem
ber 1930 - gewijzigd bij raadsbesluit van 28 
December 1931 -, voor zooveel daarbij sub 
2°. aan H. J. ,viegers met ingang van 1 
J anuari 1932 ontslag is verleend als gemeente
opzichter; 

Overwegende dat de raad der gemeente Tub
bergen, in zijne vergadering van 1 December 
1930 heeft besloten: 

1 °. H. J . Wiegers uit te noodigen in de 
gemeentekas een bedrag van f 2810 terug te 
storten, welk bedrag, blijkens de motiveering 
van het betrekkelijke ,raadsbesluit, H . J. Wie
gers, voornoemd, naar de raad aannam , we
gens kosten van dagelijksch toezicht middel
lijk of onmiddellijk zich onrechtmatig uit de 
gemeentekas zou hebben toegeëigend; 

2°. voormel den H. J. Wiegers met ingang 
van 1 J anuari 1932 ontslag te verleenen als 
gemeente-opzichter, indien hij vóór laatstge
noemden datum geen gevolg zal hebben ge
geven aan de sub 1 ". gedane uitnoodiging, 
rustende deze voonvaardel ijke ontslag-verlee
ning op de ovenveging " dat het rechtvaardig 
moet worden geacht den gemeente-opzichter 
in de gelegenheid te stellen voormeld bedrag 
ad f 2810 in de gemeentekas terug te storten, 
en dat hij , in geval h ij nalatig mocht blijven 
in de restitutie van dit bedrag, niet langer 
behoort te worden gehandhaafd"; 

Overwegende dat, nadat Wij bij Ons be
slu it van 5 December 1931 (Staatsblad n°. 
494) bovenveimeld besluit van den raad der 
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gemeente Tubbergen, voor zooveel het daarbij 
sub 2°. verleende ontslag betreft, tot 1 Mei 
1932 hadden geschorst, de raad der gemeente 
Tubbe,·gen in zijne vergadering van 28 De
cember 1931 heeft besloten voormeld rnads
besl uit van 1 December 1930 in dien zin te 
wijzigen, dat de voorwaarde, in dat besluit 
genoemd, vervalt, luidende de overweging op 
grond van welke de raad aldus besloot: ,,dat 
op de gedragingen van den heer Wiegers zoo
veel schijnt aan te merken te zijn, dat de 
raad zich niet verantwoord acht indien die 
ambtenaar gehandhaafd bl ij ft" ; 

Overwegende dat uit het bovenstaande moet 
worden afgel eid, dat op 28 December 1931 
de raad van de gemeente Tubbergen niet meer 
het standpunt innam, dat aan den gemeente
opzichter H. J. Wiegers ontslag zou moeten 
worden verleend, indien deze nala tig mocht 
blijven aan de gemeente de pretenselijk toe
geëigende geldsbedragen te restitueeren, doch 
dat, los daarvan, die gemeente-opzichter in 
geen geval als zoodanig te handhaven was, 
wijl op zijne gedragingen zooveel scheen aan 
te merken te zijn, dat de raad zich niet ver
antwoord achtte, indien die ambtenaar ge
handhaafd zou bl ijven ; 

Ovenvegende dat a lzoo het onvoorwaarde
lijke ontslag van den gemeente-opzichter Wie
gers niet is verleend op grond van de omstan
digheid, dat deze zich aan onrechtmatige toe
eigening van gemeentegelden zou hebben 
schuldig gemaakt, doch op grond van de om
standigheid, dat er op zijne gedragingen zoo
veel "schijnt aan te merken te zijn"; 

Overwegende ten a ll en overvloede, dat niet 
is gebleken, dat voornoemde Wiegers zich aan 
een strafbaar feit zou hebben schuldig ge
maakt, hebbende toch een tegen hem inge
steld gerechtelijk vooronderzoek niet tot ver
dere vervolging geleid; 

Overwegende dat, naar algemeene begin
selen van ambtenarenrecht, de omstandigheid, 
dat op de gedragingen van een ambtenaar 
veel schijnt aan te merken te zijn, geen vol
doende grond is om dien ambtenaar onge
vraagd ontslag te verleenen ; 

Overwegende .dat derhalve het verleende 
ontslag niet gegrond moet worden geacht en 
dus in strijd is met het a lgemeen belang, ver
bonden aan de rechtszekerheid der ambte
naren; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 Mei 1932, n°. 25); 
Gelet op het nader rapport · van Onzen Mi

nister van J ustitie en Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken, 
van den 23 Mei 1932, 2de afdeeling A , n° . 939 
-en van 25 Mei 1932, afdeeling B innenlandsch 
Bestuur, n°. 9503; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
.Het beslui t van den raad der gemeente 

Tubb e,·gen van 1 December 1930, gelijk dit is 
gewijzigd bij raadsbesluit van 28 December 
1931, voor zooveel daarbij sub 2°. aan H. J . 
Wiegers met ingang van 1 J anuari 1932 out
s ] ag is verleend als gemeente-opzichter, te ver
nietigen wegens strijd met het a lgemeen be
lang. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen-

landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluît, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 30sten Mei 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. D on n er. 

s. 225. 

De Minister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 7 Juni 1932.) 

1 J uni 1932. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 6den December 
1928, tot vaststelling van een Regeling 
van het Rijkstoezicht op de luchtvaart 
(Slaatsblad n°. 454). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 15 April 1932, La. L .L ., 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op het eerste lid , onder b, c, d, e, f , g, 
h, j en q, alsmede op het tweede lid van ar
tikel 52 der Luchtvaartwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
Mei 1932, n° . 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 26 Mei 1932 La. C, Lucht
vaard ienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bepalen, dat in de " Regeling Toezicht 

Luchtvaart", vastgesteld bij Ons besluit van 
den 6den December 1928 (Staatsblad n° . 454), 
de volgende wijzigingen zullen worden aan-
gebracht: · 

a. A rti kei 16 vervalt. 
b. Artikel 18 zal als volgt worden gelezen: 
"Het is, behoudens het bepaalde in het 

tweede lid van artikel 6 der Luchtvaartwet, 
den gezagvoerder van een hier te lande inge
schreven luchtvaartuig verboden de luchtvaart 
met dat luchtvaartuig uit te oefenen, indien 
het niet is gemerkt overeenkomstig het be
paalde in de artikelen 12 tot en met 15." 

c. Aan het slot van artikel 20 worden de 
volgende woorden toegevoegd: 

"en ook aan de overige voorschriften van 
dit reglement is voldaan". 

· d. H et bepaalde in het tweede lid, onder a, 
van artikel 23 zal als volgt worden gelezen: 

"a. een verklaring, als bedoeld in het vijfde 
lid van artikel 24, van een met gunstigen uit
slag ondergane eerste keuring of herkeuring, 
ten aanz ien waarvan is voldaan aan het ge
stelde in het volgende lid. " 

Aan het slot van artikel 23 wordt een nieuw 
derde lid van den volgenden inhoud inge
voegd: 

"3. Het tijdsverloop tusschen de in het 
vorige lid bedoelde keuring of herkeuring en 
de indiening van de aanvraag mag niet meer 
bedragen dan de maximum termijn van geldig
heid van het aangevraagde bewijs , vermin
derd met één maand." 

e. Het bepaalde in het tweede en derde lid 
van arti kei 25 zal als volgt worden gelezen: 

,,2. Door den Voorzitter van de examen
commissie wordt van den uitslag van het 
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examen schriftelijk kennis gegeven aan den 
betrokkene en wordt aan het Departement van 
W aterstaat schl'iftelijk verslag uitgebracht; in 
dat verslag zullen de bijzonderheden, bij het 
examen voorgevall en, bepaaldelijk die betref
fende de door den candidaat verrichte landin
gen en andere vliegproeven, worden vermeld. 

3. Indien de uitslag van het examen gunstig 
is en ook aan de overige voorschriften van 
dit reglement is voldaan, zal het Departement 
van W aterstaat tot uitreiking van het vlieg-
bewijs overgaan." 

f . In artikel 38 zullen de volgende wijzi
gingen worden _aangebracht: 

1 °. De eerste a linea van het gestelde onder 
I, a, zal als volgt worden gelezen: 

" Vlucht, waarbij de candidaat onafgebroken 
moet stijgen naar een hoogte van ten minste 
2000 M, boven het luchtvaartterrein, van het
welk hij is opgestegen, en vervolgens ·op of 
boven die hoogte moet blijven tot ten minste 
één uur na het t ijdstip van aanvang van de 
vlucht." 

2°. Onder II worden de woorden " Eenige 
kennis betreffende de practijk van het vlie
gen" vervangen door: 

" Eenige kennis betreffende het vliegen in de 
practijk, ook ten aanzien van het vliegen op 
de kaart, alsmede eenige kennis van de om
standigheden, welke zich ten aanzien van 
vliegtu ig en motor bij het vl iegen kunnen 
voordoen." 

3°. De woorden ,,Eenige kennis van inter
nationale luchtvaartwetgeving en buitenland
sche luchtvaartregelingen" worden vervangen 
door: 

,,E enige algemeene kennis van de N eder
landsche en van de internationale luchtvaart
wetgeving. K ennis van den Gids voor Lucht
vareni/Jen. Eenige algemeene kennis van de 
B erichten aa.n Luchtva,·enden, voor zoover de 
inhoud daarvan van blijvenden aard is. " 

g. In artikel 39 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1 °. Het bepaalde in het eerste lid, onder I , 
a, zal a ls volgt worden gelezen: 

,,a. Proef voor hoogte- en glijvlucht. 
Vlucht, waarbij de candidaat onafgebroken 

moet stijgen naar een hoogte van ten minste 
2000 M. boven het luchtvaartterrein, van het
welk hij is opgestegen, en vervolgens gedu
rende ten minste één uur op of boven die 
hoogte moet blijven. 

De daling van de hoogte van 2000 M . be
hoort te eindigen in een glijvluch t. Daarbij 
moet(en) op 1500 M. boven den grond (het 
water) de gaskraan (-kranen, gasschuif -schui
ven) worden gebracht in den stand "gesloten". 

De landing moet worden volbracht, zonder 
dat de motor(en) in werking wordt (worden ) 
gesteld en wel zoodan ig, dat het vliegtui g tot 
stilstand is gekomen binnen den a fstand van 
150 M . van een te voren door de examencom
miss ie vastgesteld en aan den candidaat ken
baar gemaakt punt." 

2°. In het eerste lid , onder I , c, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

H et opschrift wordt gelezen: 
,,c. Landingsproeven en stijgpro ef." 

De woorden " Ee,·ste se,·ie" worden vervan
gen door: 

,,Landingsp,·oeven eerste se,·ie" . 
De woorden "Tweede serie" worden vervan

gen door: 
,,Landingsproeven tweede serie en stijgproef" . 
De laatste volzin wordt vervangen door het, 

vol gende: 
" Desverlangd moet de candidaat blijk geven 

in staat te zij n de normale 1·emmiddelen prac
t isch te kunnen toepassen." 

Aan het slot wordt het volgende toegevoegd: 
"Bij een der vluchten ten behoeve van de 

landingen, bij welke het vliegtuig op het 
maximum toelaatbare gewicht is gebracht, 
moet worden gestegen naar een hoogte van ten 
m inste 1000 M. Di t stij gen moet onafgebroken, 
zoo snel a ls mogelijk is, op de juiste wijze ge
schieden." 

3°. In het eerste lid, onder I, e, wordt de 
nachtvlucht als volgt omschreven: 

,,Een vlucht van ten minste 30 minuten, af
gelegd op een hoogte van ten minste 500 M _ 
boven den grond en eindigende in een lan
ding met behulp van landingslichten. Deze 
vluch t dient te geschieden bij duisteren nacht." 

4° . Het bepaalde in het eerste lid, onder I , 
f, wordt vervangen door het volgende : 

,, f. Bl indvliegproef. 
E en vlucht van ten minste 30 minuten, ge

durende welke de candidaat moet aantoonen 
een vl iegtu ig te kunnen besturen uitsluitend 
met behulp van instrumenten, daarbij een 
regelmatigen koers te kunnen houden en be
hoorlijk bochten te kunnen beschrijven." 

5°. Aan het slot van het gestelde in het 
eerste lid , onder I, wordt het volgende toe
gevoegd: 
,, g. B esturen van meermotorige vl iegtuigen. 

Indien de candidaat de bevoegdheid wenscht 
te verkrijgen voor het besturen van bepaalde 
typen van meermotorige vliegtuigen, za l hij 
moeten aantoonen, dat hij , ook indien de 
gasschuif (-schu iven) van één of meer der 
motoren in den stand "gesloten" wordt (wor
den) gebracht, in staat is het vliegtuig op 
behoor! ij ke wijze te besturen en daarmede 
bochten te beschrijven. 

h. S einen. 
Bedrevenheid in het geven en opnemen van 

de letters van het morse alphabet door middel 
van geluidseinen en lichtseinen ." 

6°. In het eerste lid , onder II, a, worden 
de woorden " den luchtweerstand" vervangen 
door: ,,de luchtkrachten". 

7°. Het opschrift van het gestelde in het 
eerste lid, onder II, b, wordt gelezen: ,,Mo
toren en bedrijfsstoffen"; bovendien wordt 
het onder voornoemd opschrift gestelde aan
gevuld met den volgenden volzin: 

,,E enige algemeene kennis betreffende brand
stof en smeerolie voor vliegtuigmotoren." 

8°. H et gestelde in het eerste lid, onder 
II , c, vervalt. 

De !ettering van "d" en "e", onder II van 
dit lid wordt gewijzigd in "c" en "d", terwijl 
aan het slot van het gestelde onder c, oud, de 
woorden "elementaire meteorologie" vervallen. 
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9°. Tusschen het gestelde in het ee1·ste lid, 
onder II, e, oud, en /, wordt een nieuw onder
deel " e" opgenomen van den volgenden in
houd: 

,,e. ElemEmtaire meteorogie. 
Eenige kennis van de organisatie van den 

luchtvaartweerberichtendienst. Het kunnen le
zen van synoptische weerkaarten." 

10°. In het gestelde in het eerste lid, onder 
II, /, wordt de tweede volzin als volgt ge
lezen: 

"Eenige kennis van de Nederlandsche en 
van de internationale luchtvaartwetgeving, als
mede van de luchtvaartregelingen van de 
landen, waarmede Nederland geregeld lucht
verkeer onderhoudt, ook ten aanzien van de 
douanebehandeling. 

Kennis van den Gids voor Luchtvareniten. 
Eenige algemeene kennis van de B erichten 
aan Luchtvarenden, voor zoover de inhoud 
daarvan van blijvenden aard is." 

h. In artikel 41 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1 °. In het eerste lid, onder II, a, worden 
de woorden " den luchtweerstand" vervangen 
door: ,,de luchtkrachten". 

2°. In het eerste lid, onder II, c, wordt de 
tweede volzin als volgt gelezen: 

,,Eenige algemeene kennis van de Neder
landsche en van de internationale luchtvaart
wetgeving. Kennis van den Gids voor Lucht
varenden.. Eenige algemeene kennis van de 
B erichten aan Luchtvarenden , voor zoover de 
inhoud daarvan van blijvenden aard is." 

i . In artikel 42 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht. 

1°. Een nieuw eerste lid van den volgenden 
inhoud zal worden ingevoegd: 

"1. De bij de practische vliegproeven uit 
te voeren vluchten en landingen moeten een 
normaal verloop hebben." 

In verband hiermede zal de lette1·ing van 
het eerste tot en met het negende lid, oud, 
dienovereenkomstig wOl'den gewijzigd. 

2°. In het derde lid, oud, zal in plaats van 
,,een maand" worden gelezen: ,,twee maan
den". 

3°. In het vierde lid, oud, wordt na de 
woorden ,, - met uitzondering van die, be
doeld in het eerste lid van artikel 39, onder 
I , c, tweede serie" , ingevoegd: ,, voor zooverre 
daarbij niet behoeft te worden gestegen naar 
een hoogte van ten minste 1000 M." 

4°. In het zesde lid, oud, wordt in plaats 
van "derde lid" gelezen: ,,vierde lid". 

5°. Aan het slot van het artikel zullen 
twee nieuwe leden van den volgenden inhoud 
worden opgenomen: 

"ll. Indien de candidaat bij het afleggen 
van practische proeven blijk geeft zoo onbe
kwaam te zijn, dat hij de veiligheid in gevaar 
brengt, heeft de examencommissie de bevoegd
heid het examen te schorsen, in afwachting 
van de beslissing door of vanwege Onzen Mi
nister te nemen op een voorstel van die com
missie, strekkende om den candidaat voor het 
verdere gedeelte van het examen uit te si ui
ten. 

12. Bij het examen met betrekking tot de 
theoretische en technische eischen moet de 
candidaat ten aanzien van elk der hoofdgroe-

pen, waarin de eischen zijn onderverdeeld, ten 
minste de beoordeeling "voldoende" verwer
ven.'' 

j. In artikel 44 worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

1°. Vóór de woorden "Ten aanzien van 
personen:" wordt het cijfer "1" geplaatst. 

2°. Aan het slot van het artikel wordt het 
volgende toegevoegd : 

"2. Geheele of gedeeltelijke vrijstelling van 
het afleggen van het examen kan door of 
vanwege Onzen Minister worden verleend aan 
hen, die in het bezit zijn van andere in Ne
derland van kracht zijnde certificaten of di
ploma's, waarvoor kennis of bekwaamheid 
wordt vereischt, van overeenkomstigen aard 
als die, welke voor een bewijs van geschikt
heid wordt vereischt." 

k. In artikel 46 worden de volgende wij
zigingen aangebracht. 

1°. In plaats van de woorden "van het 
negende lid van artikel 42" wordt gelezen: 
,,van het tiende en het twaalfde lid van ar
tikel 42" 

2°. De· woorden ,, , met uitzondering van 
het bepaalde in het derde lid van artikel 25, 
en, voor wat betreft het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 26," worden vervangen 
door: ,, , met uitzondering van hetgeen in het 
tweede lid van artikel 25 is bepaald ten aan
zien van landingen en andere vliegproeven,". 

l . In artikel 50 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1 °. Vóór de woorden "De eischen van be
kwaamheid" wordt het cijfer " 1" geplaatst. 

2°. Het bepaalde, onder II, b en d, komt 
als afzonderlijke groepen te vervallen, terwijl 
de inhoud daarvan als twee nieuwe alinea's 
wordt toegevoegd aan het gestelde onder a. 
Tengevolge hiervan wordt de !ettering aldus 
gewijzigd, dat voor "c" wordt gelezen: ,,b", 
voor "e": ,,c" enz. 

3°. In het gestelde onder II, h, vervalt het 
woord " grondige". 

4°. Aan het slot wordt het volgende toege
voegd: 

"2. Van de eischen, gesteld in het vorige 
lid, onder I, b, alsmede onder II, h, kan door 
of vanwege Onzen Minister geheel of gedeel
telijk ontheffing worden verleend." 

m. In artikel 51 komt het bepaalde, onder 
b, als afzonderlijke groep te vervallen en 
wordt de inhoud daarvan als nieuwe alinea 
toegevoegd aan het gestelde onder a. Tenge
volge hiervan wordt de !ettering aldus gewij
zigd, dat voor "c" wordt gelezen: ,,b", voor 
,,d": ,,c" enz. 

n . In artikel 52 wordt in plaats van de 
woorden "van het zevende, achtste en negende 
lid van artikel 42," gelezen: ,,van het acht. 
ste, negende en tiende lid van artikel 42,", 
terwijl achter de woorden "overeenkomstige 
toepassing" wordt ingevoegd: ,,met uitzonde
ring van hetgeen in het tweede lid van artikel 
25 is bepaald ten aanzien van landingen en 
andere vliegproeven," . 

o. In § 5 va n Afdeeling I van Hoofdstuk 
IV worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

1 °. In a1·tikel 57 wordt in plaats van de 
woorden ,, , van het negende lid van artikel 
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42" gelezen: ,, , van het tiende en het twaalf
de lid van artikel 42" ; tusschen de woorden 
,,bewijzen" en "geldig" wordt gelezen: ,, , on
verminderd het bepaalde in het vierde lid van 
artikel 59,", terwijl achter de woorden "over
€enkomstige toepassing" wordt ingevoegd: 
"met uitzondering van hetgeen in het tweede 
lid van artikel 25 is bepaald ten aanzien van 
landingen en andere vliegproeven,". 

2°. Artikel 59 zal als volgt worden ge
lezen: 

,,1. De algemeene eischen voor het b. v. g. 
als radiotelefonist en het b. v. g. a ls radiotele
grafist komen overeen met de eischen, vermeld 
in artikel 54. 

2. De eischen van lichamelijke geschiktheid 
voor het b. v. g. als radiotelefonist en voor het 
b.v. g. als radiotelegrafist komen overeen met 
de eischen, vermeld in artikel 49, onder a, b, 
c, f en g, terwijl bovendien aan de volgende 
€ischen moet worden voldaan: 

a. Een gezichtsscherpte van ten minste 5/10 
op elk oog, zoo noodig met aanwending van 
glazen; een in verband met de uitoefening 
van den taak van den betrokkene t ijdens de 
vaart voldoende kleuronderscheidingsvermo
gen. 

b. Een gehoorscherpte op elk oor afzonderlijk 
van ten minste 2,50 M. fluisterstem; voldoen
de neusdoorgankelijkheid; vol komen doorgan
kelijkheid der tubae Eustachii ; vrij zijn van 
trommelvliesdoorboring; een normaal midden
oor; een beiderzijds gelijk en normaal fuc
t ionneerend vestibulair apparaat. 

3. Bovendien moet de aanvrager kunnen 
aantoonen, dat hij gedurende ten minste tien 
uren op bevredigende wijze onder verschillende 
omstandigheden in een vliegtuig als radio
telefonist, onderscheidenlijk als radiotelegrafist 
heeft dienst gedaan. 

4. Ten aanzien van de uitreiking van het 
b. v. g. als radiotelefonist, onderscheidenlijk 
als radiotelegrafist, kan van de eischen, ge
·steld in het vorig lid, door of van wege Onzen 
Minister geheel of gedeeltelijk ontheffing wor
den verleend. In dat geval bedraagt de eerste 
termijn van geldigheid van het b. v . g. zoowel 
voor mannen als voor vrouwen ten hoogste een 
jaar, gerekend van de uitreik ing van het be
wijs. 

5. Aan een ontheffing, als in het vorige lid 
bedoeld, kunnen voorwaarden worden ver
bonden." 

4°. Artikel 60 zal als volgt worden ge
lezen: 

"Art. 60. De eischen van bekwaamheid 
voor het b. v. g. als radiotelefonist zijn de 
volgende: 

a. Eenige theoretische en practische kennis 
van de electriciteit, de beginselen van de 
radiotelefonie, alsmede kennis van de regeling 
en de werking der aan boord van luchtvaar
tuigen gebruikte radiotelefonie-toestel !en. 

b. Geschiktheid voor het op duidelijke wijze 
overbrengen en opnemen van het gesproken 
woord door middel van het telefoontoestel. 

c. K ennis van de reglementen, die van toe
passing zijn op de wisseling van radiotelefoni
sche berichten en van dat gedeelte der radio
telegraaf-reglementen, dat betrekking heeft op 
de veiligheid van menschenlevens, alsmede 

kennis van de bijzondere bepalingen, welke 
van toepassing zijn op de radiotelefonische 
uitoefening van den radiodienst van de lucht
vaart." 

5°. Artikel 61 zal als volgt worden gelezen: 
"Art. 61. De eischen van bekwaamheid 

voor het b. v. g. als radiotelegrafist zijn de 
volgende: 

a.. Kennis van de algemeene beginselen der 
electriciteit en van de theorie der radiotelegra
fie, alsmede kennis van de practische werking 
van de aan boord van luchtvaartuigen ge
bruikte toestellen. 

b. Theoretische en practische kennis van de 
werking van de aan boord van luchtvaartui
gen gebruikte inrichtingen, als machines voor 
levering van electrischen stroom, accumula
toren enz., die gebruikt worden voor het in 
werking stellen en regelen van de onder a 
genoemde toestellen. 

c. Practische kennis, noodig om klei ne her
stell ingen te kunnen uitvoeren, in geval van 
averij aan de onder a genoemde toestellen. 

d. Zuiver seinen en zuiver op het gehoor 
ontvangen van groepen codetaal (letters, cij
fers en leesteekens door elkaar) met een snel
heid van twaalf groepen per minuut en van 
een tekst in verstaanbare taal, en wel de moe
dertaal , met een snelheid van zestien woorden 
per minuut. Iedere groep codetaal moet vijf 
teekens bevatten, waarbij elk cijfer of lees
teeken voor twee teekens telt. 

De woorden van den tekst in verstaanbare 
moedertaa-1 moeten gemiddeld uit vijf teekens 
bestaan. 

e. Kennis van de internationale reglemen
ten, die gelden voor de wisseling van radio
berichten, met uitzondering van die betreffen
de het openbaar verkeer; kennis van dat ge
deelte van de rnglementen betreffende de vei
ligheid van menschenlevens op zee, dat op de 
radiotelegrafie betrekking heeft, alsmede ken
nis van de bijzondere bepalingen, welke van 
toepassing zijn op den radiodienst voor de 
1 uchtvaart. 

/. K ennis van de ligging en van de voor
naamste gegevens betreffende de dienstuitvoe
ring der radiostations, welke voor de uitvoe-
1·ing van den radiodienst aan boord van lucht
vaartu igen in Nederland en op de door Ne
derlandsche maatschappijen uitgevoerde lucht
lijnen van belang zijn. 

g. Kennis van de voor luchtvaartweerberich
ten gebruikelijke coden." 

p. In artikel 63 wordt in plaats van de 
woorden ,, , van het zevende en negende lid 
vjl,n artikel 42" gelezen: ,, , van het achtste, 
tiende en twaalfde lid van artikel 42". 

q,. Ai'tikel 70 zal a ls volgt worden gelezen: 
,,1. Indien de bemanning van een lucht

vaartuig uit meer dan één lid bestaat, moet 
de houder een der leden als gezagvoerder aan
wijzen en hiervan vóór den aanvang van elke 
reis aanteekening stellen dan wel doen stellen 
in het journaal. Dezelfde verplichting geldt in 
geval van wijziging van de aanwijzing van 
den gezagvoerder gedurende de reis. 

2. H ouder in den zin van dit artikel is hij, 
die recht van gebrui k heeft van een lucht
vaartuig anders dan ingevolge een hem in 
dienstverband verstrekte opdracht. 
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3. Het is verboden zich als lid van de be
manning aan boord van een luchtvaartuig te 
bevinden, indien njet aan het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel is voldaan. 

4. Het is verboden zich a ls gezagvoerder 
aan boord van een verkeersvliegtuig te bevin
den, indien ten aanzien van dat vliegtuig niet 
is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 
67 en 68." 

r . In de vierde alinea van artikel 79 wordt 
in plaats van "orden" gelezen: ,,worden", en 
in plaats van "het in den vorigen zijn be
doelde voorbehoud": ,,het in den vorigen zin 
bedoelde voorbehoud." 

s. I n § 5 van Afdeeling I van Hoofdstuk V 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 °. In het tweede Jid van artikel 98 wordt 
in plaats van "vliegtuigboek en" , gelezen: 
,,vliegtuigboek en een seindagboek, alsmede". 

2°. In artikel 99 wordt achter "vliegtuig
boeken" ingevoegd: ,, , seindagboeken" . 

3°. Artikel 100 zal als volgt worden ge
lezen: 

,,De gezagvoerder is verplicht zorg te dra
gen, dat het journaal en het seindagboek ge
durende de reis aanwezig zijn aan boord van 
het vliegtuig, ten behoeve waarvan zij zijn 
aangelegd." 

4°. Achter artikel 102 wordt een nieuw 
artikel 102bis van den volgenden inhoud in
gevoegd: 

,,Art. 102bis. In het seindagboek wordt aan
teekening gehouden: 

1 °. van plaats, dag en uur, waarop een 
sein is ontvangen of gegeven; 

2°. van den naam of de aanduiding van 
den persoon, aan wien of het station, waaraan 
een sein is gegeven dan wel van wien of 
waarvan een sein is ontvangen." 

5°. In het eerste en het tweede lid van 
artikel 103, a lsmede in artikel 104 wordt na 
de woorden "het vliegtuigboek" ingevoegd: 
,,het seindagboek" . 

t. In ar t ikel 110 wordt in "Grootte de1· 
belasting", onder 1, de tweede alinea als volgt 
ge lezen: 

,,De coëfficient a wordt voor snelheden be
neden 50 m/sec. op 32, voor snelheden boven 
100 m/sec. op 48 aangenomen, terwijl hij voor 
tusschengelegen snelheden naar evenredi gheid 
met de snelheid toeneemt." 

u . In de tweede alinea van artikel 132 wordt 
in plaats van "telkens na één jaar of zooveel 
eerder, a ls" gelezen: ,,telkens, wanneer zulks". 

v. In artikel 13.5 wordt als derde lid inge
voegd: 

,,3. Navigatie-instrumenten: 
een kompas, behoudens ontheffing ".anwege 

Onzen Minister." 
w. In artikel 142 wordt vóór " De vrije bal

lon" het cijfer " 1" geplaatst. 
Toegevoegd wordt een tweede lid van den 

volgenden inhoud : 
"2. Van de bepaling, vervat in het eerste 

lid, kan door of vanwege Onzen Minister ge
heel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend." 

x . De aanhef van artikel 143 zal a ls volgt 
luiden: 

"Onverminderd het bepaalde in het tweede 
L. & S. 1932. 

lid van artikel 142 is het den ballonvoerder 
verboden" ..... . 

ij. Artikel 147 vervalt. 
z. In den laatsten zin van artikel 150 ver

valt het woord : ,,mogelijk". 
a1 . In het vierde lid van artikel 160 wordt 

in plaats van "2 M." gelezen: ,, 2,5 M. en in 
plaats van " 7,2 K .M.": ,,9 K.M." 

b1 . Het gestelde in het eerste lid, onder e, 
van artikel 184 wordt als volgt gelezen: 

,,e . het journaal en het se indagboek, ge
noemd in artikel 98." 

c1 . Het tweede lid van artikel 189 zal als 
volgt luiden: 

,,2. Het is den gezagvoerder van een lucht
vaartuig verboden bij de oefeningen en proef
vluchten, waarbij ingevolge het bepaalde in 
het derde lid van artikel 15 der Luchtvaartwet 
ten aanzien van dat luchtvaartuig wordt afge
weken van het bepaalde in het eerste lid van 
dat artikel , personen te vervoeren, die niet 
voor het houden van de oefeningen en proef
vluchten in het luchtvaartuig aanwezig moe
ten zijn." 

d1 . Artikel 196 zal als volgt worden gelezen: 
,,1. Het is den gezagvoerder van een lucht

vaartuig verboden mede te voeren: 
a. wapenen, munitie, vergiftige gassen of 

ontplofbare stoffen; 
b. postduiven. 
2. Ten aanzien van een verkeersluchtvaar

tuig is het den gezagvoerder verboden mede 
te voeren zieke of gevaarlijke dieren, tenzij 
onder behoorlijk geleide en met zoodanige 
voorzorgen, als de vei ligheid van de reizigers 
en de bemanning vordert. 

3. Van de verbodsbepalingen, in de beide 
vorige leden bedoeld, kan door of vanwege 
Onzen Minister .ontheffing worden verleend." 

e1 . In artikel 197 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1°. Tusschen het tweede en het derde lid, 
oud, wordt een nieuw derde lid van den vol
genden inhoud ingevoegd: 

" 3. Het verzoek behoort den Burgemeester 
te be rei ken : 

a. in geval het voornemen bestaat de ver
toon ing of den wedstrijd op een luchtvaart
terrein te houden, ten minste tien dagen voor 
den dag der vertooning of van den wedstrijd; 

b. m geval het voornemen bestaat de ver
tooning of den wedstrijd te houden op een ter
rein, niet zijnde een luchtvaartterrein, ten 
minste zeventien dagen voor den dag der ver
tooning of van den wedstrijd." 

2°. Het derde I id" oud, wordt genummerd 
,,4". 

/ 1 . In hoofdstuk XIII worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. Het opschrift zal worden gelezen als 
volgt: 

,,In rekening· te brengen kosten." 
2". Het eerste en tweede lid van artikel 

201 zullen worden gelezen als volgt: 
"Art. 201. 1. De kosten, voortvloeiende uit 

de van Rijkswege in verband met de toepas
sing van de artikelen 20 tot en met 32 der 
Luchtvaartwet verrichte werkzaamheden, wor
den, onverminderd de overige in artikel 33 
der Luchtvaartwet bedoelde kosten, berekend 
naar de in artikel 203 bedoelde tarieven. 

15 
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2. aar de in artikel 203 bedoelde tarie-
ven worden eveneens berekend de kosten, ver
schuldigd voor het onderzoek en de verdere 
werkzaamheden, verbonden aan de aanvraag 
voor de toestemming, genoemd in artikel 197, 
aan de aanvraag voor de door of vanwege 
Onzen Minister ingevolge het tweede Jid van 
artikel 56 van het Luchtverkeersreglement te 
verleenen ontheffingen, aan de uitreiking, de 
verlenging of de vernieuwing van een bewijs 
van inschrijving en de uitreiking, de ver
lenging, de wederuitreiking of de vernieuwing 
van een bewijs van geschiktheid, een bewijs 
van luchtwaardigheid of een bewijs van deug
delijkheid." 

3°. Het tweede I id van artikel 201, oud, 
zal worden genummerd "3", terwijl de eerste 
alinea als volgt zal worden gelezen: 

"3. In bijzondere gevallen kan door of 
vanwege Onzen Minister geheel of gedeelte
lijk ontheffing worden verleend van de ver
plichting tot het betalen van de in het eerste 
en tweede Jid van dit artikel bedoelde kos
ten." 

4°. Het eerste lid van artikel 202 zal als 
volgt worden gelezen: 

"1. Het verzoekschrift, bedoeld in het 
eer te I iel van artikel 20, onclerscheiclenl ijk •in 
het eerste I iel van artikel 21 der Luchtvaart
wet, de aanvraag tot het uitvaardigen van 
een bouwverbod, de aanvraag voor de toe
stemming, genoemd in artikel 197, de aan
vraag voor een door of vanwege Onzen Minis
ter ingevolge het tweede lid van artikel 56 
van het Luchtverkeersreglement te verleenen 
ontheffing, alsmede de aanvraag voor de uit-
1·eiking, de verlenging, de wederuitreiking of 
de vernieuwing van een der in het vorige 
artikel genoemde bewijzen wordt als regel niet 
in behandeling genomen, indien niet is geble
ken , dat de ingevolge artikel 203 verschuldig
de vergoed ing is betaald." 

5°. Vóór het gestelde in artikel 203 zal het 
vol gen de worden ingevoegd: 

,,TARIEVEN VOOR DE VAN RIJKS
WEGE I VERBAND MET DE TOEPAS
SING VAN DE ARTIKELE 20 TOT EN 
MET 32 DER LUCHTVAARTWET VER
RICHTE WERKZAAMHEDEN. 

Toepassing van artikel 20 der 
Luchtvaartwet .... ..... ............... .. .. ... .. . f 75.-

Toepassing van artikel 21 der 
Luchtvaartwet ... ...... .... ..................... f 25.-

Toepassing van de artikelen 22 tot 
en met 32 der Luchtvaartwet ... .. .. ..... f 75.-

TARIEVÈN VOOR DE AANVRAAG VOOR 
DE TOESTEMMING, GENOEMD IN AR
TIKEL 197. 

Het voornemen bestaat de vertoo
ning of den wedstrijd op een lucht-
vaartterrein te houden ... ................ .. f 10.-

Het voornemen bestaat de vertoo
ning of den wedstrijd op een terrein, 
niet zijnde een luchtvaartterrein, te 
houden ... ........... ... .... ... .... ... ...... ........ f 30.-

Voor eiken dag, dat op verzoek van 
belanghebbende vliegtechnisch toezicht 
van Rijkswege zal worden uitgeoefend I f 25.-

TARIEF VOOR DE AANVRAAG 
VAN EEN DOOR OF VANWEGE 
ONZE MINISTER INGEVOLGE 
HET TWEEDE LID VA ARTI
KEL 56 VAN HET LUCHTVER
KEERSREGLEMENT TE VER-
LEENEN ONTHEFFING ....... ..... .. . 

ql. In artikel 204 wordt na "102" inge
voegd: ,, , 102bis". 

h1 . In artikel 205 wordt in plaats van de 
woorden " Overtreding van het tweede lid van 
artikel 70, het eerste lid" gelezen: 

"Overtreding van het eerste, het derde en 
het vierde lid van artikel 70, het eerste lid" 
en in plaats van "en het eerste lid van ar
tikel 196": ,,en het eerste en het tweede lid 
van artikel 196" . 

II. te bepalen, dat de onder 1 bedoelde 
wijzigingen in werking treden op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad, waarin dit bes] uit is geplaatst, met uit
zondering van de wijzigingen, bedoeld onder 
s, v, bl, el en /1, welke in werking treden 
op den dertigsten dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblaif;, waarin dit besluit is 
geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 1 ten Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
( Uitqeg. 14 Juni 1932.) 

s. 226. 

1 Juni 1932. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 11 
Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklij k be
sluit van 24 Mei 1.930 (Staatsblad n°. 
214). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën, Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen en van Justitie van 11 Mei 
1932, n°. 141, afdeeling Pensioenen en Eere
diensten; van 9 April 1932, litt. Z, afdeeling 
Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit ; van 
7 Mei 1932, n°. 856, a fd eel ing Financieele 
Controle ; van 12 April 1932, n°. 971, af
deeling Algemeen Secretariaat; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1932, n°. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën, Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Justitie van 27 Mei 
1932, n°. 155, afdeeling Pensioenen en Eere
diensten; van 30 Mei 1932, n°. 1200, afdee
ling Algemeen Secretariaat en Comptabili
teit; van 30 Mei 1932, n°. 950, afdeeling Fi-
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nancieele Controle; van 28 Mei 1932, n°. 973, 
afdeeling Algemeen Secretariaat; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) tot 
vasts teil ing van een algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 181 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooals dat laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 24 Mei 
1930 (Staatsblad n°. 214) nader te wijzigen en 
aan te vuil en ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. In Ons eerstaangebaald besluit wor. 
den de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

a. na artikel 17 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd: 

17bis. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid ontvangt de pensioenraad vóór 1 
Juli 1932 - en vervolgens om de tien jaar -
van de hoofden der departementen van alge
meen bestuur, van de gedeputeerde staten, van 
de gemeentebesturen en van de besturen der 
waterschappen, veenschappen of veenpolders, 
een volgens het bij dit besluit gevoegd model 
B ingerichte lijst met gegevens naar den toe
stand op 31 December 1931, 15 Maart 1942, 
15 Maart 1952, enz., betreffende de in dienst 
zijnde ambtenaren, voor wie het Rijk, de pro
vincie, de gemeente, het waterschap, het veen
schap of de veenpolder de in artikel 36 der 
Pensioenwet bedoelde bijdrage aan het fonds 
verschuldigd is. 

2. De pensioenraad ontvangt van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen de in het eerste lid bedoelde lijst 
voor zooveel deze betrekking heeft op het 
personeel van de in artikel 4, eerste lid a tot 
met ebis, der Pensioenwet bedoelde instel. 
lingen van onderwijs zoo spoedig mogelijk na 
af! oop van elk jaar. 

3. Een lijst, als in het eerste Jid bedoeld, 
wordt bovendien binnen uiterlijk één maand, 
nadat Onze Minister van Financiën aan het 
door hem aangewezen orgaan daartoe opdracht 
heeft verstrekt, naar den toestand op een door 
hem vastgestelden datum aan den pensioen
raad ingezonden, met dien verstande, dat die 
lijst, voor zooveel zij betrekking heeft op het 
in het tweede lid bedoeld personeel zoo spoe
dig mogelijk aan den pensioenraad wordt in
gezonden. 

b. in het eerste Jid van artikel 19 wordt 
in pi aats van "het vorig artikel" gelezen 
,,artikel 17bis en artikel 18". 

c. Na de bij het besluit gevoegde lijst Mo
del A wordt de volgende bijlage opgenomen: 

Zie Model B hiernevens bovenaan. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Model B. 
Staat van. het _ambtenarenpersoneel, op ........ .. . 
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Het Loo, den lsten Juni 1932. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, D e Geer. 

De M inister van Staat, 
Minister van Binnenlanilsche Zaken, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Ter ps tra. 
De M inister van Justitie, J. Don n e ,·. 

( Uitgeg. 7 Juni 1932.) 

s. 227.' 

2 J ·uni 1932. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zake. 
lijke rechten, noodig voor het verbeteren 
van de Polderstraat te Ouà,.Beijerland. 

s. 228 . 

2 Juni 1932. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 229. 

2 J uni 1932. WET tot wijziging der Inkwar
t ieringswet. 

Bijl. Hand . 2de Kamer 1931/1932, n°. 256 
1-6. 

Hand. id. 1931/1932, blz. 2019-2022. 
Bijl. Hand. l ste Kamer 1931/1932, n°. 256, 

blz. 1-3. 
Hand. id. 1931/1932, blz. 638. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken, de lasten 
der inkwartiering van het krijgsvolk, die op 
de bevolking rusten, te verlichten voor wat 
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de groote gezinnen betreft, door deze vrij te 
stellen van inkwartiering en onderhoud van 
krijgsvolk; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Artikel 14 eerste lid der Wet van 14 Sep
tember 1866 (Staatsblad n°. 138 ) wordt ge
lezen als volgt: 

Huisgezinnen, waarin zich eene kraamvrouw 
of een lijk bevindt, of waarin personen aan 
ernstige ziekten lijden, zoomede huisgezinnen, 
waarin vier of meer minderjarige kinderen en 
kleinkinderen, tot het gezin behoorende, inwo
nend zijn, worden tijdelijk van inkwartiering 
en onderhoud van krijgsvolk vrijgesteld ; met 
dien verstande, dat in laatstbedoelde omstan
digheden gebruik kan gemaakt worden van 
de aanwezige stallingruimte, voor zoover deze 
afgescheiden is van het eigenlijke woonver
blijf, voor de stalling van paarden en de on
derbrenging van de voor het toezicht noodige 
krijgslieden. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 2den Juni 

1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. Deck ers. 
(Uitg eg. 14 Juni 1932.) 

s. 230. 

2 Juni 1932. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van een overschot op de begrooting van 
uitgaven van het Staatsvisschershavenbe
drijf te IJmuiden voor het dienstjaa r 1931, 
hetwelk wordt toegevoegd aan het daar
nevens aangegeven krediet voor het dienst;.. 
jaar 1932. 

s. 231. 

2 J uni 1932. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst der Wet op het 
Statistiekrecht (Staatsblad 1921, no. 55) 
zooals _die luidt na de daarin bij de wet va~ 
27 Juh 1931 (S taatsblad n°. 325) en vorige 
wetten gebrachte wijzigingen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 24 Mei 1932, n°. 37 (Invoer
rechten en Accijnzen) ; 

Gelet op artikel IX der wet van 27 Juli 1931 
(!Jtaatsblad n°. 325), houdende nadere bepa
lmgen omtrent de heffing van statistiekrecht• 

Hebben goedgevonden en verstaan: ' 
Den tekst der Wet op het Statistiekrecht 

(Staatsblad 1921, n°. 55), zooals die luidt na de 
daari': bij de ~et van 27 Juli 1931 (Staatsblad 
n°. 32t>) en vonge wetten gebrachte wijzigingen, 
algemeen be!<~nd te mak~:1 door bijvoeging 
van den gew1Jz1gden tekst b1J dit besluit. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit dat met den 
gewijzigden tekst der bovengeno~mde wet in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het L oo, den 2den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
De Geer. 

( Uitgeg. 14 Juni 1932.) 

TEKST DER WET 

op het ~/ati~tiekrecht (Sta_ats~)ad 1921, n°. 55), 
zooals Z'!J luidt na de daarin b'!} de wet van 3 Mei 
1924 (Staatsblad n° . 225), de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) en de wetten van 27 December 
1926 (Staatsblad n°. 413) en van 27 Juli 1931 
(Staatsblad n°. 325) gebrachte wijzigingen. 

Art. 1. Er wordt een statistiekrecht naar 
de waarde geheven : 

a. van de ingevoerde goederen, die terstond 
of na opslag in entrepot tot verblijf binnenslands 
worden aangegeven ; . 

b. van de goederen, die ten uitvoer worden 
aa:1gegeven, . met uitzondering van de van 
bmtenslands mgevoerde goederen, die terstond 
of na opslag in entrepot tot wederuitvoer 
worden aangegeven. 

T~nzij de goederen ov~r~enkomstig de voor
schnften van Onzen Mm1ster van Financiën 
van elkander afgescheiden worden gehouden, 
staat voor de to~passmg dezer wet aangifte 
tot opslag van bmtenlandsche goederen in een 
entrepot voor binnenlandsche goederen en 
aangifte tot opslag van binnenlandsche goederen 
in een entrepot voor buitenlandsche aoederen 
onderscheidenlijk gelijk met aanaifte tot 
verblijf binnenslands of met aangift~ ten uit
voer, en worden de opgeslagen goederen onder
scheidenlijk als goederen van binnenlandsche 
of van buitenlandsche herkomst beschouwd. 

2. Het statistiekrecht wordt niet geheven 
van goederen, die, na aangifte tot verblijf 
binnenslands, tot wederuitvoer worden aan
gegeven, doch inmiddels niet opgeslagen zijn 
geweest anders dan aan den wal of op het 
terrein eener onderneming van vervoer. 

H et re".ht, dat bij de eerste aangifte van die 
goederen rn voldaan, wordt teruggegeven, tenzij 
het minder dan een gulden bedraagt. 

3. Geen statistiekrecht wordt geheven: 
a. bij invoer en bij uitvoer van : 
1°. goederen, bestemd voor persoonbjk 

gebruik van hier te lande hunne functie uit
oefenende diplomatieke en beroeps-consulaire 
ambtenaren van vree~de mogendheden, als
mede van de aan de hier te lande gevestigde 
gezantschappen en consulaten verbonden kan
se_larijbeam~ten; 3:llen mits zij vreemdeling 
Z1Jn en oven_gens bmnen het Rijk geen bedrijf 
of beroep mtoefenen, en voorts onder voor
waarde van wederkeerigheid. 

Onder persoonlijk gebruik is begrepen 
gebruik door leden van het gezin ; 

2°. de door vreemde regeeringen aan hare 
hier te lande gevestigde consul!'ten toegezonden 
kanselanJ benood1gdheden, mits in het land 
van afzending voor de aldaar gevestigde Neder
landsche consulaten dezelfde vrijdom wordt 
verleend; 

3°. verhuisboedels voor zoover die uit 
gebruikte goederen bestaan; 

4°. gebruikte goederen - geen handels
i~_'l'~ntaris zijnd~. - waarvan wordt aangetoond 
b1~ m~oer, dat ZIJ do_'?r ingezetenen des Rijks en 
b1J mtvoer, dat ZIJ door personen uit den 
vreemde, uit eene opengevallen nalatenschap 
zijn geërfd; 

5°. uitzette~ en brui~s- en bruiloftsgeschen
ken - met mtzondermg van voedings- en 
genotmiddelen, manufacturen aan het stuk 
of andere goederen, die zonder verwerking voo; 
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particulieren niet bruikbaar zijn - bij invoer 
bestemd voor personen uit den vreemde, die 
met ingezetenen des Rijks in het huwelijk 
treden, voor zoover deze personen komen uit 
Staten, waarin aan N ededandsche in!jezetenen 
gelijke vrijdom wordt verleend, en bij uitvoer 
bestemd voor ingezetenen des Rijks, die met 
personen uit den vreemde in het huwelijk 
treden; 

60. ledige, mits gebruikte zakken, fusten en 
andere voorwerpen, alsmede gebruikte dekklee
den, een en ander voor het vervoer van goederen 
opzettelijk vervaardigd en ingericht, mits 
van deze voorwerpen, voor zoover zij zijn 
vervaardigd uit glas, porselein, aardewerk, 
cement of steen, door bescheiden wordt aan
getoond, bij invoer, dat zij gediend hebben om 
daarmede goederen uit het vrije verkeer uit 
Nederland uit te voeren en bij uitvoer, dat zij 
gebezigd zijn om goederen in Nederland in te 
voeren; 

b. bij invoer en bij uitvoer van boom- en 
veldvruchten en gewassen, gewonnen op 
gronden, binnen den afstand van 5500 meter 
ter weerszijden van de grenslijn des Rijks 
gelegen en, voor zooveel den invoer betreft, 
bij N ederlandsche ingezetenen en voor zooveel 
den uitvoer betreft, bij bewoners van het 
vreemd grondgebied in gebruik ; 

c. van goederen, van de eene Nederlandsche 
plaats naar de andere vervoerd wordende over 
vreemd grondgebied of over zee ; 

d. van victualie, provisie en scheeps
behoeften, kennelijk tot verbruik aan boord 
van binnenkomende en van uitgaande Neder
landsche schepen dienende en als zoodanig 
aangegeven ; 

e. bij invoer en bij uitvoer van goederen 
met Nederlandsche oorlogsschepen; 

f. (vervallen ) ; 
(J. van strandgoederen, geladen geweest in 

schepen, uit de havens van het Koninkrijk 
vertrokken en op derzelver uitreis verongelukt, 
tenzij het betreft doorvoergoederen, die niet 
weder uitgaan ; 

h. van in eenzelfde aangifte begrepen, onder 
geen andere vrijstelling vallende en niet per 
post in- of uitgevoerde goederen, waarvan de 
totale waarde niet meer bedraagt dan vijf en 
twintig gulden ; 

i. van goud, gemunt en in baren, alsmede 
van munten in zilver of onedel metaal van het 
Rijk of zijne K oloniën ; 

j . bij wederinvoer in onverwerkten staat 
van uit het vrije verkeer uitgevoerde goederen, 
in welk geval bij terugkomst binnen een jaar 
na den uitvoer ook het toen geheven statistiek
recht teruggegeven kan worden. 

k. bij invoer en bij wederuitvoer van door 
Onzen Minister van Financiën aan te wijzen 
goederen, die hier te lande niet langer dan een 
door of vanwege dien Minister te bepalen 
termijn verblijven om eene bij die aanwijzing 
toegelaten bewerking te ondergaan ; 

l. van goederen, die door reizende personen 
aan den lijve of als handbagage worden mede
gevoerd. 

Bepalingen ter voorkoming van misbruik 
van de vrijstellingen worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

4. Het statistiekrecht bedraagt vijf cent 
van elke vijftig gulden of gedeelten daarvan, 

berekend over de totale waarde der aan dit. 
recht onderworpen in eene aangifte begrepen 
goecleren. 

Met afwijking "\"an het eerste lid en van 
artikel 1 wordt het statistiekrecht voor per 
post in- of uitgevoerde goederen niet naar 
de waarde geheven, doch bedraagt dit vier 
cent voor elk pakket of ander poststuk, waarin 
die goederen zich bevinden. 

5. Onder waarde wordt bij invoer verstaan : 
a. voor de met een invoerrecht naar de 

waarde belaste goederen, de waarde zooals deze 
voor de berekening van het invoerrecht moet 
worden aangegeven; 

b. voor andere goederen, de met inacht
neming van de herkomst te bepalen inkoop
waarde bij levering hier te lande, tegen con
tante betaling, zonder inbegrip van Neder
landsche rechten en op het vervoer binnens
lands, de lossing, de aangifte en de levering 
vallende kosten. 

6. Onder waarde wordt bij uitvoer verstaan 
de met inachtneming va.n de bestemming: te 
bepalen verkoopwaarde bij levering hier te 
lande, tegen contante betaling, met inbegrip 
van anders dan voor het vervoer buitenslands, 
op den uitvoer drukkende rechten en kosten. 

7. Het statistiekrecht wordt, voor zoover 
door Onzen Minist er van Financiën niet anders 
is bepaald, voldaan door opplakken van sta
tistiekzegels op de aangiften. 

De statistiekzegels worden vanwege het Rijk 
uitgegeven ; de vorm daarvan wordt door Ons 
bepaald. 

De wijze, waarop de zegels behooren te worden 
gebruikt, wordt bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

8. Behoudens de uitzondering in het eerste 
lid van het vorig artikel bedoeld, wordt de 
aangifte, waarop niet tot een bedrag, voldoende 
voor de aangegeven waarde, aan statistiek
zegels is geplakt, geweigerd. 

Eveneens kan het aannemen geweigerd 
worden van eene aangifte, gedaan of ingeleverd 
door of namens iemand, die reeds vroeger 
verschuldigd statistiekrecht of eene verhooging 
daarvan, als bedoeld in artikel 13, 14 of 15, 
niet of niet ten volle heeft voldaan. 

9. Bij aangifte tot verblijf binnenslands 
van niet met een invoerrecht naar de waarde 
belaste goederen of van goederen, waarvoor 
geheele of 'gedeeltelijke vrijstelling van dat 
recht wordt verleend, zoomede bij aangifte 
ten uitvoer, roepen de visiteerende ambte
naren, die de aangifte der waarde van naar , 
dien maatstaf aan het statistiekrecht onder
worpen goederen te laag oordeelen, de beslissing 
van den inspecteur der invoerrechten in. 

Zij geven hiervan kennis, desverlangd schrif
telijk, aan den persoon, die de goederen ter 
visitatie aanbiedt, en zijn bevoegd van die 
goederen monsters te nemen. 

Voornoemde persoon is bevoegd het nemen 
van monsters door de visiteerende ambtenaren 
te vragen. 

Indien aan die ambtenaren niet blijkt, dat 
de aangever voldoende gegoed is en binnen het 
Rijk woont of gevestigd is, kunnen zij de goe
deren aanhouden en onder bewaring van den 
ontvanger stellen. 

Over de aangehouden goederen kan worden 
, beschikt na zekerheidstelling voor de som, die 
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de aan$ever aan meerder recht en verhooging 
kan blijken verschuldigd te zijn. De ontvanger 
kan de goederen ook zonder zekerheidstelling 
afgeven. 

10. Komt ook den inspecteur de aangege,.,-en 
waarde te laag voor, dan geeft hij hiervan 
binnen acht dagen na de visitatie aan den 
aangever kennis, met gelijktijdi$e uitnoodiging 
om binnen een redelijken termijn, die op aan
vraag kan worden verlengd, stukken over te 
leggen, waarvan de kennisneming bevorderlijk 
kan zijn aan eene juiste beoordeeling van de 
waarde der goederen. 

De tijdig overgelegde stukken worden door 
hem gewaarmerkt. 

Hij stelt de waarde vast en geeft hiervan, 
onder vermelding van de gronden, waarop zijne 
beslissing rust, binnen eene maand na het 
verstrijken van den voor het overleggen der 
stukken gestelden termijn aan den aangever 
kennis. Voormelde termijn van eene maand 
kan echter in overleg met den aangever worden 
verlengd. 

De kennisgevingen in dit artikel bedoeld, 
worden gedaan bij aangeteekenden brief of 
tegen geda$teekend ontvangbewijs. 

Overschrijding van een termijn door den 
inspecteur maakt zijne beslissing nietig. 

11. De aangever kan binnen eene maand, 
nadat de beslissing van den inspecteur is ter 
post bezorgd of tegen ontvangbewijs uitge
reikt, in beroep komen bij de Tariefcommissie. 

Het beroep wordt op straffe van nietigheid 
ingesteld door indiening binnen voorschreven 
termijn van een met redenen omkleed beroep
schrift bij den voorzitter van de Tariefcom
missie, waarbij de beschikking van den inspec
teur of een afschrift daarvan wordt overgelegd. 

12. Tenzij het tegendeel is gebleken neemt 
de Tariefcommissie aan, dat de soort en de 
hoeveelheid der goederen juist zijn aangegeven. 

Het bepaalde bij de artikelen 14, 15, 16, 18, 
24 en 25 der Waardewet 1927 (Staatsblad 
n°. 17) geldt ook voor de toepassing en uit
voering van deze wet. 

13 . Voor de goederen, waarvan de waarde, 
hetzij krachtens deze wet, hetzij krachtens de 
Waardewet 1927 (Staatsblad n°. 17), met 
afwijking van de aangifte is vastgesteld, is de 
aange,er, behalve het bedrag van het statistiek
recht dat niet reeds bij de aangift~ is voldaan, 
eene verhooging van twintigmaal dat bedrag 
verschuldigd. 

14. Hij, die van buitenslands ingevoerde 
goederen tot opslag in entrepot of, al of niet na 
opslag in entrepot, tot wederuitvoer aangeeft, is, 
indien de goederen niet overeenkomstig de 
aangifte worden opgeslagen of uitgevoerd, 
behalve het bedrag van het statistiekrecht, 
dat bij aangifte tot verblijf , binnenslands had 
moeten zijn voldaan, eene verhooging van 
tienmaal dat bedrag verschuldigd. 

De opslag of uitvoer der goederen wordt 
ambtelijk ter kennis gebracht van den ont
vanger, te wiens kantore of onder wiens kantoor 
de aangifte is gedaan. Behoudens tegenbewijs 
wordt de opslag of uitvoer geacht niet te hebben 
plaats gehad, indien de kennisgeving na ver
loop van zes weken sedert de aangifte niet is 
ingekomen. 

Ter bepalina van de waarde der naar dien 
maatstaf aan het statistiekrecht onderworpen 
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goederen noodigt de inspecteur den aangever 
alsdan uit om binnen een redelijken termijn, 
die op aanvraag kan worden 'lerlengd, stukken 
over te leggen als bedoeld bij het eerste lid van 
artikel 10. 

De inspecteur waarmerkt de tijdig over
gelegde stukken, stelt de waarde der goederen 
vast en geeft hiervan binnen eene maand 
na het verstrijken van den voor het overleggen 
der stukken gestelden termijn aan den aangever 
kennis bij aangeteekenden brief of gedag
teekend ontvangbewijs. 

Overschr~jding van den termijn van eene 
maand maakt de beslissing van den inspecteur 
nietig. Deze termijn kan echter in overleg met 
den aangever worden verlengd. 

De artikelen 11 en 12 zijn van toepassing. 
15. De aangever, die desverlangd niet ten 

genoegen van den inspecteur kan aantoonen, 
dat de wederinvoer of de wederuitvoer binnen 
den voor den vrijdom bedoeld in artikel 3, 
letter c of k te stellen termijn heeft plaats gehad, 
is behalve het bedrag van het statistiekrecht 
eene verhooging van tienmaal dat bedrag 
verschuldigd. 

Voor de vaststelling van de waarde der 
naar dien maatstaf aan het statistiekrecht 
onderworpen goederen gelden de laatste vier 
leden van artikel 14. 

16. Voor de som die ingevolge artikel 14 
verschuldigd kan worden, kan zekerheid worden 
gevorderd voordat de aangifte tot opslag 
in entrepot of tot wederuitvoer wordt aange
nomen. 

De ambtenaren met de ontvangst van aan
giften belast, maken van deze bevoegdheid 
geen gebruik bijaldien hun bekend is of te 
hunnen genoegen blijkt, dat de aangever 
voldoende gegoed is en binnen het Rijk woont 
of gevestigd is. 

17. Het statistiekrecht dat niet reeds bij de 
aangifte is voldaan, is evenals de vergoeding 
van kosten en de verhoogingen volgens de 
artikelen 12, 13, 14 en 15, invorderbaar bij 
parate executie. De bepalingen van artikel 291, 
eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid, en 
van artikel 320 der Algemeene Wet van 26 Au
gustus 1822 (Staatsblad n°. 38) zijn ten deze van 
toepassinir. · 

Het dwangbevel wordt met bevel tot betaling 
aan den schuldenaar beteekend. 

18. Hij, die met het oogmerk om invloed 
uit te oefenen op de beoordeeling der waarde 
volgens deze wet opzettelijk een valsch of 
vervalscht stuk vertoont of overlegt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar. 

De feiten, strafbaar volgens het eerste lid, 
worden beschouwd als misdrijven. 

19 . Onder goederen die -aan het statistiek
recht zijn onderworpen, worden in deze wet 
verstaan alle goederen bedoeld bij artikel 1, 
voor zoover zij niet vallen onder eene der 
vrijstellingen va n artikel 2, eerste lid, en 
artikel 3, eerste lid, letters a tot en met g, 
en i tot en met l. 

Als per post ingevoerde goederen worden 
niet aangemerkt die, welke door een ander 
dan de post ten invoer worden aangegeven. 

20. Onze Minister van Financiën kan 
teruggaaf verleenen van statistiekrecht, dat : 

a. te veel of t en onrechte is betaald door 
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dwaling of onwillekeurig verzuim ; 
b. is betaald voor ingevoerde goederen, die 

niet aan den geadresseerde konden worden 
afgeleverd en weder zijn uitgevoerd. 

Ingevolge door Onzen Minister van Financiën 
te geven voorschriften kunnen bij het bestaan 
van verzachtende omstandigheden ook de ver
hoogingen van statistiekrecht en de vergoeding 
-van kosten volgens deze wet verschuldigd 
geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. 

Behoort bij K oninklijk besluit van den 
2den Juni 1932 (Staatsblad n°. 231). 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, De Geer. 

Krachtens artikel IX der wet van 27 Juli 
1931 (Staatsblad n°. 325) kan bovenstaande 
gewijzigde wet worden aangehaald onder de 
benaming "Wet op het Statistiekrecht (Staats
blad 1932, n°. 231)". 

s. 232. 

2 Juni 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
4 December 1931 te Praag tusschen N e
derland en Tsjechoslowakije gesloten ver
drag, betreffende uitlevering en rechter
l ij ken bijstand in strafzaken, alsmede van 
het op 29 April 1932 te 's-Graven,hage op
gemaakte proces-verbaal van uitwissel ing 
der bekrachtigingsoorkonden van dat ver
drag. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien het op 4 December 1931 te Praag 

tusschen N ederland en Tsjechoslowakije ge
-s loten verdrag, betreffende uitlevering en 
rechterlijken bijstand in strafzaken, alsmede 
het op 29 April 1932 te 's -Gravenhage opge
maakte proces-verbaal van ui tw isseling der 
bekrachtigingsoorkonden van dat verdrag, van 
welke stukken een afdruk en eene vertaling 
bij dit bes! uit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J3innenl a ndsche Za ken van den 27sten Mei 
1932, Directie van het Protocol, n°. 17623 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd verdrag en procesverbaal , alsmede 

de vertalingen daarvan, tB doen bekend ma
ken door de plaatsing van dit besluit in het 
.Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 2den Juni 1932. 
W1LHELMINA. 

De Minister van B·uitenlandsche Zak n, 
B e e I a e r t s v a n B l o k I a n d. 

(Uitg eg. 19 Jul i 1932.) 

Fransche tekst. 

CONVENTION d'ext1·adition et d'assistance 
judiciaire en matière pénale entre le 
R oyaume des Pays-Bas en la R épublique 
T chécoslovaque. 

Sa Majesté la Re ine des Pays-Bas 
et 

Je Président de la Républ ique Tchécoslovaque 
ayant résolu d'un commun accord de conclure 

une convention pour l'extradition des mal
faiteurs , l'extradition en transit et l'assistance 
judiciaire en matière pénale, 

ont nommé à eet effet pour leurs Plénipo
tentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Son Excellence Monsieur Hendrik Muller 

van Werendycke, docteur ès sciences, docteur 
en droit honoris causa, Son Envoyé Extraordi. 
naire et Ministre Plénipotentiaire, 

Ie Président de la République Tchécoslo
vaque: 

Monsieur Edvard Benes, Ministre des Af
faires Etrangères, 
lesquels , après s'être communniqué leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
con venus des articles suivants: 

CHAPITRE Ier. 
Extradition des 1nalfaiteurs. 

Article ler. Dispositions général es . Les 
Parties Contractantes s'engagent à se livrer 
réc iproquement, suivant les règles déterm inoos 
par les articles su ivants, les indiv idus condam
nés ou prévenus à raison d'un des faits énu
mérés à l'article 2, commis hors du tenitoire 
de l'Etat auquel l'extradition est demandée, 
si Ie fa it commis,selon la législation relative de 
l'Etat requis, est compris également dans les 
faits punissables énumérésci -apl'è , à l ' exception 
des contraventions. Néanmoins, lorsque Ie fait 
motivant la demande d'extradition aura été 
commis hors du territoire du GoU\·ernement 
requérant, il ne sera donné su i te à cette de
mande que si la législation relative du pays 
requis autorise la poursuite des mêmes infrac
tions commises hors de son territoire. 

Les Parties Contractantes se réservent Ie 
droit de refuser l'extradition de sujets d'un 
t iet'B Etat, lorsque eet Etat se trnuve en guerre 
avec l'Etat requérant. 

Les Etats Contractants ne se livrent dans 
aucun cas leun; propres nationaux. 

Art. 2. Délits p!Yur l esquels l' extradition 
sera acco1·dée. Les faits punissables qui pour
ront donner lieu à une demande d'extradi
tion , sont les suivants: 

1°. a. attentat contre la vie ou la liberté 
du Roi , de la Reine régnante, du Régent, du 
Prés ident de la République ou d'un autre 
Chef d'un Etat ami, ou entrepris dans Ie 
dessein de les rendre incapables de régner ; 

b. a.ttentat contre la vie ou liberté de la 
R eine non régnante , de l'héritier présomptif 
du tróne ou d'un membre de la fam ilie sou
veraine; 

2°. meurtre ou assass i nat, meurt re ou as
sassi nat commis sur un enfant; 

3°. men aces faites par écri t et sous une 
condition détetn1inée, pou1· autant que les lois 
des deux pays permettent l'extradition de ce 
chef; 

4°. avorternent, procuré par la femme en
ceinte ou par d'autres; 

5°. coups portés ou blessures faites volon
tairement avec préméditation, ayant causé 
une maladie paraissant incurable, une in
capacité permanente de travail personnel, la 
perte de l'usage absolu d'un organe, une 
mutilation grave ou la mort sans intention de 
la clonner; 
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6°. viol; attentat à la pudeur; Ie fait 
d'avoir en dehors du mariage, un commerce 
charncl avec une fille ou une femm e au
dessous de l'àge de quatorze ans, ou avec une 
femme au-dessus de eet àge, lorsque Ie cou
pable sait qu'elle est évanouie ou sans con
naissance , actes d'immo1·ali té, lorsque Ie cou
pable sait que la personne avec laquelle il les 
commet, est évanouie ou sans connaissance , ou 
lorsque cette personne n' a pas atteint l' àge 
de quatorze ans; excitation d'une personne 
au-dessous de eet àge à commettre ou à subir 
des actes d'immoralité ou à avoir, en dehors 
du mariage, un commerce charnel avec un 
tiers; la clébauche commise par une personne 
d'itge majeure avec un mineur du n1ême sexe; 
la débauche commise avec des personnes qui 
sont placées sous la garde ou sous l'autorité 
de !' a uteur, l a traite des femmes et la traite 
des mineurs du exe masculin ; 

7° . excitation de mineurs à l a débauche et 
tout acte ayant pour objet de favoriser la 
débauche de mineurs; 

8°. bigamie; 
9°. enlèvement, recel, suppression, substi

tution ou supposition d'un enfant ; 
10°. enlèvement de mineurs ; 
11 °. contrefaçon au falsification de mon

naies, de papier-monna ie ou de billets de 
banque, entreprise clans Ie dessein cl'émettre 
ou de faire émettre ces monna ies, ce papier
monnaie ou ces billets de banque comme non
contrefaits et non-al térés, ou mise en circu
lation de monnaies, de papier-monnaie ou de 
billets de banque contrefaits au altérés, lors
qu'elle a lieu à dessein; l'émission, l.a déten
tion au l'introduction de l'étranger de mon
naies, de papier-monnaie au de billets de 
banque, dans Ie dessein de les mettre en cir
culation .comme n'étant ni faux , ni falsifiés, 
soit que !'auteur avait fait lui même la contre
façon ou la falsification soit qu'il savait, au 
moment ou il les a reçus, qu'ils éta ient faux 
au falsifiés; 

12°. contrefaçon au falsification de tim
bres et de marques de l'Etat ou de timbres, 
qui y sont assimilés à eet égard, pour autant 
que les Jois des deux pays permettent l'extra
clition de ce chef; 

13°. faux en écriture et usage fait à des
sein de l'écriture fausse ou falsifiée; 

14°. faux serment; 
15°. corruption de fonctionnaires publics, 

concussion, détournement comm is par des 
fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés 
comme tels: 

16°. incendie aHumé à dessein , lorsqu'il 
peut en résulter un danger commun pour des 
biens ou un <langer de mort pour autrui ; in
cendie allumé clans Ie clessein de se procurer 
au de procurer à un tiers un profit illégal au 
détriment de l'assureur ou du porteur légal 
cl'un contrat à la grosse; 

17° . destruction illégale commise à dessein 
d'un édifice appartenant en tout ou en partie 
à un autre• ou d'un édifice ou d'une construc
tion, lorsqu' il peut en résul ter un <langer 
commun pour des biens ou un <langer de 
mort pour autrui; 

18°. actes de violence commis en public, à 

farces réunies, contre des personnes ou des 
biens ; 

19°. Ie fait illégal commis à dessein de 
faire couler à fond, de faire échouer, de dé
truire, de renclre impropre à l'usage ou de 
détériorer un navire, lorsqu'il peut en résul
ter un danger pour autrui; 

20° . émeute et insubordination des passa
gers à bord cl'un navire contre Ie capitaine et 
des gens de l' équipage contre leurs supé
rieurs ; 

21 °. Ie fait commis à clessein . d'avoir mis 
en péril un convoi sur un chemin' de fer; 

22° . vol; 
23° . escroquerie; 
24°. abus d'un blanc-seing; 
25° . clétournement; 
26°. banqueroute fraucluleuse. 
Sont comprises clans les qualifications pré

cédentes la tentative et la complicité. 
Art. 3. L es in/ra.ctions pour lesquelles l' ex

tm,dition ne pou'l'ra pas être accordée. L'ex
traclition n'aura pas lieu: 

1 °. aussi longtemps que !'individu réclamé 
est poursuivi pour Ie même fait dans Ie pays, 
auquel l'extradition est demandée, ou si à 
raison de ce fait il y a été définitivement con
damné, absous, acquitté au gracié; 

2°. si, cl'après Ie lois du pays auquel l'ex
tradition est démandée, la presciption de l'ac
tion au de la peine est acquise avant l'arres-· 
tation de ]'individu réclamé, ou, l'arrestation 
n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait 
été cité <levant Ie tribunal pour être entendu; 

3°. si la poursuite est réservée d'après la 
législ ation relative de l'Etat requis à ses pro
pres tribunaux, pourvu que la poursuite y ait 
lieu dans un délai d'un an à partir du mo
ment ou l'Etat requis a été saisi de la de
mande d'extradition. 

Art. 4. Ajournement de la remise des per
sonnes extra.dé es ; la remise temporaire. Si 
!'individu réclamé est poursuivi .au subit une 
peine pour une infraction autre que celle qui 
a donné lieu à la demande d'extradition, son 
extradition ne sera accordée qu'après la fin 
de la poursuite dans Ie pays auquel l'extra
dition est demandée, et, en cas de comdam
nation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou 
qu'il aura été gracié. Toutefois, afin de com
paraître <levant les tribunaux du pays re
quérant, un individu réclamé pourra être livré 
temporairement à la condition qu'il sera ren
voyé auss itót que la poursuite sera finie. 

Art. 5. L i1nites du droit de l'extraàition_ 
Il est expressément stipulé que !'individu ex
tradé ne pourra être ni poursuivi ni puni, 
dans Ie pays auquel l'extradition a été ac
cordée, pour un fait punissable quelconque 
non prévu par la présente Convention et anté
rieur à son extradition, et, sans Ie consente
ment de celui qui a accordé l'extradition, ni 
poursuiv i ni puni pour un fait prévu par la 
présente Convention et antérieur à son extra
dition autre que celui, ayant motivé l'ex tra
dition, ni extradé à un Etat tiers, à mains 
qu'il n'ait eu en tout cas la pleine liberté de 
quitter de nouveau Ie pays susdit pendant un 
mois a.près avoir été jugé, et, en cas de con
damnation, après avoir subi sa peine ou a.près 
avoir été gra.cié. 
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Les individus condamnés pour des faits aux
quels, d'après la législation de l'Etat requé
rant, est applicable la peine de mort, ne 
seront extradés qu'à la condition que la dite 
peine ne leur sera pas infligée . 
. Art. 6. Délits politiques et connexes. Au

cune personne ne sera livrée si Ie délit pour 
lequel l'extradition est clem andée, est consi
déré par la partie requise comme un délit 
politique ou un fait connexe à un semblable 
délit. 

Art. 7. Demande d' extradi tion. L'extradi
tion sera clemandée par Ie vo ie diplomatique 
et ne sera accordée que sur la production de 
l'original ou d'une expédition authentique, 
soit d'un jugement de condamnation, soit 
d'une orclonnance de mise en accusation ou de 
renvoi clevant la justice répressive avec man
dat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites 
par la législation relative de l 'Etat qui fait la 
demancle, et indiquant suffisamment Ie fait 
<lont il s'agit ainsi que la date et Ie li•eu ou 
l'infraction a été commise, pour mettre l'Etat 
requis .à même de juger s'i l constitue, d'après 
sa législation, un cas prévu par la présente 
Convention, a insi que la disposition pénale qui 
lui est appl icable. Dans la mesure du possible 
il y sera joint Ie signalement de la personne 
réclamée, sa phot.ographie et d'autrns don
nées, pouvant servir à établ ir son identité. 

Art. 8. Explications complémentaires. Lors
qu'il y a cloute sur la question de savoir si la 
demande d'extradition est de nature à être 
accorclée cl'après l a présente Convention, des 
explications pourront être demandées à l'Etat 
requérant et la décision pourra être ajournée, 
jusqu'à ce que des explications aient été four
nies qui cli ss ipen t ce doute . 

L'individu arrêté pourra être libéré, si ces 
explications n'ont pas été données à l'Etat 
requis dans Ie délai rai sonnable qu'il a fixé. 
Ce déla i pourra, sur demande motivée, être 
prolongé. 

En aucun cas l'Etat requérant ne pourra 
être tenu à produire la preuve de la culpabi
lité de !'individu réclamé. 

Art. 9. A rrestation provisoire. En atten
dant la demande d' extraclition par la voie 
diplomatique, l' a rrestation provisoire de !'in
dividu, <lont l'extradition peut être requise 
aux termes de la présente Convention, pourra 
être demandée : · 

du cóté des Pays-Bas par tout officier de 
justice ou t.out juge d'instruction (juge com
m issaire); 

du cóté de la République Tchécoslovaque 
par les tribunaux, les parquets, les autorités 
pour la sécurité publ ique et les chefs de mai
sons de réclusion. 

L'arrestation proviso ire est soumise aux 
formes et aux règles prescrites par la législa
tion du pays auquel la clernancle est faite. 

Art. 10. L'étranger arrêté provisoirement 
aux terrnes de l'article précéclent pourra, à 
moins que son arrestation ne cloive être main
tenue pour un autre motif que cel ui de la 
clemancle cl'extraclition, être mis en liberté, si 
dans Ie clélai de vingt jours à compter du 
jour ou l'arrestation provisoire a eu lieu, la 
demande cl'extraclition par la voie diploma
tique, avec remise des documents prescrits par 

la présente Convention, n'a pas été faite. 
Art. ll. Demande d'extradition présentée 

par plusieurs Etats. Si !'individu <lont l' ex
tradition est demandée, en vertu des disposi
tions de la présente Convention, par l'une des 
Parties Contractantes, est en même temps ré
clamé par un ou plusieurs autres Etats, il 
appartiendra à l'Etat requis de décider auquel 
des Etats requérants sera donnée la préférence. 
Si l'Etat, <lont !'individu réclamé est ressor
tissant ou si l'Etat sur Ie territoire cluquel 
l 'infraction a été comm ise, ne se trouve pas 
parmi les Eats requérants, l'Etat requis pour
ra l'informer des 1·éclamations faites par les 
autres Etats, en leur fixant un clélai rai son
nabl e pour faire connaître, s'ils entenclent 
également demander l 'extraclition. 

Art. 12. Délai d' exécution de l ' extra,dition_ 
Si l 'extraclition a été accordée, l'Etat requé
rant sera tem, de se faire délivrer !'individu 
réclamé dans un cléla i de soixante jours à 
compter du jour ou son représentant diplo
matique clans l 'Etat requis aura reçu l' av is 
constatant que l'extradition peut être effec
tuée immédi atement. 

Passé ce clélai ]'individu pourra être mis 
en liberté. 

Art. 13. Extradition en transit. Le tran
sit, à travers Ie territoire de l'un des Etats. 
contractants, d'un individu livré par une
tierce puissance à l 'autre Partie et n'appar
tenant pas au pays du transit, sera accordé 
sur la simple procluction, en original ou en 
expéclition authentique, de l'un des actes de 
procédure mentionnés à l'articl e 7, pourvu 
que Ie fait servant de base à l'extradition 
soit compris clans la présente Convention et 
ne rentre pas dans les prévisions des article& 
3 et 6, et que Ie transport ait lieu, quant à 
l 'escorte a vee Ie concours de fonctionnai res du 
pays qui a autorisé Ie transit sur son terri
toire. 

Art. 14. Extradition des objets à conviction. 
Les objets à conviction saisis en la possession 
de ]'individu réclamé seront livrés à l 'Etat 
requérant, si l 'autorité compétente de l'Etat 
requis en a ordonné la remise. 

CHAPITRE II. 

A ssistance judiciai1-e en matière pénale . 

Art . . 15. Dispositions générales. En ma
tière pénale les Parties Contractantes se prê
teront réciproquement sur demande faite par 
voie diplomatique dans les limites légales as
sistance judiciaire. Elles feront notamment 
signifier les actes de procéclure pénale à de& 
personnes se trouvant sur leur territoire, pro
cèderont aux actes d'instruction tels que l'au
clition des témoins et des experts et la con
statation judicia ire et elles se prêteront ré
ci proquement les actes jucliciaires et les pièces 
à conviction sous l 'obl igation de les renvoyer 
dans Ie plus bref clélai possible. 

Il sera clonné suite à la clemancle cl'assis
tance judiciaire en matière pénale en obser
vant les lois de l'Etat sur Ie territoire cluquel 
!' acte cl'instruction clemanclé doit avoir lieu. 
Néanmoins sur demande expresse de l'autori re 
requérante, on pourra appliquer une forme 
spécia le, à condition qu'elle ne soit pas in-
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t erdi te par l es loi s de l'Etat requis. L es 
procès-verbaux y relatifs ne seront pas tra
duits dans la la ngue officielle de l 'Etat re
quérant. 

L'assistance judiciaire en matière pénale 
peut être refusée dans les cas, ou, d'après les 
dispos itions des articles 2, 3 et 6 de la pré
sente Convention, il n'y aurait pas obligation 
d'accorder l'extradition de l a personne pour
suivie. 

Art. 16. A udition des témoins et des ex
perts. Lorsque, dans la poursuite d'une causa 
pénale non politique, un des Gouvernements 
jugera nécessaire l'audition des témoins et 
des experts, se trouvant dans l'autre E tat, 
une commission rogatoire sera envoyée à eet 
effet par la voie dipl omatique, et il y sera 
donné suite, en observant les lois du pays, ou 
les témoins ou les experts seront invités à 
comparaître. En cas d'urgence toutefois une 
commission rogatoire pourra être directement 
adressée par l'autorité judiciaire dans l'un 
des Etats à l' autorité judiciaire dans l 'autre 
Etat. 

Art. 1 7. Citation et comparution des per
sonnes de l 'autre Etat contractant. Si dans 
une cause pénale non-politique la comparu
tion personnelle d'un témoin ou d'un expe rt 
dans l'autre pays est nécessaire ou dés irée, 
son Gouvernement l'engagera à se rendre à 
l'invitation qui lui sera faite et, en cas de 
consentement, il lui sera accordé des frais de 
voyage et de séjour d'après les tarifs et rè
glements en vigueur dans Je pays ou l' a udi
tion devra avoir lieu, sauf Ie cas ou Ie Gou
vernement requérant estimera devoir eillouer 
au témoin ou à ]'expert une plus forte indem
nité. 

Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa 
nationa lité, qui , cité dans l 'un des deux pays, 
comparaîtra volontairement <levant les juges 
de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou 
détenu pour des faits ou condamnations cri
minels antérieurs, ni sous prétexte de com
plicité dans les faits objets du procès ou il 
figurera comme témoin ou expert. 

Cette personne perdra toutefois eet avan
tage si elle ne quitte pas de son propre gré 
Ie territoire de l'Etat requé rant dans les trois 
jours du moment ou, d'après la déclaration 
du Tribunal, sa présence <levant les instances 
judiciaires n'y était plus nécessaire. 

Art. 18. Lorsque dans ,une cause pénale 
non-politique la confrontation de cr iminels, 
détenus dans l'autre Etat, ou bien la com
munication de pièces de conv iction ou de do
cuments, qui se trouveraient entre les mai ns 
des autorités de l'autre pays, sera jugé utile 
ou nécessaire, la demande en se ra faite 'par 
l a voie diplomatique, et ]'on y donnera suite 
à moins de cons idérations spéciales qui s'y 
opposent, et sous l'obligation de renvoyer les 
criminels et les pièces dans Ie plus bref délai 
possible. 

Art. 19. Co1nmunication des sentences des 
condmnnations et des casiers judiciafres. Les 
deux Gouvernements s'engagent à se commu
niquer réciproquement, et sans restitution de 
frais toutes les sentences de condamnations 
ayant obtenu force de chose jugée, par rap
port à des fa i ts punissables de toute orte, à 

l' exception des contraventions, prononcées par 
la Justice d'un des deux Etats contre des res
sortissants de l' autre Etat. 

Cette cornmunication sera effectuée moyen
nant [' envoi, par la voie diplomatique, au 
Gouvernement du pays, auquel appartient Ie 
condamné, d'une expédition authentique ou 
d'un extrait de la décision définitive ou d'un 
extrait de casier j udiciaire . 

Art. 20. Frais d' assistance judiciaire en 
matière pénale. Les Gouvernernents respec
tifs renoncent de part et d' autre à toute ré
clamation pour la 1·estitution des frais d'en
tretien , de transport et autres , qui pourraient 
résulter dans les limi tes de leurs territoires 
respectifs, de l'extradition des prévenus, ac
cusés ou condamnés, ainsi que de ceux résul
tant de l' exécution des commissions rogatoi
res (non compris les frais des experts), du 
transport et du renvoi des criminels à con
fronter , et de ['envoi et de la restitution des 
pièces de conviction ou des documents. 

Font exception les indemnités pour les ex
pertises de toute naturn , de même que les 
frai s occasionnés par Ie transit, ainsi que les 
frais qui pourraient résulter de la demande 
d'emploi d'une forme spéciale de la procédure 
conformément à l'article 15 de la présente 
Conve ntion. 

Au cas ou Ie transport par mer serait jugé 
préférable, !'ind ivi du à extrader sera conduit 
au port que désignera ]'agent diplomatique 
ou consul aire du Gouvernement requérant, 
aux frais duquel il sera embarqué. 

CHAPITRE III. 

Dispositions communes. 

Art. 21. Langue à employer. Les docu
ments produ its dans les affaires visées par la 
présente Convention seront rédigés dans l a 
l angue française ou accornpagnés d'une tra
duction officielle dans cette langue. 

Art. 22. Les stipulations de la présente 
Convention seront applicables égalernent aux 
Indes Néerlandaises, au Surinam et à Cura
çao, sauf l'observation des dispositions à éta
bl ir ui térieurement par des notes à échanger 
entre les deux Etats et <lont l a nécessité pour
rait s' imposer par la législation en vigueur 
dans ces territoires d'outre-mer. 

Les modalités des demandes prévues par la 
présente Convention et émanant des autorités 
de ces territo ires ou adressées à celles-ci, se
ront également réglées par ces ' notes. Par dé
rogation à l' article 10 Ie délai pour la mise 
en I iberté sera de trois mois. 

Art. 23. La présente Convention sera rati
fiée et les ratif ications en seront échangées à 
La Haye dans Ie délai de deux mois ou plus 
tót si faire se peut. 

Elle ne sera exécutoire qu'à <later du ving
t ième jour après celu i de [' échange des rati
fications. 

Elle ne sera exécutoire dans les territoires 
du Royaume des P ays-Bas, situés hors de 
l'Europe, visés à l'article 22, qu'à la date 
à fixer dans les notes à échanger selon eet 
article. 

Art. 24. Chacune des Parties Contractantes 
pourra en tout temps dénoncer la présente 
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Convention, e n prévenant l 'autre Partie de 
-son intention six mois à )'avance . 

En foi de quoi les Plénipotentiaires i-espec
t ifs ont signé la présente Convention et y ont 
apposé leurs sceaux. 

Fait en double expédition à Prague, Ie 
quatre décembre 1931. 

Ver t a I ing. 

(L.S.} Hendrik Muller. 
(L.S.} Edvard Benes. 

VERDRAG betreffende uitlevering en rech
te1·lij ken bijstand in strafzaken tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
R epubliek Tsjechoslowakije. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de President der Republiek Tsjechoslowakije 
in gemeenschappelijk overleg overeengekomen 
zijnde een verdrag te sluiten voor uitlevering 
van misdadigers, uitlevering ten doorvoer en 
rechterlijken bijstand in strafzaken; 

hebben te dien e inde tot Hunne Gevolmach
tig·den benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
•den: 

den heer Hendrik Muller van Werendycke, 
doctor in de wij sbegeerte, doctor honoris causa 
in de rechten, HoogstDerzelver buitengewoon 
Gezant en gevolmachtigd Minister, 

de President van de Republiek Tsjechoslo
wakije: 

de n heer Edvard Benes, Minister van Bui
tenlandsche Zaken, die, nadat zij elkander 
hunne wederzijdsche volmachten hebben mede
gedeeld en in goede orde hebben bevonden, 
omtrent de volgende artikelen zijn overeen
gekomen: 

HOOFDSTUK I . 

Uitlevering van 1nûidadigers. 

Art. 1. De Verdragsluitende Partijen ver
binden zich, volgens de regelen bij de volgen
de artikelen vastgesteld, aan elkander uit te 
l everen de personen die veroordeeld of ver
dacht zijn terzake van een der in artikel 2 
vermelde feiten, gepleegd buiten het grond
gebied van den Staat aan welken de uitleve
ring wordt gevraagd, indien het gepleegde 
feit, naar de desbetreffende wetgeving van 
den aangezochten Staat, eveneens valt onder 
de hierna vermelde strafbare feiten, met uit
zondering van overtredingen. Indien evenwel 
het aan de uitleveringsaanvraag ten grond
slag liggende feit begaan is buiten het 
grondgebied van den aanvragenden Staat, zal 
aan deze aanvrage slechts gevolg worden ge
geven wanneer de betrekkelijke wetgeving van 
den aangezochten Staat vervolging van de
zelfde feiten buiten zijn grondgebied begaan, 
toelaat. 

De Verdragsluitende Partijen behouden zich 
het recht voor de uitlever ing van onderdanen 
van een derden Staat te weigeren, indien die 
Staat in oorlog is met den aanvragenden 
Staat. 

De Verdragsluitende Partijen leveren el
kander in geen geval hun eigen onderdanen 
uit. 

Art. 2. Misdrijven waarvoor uitlevering zal 
worden toegestaan. De strafbare feiten die 
aanleiding kunnen geven tot eene uitleverings
aanvraag, zijn de volgende: 

1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrij
he id van den Koning, van de regeerende 
Koningin , van den Regent, van den Presi
dent van de Republiek of van een a nder 
Hoofd van een bevrienden Staat, of een aan
slag ondernomen met het oogmerk hem tot 
regeeren ongeschikt te maken; 

b. aanslag tegen het leven of de vrijheid 
van de niet-regeerende Koningin, den vermoe
delijken troonopvolger of van een lid van het 
Vorstelijk Huis; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of 
kindermoord · 

3°. bedreigingen, schriftelijk en onder eene 
bepaalde voorwaarde gedaan, voorzoover de 
wetten der beide landen op dien grond uit
levering toelaten; 

4°. het opzettel ijk veroorzaken van de af
drijving der vrucht van eene vrouw door 
haar zei ve of door anderen; 

5°. opzettelijk met voorbedachten rade toe
gebrachte slagen of verwondingen, die eene 
klaarblijkelijk ongeneesl ijke ziekte , eene voort
durende ongeschiktheid tot persoonlijken ar
beid, het verlies van het algeheel gebruik van 
een lichaamsdeel, een zware verminking of 
den dood zonder dien te hebben willen ver
oorzaken , ten gevolge hebben; 

6°. verkrachti ng ; feitelijke aanranding van 
de eerbaarheid; het feit van buiten echt vlee
schelijke gemeenschap te hebben met een 
meisj-e of eene vrouw beneden den leeftijd 
van veertien jaren of met eene vrouw boven 
dien leeftijd, wanneer de schuldige weet dat 
zij in staat van bewusteloosheid of onmacht 
verkeert ; ontuchtige handelingen, wanneer de 
schuldige weet dat de persoon met welke hij 
ze pleegt, in staat van bewusteloosheid of on
macht verkeert, of wanneer die persoon den 
leeftijd van veertien jaren niet heeft bereikt ; 
opwekking van een persoon beneden dien leef
tijd tot het plegen of dulden van ontuchtige 
handelingen of tot vleéschelijke gemeenschap 
met een derde buiten echt; ontucht gepleegd 
door een meerderjarig persoon met een min
derjarige van hetzelfde geslacht; ontucht ge
pleegd met personen die onder de hoede of 
onder het gezag van den dader gesteld zijn ; 
de handel in vrouwen en de handel in min
derjarigen van het mannelijk geslacht; 

7°. opwekking van minderjarigen tot on
tucht en iedere daad welke ten doel heeft de 
ontucht van minderjarigen te begunstigen; 

8°. dubbel huwelijk; 
9°. oplichting , wegvoering, verberging, 

wegmaking of onderschuiving van een kind; 
10°. oplichting of wegvoering van minder

jarigen; 
11 °. het namaken of verval schen van munt

speciën, muntpapier of bankbiljetten, met het 
oogmerk om die muntspeciën, dat muntpapier 
of die bankbiljetten als echt en onvervalscht 
uit te geven of te doen uitgeven, of het op
zettel ij k in omloop brengen van valsche of 
vervalschte muntspeciën, muntpapier of bank
biljetten ; het u itgeven, in voorraad hebben 
of inYoeren uit het buitenland van muntspe-
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ciën, muntpapier of bankbiljetten, met het 
oogmerk om die als echt en onvervalscht in 
omloop te brengen, hetzij dat de dader zelf 
het namaken of de vervalsching heeft ge
pleegd, hetzij dat hij wist op het oogenblik 
dat hij ze ontvangen heeft, dat zij vaisch of 
vervalscht waren; 

12°. het namaken of vervalschen van van 
Rijkswege uitgegeven zegels en Rijksmerken 
of van te dezen opzichte daarmede gelijk te 
stellen zegels, voorzoover de wetten der beide 
landen uitlevering uit dien hoofde toelaten; 

13°. valschheid in geschriften en het met 
opzet gebruik maken van het valsche of ver
valschte geschrift; 

14°. meineed; 
15°. omkooping van openbare ambtenaren; 

knevelarij, verduistering door ambtenaren of 
daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, ind ien daar
van gemeen gevaar voor goederen of levens
gevaar voor een ander te duchten is; brand
stichting met het oogmerk om zich of een 
ander, ten nadeele van den verzekeraar o f 
van den wettigen houder van een bodemerij 
brief, wederrechtelijk te bevoordeelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtel ijke ver
nieling van een gebouw hetwelk in zijn ge
heel of gedeeltelijk aan een- ander toebehoort 
of van een gebouw of getimmerte, indien 
daarvan gemeen gevaar voor goederen of le
vensgevaar voor een ander te duchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krach
ten tegen personen of goederen; 

19°. het opzettelijk en wederrechtel ijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruik
baar maken of ·beschadigen van een schip, 
indien daarvan levensgevaar voor een ander 
te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan 
boord van een sch ip tegen den sch ipper en 
van mindere schepelingen jegens hunne meer
deren in rang; 

21°. het opzettel ijk doen ontstaan ·van ge-
vaar voor een spoortre in; 

22°. diefstal; 
23°. oplichting; 
24°. misbruik van eene hanclteekening in 

blanco; 
25°. verduistering; 
26°. becl ri egelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande benamingen zijn be

grepen de poging en de m<Jdeplichtigheid. 
Art. 3. M isdrijven waarvoor uitlevering niet 

kan worden toegestaan. De uitlevering zal 
niet plaats hebben: 

1 °. zoolang de opgeëischte persoon voor 
hetzelfde feit vervolgd wordt in het land 
waaraan de uitlevering wordt gevraagd, of 
ind ien h ij , wegens dat feit, er onherroepelijk 
is veroordeeld, ontslagen van rechtsvervol
ging, vrijgesproken of gegratieerd ; 

2°. indien, naar de wetten van het land 
waaraan de u itl evering wordt gevraagd, ver
jaring is ingetreden ten aanzien van de ver
volging of van de straf vóór de inhechtenis
neming van de opgeëischte persoon, of, indien 
de inhechtenisneming nog niet heeft plaats 
gehad, vóórdat deze is opgeroepen om voor de 
rechtbank te worden gehoord ; 

3°. indien de vervolging, naar de betrek-

kelijke wetgeving van den aangezochten Staat, 
aan zijne eigen rechtbanken is voorbehouden 
mits de vervolging er plaats hebbe binnen 
een jaar te rekenen van het oogenblik af 
waarop de aangezochte Staat de aanvrage om 
uitlevering ontvangen heeft. 

Art. 4. Uitstel van de o-vergave van uit te 
l everen personen; tijdelijke uitlevering. In
dien de opgeëischte persoon vervolgd wordt of 
straf ondergaat wegens een ander misdrijf 
dan hetwelk tot de aanvrage om uitlevering 
geleid heeft, zal zijne uitlevering n iet worden 
toegestaan dan na afloop der vervolging, in
gesteld in het land waaraan de uitlevering 
wordt gevraagd en, ingeval van veroordee
ling, nadat hij zijn straf zal hebben onder
gaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. 
Nochtans zal een opgeëischt persoon, ten 
einde voor den rechter van het aanvragende 
land te verschijnen, t ijdel ijk kunnen worden 
overgeleverd onder gehoudenheid dat hij zal 
worden teruggezonden zoodra de vervolging 
geëindigq is. 

Art. 5. Grenzen van het recht van uitleve
ring. Uitdrukkel ij k wordt bepaald dat de 
uitgeleverde persoon niet zal mogen worden 
vervolgd noch gestraft in het land waaraan 
de uitlevering is toegestaan, wegens eenig 
strafbaar feit niet in het tegenwoordig ver
drag voorzien en vóór zijne uitlevering ge
pleegd, noch , zonder de toestemming der Re
geering die de uitlevering heeft toegestaan, 
vervolgd of gestraft wegens een feit voorzien 
in het tegenwoordig verdrag en vóór zijne uit
levering gepleegd anders dan dat waarvoor 
de uitlevering heeft plaats gehad , noch uit
geleverd aan een derden Staat, tenzij hij in 
elk geval volle vrijheid gehad hebbe het 
eerstgenoemde land weder te verlaten gedu
rende een maand nadat de tegen hem inge
stelde vervolgi ng zal zijn afgeloopen en hij , 
ingeval van veroorcleeli ng de hem opgelegde 
straf zal hebben ondergaan of hem daarvan 
gratie zal zij n verleend. 

Personen die veroordeeld zijn wegens feiten 
waarop naar de wetgeving van den aanvra
genden' Staat, de àoodstraf toepasselijk is, zul
len alleen uitgeleverd worden op voorwaarde, 
dat die slraf ten aanz ien van hen noch za l 
worden uitgesproken noch zal worden ten 
u i tv oer gel egel. 

Art. 6. P olitieke misdrijven en daarm ede 
samenhangende misdrijven. Niemand zal wor. 
den uitgeleverd indien het misdrijf waarvoor 
de uitlevering wordt. gevraagd door de aange
zochte partij beschouwd wordt als een poli
tiek misdrijf of als een met zulk een misdrijf 
samenhangend feit. 

Art. 7. Aanvraag om uitlevering. De u it
levering zal worden aangevraagd langs cli
plomatieken weg en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorspronkel ijke of van een 
gewaarmerkt afschrift hetzij van een vonnis 
van veroordeel ing, hetzij van een beschikki ng 
tot in staat van beschuld iging stelling of van 
eene beschikking waarbij rechtsingang is ver
leend met bevel tot gevangenneming, afgege
ven in de vormen voorgeschreven door de 
desbetreffende wetgeving van den Staat, d ie 
de aanvrage doet, en waarbij het feit waarvan 
sprake is alsmede de datum en de plaats 
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waar het is gepleegd op zoodanige wijze wordt 
omschreven dat de aangezochte Staat in staat 
zij te beoordeelen of het, volgens zijne wetge
ving, een geval daarstelt in het tegenwoordig 
verdrag voorzien, alsmede vermeldende de op 
het feit toepassel ijke strafbepaling. Voorzoo
ver mogelijk zal er aan toegevoegd worden 
het signalement van de opgeëischte persoon, · 
zijn portret en andere gegevens die tot vast
stelling van zijne identite it kunnen dienen. 

Art. 8. Aanvullende uiteenzettingen. In
dien er twijfel bestaat aangaande èie vraag 
of eene uitleveringsaanvraag naar dit ver
drag kan worden toegestaan, kunnen uiteen
zettingen worden gevraagd aan den aanvra
genden Staat en de beslissing kan worden uit
gesteld totdat uiteenzettingen zijn gegeven die 
dien twijfel doen verdwijnen. 

De aangehouden persoon kan in vrijheid 
gesteld worden, indien die uiteenzettingen aan 
den aangezochten Staat niet zijn gegeven bin
nen den door dezen gestelden redelijken ter
mijn. Deze termijn kan, op met redenen om
kl eed verzoek verlengd worden. 

In geen geval kan de aanvragende Staat 
verplicht worden het bewijs te leveren van de 
schula van den opgeëischten persoon. 

Art. 9. Voorloopige aanhouding. In af
wachting van de aanvrage om uitlevering 
langs diplomatieken weg, zal de voorloopige 
aanhouding van den persoon wiens uitleve
ring volgens het tegenwoordig verdrag kan 
gevraagd worden, kunnen worden verzocht: 

van de zijde van ederland door eiken offi
c ier van Justitie of eiken rechter van instruc
tie (rechter-commissaris); 

van de zijde van de Tsjecho lowaaksche R e
publiek door rechtbanken, de parketten, de 
overheid belast met de openbare veiligheid 
en de hoofden van huizen van bewaring. 

Art. 10. De volgens het voorgaande artikel 
voorloopig aangehouden vreemdeling kan, ten
zij zijne aanhouding moet worden gehand
haafd om eene andere reden dan die der aan
vraag om uitlevering, in vrijheid gesteld 
worden, indien binnen twintig dagen van den 
dag af waarop de voorloopige aanhouding is 
geschied, de aanvraag om uitleverin!l" langs 
den diplomatieken weg, met overlegging van 
de door dit verdrag voorgeschreven stukken, 
niet is gedaan. 

Art. ll. Aanvraag om uitlevering gedaan 
door verscheiden, Staten. Indien de persoon 
waarvan de uitlevering is gevraagd door een 
der Verdragsluitende Partijen, krachtens de 
bepalingen van dit verdrag, tegelij kertijd door 
~en of meer andere Staten wordt opgeëischt, 
zal de aangezochte Staat het recht hebben te 
beslissen aan welken der aanvragende Staten 
de voorkeur zal worden gegeven. Wanneer de 
Staat waartoe de opgeëischte persoon behoort 
of de Staat op welks grondgeb ied het misdrijf 
is begaan, niet bij de aanvragende Staten is, 
kan de aangezochte Staat dien kennis geven 
van de aanvragen door de andere Staten ge
daan, met bepaling van een redelijken termij n 
binnen welken zij kunnen te kennen geven of 
zij eveneens de uitlevering willen vragen. 

Art. 12. T ermijn voor uitvoering van de 
uitleve1-ing. Indien de uitlevering is toege
staan, zal de aanvragende Staat gehouden 

zijn zich de opgeëischte persoon te doen uitle
veren binnen zestig dagen van den dag af 
waarop zijn diplomatieke vertegenwoordiger 
in den aangezochten Staat bericht zal hebben 
ontvangen dat de uitlevering onmiddellijk kan 
geschieden. 

Na dezen termijn kan de persoon in vrijheid 
worden gesteld. , 

Art. 13. Uitlevering in doo1·voc1·. De door.'1 

voer over het grondgebied van een der Ver
dragsluitende Staten, van een door een derde 
Mogendheid aan de andere Partij uit te le
veren persoon niet behoorende tot het land 
aan hetwelk de doorvoer is ve rzoch t, zal wor
den toegestaan op het eenvoudig vertoon het
zij van het oorspronkelij ke hetzij van een ge. 
waarmerkt afschrift, van een der stukken ge
noemd in art. 7, mits het feit, waarop de uit
levering gegrond is, in het tegenwoordig ver
drag ver=eld zij en niet valle onder de be
palingen van de artikelen 3 en 6 .en mits de 
doorvoer wat het geleide betreft, geschiede 
met medewerking van beambten van het land 
dat den doorvoer over zijn grondgebied heeft 
toegestaan. 

Art. 14. Uitlevering van overtuigingsstuk
ken. De stukken van overtuiging die in be
zit van den opgeëischten persoon zijn gevon
den en in beslag genomen, zullen aan den 
aanvragenden Staat worden afgestaan, als de 
bevoegde autoriteit van den aangezochten 
Staat de afgifte er van gelast heeft. 

HOOFDSTUK II. 

R echterlijke bijstand in strafzaken. 

Art. 15. Algevieene bepalingen. In straf
zaken zullen de Verdragsluitende Partijen 
elkaar wederkeerig, op langs den diplomatie
ken weg gedane aanvraag, binnen de door de 
wet gestelde grenzen rechterlij ken bijstand 
verleenen. Zij zullen met name tot eene straf
procedure behoorende akten doen beteekenen 
aan personen die zich op haar gebied bevin
den, overgaan tot handelingen van instructie 
zooals verhoor van getuigen en deskundigen 
en tot gerechtelijke vaststelling en zij zullen 
elkander wederkeerig gerechtelijke akten en 
overtuigingsstukken tijdelijk afstaan onder de 
verplichting ze binnen den kortst mogelijken 
tijd terug te zenden. 

Aan het verzoek om rechterlijken bijstand 
in strafzaken zal gevolg worden gegeven met 
inachtneming van de wetten van den Staat 
op welks grondgebied de gevraagde hande-
1 ing van instructie zal plaats hebben. Niette
min zal , op uitdrukkelijk verzoek van de aan
vragende autoriteit, een bijzondere vorm kun
nen worden toegepast, mits deze niet verboden 
zij bij de wet van den aangezochten Staat. De 
desbetreffende processen-verbaal zullen niet 
worden vertaald in de ambtelij ke taal van 
den aanvragenden Staat. 

De rechterlijke bijstand in strafzaken kan 
geweigerd worden in de gevallen waarin, vol
gens de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 
6 van dit verdrag, geen verpl ichting zou be
staan om de uitlevering van de vervolgde 
~rsoon toe te staan. 

Art. 16. H ooren van getuigen en deskun
digen. Wanneer tijdens de berechting van een 
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gemeen misdrijf eene der Regeeringen het 
hooren van getuigen en de kundigen die zich 
in den anderen Staat bevinden, noodig oor
deelt, zal daartoe eene rogatoire commissie 
langs diplomatieken weg gezonden worden en 
zal daaraan gevolg gegeven worden met in
achtneming der wetten van het land, waar de 
getuigen of de deskundigen zullen worden 
uitgenoodigd te versch ijnen. Echter zal, in 
spoedeischende gevallen, eene rogatoire com
miss ie rechtstreeks door de rechterlijke over
heid van den eenen Staat aan de rechterlijke 
overheid van den anderen Staat gezonden 
kunnen worden. 

Art. 17. Oproeping en verschijning van per
sonen van den anderen vei·dragsluitenden 
Stapt. Indien, in eene strafzaak een gemeen 
misdrij f betreffende, de persoonl ijke versch ij
ning van een getuige of een deskundige in 
het andere land noodig is of verlangd wordt, 
zal zij ne Regeering hem verzoeken aan de 
tot hem te richten uitnoodiging gevolg te 
geven en, ingeval hij daaraan voldoet, zullen 
hem reis- en verblijfkosten worden toegekend 
volgens de tarieven en reglementen van kracht 
in het land, waar het verhoor zal moeten 
plaats hebben, behoudens het geval dat de 
aanvragende Regeering het noodig zal achten 
hoogere schadevergoeding aan den getuige of 
deskundige toe te kennen. 

Een getuige of deskundige, van welke na
t ionali teit ook, die in een van beide Staten 
opgeroepen, vrijwillig voor de rechters van 
den anderen Staat versch ijnt , zal aldaar niet 
kunnen worden vervolgd of aangehouden we
gens vroeger door hem begane strafbare _fei
ten of tegen hem uitgesproken strafrechtehJke 
veroordeel in gen, zelfs niet onder voorwendsel 
van medeplichtigheid aan de feiten die het 
onderwerp uitmaken van het geding, waarin 
hij als getuige of deskundige optreedt. 

Deze persoon zal evenwel niet langer van 
dit voorrecht genieten als hij niet uit eigen 
beweging het grondgebied van den aanvragen
den Staat verlaat binnen drie dagen na het 
oogenbl ik waarop volgens verklaring van het 
Gerecht, zij ne tegenwoordigheid voor de ge
rechtel ij ke instructiën niet meer noodig is. 

Art. 18. Wanneer in eene strafzaak een 
gemeen misdrijf betreffende, de confrontatie 
van misdadigers, gedetineerd in den anderen 
Staat of wel de mededeeling van overtuigings
stukk~n of van bescheiden, welke zich in han
den bevinden der autoriteiten van het andere 
land, nuttig of noodig zal worden geoordeeld, 
zal de daartoe strekkende aanvraag langs dt
plomatieken weg geschieden en zal daaraan 
gevolg gegeven worden, tenzij er bijzondere 
redenen mochten bestaan die er zich tegen 
verzetten en onder gehoudenheid tot terug
zending ~an de misdadigers __ en va_':' de stuk
ken binnen den kortst mogehJken t1Jd . 

Art. 19. M ededeeling van veroordeelingen 
en van uittreksels uit het strafregiste,·. De 
beide R egeeringen verb inden zich elkander 
wederkeerig, zonder vergoeding van kosten, 
mede te deelen a lle veroordeelingen die in 
kracht van gewij de zij n gegaan, betreffende 
trafbare feiten van allen aard, met uitzon-

dering van overtredingen, uitgesproken door 
de Justitie van een der be ide Staten tegen 

onderdanen van den anderen Staat. 
Deze mededeel ing zal geschieden door toe

zending, l angs diplomatieken weg, aan de Re
geer ing van het land waartoe de veroordeelde 
behoort, van een gewaarmerkt afschrift van 
of van een uittreksel uit de onherroepelijke 
beslissing of van een uittreksel uit het straf
register. 

Art. 20. Kosten van rechte,·lij ken bijstand 
in strafzaken. De wederzijdsche Regeeringen 
doen over en weder afstand van alle aan
vrage om terugbetaling van de kosten van 
onderhoud, vervoer en andere, die binnen de 
grenzen van haar wederzijdsch grondgebied . 
zouden kunnen voortvloeien uit de uitlevering 
van verdachten, in staat van beschuldiging 
gestelden of veroordeelden, evenals van die 
voortvloeiende uit de tenu itvoerlegging van 
rogatoire commissiën (met uitzondering van 
de kosten der deskundigen), u it het vervoer 
en de terugzend ing van m isdadigers ter con
frontatie en uit de toezending en de terug
zending der overtu igingsstukken of der be
scheiden. 

Eene uitzondering maken de vergoedingen 
voor deskundig onderzoek van welken aard 
ook, evenals de kosten veroorzaakt door den 
doorvoer, alsmede de kosten die zouden kun
nen voortvloe ien uit het verzoek om eenen 
bijzonderen vorm van procedure te gebru iken 
overeenkomstig a1-tikel 15 van dit verdrag. 

Ingeval het vervoer over zee verkieselijk ge
acht mocht worden, zal de uit te leveren per
soon worden overgebracht naar de haven, aan 
te wijzen door den d iplomatieken of consu
lairen agent van den aanvragenden Staat, op 
welks kosten hij zal worden ingescheept. 

HOOFDSTUK III. 

Algemeene bepaling-en. 

Art. 21. De taal die gebruikt zal worden. 
De bescheiden die in de zaken bedoeld door 
dit verdrag worden overgelegd, zull en worden 
opgemaakt in de Fransche taal of vergezeld 
gaan van eene ambtelijke vertaling in die 
taal. 

Art. 22 . De bepalingen van het tegenwoor
dig verdrag zullen eveneens toepasselijk zijn 
op Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, 
behoudens inachtneming van de bepalingen 
die later zullen worden vastgesteld bij tus
schen de beide Staten te wisselen nota's e n 
waarvan de noodzakelijkheid zou kunnen voort
vloeien uit de in die overzeesche gebieden 
van kracht zijnde wetgeving. 

De wijze waarop aanvragen voorz ien bij dit 
verdrag en uitgaande van de ove1·heden van 
die gebieden of tot hen gericht, zullen ge
sch ieden, zal eveneens bij die nota's worden 
geregeld. Met afwijking van art. 10 zal de 
termijn voor de invrijheidstell ing drie maan
den zijn. 

Art. 23. Dit verdrag zal worden bekrach 
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
worden uitgewisseld te 's-Gravenhage binnen 
een termijn van twee maanden of zoo moge
lijk eerder. 

Het zal eerst in werking treden op den 
twintigsten dag na dien der uitwisseling van 
de bekrachtigingsoorkonden. 
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Het zal eerst in werking treden in de ge
bieden van het Koninkrijk der Nederlanden, 
gelegen buiten Europa en bedoeld in artikel 
22 op den datum vast te stellen in de volgens 
dat artikel te wisselen nota's. 

Art. 24. Elk der Verdragsluitende Partijen 
zal te allen tijde dit verdrag kunnen opzeg
gen door de andere Partij zes maanden te
voren met haar voornemen in kennis te stel
len . 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevol
machtigden dit verdrag hebben geteekend en 
van hun zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Praag, den vierden 
December 1931. 

(L.S. Hendrik Muller. 
(L.S.) Edvard Benes. 

Fransche tekst. 

Procès -verbal. 

Les soussignés se sont réunis au Mi nistère 
des Affaires Etrangères à La H aye pour 
échanger les actes de ratifications sur la con
vention d'extradition et d'assistance judiciaire 
en matière pénale, conclue entre les Pays
Bas et la Tchécoslovaquie, et signée à Prague, 
Ie 4 décembre 1931. 

Au moment de procéder à l'accomplisse
ment de cette forma! i re, ils constatent: 

1 °. que Ie délai prescrit à l 'article 23 pour 
!'échange de ces actes n'a pu être observé; 

2°. que leurs Gouvernements sont d 'accord 
pour autoriser que eet échange ait lieu à une 
date ui tkrieure. 

Se prévalant de cette autorisation et s'étant 
communiqué les instrnments de ratifications, 
trouvés exacts et conco1·dants, ils en ont opéré 
!'échange. 

En foi de quoi a étk dressé Ie présent pro
cès-verbal que les soussignés ont revêtu de 
leurs signatures. 

Fait, en double, à La Haye, Ie 29 avril 
1932. 

Le ministre des affaires étrangères de 
Sa M ajesté la R eine des Pays-Bas, 

Beelaerts van Blokland. 

L' envoyé extraordinaire et ministre 
pUnipotentiaire de la R épublique 

Tchècoslovaque, 
Miroslav Plesinger Bozinov. 

Ver t a I ing. 

Proces• verbaal. 

De ondergeteekenden zijn op het Ministerie 
van· Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage 
bijeengekomen om de akten van bekrachtiging 
uit te wisselen van he t tusschen ederland en 
Tsjechoslowakije gesloten en op 4 December 
1931 te Praag geteekende verdrag betreffen
de uitlevering en rechterlijken bijstand in 
strafzaken. 

Op het oogenblik van de vervulling van 
deze formaliteit, stellen zij vast: 

1 °. dat de termijn, in artikel 23 voorge
schreven voor de uitwisseling van die akten, 
niet is kunnen worden in acht genomen; 

2°. dat hunne Regeeringen zijn overeenge-

komen machtiging te verleenen om die uit
wisseling op een lateren datum te doen ge
schieden. 

Krachtens die machtiging, en na elkander 
de akten van bekrachtiging te hebben mede
gedeeld, welke juist en overeenstemmend zijn 
bevonden, zijn zij tot de uitwisseling ervan 
overgegaan. 

Ter oorkonde waarvan dit proces-verbaal is 
opgemaakt, dat de ondergeteekenden van hun 
handteekeningen hebben voorzien. 

Gedaan, in dubbel , te 's-Gravenhage, 29 
April 1932. 

s. 233. 

De minister van buitenlandse/ie zaken 
van Hare Majesteit de Koningin der 

N ederlanden, 
Beelaerts van Blokl and. 

De buitengewoon gezant en gevol1nach
tigd minister van Tsjechoslowakije . 

Miroslav Plesinger Bozinov. 

3 Juni 1932. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 8 van de Landbouwuitvoerwet 1929 
met betrekking tot pootaardappelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 24 Mei 1932, 
n°. 6478, Afdeeling IV, Directie van den Land
bouw; 

Gezien artikel 8 van de Landbouwuitvoerwet 
1929; 

Overwegende, dat het wenschelijk is bepa
lingen vast te stellen met betrekking tot den 
uitvoer van pootaardappelen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1932, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juni 1932, n°. 7051, 
Afdeeling IV, Directie van den Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder poot

aardappelen : 
1. aardappelen, zoodanig verpakt of van 

zoodanige geleidepapieren voorzien, dat bij 
tusschenhandelaren of afnemers de indruk kan 
worden gevestigd, dat zij geschikt zijn voor 
uitpoting; 

2. aardappelen, met betrekking waartoe, 
voor. tiidens of na uitvoer, door 

brieven, 
prospect,ussen , 
mondelinge mededeelingen of 
andere handelingen, 

gelijke indruk kan zijn gevestigd. 
2. H et is verboden : 
1. pootaardappelen, onverpakt, uit te voeren 

of aan eenig midàel van vervoer tot uitvoer aan 
te bieden; 

2. pootaardappelen, verpakt, uit te voeren 
of aan eenig middel van vervoer tot uitvoer 
aan te bieden indien niet : 

a. de aardappelen zelf voldoen aan de 
vereischten, gesteld in artikel 3 ; 

b. hun verpakking voldoet aan de ver
eischten, gesteld in artikel 4. 

3. De pootaardappelen zelf moeten voldoen 
aan de navolgende vereischten: 



1932 3 JUNI (S 233) 24:0 

1. alle aardappelen in een verpakkings
eenheid moeten behooren tot één aardappelras ; 

2. dit. ras moet geschikt zijn voor uitpoting; 
3. zij moeten zich in goeden gezondheids

toestand bevinden. 
4 . De verpakking moet voldoen aan de 

navolgende vereischten: 
1. zij moet op doelmatige wijze gesloten z,jn; 
2. zij moet, ten bewijze, dat de aard~ppelen 

blijkens keuring voldoen aan de vereischten, 
gesteld in artikel 3, op haar sluiting voorzien 
-zij n van merken of teekenen : 

a. als vast~esteld door Onzen met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister en 

b. uitgereikt door een door Ons bevoegd 
verklaarde keuringsinstelling. 

5. Bevoegdverklaring overeenkomstig het 
vooraaand artikel is niet mogelijk, indien niet 
vold~an is aan de navolgende vereischten: 

1. de keuringsinstelling moet rechtspersoon
lijkheid bezitten; 

2. zij moet uitsluitend werkzaam zijn in het 
.algemeen belang en, noch wat haar bemoeiingen 
met pootaardappelen betreft, noch i.nderszins, 
het oogmerk bezitten winst te behalen; 

3. zij moet, blijkens haar statuten, bereid 
zijn tot keuring. op de vereischten, bedoeld in 
artikel 3, van alle aardappelen, waarvan 
keuring haar tijdig is verzocht en haar ook 
overigens wordt mogelijk gemaakt, zonder dat 
ten aanzien van die keuring en de aansluitende 
handelingen en beslissingen eenig onderscheid 
mag worden gemaakt tusschen al dan niet bij 
de instelling aangeslotenen; 

4 . zij moet, blijkens haar statuten, bij die 
keur ing en de aansluitende handelingen en 
beslissingen de voorschriften van de navolgende 
artikelen in acht nemen; 

5. haar statuten moeten zijn goedgekeurd 
door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister. 

6. 1. De bevoegdverklaarde keurings
instelling verdeelt het Rijk voor de keuring van 
pootaardappelen in tenminste acht keurings
gebieden. 

2. In ieder keurin~sgebied wordt door de 
centrale instelling éen keuringsdienst aan
gewezen. 

3. De aardappelen worden door den keu
ringsdienst, binnen welks gebied zij worden 
geteeld, gekeurd naar algemeene regelen : 

a. vastgesteld door de centrale instelling ; 
b. goedgekeurd door Onzen met de zaken 

van den Landoouw belasten Minister. 
7 . 1. Iedere keuringsdi,mst maakt tijdig in 

een of meer nieuwsbladen van zijn gebied bekend 
voor welk tijdstip een verzoek om keuring 
betreffende een bepaalden oogst moet worden 
ingezonden. 

2. Blijken aardappelen b\j keuring te voldoen 
aan de vereischten, gesteld in artikel 3, zoo 
houdt de keuringsdienst, die keurde, toezicht 
op de verpakking van de geoogste aardappelen, 
overeenkomstig artikel 4, onder 1. 

3. Blijkt ook aan artikel 4, onder l, voldaan, 
dan reikt hij de noodige merken of teekenen uit, 
a ls bedoeld in ar t ikel 4 , onder 2, en draagt zorg, 
dat deze op de sluiting der verpakking op de 
j uiste wijze worden aangebracht. 

4 . Gelijke merken of teekenen mogen niet 
voor andere aardappelen worden uitgereikt. 

5. Van de uitgereikte en aangebrar.hte 

merken en teekenen wordt nauwkeurig aan
teekening gehouden. 

8 . 1. Op de keuringen en de aansluitende 
handelingen en beslissingen van de keurings
diensten wordt door of vanwege de centrale 
instelling toezicht gehouden. 

2. Zij, die krachtens het voorgaande lid 
door of vanwege de centrale instelling met het 
toezicht zijn belast, worden te allen t ijde tot 
de keuringen en de aansluitende handelingen en 
beslissingen toegelaten. Hun wordt op eerste 
aanvrage inzage in de betrekkelijke admi
nistratie van de keuringsdiensten verleend. 

9 . Van de handelingen en beslissingen van 
de keuringsdiensten staat voor belanghebbenden 
beroep open op een daartoe door de centrale 
instelling ingesteld college. 

10. 1. De kosten, aan de keuringen en de 
procedu.res in beroep verbonden, kunnen, 
geheel of gedeeltelijk, ten laste worden gebracht 
van: 

1 °. de personen, die keuring verzoeken ; 
2°. de personen, die beroep instellen, voor

zoover zij door de uitspraak in beroep geheel 
in het ongelijk worden gesteld. 

2. In geval van toepassing van het eerste lid 
moet door alle personen, genoemd in dat lid, 
onder 1°, tot de kosten gelijkelijk worden 
b,jgedragen en worden de kosten, bedoeld in 
dat lid, in rekening gebracht volgens een tarief : 

a. vastgesteld door den betrokken keurings
dienst of, ingeval van beroep, het beroeps
college en 

b. goedgekeurd door Onzen met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister. 

3. Tot de keuring en het uitreiken van de 
merken of teekenen, bedoeld in artikel 4, onder 2, 
wordt in dat geval niet over~egaan zoolang de 
in het tarief genoemde biJdragen niet zijn 
betaald, tot de behandeling van een beroep 
niet, zoolang voor betaling niet ten genoege van 
het beroepscollege is zekerheid gesteld . 

11 . 1. Op de keuringsdiensten en de cen
trale instelling wordt een algemeen toezicht 
gehouden door een of meer Rijksambtenaren 
door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten !lfinister aangewezen. 

2. Artikel 8, tweede lid, vindt met betrek
king tot deze ambtenaren overeenkomstige 
toepassing. 

12. Met het opsporen van de bij de L and
bouwuitvoerwet 1929 strafbaar gestelde over
tredingen van dit besluit, zijn, behalve de ambte
naren aangewezen in artikel 13 van de Land
bouwuitvoerwet 1929, belast de Controleurs 
uitvoerre~eling pootaardappelen. 

13. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op dien 
der afkoodiginir. 

14. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Pootaardappelenbesluit 1932". 

Onze !lfinister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsb/,ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den Juni 1932 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 4 Juni 1932.) 
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s. 234. 

3 Juni 1932. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad no. 227), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 Mei 1930 (Staats. 
blad no. 163), ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der hooger-onderwijswet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 
,5 April 1932, no. 9133, afdeeling Hooger onder
wijs: 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger-
onderwijswet; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1932, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Mei 1932, n°. 2110, 
afdeeling Hooger onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 4 Juli 1905 

{Staatsblad no. 227), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 12 Mei 1930 (Staatsblad n°. 163), 
worden de wijzigingen aangebracht, in de ar
tikelen II tot en met IV aangegeven. 

Art. II. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
Omtrent de vereischten voor de examens ter 

verkrijging van he~ diploma van bouwkundig 
ingenieur of architect gelden de volgende 
bepalingen : 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a . de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. de architectuur, 
d. het technisch teekenen, 

. e. het handteekenen. 
Het candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica, 
b. de natuurkunde, 
c. de waterbouwkunde, 
d. de architectuur, 
e. de ijzerconstructies, 
/ . het landmeten en het waterpassen, 
g. de kennis en het onderzoek van bouw-

stoffen, 
h. de bestekken en begrootingen, 
i . het handteekenen, 
k. de decoratieve kunst, 
1. het administratief recht, 
m. het boetseeren, 
n. de aanleg van wegen en de brugbouw, 
o. de werktuigbouwkunde. 
Het ingenieursexamen ·loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de architectuur, 
b. de decoratieve kunst, 
c. het boetseeren, 
d. de ijzerconstructies, 
e. het gewapend beton, . . 
/. de rioleering en de watervoorzienmg. 
Art. III. In het vierde lid van artikel 14 

wordt de punt aan het slot vervangen door 
eene komma ; daaraan wordt toegevoegd : 

d. de werktuigbouwkunde, 
e. de electrotechniek, 
/. de bouwkunde. 
Art. IV. Het tweede lid van artikel 14bis 

wordt gelezen als volgt : 
L . & S. 1932. 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. de werktuigbouwkunde, 
d. de electrotechniek, · · 
e. de mechanische technologie, 
f. het technisch ~eekenen. . . 
Art. V. Dit beslmt treedt m werkmg met 

ingang van 6 September 1932. .. 
Onze Minister van OnderwiJS, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

J. Terp s tra. 
(Uitgeg. 17 Juni 1932.) 

s. 235. 

4 Juni 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
de grenzen tusschen kust- en ·binne~
visscherij en tusschen de wateren, waann 
kustvisscherij wordt uitgeoefend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 20 April 1932, n°. 721, Afdeeling 
Visscherijen; . . .. 

Gelet op artikel 1, derde lid, der V1sscheruwet 
(Staatsblad 1931, n°. 410) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1932, n° . 50); . . 

Gezien het nader rapport van O_nzen Mmiste1:' 
van Economische Zaken en Arbeid van 2 Jum 
1932, no. 2546, Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en ~erstaan : . 
Onder intrekking van Ons beslmt van 15 Apnl 

1911 (Staatsblad n°. 117), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 Mei 19~4 (Staatsblad 
no. 269), met ingang van 1 Juli 1932 te be
palen: 

Art. 1. De grenzen tusschen de wateren, 
waarin kustvisscherij en die waarin bi_nnenvis
scherij wordt uitgeoefe1_1d, als bed_oeld iJ?: het 
eerste lid, ben c, van artikel 1 der V1sschenJwet, 
zijn: . f 

A. voor de wateren, die door slmzen o 
duikersluizen met wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend, in gemeenschap staan : 

de waterkeering of, indien de sluis- of duik_er
sluis zoowel aan de zee- als aan de landz1Jde 
water keert, de buitenste waterkeering. 

B. voor de wateren, die in open gemeenschap 
staan met wateren, waarin kustvisscherij wordt 
uitgeoefend : 

10. waar hoofden of leidammen aanwezig 
zijn : de lijn, gaande over de uiteinden daarvan; 

20. waar hoofden of leidammen ontbreken: 
de lijn, gaande over den mond ter plaatse, waar 
deze de kustlijn, gerekend ter hoogte van 
gewoon hoogwater, snijdt; 

behoudens dat voor de genoemde wateren 
de grens is als volgt : 

a: vo0r het Scheur: de lijn, gaande van den 
lichtopstand aan de Noordgeul haaks over den 
stroom; 

b. voor de Brielsche Nieuwe Maas: het 
16 



1982 4 :.. J.uin (S. 235-236) . 242 

verlengde van de aslijn van de open haven van 
Zwartewaal, met dien verstande, dat die haven 
zelve behoort tot de wateren, waarin binnen
visscherij wordt uitgeoefend; 

c. voor het Spui : de lijn, gaande van den 
Noordwestelijken dijkhoek van den Klein 
Piershilschen Polder naar het motorgemaal 
,.De Biersum" in den polder Oud-Schuddebeurs; 

d. voor de Dordtsche Kil: de lijn, gaande 
van den lichtopstand op de punt van Willems
dorp haaks op den stroom ; 

e. voor het Hollandsch diep: de as van de 
spoorwegbrug aan den Moerdijk. 

2. De grenzen tusschen de afzonderlijke 
wateren, waarin kustvisscherij wordt uitge
oefend, als bedoeld in b van het eerste lid van 
artikel 1 der Visscherijwet, zijn : 

A. tusschen de territoriale wateren en de 
zeegaten: 

a. voor de W e,.çter-Eems : de lijn, gaande van 
den lichttoren van Borkum naar de Ender- of 
Groote Kaap op Rottumeroog, voor zoover die 
lijn over Nederlandsch gebied loopt; 

b. voor het Schild : de lijn, gaande van de 
Emder- of Groote Kaap op Rottumeroog naar 
het baken op de Boschplaat; 

c. voor de Lai,wers : de lijn, gaande van 
'iet baken op de Boschplaat naar den Noord
lichttoren op Schiermonnikoog : 

cl. voor het Friesche gat : de lijn, gaande 
van den Noordlichttoren op Schiermonnikoog 
naar de Groote Kaap -0p de Engelsmanplaat ; 

e. voor het Pinkegat : de lijn, gaande van 
de Groote Kaap op de Engelsmanplaat naar 
den hoogsten top van het Oerder- of Pinkeduin 
op Ameland; 

/. voor het Amelandergat: de lijn, gaande 
van den lichttoren op Ameland naar de Kaap 
op de N oordoostpunt of Bosch van Terschelling ; 

g. voor het Vlie: de lijn, gaande van de 
Zuidkaap op den Noordvaarder bij Terschelling 
naar de Groote- of Strandkaap op Vlieland ; 

h,. voor het Eierlandsche gat: de lijn, gaande 
van het reddingshuisje op den Vliehorst naar 
den lichttoren van Eierland op Texel; 

i. voor het Te.xelsche gat : de lijn, gaande 
van den toren van den Hoorn op Texel over de 
roode tonnen n°. 1 Molengaten n°. 4 Westgat, 
genaamd J an Duikers, naar het licht Falga ten 
Zuiden van Huisduinen -; 

j . voor den Nieuwen Waterweg: de lijn, 
gaande over de koppen der zeehoofden ; 

k. voor de Brielsche Nieuwe Maas: de lijn, 
gaande van de baak op het Zuidelijk uiteinde 
van den Oostelijken dam van het Kanaal door 
Rozenburg naar de steenen baak op den Noor
delijken clijkhoek van den polder Klein-Ooster
land op Voorne ; 

l. voor het Goereesche gat : de lijn, gaande van 
den toren van R ockanje op Voorne naar het 
geleidelicht van het Slijkgat op Goeree; 

m. voor het Brouwershaven,ich,e gat : de lijn, 
gaande van het huisje van den Springer op 
Goeree naar den Westelijken lichttoren van 
Noord-Schouwen: 

n. voor li.et Zierikzeesche gat: de lijn, gaande 
van den lichttoren van West-Schouwen na.ar 
den toren van Domburg op Walcheren ; 

o. voor den Mond der Wester-Schelde: de 
lijn, gaande van den lichttoren van West
Kapelle op Walcheren naar de Directiekeet 
aan de Wielingen bij Kadzand ; 

B. tusschen de territoriale wateren en de 
open havens: de lijn, gaande over de koppen 
der buitenste havenhoofden; . 

C. tusschen de Waddenzee en de Zuiderzee : 
de lijn, gaande van de Oostkaap op Texel bij 
Oosterend naar den toren van de groote kerk 
van Harlingen ; 

D. tusschen de Zuidhollandsche en Zeeuwse he 
stroomen : de Oostgrens van de provincie 
Zeeland in de Krammer en haar verlengde 
Noordwaarts. 
- Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg . 17 Juni 1932.) 

s. 236. 

4 Juni 1932. BESLUIT, houdende buiten 
werking stellen van artikel 33, eerste lid, 
onder a, en tweede lid, van het Koninklijk 
besluit van 11 September 1923 (Staatsblad 
n°. 440) (Kweekscholenbeslui t), zooals 
dat is gewijzigd en aangevuld bij het 
Koninklijk besluit van 24 April 1931 
(Staatsblad n°. 171). 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 April 19~2, n°. 14753, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

OverwP,gende, dat het wenschelijk is het 
subsidieeren van parallelklassen van gemeente
lijke en bijzondere kweekscholen tot opleiding 
van onderwijzers en onderwijzeressen behoudens 
bijzondere omstandigheden geleidelijk te be
ëindigen; 

Den Raad van State · gehoord,' advies van 
24 Mei 1932, n°. 38; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Mei 1932, n°. 3531, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Artikel 33, eerste lid, voor zooveel betreft 
het bepaalde onder a, en tweede lid, van Ons 
besluit van 11 September 1923 (Staatsblad 
no. 440), zooals dat besluit is gewijzigd en aange
vuld bij Ons besluit van 24 April 1931 (Staats
b!ad n°. 171), worden te beginnen met het 
schooljaar 1932-1933 niet meer toegepast, 
tenzij Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, op grond van bijzondere 
omstandigheden de aldaar bedoelde splitsing 
goedkeurt. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast Il'.).et de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

J. T erp s tra. 
( Uitgeg. 8 Juni 1932.) 
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s. 237 . 

6- Ju N 1 (S. 237-248) 

s. 241. 

1932 

6 Juni 1932. WET tot verhooging van de 
tijdelijke opcenten op de invoerrechten in 
N ederlandsch-lndië. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het tot versterking der geldmiddelen van 
N ederlandsch-lndië wenschel ijk is over te 
gaan tot verhooging van de opcenten, . die 
aldaar tijdelijk op de invoerrnchten worden 
geheven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De ingevolge de wet van 31 De

cember 1931 (Nede,·landsch Staatsblad n°. 
566; I ndisch Staatsblad n°. 535) geheven 
wordende opcenten op de invoerrechten in 
N ede-rlandsch-lndië worden verhoogd tot vijf. 
tig, met dien verstande, dat : 

a. van deze verhooging wordt uitgezonderd 
het invoerrecht, geheven van de gebleekte en 
ongebleekte - doch niet bontgeweven, ge
verfde of gedrukte - katoenen stoffen (elle
goederen), belast volgens post 59 van het 
tarief van invoerrechten, behoorende bij ar
tikel 1 der Indische Tariefwet; 

b. aan de heffing van vijftig opcenten 
mede wordt onderworpen het recht van f 30 
per H.L. voor reuk-, haar- , mond-, toilet. en 
dergelijke waters, geheven volgens post 26 
van het onder a genoemd tarief. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van het 
bepaalde in artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, 
n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, n°. 448), 
in werking met ingang van den dag, volgen
de op dien der dagteekening van het Staats
blad van Nederlandsch-Indië, waarin zij is 
opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

Juni 1932. 
WILHELMI1 A. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 24 Juni 1932. ) 

s. 238. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuri'ng 
van het beslui t van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot vaststel
ling van Afdeeling I van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 239. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 1.3 van Hoofdstuk I en 1.14 
van Hoofdstuk II van Afdeeling I van 
de begrooting van N ederlandsch-lntlië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 240. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-Indië tot vaststel
ling van Afdeeling II van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 2.4, 2.5 en 2.12 van Hoofdstuk 
II van Afdeeling II van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 242. 

6 Jtmi 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-l ndië tot vaststel
ling van Afdeeling III van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 243. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 3.9 en 3.17 van Hoofdstuk II 
van Afdeeling III van de begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1932. 

s. 244. 

6 Ju11i 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch,. l ndië tot vaststel
ling van Afdeeling IIIA van de begrooting. 
van N ed e,·landsch-Indië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 245. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot vaststel
ling van Afdeeling IIIB van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst-
jaar 1932. · 

s. 246. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 1, 3 en 11 van Onderafdeeling 
II van Afdeeling IIIB van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 247. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot vaststel 
ling van Afdeel ing IIIC van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 248. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 1, 3 en 14 van Onderafdeeling 
II van Afdeeling IIIC, van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voox het dienst
jaar 1932. 
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s. 249. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederland:Jch-lndië tot vaststel-
1 ing van Afdeeling IV van de begrooting 
van N ederland:Jck-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 250. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 4.1, 4.9 en 4.17 van Hoofdstuk 
II van Afdeeli ng IV van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 251. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ede1·land:Jch-l ndië tot vaststel-
1 ing van Afdeeling V van de begrooting 
van N ede,.Zand:Jch- l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 252. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
onderscheidene posten van Hoofdstuk II 
van Afdeeling V van de begrooting van 
N ederland:Jck-l ndië voor het dienstjaar 
1932. 

s. 253. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch- l ndië tot vaststel-
1 ing van Afdeeling VA van de begrooting 
van N ederland:Jch-Indië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 254. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 5A.9 en 5A.18 van Hoofdstuk 
II van Afdeeling .VA van de begrooting 
van N ederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 255. 

6 Juni 1932. WET, ·houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ede,·landsch-l ndië tot vaststel
ling van Afdeeling VI van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 256. 

6 J uni 1932. WET, houdende vaststelling van 
den post 6.15 van Hoofdstuk II van Af
deeling VI van de begrooting van Neder
land:Jch-l ndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 257. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-Indië tot vaststel-

ling van Afdeeling VIA van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 258. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederland:Jch-lndië tot vaststel
ling van Afdeeling VII van de begrooting 
van N ederland:Jch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 259 . 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
den post 7.9 van Hoofdstuk II van Af
deel ing VII van de begrooting van N e
derland:Jch-lndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 260. 

6 J uni 1932. WET, houdende go.edkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederland:Jch-l ndië tot vastste!
ling van Afdeeling VIII van de begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 261. 

6 J uni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 8.8 van Hoofdstuk I en 8.4, 
8.8 en 8.13 van Hoofdstuk II van Af
deeling VIII van de begrooting van Ne
derlandsch-lndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 262. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raa l van N ederland:Jch-lndië tot vaststel
ling van Afdeeling IX van de begrooting 
van N ederland:Jch-l ndië voor het d ienst
jaar 1932. 

s. 263. 

6 J uni 1932. WET, houdende vaststelling van 
den post 9.28 van H oofdstuk II van Af
deeling IX van de begrooting van Ne
derlandsch-l ndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 264. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederland:Jch-l ndië tot vaststel
ling van Afdeeling IXA van de begrooting 
van Nederlandsch-lndil voor het dienst
jaar 1932. 

s. 265. 

6 J uni 1932. WET, houdende vaststelling van 
de posten 1 en 7 van Onderafdeeling II 
van Afdeeling IX A van de begrooting 
van N ederland:Jch-l ndië voor het dienst
jaar 1932. 
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6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot vaststel
ling van Afdeeling IXB van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 267. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
den post 1 van Onderafdeeling II van 
Afdeeling IX B van de begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1932. 

s. 268. 

6 juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot vaststel~ 
ling van Afdeeling X van de begrooting 
van N ederlandsch-lndië voor het dienst
jaar 1932. 

s. 269. 

6 Juni 1932. WET, houdende vaststelling van 
den post 10.12 van H oofdstuk II van Af
deeling X van de begrooting van N eder
land.sch-lndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 270. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling I van de 
begrooting van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 271. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeli ng II van de 
begrooting van Nederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 272. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling III van ci~ 
begrooting van N ederlandsch-lndië voor 
het dienstj aar 1932. 

s. 273. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-Jndië tot nadere 
wijzig ing en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van N etle1·landsch-lndië 
voor het dienstjaar 1932. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling U IA van de 
begrooting van N ede1·landsch-Jndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 275 . 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-l ndië tot wijziging 
en aanvulling van ' Afdeeling IV van de 
begrooting van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 276. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot nadere 
wijziging en aanvulling .van Afdeel ing IV 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië. 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 277. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-l ndië tot wijzig ing 
en aanvulling van Afdeeling V van de 
begrooting van N ede,·landsch-lndië voor' 
het dienstjaar 1932. 

s. 278. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nede,·landsch-l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VA van de 
begrooting van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 279. 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raa l van N ederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VI van de 
begrooting van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 280. 

6 J uni 1'.!32. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch- l ndië tot· wij zig ing 
en aanvulli ng van Afdeel ing VII van de 
bügrooting van N ederlandsch-I ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 281. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch- l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VIII van de 
begrooting van N ederlandsch-Jndië voor 
het d ienstjaar 1932. 
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6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling IX van de 
begrooting van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 283. 

6 J uni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling X van de 
begrooting van N ede1·landsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 284 . 

6 Juni 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 285. 

7 J uni 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
20 Apri1 1929 te Genève gesloten verdrag 
met bijbehoorend protocol ter bestrijding 
van de valsche munterij (Staatsblad 1932, 
n°. 130) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 31 Maart 1932 (Staats

blad n°. 130) , houdende goedkeuring voor 
het Rijk in Europa van het op 20 April 1929 
te Genève gesloten verdrag met bijbehoorend 
protocol ter bestrijding van de valsche mun
terij, van welke stukken een a fdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd verdrag met bij 
behoorend protocol door Ons is bekrachtigd 
en dat Onze akte van bekrachtiging op 30 
April 1932 te Genève is nedergelegd op het 
Secretariaat van den Vol ken bond; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lsten J uni 
1932, Directie van het Protocol , n°. 18366; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag roet bijbehoorend 

protocol 1 alsmede de vertalingen daarvan, te 
doen bekend maken door de plaatsing van 
di t Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 7den Juni 1932. 

WILHELMINA. 
De ilfinister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
( Uitgeg. 17 J uni 1932.) 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van het verdrag Staatsblad 1932, n° . 130. 

Vertalingen. 

VERDRAG. 

(Lijst van Staatshoofden) 

Verl angend de voorkoming en de bestraf
fing van . de . valsche munterij meer en meer 
doeltreffend te maken, hebben als hun Ge
volmachtigden aangewezen: 

( L ijst van Gevolmachtigden) 

Die, na hun volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm bevonden zijn, te heb
ben overgelegd, omtrent de volgende bepa
lingen zijn overeengekomen: 

DEEL I. 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende P ar
tijen erkennen de in Deel I van dit Verdrag 
vervatte regels a ls het in de tegenwoord ige 
omstandigheden meest doeltreffende middel 
Öm delicten van valsche munterij te voorko
men en te bestraffen. 

Art. 2. In dit Verdrag wordt onder het 
woord "munt" verstaan papiergeld, waar
onder begrepen bankbiljetten, en metalen 
geld, welke wettig betaalmiddel zijn. 

Art. 3. Al s gemeenrechtelijke delicten moe
ten worden bestraft: 
_ 1 °. Iedere bedriegelijke vervaardiging of 
verandering van munt, welk middel ook ge
bezigd moge zijn om het resultaat te verkrij
gen; 

2°. H et bedriegelijk in omloop brengen 
van va(sche munt; 

3°. H et binnen het land invoeren of het 
ont,·angen of zich verschaffen van valsche 
munt, waa rvan men weet, dat zij valsch is, 
ten einde deze in omloop te brengen ; 

4°. Poging tot en opzettelijke deelneming 
aan de voormelde handelingen; · 

5°. H et bedriegelijk vervaardigen, ontvan
gen of zich verschaffen .van werktuigen of 
andere voorwerpen, welke naar hun aa rd be
stemd zijn voor de vervaard iging van valsche 
munt of voor de verandering van munt. 

Art. 4. I eder der in artikel 3 genoemde 
handelingen moet, indien zij in verschi ll ende 
landen begaan zijn, als een afzonderlijk straf
baar feit worden beschouwd. 

Art. 5. T en opzichte van de straffen mag 
geen onderscheid worden gemaakt ter zake 
van de in artikel 3 bedoelde delicten naar
mate het betreft nationale munt of vreemde 
rount ; dit voorschrift kan niet aan eenigerlei 
voorwaarde van wederkeerigheid krachtens 
wet of Yerdrag worden onderworpen. 

Art. 6. L anden, die het beginsel van in
ternationale recidive aanvaarden, erkennen, 
dat overeenkomstig de door hun nationale wet. 
geving voorgeschreven voorwaarden de voor 
een der in a rtikel 3 bedoelde feiten in het 
buitenland uitgesproken veroordeelingen tot 
toepassing der bepalingen omtrent recidive 
zullen le iden. 

Art. 7. Voor zoover het stellen van civiele 
partij door de pinnenlandsche wetgeving toe
gelaten is, moeten buitenlandsche civi.ele par
tijen, waaronder eventueel begrepen t.Je Hooge 
Verdragslui tende Partij , welker wunt ver-
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valscht is, bevoegd zijn alle rechten uit te 
oefenen, welke aan ingezetenen zijn toege
-staan volgens de wetten van het land, waar 
de zaak berecht wordt. 

Art. 8. In landen, die het beginsel van 
uitlevering van eigen onderdanen niet aan
vaarden, moeten de onderdanen, die naar het 
gebied van hun land teruggekeerd zijn na zich 
in het buitenland aan een in artikel 3 be
doeld feit schuldig te hebben gemaakt, op 
deze! fde wijze gestraft worden alsof het feit 
op het eigen gebied gepleegd ware, zelfs in 
geval de schuldige zijn nationaliteit na het 
plegen van het strafbare feit verkregen wu 
hebben. 

Deze bepaling is niet van toepassing, indien 
in een overeenkomstig geval de uitlevering 
van een vreemdeling niet zou kunnen worden 
toegestaan. 

Art. 9. Vreemdelingen, die in het buiten
land een in artikel 3 bedoeld feit hebben be
gaan en die zich binnen het gebied van een 
land bevinden, welke binnenlandsche wetge. 
ving als algemeenen regel het beginsel van 
vervolging van in het buitenland gepleegde 
strafbare feiten aanvaardt, moeten op dezelfde 
wijze worden gestraft alsof het feit op het 
gebied van dat land gepleegd ware. 

De verplichting tot vervolging is afhanke
lijk van de voorwaarde, dat uitlevering ge
vraagd is en dat het land, waartoe de aan
-vraag gericht is, den beschuldigde niet kan 
uitleveren wegens een reden, welke geen ver
band met het feit houdt. 

Art. 10. De in artikel 3 bedoelde strafbare 
feiten zijn van rechtswege begrepen onder de 
gevallen, waarin uitlevering kan plaats heb
ben, in ieder tusschen de Hooge Verdrag
sluitende Partijen gesloten of te sluiten uit
lernringsverdrag. 

De H ooge Verdragsluitende Partijen, die 
uitlevering niet afhankel ijk maken van het 
bestaan van een verdrag of van een voor
waarde van wederkeerigheid, erkennen vau 
nu af de in artikel 3 bedoelde feiten als ge
vallen, waarin onderling uitlevering kan 
plaats hebben. 

De uitlevering zal worden toegestaan over
eenkomstig het recht van het land, waartoe 
de aanvraag gericht is. 

Art. 11. De valsche munt, alsmede de 
werktuigen en de andere voorwerpen, welke 
in artikel 3 onder 5°. bedoeld zijn, moeten 
worden in beslag genomen en verbeurd ver
klaard. Deze munt, werktuigen en andere 
voorwerpen, moeten na verbeurdverkla1·ing op 
verzoek hetzij aan de Regeering hetzij aan 
de emissiebank, wier munt het betreft, wor
den overhandigd, met uitzondering van de 
stukken van overtuiging, waarvan de bewa
ring in de strafrechtelijke archieven door de 
wet van het land, waar de vervolging plaat. 
heeft gehad, is voorgeschreven, en van de 
specimina, waarvan de opzending aan het in 
artikel 12 genoemde centrale bureau wensche
lijk wordt geacht. In ieder geval moeten al 
deze voorwerpen buiten gebruik worden ge
steld. 

Art. 12. In ieder land moeten de opspo
ringen op het gebied van valsche munterij 
binnen het kader van de nationale wetgeving 1 

door een centraal bureau worden georgani
seerd. 

Di t centrale bureau moet in nauwe verbin
ding staan: 

a. Met de instellingen, welke munt uit
geven; 

b. Met de binnenlandsche politie-autoritei
ten; 

c. Met de centrale bureaux van andere 
landen. 

H et moet in ieder land alle inlichtingen, 
welke de opsporing, voorkoming en bestraf
fing van valsche munterij kunnen vergemak
kelijken, centraliseeren . 

Art. 13. De centrale bureaux der verschil
lende landen moeten rechtstreeks met elkan
der briefwisseling voeren. 

Art. 14. Ieder centraal bureau zal, voor 
zoover het zulks dienstig acht, aan de cen
trale bureaux der andere landen een stel on
bruikbaar gemaakte authentieke specimina der 
munten van zijn land moeten toezenden. 

Onder hetzelfde voorbehoud zal het gere
geld met opgave van al le noodige bijzonder
heden aan de centrale bureaux in het buiten
land moeten kennis geven van: 

a. Nieuwe uitgiften van munt, welke in 
het eigen land plaats hadden; 

b. Het uit de circul atie nemen van munt, 
wegens verloop van tijd of om andere redenen. 

Behalve in gevallen van louter plaatselijk 
belang zal ieder centraal bureau, voor zoover 
het zulks doelmatig acht, aan de centrale 
bureaux in het buitenland moeten kennis ge
ven van: 

1 °. Iedere ontdekking van valsche munt. 
De kennisgeving van vervalsching van bank
biljetten of van muntbiljetten zal vergezeld 
gaan van een technische beschrijving van de 
vervàlschingen, uitsluitend te verstrekken door 
de emiss ie- instelling, ·waarvan de biljetten 
vervalscht zijn. Een fotografische afbeelding 
of zoo mogelijk een exemplaar van het valsche 
biljet zal worden overgelegd. In spoedeischen
de gevallen zal een bericht en een korte be
schrij ving, afkom tig van de politie-autoritei
ten, onder de noodige voorzorgen aan de be. 
langhebende centrale bureaux kunnen worden 
toegezonden, onverminderd de -k€nnisgeving en 
de technische beschrij ving, waarvan hierboven 
sprake was. 

2°. Opsporingen en vervolgingen in geval
len van vervalsching en aanhoudingen, ver
oordeelingen en uitwijzigingen van valsche 
munters, alsmede eventueel hun verplaatsin
gen en a lle verdere inlichtingen, welke van 
nut kunnen zijn, in het bijzonder de signale
menten, vinger-afdrukken en fotografieën van 
valsche munters; 

3°. Bijzonderheden omtrent de ontdekking 
van vervaardiging van valsche munt, met 
vermelding of het mogelijk geweest is alle in 
omloop gebrachte valsche munt in beslag te 
nen1en. 

Art. 15. Ter verzekering, verbetering en 
ontwikkel ing van de rechtstreeksche interna
tionale samenwerking op het gebied van voot·· 
koming en bestraffing van valsche munterij 
moeten de vertegenwoordigers van de cen
trale burnaux der Hooge Verdragsluitende 
Partijen van t ijd tot tijd besprekingen hou-
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den, waaraan vertegenwoordigers van de 
emissiebanken en van de betrokken centrale 
autori teiten deelnemen. De organisatie en het 
toezicht van een internationaal centraal in
lichtingenbureau zal het onderwerp van een 
dezer conferenties kunnen uitmaken. 

Art. 16 . De overmaking van rogatoire com
missies met betrekking tot de in artikel 3 be
doelde trafbare feiten moet geschieden: 

a. Bij voorkeur door rechtstreeksche toe
zending tusschen de rechterlijke autoriteiten, 
eventueel door tus chenkomst van de centrale 
bureaux; 

b. Door rechtstreeksche briefwisseling van 
de Ministers van Justitie der twee landen of 
door rechtstreeksche toezending door de auto
riteit van het verzoekende land aan den Mi
nister van Justitie van het aangezcohte land; 

c. Door tusschenkomst van den diploma
tieken of consulairen vertegenwoordiger van 
het verzoekende land in het aangezochte land; 
deze vertegenwoordiger zal de rogatoire com
missie rechtstreeks toezenden aan de bevoegde 
rechterlijke autoriteit of aan de autoriteit, 
die door het aangezochte land aangewezen is, 
en zal rechtstreeks van deze autoriteit de stuk
ken ontvangen, waaruit de uitvoering van de 
rngatoire commissie blijkt. 

In de gevallen a en c zal steeds tegelijker
tijd afschrift van de rogatoire commissie aan 
de hoogste juridische autoriteit van het aan
gezochte land worden gezonden. 

Tenzij anders wordt overeengekomen, zal de 
rogatoire commissie moeten worden opgesteld 
in de taal van de verzoekende autoriteit, on
verminderd het recht van het aangezochte 
land om steeds een vertaling in de eigen taal, 
voor eensluidend door de verzoekende autori
teit gewaarmerkt, te verlangen. 

Iedere Hooge Verdragsluitende Partij zal 
door een mededeeling aan ieder der andere 
Hooge Verdragsluitende Partijen doen we
ten, welke der bovenbedoelde wijzen van over
making zij voor de rogatoire commissies van 
die Hooge Verdragsluitende Partij toelaat. 

Totdat een Hooge Verdragsluitende Partij 
een zoodanige mededeeling zal hebben ge
daan, zal de door haar thans gevolgde proce
dure ten aanzien van rogatoire commissies 
gehandhaafd blijven. 

De uitvoering van rogatoire commissies zal 
geen aanleiding kunnen geven tot vergoeding 
van andere rechten en kosten dan de kosten 
van deskundigen-onderzoek. 

Niet in dit artikel zal kunnen worden uit
gelegd als een verbintenis van de zijde der 
Hooge Verdragsluitende Partijen om met be
trekking tot de bewijsvoering in strafzaken 
een afwijking van haar wet te aanvaarden. 

Art. 17. De deelneming van een Hooge 
Verdragsluitende Partij aan dit Verdrag moet 
niet worden uitgelegd als inbreuk te maken 
op haar houding in de algemeene lnvestie van 
de strafrechtelijke bevoegdheid als volken
rechtelijk vraagstuk. 

Art. 18. Dit Verdrag laat het beginsel on
aangetast, dat de in artikel 3 bedoelde feiten 
in ieder land, zonder dat daaraan ooit straf
feloosheid verzekerd zij, aangemerkt, vervolgd 
en bestraft moeten worden overeenkomstig de 
algemeene regels van de binnenlanclsche wet
geving. 

DEEL II. 

Art. 19. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen komen overeen, dat alle geschillen, 
welke tusschen haar zouden kunnen rijzen ten 
aanzien van de uitlegging of de toepassing 
van dit Verdrag, indien zij niet door recht
streeksche onderhandelingen geregeld kunnen 
worden, ter bes! issing aan het Permanente 
Hof van Internationale Justitie zullen wor
den voorgelegd. Indien de Hooge Verdrag
slu itende Partijen, tusschen welke een geschil 
rijst, of één harer, geen partij zijn bij het 
den datum van 16 December 1920 dragende 
Protocol met betrekking tot het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, zal dit ge
schil met haar goedvinden en overeenkomstig 
de constitutioneele regels van ieder harer 
worden verwezen hetzij naar het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, hetzij naar 
een overeenkomstig het Verdrag van 18 Oc
tober 1907 in zake de vreedzame beslechting 
van internationale geschillen samengesteld 
scheidsgerecht, hetzij naar eenig ander scheids
gerecht. 

Art. 20. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en de Engelsche tekst beide als authentiek 
zullen gelden, zal de dagteekening dragen 
van heden; het zal tot 31 December 1929 
kunnen worden geteekend namens ieder Lid 
van den Volkenbond en iederen Staat niet
Lid, die ter Conferentie, welke dit Verdrag 
opgesteld heeft, vertegenwoordigd is geweest 
of aan wien de Raad van den Volkenbond een 
exemplaar van dit Ve1·drag zal hebben doen 
toekomen. 

Di t Verdrag zal worden bekrachtigd. De 
akten van bekrachtiging zullen worden toe
gezonden aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, die van de ontvangst daarvan 
kennis zal geven aan alle Leden van den Vol
kenbond alsmede aan de in het vorige lid 
bedoel de Staten niet-Leden. 

Art. 21. Van 1 Januari 1930 af zal toetre
ding tot dit Verdrag kunnen geschieden na
mens ieder Lid van den Volkenbond of 
iederen in artikel 20 bedoelden Staat niet-Lid, 
door wien het niet zou zijn onderteekend. 

De akten van toetreding zullen worden toe
gezonden aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, die van de ontvangst daarvan 
kennis zal geven aan alle Leden van den 
Bond en aan de in artikel 20 bedoelde Staten 
niet-Leden. 

Art. 22. De landen, die bereid zijn het 
Verdrag overeenkomstig het tweede !iel van 
artikel 20 te bekrachtigen of er toe krachten& 
artikel 21 toe te treden, maar die verlangen 
gemachtigd te worden voorbehouden te maken 
ten aanzien van de toepassing van het Ver
drag, zullen van hun voornemen den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond kennis 
kunnen geven. Deze zal onm iddellijk deze 
voorbehouden aan alle Hooge Verdragsluiten
de Partijen mededeelen, namens wie een akte 
van bekrnchtiging of van toetreding zal zijn 
nedergel egd, en haar daarbij vragen, of zij 
bezwaren daartegen hebben in te brengen. 
Indien binnen een termijn van zes maanden 
na deze mededeeling geen der Hooge Verdrag
sluitende Partijen bezwaren gemaakt heeft, 
zal de deelneming aan het Verdrag van het 
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land, dat het betreffende voorbehoud gemaakt 
heeft beschouwd worden als door de andere 
Hooie Verdragsluitende Partijen onder dat 
voorbehoud te zijn aanvaard. 

Art. 23. De bekrachtiging door een Hooge 
Verdragsluitende Partij of haar toetreding 
tot dit Verdrag sluit in, dat haar wetgevmg 
en haar administratieve organisatie in over
eenstemming zijn met de in het Verdrag ge
stelde 1·egels. 

Art. 24. Behoudens verklaring van het 
tegendeel door een Hooge Verdragsluitende 
Partij bij de onderteekenin!l', bekracht11png of 
toetreding zullen de bepalmgen van dit Ver
drag niet van toepassing zijn op koloniën , 
overzeesche gewesten, protectoraten of gebie
den onder suzereiniteit of mandaat. 

Evenwel behouden de Hooge Verdragslui
tende P artijen zich het recht voor overeen
komstig de bepalingen der artikelen 21 en 23 
voor haar koloni ën, overzeesche gewesten, pro
tectoraten of gebieden .onder suzereiniteit of 
mandaat tot het Verdrag toe te treden. Zij 
behouden zich eveneens het recht voor het 
afzonderlijk overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 27 op te zeggen. 

Art. 25. Dit Verdrag zal slechts in wer
king treden, wanneer het zal zijn bekrachtigd 
of wanneer er toe zal zijn toegetreden namens 
vijf Leden van den Volkenbond _of Staten 
niet-Leden. De datum van mwerkmgtredmg 
zal zijn de negentigste dag volgende op de 
ontvangst door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond van de vijfde bekrachtiging 
of toetreding. . 

Art. 26. I edere bekrachtiging of toetredmg, 
die na de inwerkingtreding van het Verdrag 
overeenkomstig artikel 25 tot stand zal komen, 
zal van kracht worden op den negentigsten 
dag volgende op den datum van de ontvangst 
er van door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond. 

Art. 27. Dit Verdrag zal namens ieder Lid 
van den Volkenbond of iederen Staat niet-Lid 
kunnen worden opgezegd door een schrifte-
1 ijke kenn,i sgeving gericht tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die er van 
mededeeling zal doen aan alle Leden van den 
Volkenbond en aan de in artikel 20 bedoelde 
Staten niet-Leden. De opzegging zal van 
kracht worden een jaar na den datum, waar
op zij zal zijn ontvangen door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, en zal alleen 
gevolg hebben ten o~zichte van ~-e Hoo.~e 
Verdragsluitende P art1J , voor wie ZIJ zal z1Jn 
geschied. . 

Art. 28. Dit Verdrag zal worden geregis
treerd door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond op den datum van de inwerking
tred ing. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Gevol 
machtigden dit Verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan te Genève, den twmt1gsten Apnl 
negentien honderd negen en" twintig, in een 
enkel exemplaar, dat zal bhJven berusten m 
het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond en waarvan eensluidend gewaar
merkte afschriften zullen worden afgegeven 
aan alle Leden van den Volkenbond en aan 
de in arti kei 20 bedoel de Staten niet-Leden. 

(Volgen de onderteekeningen) 

PROTOCOL. 

I. Uitl eggingen. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
het Verdrag, hetwelk de dagteekening draagt 
van heden, verklaren de ondergeteekende Ge
volmachtigden ten aanzien van de verschil
lende bepalingen van het Verdrag de hier
onder uiteengezette uitleggingen te aanvaar
den. 

Het is wel verstaan: 
1 °. Dat de vervalsching van een op een 

bankbiljet geplaatsten stempel , waarvan het 
gevolg is dit in een bepaald land geldig te 
maken, als een vervalsching van het biljet zal 
worden beschouwd. 

2°. Dat het Verdrag geen inbreuk maakt 
op het recht der Hooge Verdragsluitende Par
tijen om in haar binnenlandsche wetgeving 
naar eigen goedvinden de beginselen, volgens 
welke een lichter vonnis dan wel. geen vonnis 
kan worden opgelegd, alsmede het recht van 
gratie en dat van amnestie te regelen. 

3°. Dat de in artiltel 4 van het Verdrag 
vervat.<;e regel geenerlei wijziging medebrengt 
van rle binnenlandsche regels, die de straffen 
vaststellen in geval van samenloop van straf
bare feiten. Deze regel verzet zich niet er 
tegen, dat hetzelfde individu, hetwelk tegelijk 
de vervalscher en de uitgever is, slechts als 
vervalscher vervolgd wordt. 

4°. Dat de Hooge Verdragsluitende Par
tijen slechts gehouden zijn de rogatoire com
missiën uit te voeren binnen de door nationale 
wetgeving gestelde grenzen. 

II. Voorb ehouden. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen, die 
de hieronder vermelde voorbehouden ma ken, 
maken daarvan haar aanvaarding van het 
Verdrag afhankelijk; haar deelneming onder 
deze voorbehouden wordt door de andere 
Hooge Verdragsluitende Partijen aanvaard. 

1 °. De Regeering van Britsch-Indië maakt 
het voorbehoud, dat artikel 9 niet van toe
passing is op Britsch-Indië, waar het niet 
binnen de bevoegdheden van de wetgevende 
m acht valt den bij dit artikel gestelden regel 
uit te vaardigen. 

2°. In afwachting van den afloop van de 
onderhandelingen betreffende de afschaffing 
van de consulaire rechtsmacht, waarvan de 
onderdanen van zekere Mogendheden nog in 
het genot zijn, is het voor de Chineesche Re
geering niet mogelijk artikel 10 te aanvaar
den , dat de algemeene verbintenis voor een 
regeering inhoudt de uitlevering van een_ door 
een derden Staat van valsche muntenJ be
schuldi gden vreemde! ing toe te staan. 

3°. Met betrekking tot de bepalingen van 
artikel 20 behoudt de afvaardiging van de 
Unie van Socialistische Sowjet R epublieken 
zich voor haar Regeer ing de bevoegdheid voor 
om, indien zij dit wenscht, de akte van haar 
bekrachtiging aan een anderen Staat-onder
teekenaar te richten, opdat deze er van af
schrift aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond overlegge ter kennisgeving aan 
alle Staten, die onderteekend hebben of toe
getreden zijn. 
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III. Verklaringen. 

Z witserland. 

Op het oogenhl ik van onderteekening van 
het_ Verdrag heeft de vertegenwoordiger van 
Zw1tserl an_d de volgende verklaring a fgelegd: 

_,,De. Zw1tsersche Bondsraad, die eenige ver
b mtems betreffende de strafbepalingen van 
het Verdrag niet op zich kan nemen , voordat 
de vraag van de invoering in Zwitserland van 1 

een eenvormig wetboek van strafrecht in be
vestigenden zin opgelost is, doet opmerken, 
<lat de bekrachtiging van het Verdrag niet 
binnen bepaalden tijd zal kunnen worden tot 
stand gebracht. 

,,E venwel is de Zwitsersche Bondsraad be
re id _b innen de mate van zij n bevoegdheid uit.. 
voermg te geven aan de administratieve be
pal ingen van het Verdrag, zoodra d it in wer
l<ing zal zijn getreden overeenkomstig art. 25." 

Vnie van Socialistische Sowjet Republieken. 

Op het oogenbl ik van onderteekening van 
het Verdrag heeft de vertegenwoordiger van 
de U nie van Social istische Sowjet Republie
ken de volgende verklaring afgelegd: 

,,De afvaardiging van de Unie van Socia
listische Sowjet Republieken, hoewel de be
-palingen van art. 19 aanvaardende, verklaart, 
dat de R egeering der Unie niet voornemens 
is, voor zoover het haar betreft, de recht.. 
spraak van het Permanente H of van Inter
nationale Justi t ie in te rnepen." 

,,Met betrekking tot de bepal ing van het
z~l fde _ arti kel , volgens welke _de geschi ll en, 
-01e met door rechtstreeksche onderhandelin
gen geregeld kunnen worden, onderworpen 
zouden zij n aan eenige andere scheidsrechter
lij ke procedure dan die van het Permanente 
H of vai:i Internationale Justitie, verklaart de 
afvaa rdig ing van de Unie van Social istische 
Sowjet R epuhlieken nadrukkel ij k, dat de 
aanvaardmg van deze bepaling niet moet 
worden u itgelegd als wijziging te brengen in 
het standpunt van de Regeering der Unie 
omtrent de algemeene . kwestie van arbitrage 
a ls middel tot heslechtmg van geschillen tus
,5chen Staten." 

D it P rotocol zal, voor zoover het tusschen 
de H ooge Verdragsluitende Partijen verbin
ten issen schept, dezelfde kracht, uitwerking 
en duur hebben als het op den datum van 
heden gesloten Verdrag en als een integree
rend deel daarvan worden beschouwd. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
hun handteekening onder dit Protocol hebben 
geplaatst. 

Ged3:an te Genève, den twintigsten April 
negentienhonderd negen en twintig, in een 
enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd 
in het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond en waarvan eensluidend afschrift 
zal worden toegezonden aan alle Leden van 
den Volkenbond en aan alle ter Conferentie 
ve rtegenwoordigde Staten niet-Leden. 

(Volgen de onderteekeningen) 

s. 286. 

8 J uni 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig ar t ikel 157 der 
H ooger-onderwijswet van de afdeel ing 
gymnasium van het Christelijk lyceum te 
AJmelo van de Vereenig ing voor Christe
liJk m11delbaar en voorbere idend hooger 
ond~rw1Js voor T wente en omgeving, ge
vestigd te Almelo. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen 1\finister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
AJJril 1932, n°. 3569 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en M iddelbaar Onderwijs; 

Gelet op al't ikel 157 der Hooger-onderwij s
wet· 

D~n Raad van State gehoord {advies van 
24 Mei 1932, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 J uni 1932, n° . 6357, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Septembe1· 1932 de a f

dee l ing gymnas ium van het Ch ristelij k lyceum 
~ Almelo van de Vereen iging voor Ch riste
hik 1::11ddelbaar en voorbereidend hooger on
derw1Js voor Twente en omgeving te A lmelo 
opni~~tw ,·oor een tijdvak van zes jaren aan 
te w1Jzen als bevoegd om, -~et inachtneming 
der desbetreffende wetteltJke voorschriften 
aan haar leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot un ivers ita ire stu
?iën a_f te geven, dat met het getuigschrift, 
111 art1 kei 11 der H ooger-onderwijswet ver
meld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is ~elast met de uitvoering 
van dit be 1,ut, dat 111 het Staatsblad zal" wor
den geplaatst, en waarvan afschr ift zal wor
den gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 8sten J un i 1932. 

s. 287. 

WILHELMI NA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en lVetenschappen, 

J . Terp s tra. 
( Uitgeg . 5 Juli 1932 .) 

8 Juni 1932. BESLUIT, waarbij met toepas
sing van artikel 24 der Comptabil iteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het elfde H oofd
~tuk der Rijksbegrooting voor het dienst.. 
Jaar 1931 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het elfde H oofd
stuk der Rijksbegrooting voor het d ienst
jaar 1932. 

s. 288 . 

9 J uni 1932. BESLUIT tot intrekking van 
het Reglement voor de K ustvisscherij 
raden . 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 14 Ap ril 1932, n°. 999 afdeelina 
Visseherijcn ; ' 

0 
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· Gelet op Ons besluit van 19 September 1910 
(Staatsblail n°. 284), tot vast~telling van een 
Reglement voor de kustvisscherijraden, laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 24 De
cember 1924 (Staatsblad n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1932, n° . 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zaken en Arbeid van 3 Juni 
1932, n°. 2548, afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1932 in te. trekken Ons 

besluit van 19 September 1910 (Staatsblad 
n°. 284), tot vaststelling van een Reglement 
voor de kustvisscherijraden. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister ván Economische Zaken en Arbeid,' 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 21 J uni 1932.) 

s. 289. 

9 Juni 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art.16, lid 3, der Visscherij
wet (Staatsblad 1931, n°. 410). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 19 April 1932, no. 1027, Afdee
ling Visscherijen; 

Gelet op artikel 16, Jid 3, laatsten zin, der 
Visscherijwet (Staatsblad 1931 n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1932, n°. 49); 

,Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zaken en Arbeid van 3 Juni 
1932, n°. 2547, afdeeling Visscherijen; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met ingang van -1 Juli 1932 te. bepalen: 
Eenig artikel. 

Voor de toepassing van het bepaalde in 
artikel 16, lid 3, der Visscherijwet (Staatsblad 
1931, n°. 410) zijn te beschouwen 11-ls: 

1. rivieren : 
a. de Rijn, de Maas en alle andere stroo

mende wateren, welke met de twee eerst
genoemde in open gemeenschap staan en 
water daarvan afvoeren ; 

b. de Hollandsche IJssel beneden de af
damming bij Gouda ; 

c. de Overijsselsche Vecht, het Zwarte 
Water en het Zwolsche diep; 

d. de Donge beneden de lijn , gaande van 
de punt van samenvloeiing met de 's-Graven
moersche vaart, haaks over den stroom ; 

e. het Oude Maasje en het Zuiderkanaal 
tot de Putsteeg, de afgesloten Maas en het 
Heusdensche Kanaal ; 

/. de aan de wateren, genoemd onder a-e, 
gelegen open havens: 

g. alle inhammen, kreken, spranken, killen 
en gaten, welke met de onder a- e genoemde 
wateren in open gemeenschap staan. 

2. binnenwateren : 

alle overige wateren, waarin binnenvisscherij 
wordt uitgeoefend, met uitzondering van binnen 
een erf gelegen afgesloten vischwater en door 
Ons erkende vischkweekerijen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stat-e. 

Het Loo, den 9den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De lJf inister va.n Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Verschuur. 
( Uitgeg. 21 Juni 1932.) 

s. 290. 

10 Juni 1932. WET, houdende tijdelijke 
maatregel en tot hulpverleening aan de 
melkveehouderij . 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten· 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschelijk is , tijdelijk maatregelen te 
treffen tot hulpverleening aan de melkvee
houderij; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
1 °. ,,Onzen Minister": Onzen met de za-

ken van ~en Landbouw belasten Minister; 
2°. ,,zmvelproducten" : 
boter in den zin van artikel 1 der Boterwet ; 
kaas in den zin van artikel 1 van het K aas-

besluit (Staatsblad 1927, n° . 396) ; 
melkproducten in den zin van artikel 1 ván 

Ons besluit van 18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 
281) of artikel 1 der wet van 19 December 
1930 (Staatsblad n°. 482 ), tot regeling van 
den uitvoer van mell(producten en van ge
pasteuriseerde en gesteriliseerde melk en 
room; 

de waar, al dan niet verwerkt, welke nader 
door Onzen Minister voor de uitvoering van 
deze wet als zuivelproduct zal worden aange
wezen. · 

Mede wordt tot zuivelproduct gerekend de 
waar, welke kennelijk als zoodanig voorhan
den is ; 

3°. ,,margarine" : de waar, al dan niet 
verwerkt, bedoeld in arti kel 1 der Boterwet; 

4 °. ,,andere spijsvetten" : zoodanige spijs
vetten, al dan niet verwerkt, als naa"r het 
oordeel van Onzen Minister , gebezigd zijn of 
kunnen worden, om boter of margarine te 
vervangen; 

5°. ,,wereldmarktprijs": de prijs , berekend 
naar een of meer door Onzen Minister aan te 
wijzen buitenlandsche noteeringen. 

2. 1. Voor de uitvoering van deze wet doet 
Onze Minister zich bijstaan door een rechts
persoonlijkheid bezittend lichaam, genaamd: 
Crisis-Zuivel-Centrale. 

2. In het bestuur der Crisis-Zuivel-Centrale, 
waarvan de leden door Onzen Minister wor
den benoemd, zijn, rechtstreeks of middellijk, 
vertegenwoordigd de door Onzen Minister 
aangewezen groepen van georganiseerde zui
velproducenten, veehouders, producenten van 
margarine of andere spijsvetten alsmede han
delaren en consumenten. Middellijke verte
genwoordiging geschiedt door aanwijzing van 
een vertegen\\'oordiger in eene Commissie voor 
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Advies aan het Bestuur, welke zooveel mo
gel ijk door een der bestuursleden gepresideerd 
wordt. 

3. Onze Minister is bevoegd daarenboven 
andere personen tot bestuursleden te benoe
men of als vertegenwoordiger in een Com
missie voor Advies aan het Bestuur aan te 
wijzen . 

4. De leden van het bestuur kunnen door 
Onzen Minister, zoo noodig, worden ontslagen 
en een aanwijzing als vertegenwoordiger in 
eene Commissie voor Advies aan het Bestuur 
kan door hem , zoo noodig, worden ingetrok
ken. 

5. De Statuten moeten voldoen aan de 
voorwaarden, bij algemeenen maatregel van 
bestuur met betrekking tot de inrichting, taak 
en werkwijze gesteld en behoeven, ongeacht 
hetgeen daarvoor overigens is vereischt, om 
het lichaam in verband met deze wet werk
zaam te kunnen doen zijn , Onze goedkeuring. 

3. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan worden verboden of niet dan voor
waarde! ijk toegestaan het vervoeren, verkoo
pen, voorhanden hebben of afleveren van zui
vel producten, welke niet op daarbij nader te 
bepalen wijze zijn voorzien van een merk, 
uitsluitend voor de uit.voering van deze wet, 
door Onzen Minister vastgesteld. 

2. Het in het vorige lid bepaalde is niet 
van toepassing op zuivelproducten, waarvan 
kan worden aannemelijk gemaakt, dat zij voor 
eigen gebruik aanwezig zijn of voor recht
streekschen uitvoer of wederuitvoer bestemd 
en waarvoor ontheffing is verleend door het 
Bestuur der Crisis-Zuivel-Centrale. 

4. 1. Merken, als bedoeld in het vorige ar
tikel , worden door de Crisis-Zuivel-Centrale 
aan door haar, met inachtneming van de 
dienaangaande bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen voorschriften , erkende zui
velproducenten, melkveehouders als bedoeld in 
het tweede lid van dit artikel en erkende or
gan isaties van deze melkveehouders, erkende 
organisaties van zuivelproducenten en erkende 
importeurs van zuivelproducten verstrekt te
gen betaling van bedragen, door Onzen Mi
nister telkens voor een bepaald tijdsbestek 
vastgesteld. 

2. Onze Minister stelt het bedrag, tegen be
taling waarvan merken voor eenig zuivelpro
duct worden beschikbaar gesteld, uitgaande 
van den wereldprij s van dat product, zoodanig 
vast, dat uit de opbrengst der merken na 
aftrek der onkosten en terugbetalingen, als 
bedoeld in dit artikel lid 3, aan erkende melk
veehouders, die melk hebben afgeleverd, aan 
erkende zuivelproducenten of eigen me] k tot 
zuivelproducten hebben verwerkt, een zooda
nige toeslag op den melkprij s kan worden 
gegeven, dat daardoor een richtprijs kan wor
den bereikt, zooveel mogelijk overeenkomende 
met de onmisbare productiekosten. 

3. Worden gemerkte zuivelproducten uit
gevoerd, dan wordt per eenheid een gelijk 
bedrag a ls in het bij artikel 5 bedoelde Crisis
Zuivel -Fonds voor deze producten gestort is, 
aan den belanghebbende terugbetaald . 

4. Door Onzen Minister worden geen be
dragen en prijzen, als bedoeld in het tweede 
lid , vastgesteld , dan nadat de door hem aan-

gewezen organisaties van zuivelproducenten 
in de gelegenheid zijn gesteld, daarover hare 
meening te doen kennen. 

5. 1. De opbrengst. der merken wordt door 
de Crisis-Zuivel-Centrale gestort in een fonds,. 
genaamd: Crisis-Zuivel-Fonds, waarvan de in
komsten volgens de bij en krachtens deze wet 
gestelde regelen ten behoeve van het melk
veehoudersbedrijf worden verdeeld. 

2. Het beheer van genoemd fonds wordt 
opgedragen aan de Crisis-Zuivel-Centrale on
der bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stell en be pal in gen. Onze Minister kan 
de Crisis-Zuivel-Centrale daartoe doen bij
staan door een of meer door hem aan te 
wijzen personen. 

3. Door Ons kunnen ter uitvoering dezer 
wet uit 's Rijks kas aan het Crisis-Zuivel
Fonds rentedragende voorschotten worden ver. 
strekt. 

6. 1. Bij a lgemeenen maatregel van be
stuur kan worden verboden of niet dan voor
waardelijk toege taan: 

a. het vervoeren, voorhanden hebben of af
leveren van margarine of van mengsels van 
margarine met boter of andere vetten. Onder 
de voorwaarden kan zijn begrepen, dat aan 
door den Minister gestelde eischen betreffen
de het gewicht per verkoopseenheid, de ver
pakking, het aanbrengen van een merk, uit
sluitend voor de uitvoering van deze wet, 
door Onzen Minister vastgesteld, en de sa
menstelling, wat betreft het botergehalte, 
moet worden voldaan. 

b. het uitvoeren of ten uitvoer aanbieden 
van margarine, samengesteld overeenkomstig 
de krachtens deze wet gegeven voorschriften. 

2. Voor de in lid 1 bedoelde gemengde 
waar kan als eisch overeenkomstig hetzelfde 
lid van dit artikel', gesteld worden, dat zij 
een percentage inheemsche boter moet be
vatten, hetwelk 50 ten honderd niet te boven 
mag gaan. 

3. Maatregelen, krachtens dit artikel geno
men, kunnen bepalingen bevatten, afwijkendè 
van de bij het in werking treden dezer wet 
ten aanzien van margarine geldende wette
lijke bepalingen. 

4. Het in het eerste lid bepaalde is niet 
van toepassing ten aanzien van de waar, 
waarvan kan worden aannemelijk gemaakt, 
dat zij voor eigen gebruik aanwez ig is en 
waarvoor ontheffing is verleend door het Be
stuur der Crisis-Zuivel-Centrale. 

7. 1. Merken , als in het vorige artikel be
doeld, worden door de Crisis-Zuivel-Centrale 
aan door haar, met inachtneming van de 
dienaangaande bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen voorschriften, erkende mar-
garineproducenten verstrekt. . 

2. De prijs der merken voor margarme 
wordt bepaald in verband met het verschil 
tusschen de productieprijzen van margarine 
en boter, zoodanig dat de verhouding tusschen 
de verkoopprijzen zoo constant mogelijk wordt 
gehouden . De prijs der merken voor mengsels 
van margarine met boter wordt zoodanig be
paald, dat bij verhooging van het boterge
halte het bedrag lager wordt en dit bij het 
maximum botergehalte, in a rtikel 6, lid 2, 
bedoeld, alleen de kosten van aanmaak be-



253 10 Ju N r (S. 490) 1932 

dragen zal, terwijl alsdan voor het merk op 
de boter van het hiervoor in het Crisis-Zuivel
Fonds gestorte bedrag ten hoogste 20 pct. aan 
den margarineproducent zal worden terugbe
taald. 

8. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden verboden of niet dan voorwaarde
lijk toegestaan het vervoeren, verkoopen, 
voorhanden hebben of afleveren van andere 
spijsvetten, waarvan de verpakking niet voor
zien is van een door Onzen Minister uitslui
tend tot dit doel vastgesteld merk. 

9. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan den margarinefabrikanten worden toege
staan niet met boter gemengde margarine, 
onder een tot dit doel vast te stellen merk, 
tot een door Onzen 1inister te bepalen hoe
veelheid, zooveel mogelijk in evenredigheid 
van elks gewone productie, te fabr iceeren en 
tegen een door Onzen Minister te bepalen 
prijs te zijner beschikking te stellen ter distri
butie tot een eveneens door Onzen Minister te 
bepalen prijs onder het behoeftige deel der 
bevolking. 

10. 1. Merken, als bedoeld in artikel 8, 
worden door de Crisis-Zuivel-Centrale aan 
door haar, met inachtneming van de dien
aangaande bij algemeenen maatregel van be
stuur te stell en voorschriften, erkende produ
-centen en importeurs van andere spijsvetten 
verstrekt tegen betaling van bedragen, door 
Onzen Minister telkens voor een bepaald 
-tijdsbestek, de door hem aangewezen organi
saties van producenten gehoord, vastgesteld. 

2. De bedragen, in het vorige lid bedoeld, 
worden zoodanig vastgesteld, dat zooveel mo
gelijk het op de vrije markt voorkomende 
prijsverschi l tusschen margarine en andere 
·spijsvetten onder de werking van deze bepa-
1ingen gehandhaaid blijft. 

3. De opbrengst van de merken wordt, on
der aftrek van de kosten van aanmaak, ge
stort in het Crisis-Zuivel-Fonds. 

ll. 1. Uit het Crisis-Zui vel-Fonds wordt 
door of namens de Crisis-Zuivel-Centrale, aan 
ben die mei k of room hebben afgeleverd aan 
door de Crisis-Zuivel-Centrale erkende zuivel
producenten en aan melkveehouders als be
doeld in artikel 4, lid 2, eene uitkeering ge
•daan volgens door Onzen Minister te stellen 
regelen. Het bedrag, waarmede de verkregen 
netto-prijs van verkochte zuivelproducten den 
wereldmarktprijs, bedoeld in artikel 4, te bo
ven gaat, wordt zooveel mogelijk voor de be
rekening van de uitkeering geacht in de eerste 
plaats te strekken ter bereiking van den richt
prijs voor de melk. Bij de te stellen regelen 
wordt uitgegaan van de afgeleverde hoeveel
heid mei kvet. 

2. De kosten, aan de uitvoering van deze 
l'vet verbonden, worden bestreden uit de mid
delen van het Cris is-Zuivel-Fonds. 

12 . 1. De erkenning door de Crisis-Zuivel
,Centrale, bedoeld in de artikelen 4, 7 en 10, 
kan, ingeval van niet nakoming van de daar
voor gestelde voorwaarden, of indien de be
trokkene overigens de juiste uitvoering van 
deze wet ernstig in gevaar brengt, te all en 
tijde door de Crisis-Z,Livel-Centrale of, zoo 
noodig, door Onzen Minister worden inge

·trokken. 

2. Van de intrekking der erkenning door 
de Crisis-Zuivel-Centrale staat den belang
hebbende binnen zeven dagen na de mede
deel ing daarvan beroep open bij Onzen Mi
nister. Eene overeenkomstige bepaling zal ten 
aanzien van de weigering der erkenning door 
de Crisis-Zuivel-Centrale worden opgenomen 
in den algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in het eerste lid der artikelen 4, 7 en 10. 

3. Van den betrokkene kan het stellen van 
eene bankgarantie worden geëischt, welke in 
geval van de overtredingen, bedoeld in lid 1 
van dit artikel , geheel of gedeelte lijk aan het 
Crisis-Zuivel-Fonds vervalt; hem staat binnen 
zeven dagen na de mededeeling daarvan be
roep open bij Onzen Minister. 

4. Onder de voorwaarden voor erkenning 
als zuivelproducent ontbreekt niet de bepa-
1 ing, dat voldoende zekerheid wordt gesteld 
ten aanzien van het onverkort uitbetalen, 
zonder verrekening op andere betalingen, van 
de uitkeering, bedoeld in artikel 11, aan de 
leveranciers van de melk. 

13. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan worden bepaald, dat, t ijdelijk, in 
afwijking zoo noodig van de te dien aanz ien 
geldende wettelijke voorschriften, in de door 
Onzen Minister aangewezen soorten brood een 
door hem telkens voor een bepaald tijdvak 
vast te stellen hoeveelheid melk of zuivel
producten moet zijn verwerkt. 

2. De algemeene maatregel van bestuur, in 
het vorige lid bedoeld, geeft aan de hoeveel
heden, waarvan verwerking in het brood ten 
hoogste kan worden voorgeschreven en bevat 
voorts voorschriften betreffende de controle 
op de naleving van de krachtens dit artikel 
uit te vaardigen voorschriften. 

14. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorwaarden worden gesteld betref
fende den verkoop, het vervoer en de afleve
r ing van consumptiemelk. 

15. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan aan de Crisis-Zuivel-Centrale de bevoegd
heid worden gegeven zuivelproducten aan te 
koopen en weder te verkoopen. 

16. 1. Overtreding va n een der krachtens 
deze wet vastgestelde voorschriften wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste f 10,000. 

2. Het feit wordt beschouwd als eene over
tred ing. 

3. Voorwerpen, den veroordeelde toebehoo
rende, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding is gepleegd, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

4. De rechter kan de openbaarmaking van 
zijne uitspraak gelasten. 

17. Indien de overtreding, omschreven in 
1 het voorgaand arti kei, is gepleegd door of 

vanwege eene naarnlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of eene stichting, wordt 
de skafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen de leden van het bestuur 
en/of tegen den beheerder of de beheerders. 
Geen straf wm'dt uitgesproken tegen hem, van 
wien bl ijkt, dat de overtred ing buiten zijn 
toedoen is gepleegd. 

18. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn belast, beha! ve de bij arti-
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kei 141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren van invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. zij, die daartoe bij algemeenen maatre
gel van bestuur zijn aangewezen. 

19. 1. Zij , die met het opsporen van de 
overtredingen van deze wet zijn belast, zijn 
bevoegd daartoe elke plaats, daaronder be
grepen be loten lokalen, erven en wonmgen 
te betreden. 

2. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
~~ v= d= ~~= • rm. .. . 

3. In woningen treden ZIJ tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 
van een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie, en in gemeen
ten, waar geen commissaris is, van den b_urge
meester. Van dit binnentreden wordt bmnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doel melding gemaakt .. 

20. Wij behoudens Ons de bevoegdheid voor, 
bij algemeenen maatregel van bestuur, zoo 
noodig met betrekking tot de uitvoering van 
dezé ,;et nadere regel en te steil en of Onzen 
Minister, onder door Ons te stellen voorwaar
den daartoe bevoegdheid te verleenen. 

Û. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: Crisis-Zuivel wet, met vermelding 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

22. Door Ons kunnen, onder nadere door 
Onzen Minister te bepalen voorwaarden, na 
de afkondiging dezer wet, en voordat zij vol
ledig tot uitvoering is gekomen, gedurende 
ten hoogste 3 weken uitkeeringen worden ver
strekt aan melkveehouders, berekend naar een 
bedrag van f 0.75 per melkgevende koe per 
week. 

De hieraan verbonden kosten wor_den in re
kening gebracht aan het Crisis-Zuivel-Fonds. 

23. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. Zij 
vervalt, tenzij verlengd bij de wet, met in
gang van den 1 October 1935. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten paleize Het Loo, den l0den 

Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J . Vers c huur. 
( Uitgeg. 21 Juni 1932.) 

s. 291. 
10 J uni 1932. BESLUIT tot schorsi ng van 

een besluit van den raad der gemeente 
Didam van 12 Mei 1932, waarbij aan een 
aantal ingezetenen vergunning werd ver
leend tot aansluiting hunner perceelen 
op de aan te leggen rioleering, de gele
genheid tot aansluiting nog nader werd 
opengesteld en tot het zoo noodig _h_effen 
van een belasting op de aanslu1tmgen 
werd besloten. 

Geschorst tot 1 Januari 1933. 

s. 292. 

13 Juni 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland d.d. 2 December 1931, n°. 
95, waarbij de onbewoonbaarverklaring, 
door den raad der gemeente Amsterdam, 
van zes woningen in het perceel Lange 
Niezel 24, al daar, is gehandhaafd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Mei 1932, n°. 2421 M/P.A., Afdeeling 
Volksgezondheid, betreffende het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oo,·dholland, d.d. 
2 December 1931, n°. 95, waarbij de onbe
woonbaarverklaring, door den raad der ge
meente A nisterda,n, van zes woningen in het 

, perceel Lange Niezel 24, aldaar, is gehand
haafd; 

Ovenvegende, dat de gemeenteraad de be
doelde woningen onbewoonbaar heeft ver
klaard, en dat Gedeputeerde Staten die ver
klaring hebben gehandhaafd, omdat de wo
ningen ongeschikt zijn ter bewoning en niet 
door het aanbrengen van verbeteringen in 
bewoonbaren staat kunnen worden gebracht, 
welke onge chiktheid volgens het raadsbesluit 
voortvloeit uit: a. onvoldoende gelegenheid 
voor luchtverversching; b. onvoldoende in
richting van den toegang; c. ouden, vervallen 
toestand; en d. brandgevaarlijken toestand, 
waarbij, voor één der woningen, nog komt: 
e. onvoldoende voorziening met daglicht; en 
/. het in slechts één vertrek vereenigd zijn 
van àlle bestanddeelen der .woning; 

Overwegende, dat volgens art\kel 25, eerste 
Jid van de Woningwet een wonmg onbewoon
ba~r wordt verklaard, indien zij ongeschikt 
is ter bewoning en niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kan 
worden gebracht; 

dat bij een ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat de toegang tot de hierbedoelde woningen 
aan rede! ij ke eischen vol doet: dat de toe
treding van daglicht tot elk van die won!ngen 
voldoende is; en voorts, dat de wonmgen 
kunnen worden verbeterd door: verruiming 
van de gelegenheid voor luchtverversching ; 
vernieuwing van deelen, die daarvoor in aan
merking komen en bekleeding van hou_ten af
scheidingen met niet-brandbaar materiaal ; 

dat in verband met een en ander moet 
worden aangenomen, dat de woningen -:: voor 
zoover zij onvoldoende bewoonbaar z1Jn -
door het aanbrengen van verbeteringen in be
woonbaren staat kunnen worden gebracht met 
dien verstande, dat zij geschikt kunnen wor
den gemaakt voor bewoning ieder door een 
of meer personen; dat éénkamenvonin~en 
zich in het bijzonder leenen voor bewonmg 
door alleenwonende personen, ook en juist in
dien all e deelen der woning in één vertrek 
zijn vereenigd; 

dat in verband hiermee - en aangezien 
aan de tweede voonvaarde, die de wet stelt 
voor onbewoonbaarverklaring, niet is voldaan 
- die verklaring is uitgesproken in strijd met 
de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale en 
artikel 26, zesde lid, van de Woningwet ; 
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Den Raàd van State gehoord (advies van 
31 Mei 1932, n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 8 Juni 1932, n°. 4570 M/P.A., 
Afdeel ing Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noord,.Holland, d.d. 2 December 1931, 
n°. 95, te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Juni 1932. 

s. 293. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 1 Juli 1932.) 

13 Juni 1932. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van in werking treden van de 
wet van den 3lsten Juli 1930 (Staatsblad 
n°. 342), houdende vaststelling van voor
schriften omtrent openbare wegen (Wegen
wet). 

l nrwerlcingtreding op 1 October 1982. 

s. 294. 

13 Juni 1932. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van in werking tred!ln van het 
besluit va.n den 5den April 1932 (Staatsblad 
n°. 138), tot uitvoering va.n de artikelen 33, 
36 en 41, tweede lid, van de Wegenwet 
(Wegenleggersbesluit). 

ITl(Werkingtreding op 1 October 1982. 

s. 295. 

13 Juni 1932. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip van in werking treden van de wet 
van den 3lsten Juli 1930 (Staatsblad 
n°. 344), tot wijziging van artikel 2 van 
de Waterstaatswet 1900. 

ln.werlcingtreding op 1 October 1982. 

s. 296 . 
13 Juni 1932. BESLUIT, waarbij met toe

passing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige arti kelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 297. 

14 Juni 1932. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 Januari 
1927 (Staatsblad n°. 17 Al, waarbij: 

1 °. aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van Krankzinnigen in Neder
land, gevestigd te Utrecht, vergunning 

wordt verl eend om van de Stichting " Vo. 
gelenzang" welke in de gemeenten B enne
broek, Bloemendaal en Hillegom zal 'Wor
den tot stand gebracht, vier paviljoenen 
in te richten tot een gesticht voor krank~ 
zinnigen, en 

2°. van die stichting de beide obser
vatiepaviljoenen worden aangewezen al& 
eene inrichting, die niet als gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wan:.. 
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 9 Juni 1932, n°.' 3477, afdeeling Arm
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 26 Ja

nuari 1927 (Staatsblad n°. 17 A) nader de 
volgende wijziging wordt gebracht: 

In het 2de lid van artikel 5 wordt in plaats 
van "31 December 1931" gelezen " 31 Decem
ber 1936" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 14den Juni 1932. 

s. 298. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 1 Juli 1932.) 

15 Juni 1932. BESLUIT, houdende tijdelijke 
verlaging van de presentie- en onderzoek
gelden, onderscheidenlijk van de leden, 
de plaatsvervangende leden en den secre
taris der Staatscommissie, belast met het 
afnemen van het notarieel examen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 18 April 1932, l • Afdeeling C, 
n°. 990; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
presentie- en onderzoekgelden, onderscheidenlijk 
van de leden, de plaatsvervangende leden en 
den secretaris der Staatscommissie belast met 
het afnemen van het notarieel examen, tijdelijk 
te verlagen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1932, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 10 Juni 1932, 
l• Afdeeling C, n°. 949; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het Koninklijk besluit van 4 J uni 

1878 (Staatsblad n°. 81), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 15 Augustus 1929 (Staatsblad 
n°. 420) worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

Het tweede lid van artikel 9 wordt tijdelijk 
gelezen als volgt : 

,,Voor het bijwonen van de vereischte bijeen
komsten bedragen de presentiegelden van de 
leden en de plaatsvervangende leden der 
Commissie tien gulden per dag en van haren 
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secretaris zes en een halven gulden per dag." 
Het derde lid van artikel 9 wordt tijdelijk 

gelezen als volgt : 
,,Voor het onderzoek. hetwelk niet in bijeen

komsten wordt gehouden, wordt aan elk der 
daarmee belaste leden als vergoeding toegekend 
een bedrag van vier gulden voor het door hem 
aldus onderzocht schriftelijk werk van iederen 
gegadigde, die aan het derde gedeelte van het 
examen heeft deelgenomen." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst en is voor een tijdvak van drie 
jaren van kracht. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer, 

Het Loo, den 15den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister i·an Justitie, J. 'Don n er. 
( Uitgeg. 16 Juni 1932.) 

s. 299. 

15 Juni 1932. BESLUIT tot wijziging van het 
reglement voor de Rijks hoogere burger
scholen, vastgesteld bfi Koninklijk besluit 
van 10 Juli 1926 (Staatsblad n°. 231), 
gewijzigd bij Koninkl\ik besluit van 19 Ja. 
nuari 1928 (Staatsblad n°. 6). 

Wij WILHELMir A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwij~, Kunsten en Wetenschappen van 
19 April 1932, n°. 5591•"• afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderw~js ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Reglement voor de Rijks hoogere burger
scholen, vastgesteld bii Ons besluit van 10 .Juli 
1926 (Staatsblad n°. 231) en gewijzigd bij Ons 
beslnit van 19 Januari 1928 (Staatsblad n°. 6), 
nader te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1932, n°. 39); 

Gezien hPt nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 10 Juni 1932, n°. 6603, a.fdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. I. Artikel 5 van voornoemd Reglement 

wordt gelezen als volgt : 
Is de directeur wegens ziekte of om andere 

reden alwezig, dan doet hij hiervan aanstonds 
mededeeling aan den inspecteur en aan de 
plaatselijke commissie van toezicht. 

Verkeert de directeur door plotselinge 
ongesteldheid of andere wettige redenen in de 
onmogelijkheid om aan het voorschrift van het 
vorige lid te voldoen, dan geeft de oudste 
leéraar der school van het gebeurde ten spoe
digste kennis aan den Minister, aan den inspec
teur en aan de plaatselijke commissie van 
toezicht. 

Art. II. Artikel 6 van het Reglement wordt 
gelezen als volgt : 

Tenzij een leeraar door ongesteldheid of 
andere wettige red enen verhinderd is onderwijs 
te geven, mag hij dit niet nalaten zonder 
vergunning van den directeur. 

Art. III. In den tweeden volzin van artikel 15 
(nieuw 13) wordt in plaats van "ten minste 
vier maal" gelezen : ten minste drie maal. 

Art. IV. Artikel 20 (nieuw 18) van het 
Reglement wordt gelezen als volgt : 

De werkzaamheden van de bedienden der 
school worden geregeld bij eene door of vanwege 
den Minister vastgestelde instructie, welke de 
directeur aan dit personeel bij zijne indienst
treding ter hand stelt. 

Art. V. In de tweede alinea van artikel 21 
(nieuw 19) wordt in plaats van "de eerste helft 
der maand Juli" gelezen: Juni of Juli. 

Art. VI. Aan artikel 24 (nieuw 22) wordt een 
nieuw eerste lid toegevoegd, luidende als volgt: 
Over de bevordering van de leerlingen naar 
eene hoogere klasse beslist de vergadering van 
leeraren bij meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen beslist de directeur. 

Het eenig lid volgens de tegenwoordige 
redactie blijft als tweede lid gehandhaafd. 

Art. VII. Het tweede lid van artikel 2 en de 
artikelen 7 en 8 vervallen. 

Art. VIII. De ai:tikelen 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
en 27 worden onderscheidenlijk genummerd 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 en 25. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

s. 300. 

J. T e r p s t r a. 
(Uitgeg. 28 Juni 1932.) 

16 Juni 1932. BESLUIT, houdende vrijstel 
ling van wegenbelasting voor in Japan 
wonende of gevestigde houders van mo
torrijtuigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 25 Mei 1932, n°. 153, Directe 
Belastingen; 

Gezien artikel 6, 3e lid , der Wegenbela. 
tingwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1932, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Juni 1932, n°. 146, 
Afdeel ing Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art . 1. Aan in Japan wonende of gevestig
de houders van motorrijtuigen wordt voor de 
in Japan thuis behoorende automobielen en 
motorrijwielen, waarmede zij op openbare we
gen in N ederland rijden of doen rijden, te 
dier zake vrijstelling van wegenbelasting ver
leend, zoolang aan in Nederland wonende of 
gevestigde houders van motorrij tuigen voor 
de in Nederland thuis behoorende automobie
len en motorrijwielen, in Japan een gelijke 
v1·ijstell ing van de belasting op motorrijtuigen 
wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld bij art. 1 wordt 
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slechts verleend voor een tijdvak van drie 
achtereenvolgende maanden voor motorrijtui
gen die in J apan zijn ingeschreven als toe
behoorende aan houders die daar te lande 
wonen of geyestigd zijn, en die bestemd zijn 
voor het persoonlijk gebruik van den houder. 

3. Onze Minister van F inanciën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Di t besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 16den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg . 1 Juli 1932.) 

s. 301. 

17 J uni 1932. WET, houdende bijzondere 
maatregelen ten aanzien van loopende 
pachtovereenkomsten. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de heerschende bui
tengewone t ijdsomstandigheden wenschelijk is 
bijzondere maatregelen te treffen ten aauzien 
van loopende pachtovereenkomsten; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. Pachtovereenkomst: eene huurovereen

komst, als bedoeld in den Zevenden Titel van 
het Derde Boek van het Burgerl ijk Wetboek, 
waarbij het gehuurde goed bestaat uit eene 
hoeve of los la nd. 

b. Hoeve: land met de daarbij behoorende 
gebouwen en het roerend toebehooren. 

c. Verpachter: den verhuurder bij eene 
pachtovereenkomst. 

d. Pachter: den huurder bij eene pacht
overeenkomst. 

e. Pachtprijs: den huurprijs bij eene pacht
overeenkomst. 

2. De pachter bij eene pachtovereenkomst, 
aangegaan voor 1 J anuar i 1932, die van oor
deel is, dat van hem in verband met de heer
.schende buitengewone tijdsomstandigheden 
niet in redelijkheid kan worden gevorderd 
den bedongen pachtprijs te voldoen, kan, tel
kens uiterlijk binnen 14 dagen na het verval
len van eenen termijn, zich bij verzoekschrift 
wenden tot den kantonrechter, binnen wiens 
kanton het gepachte of het grootste deel daar
van gelegen is, ten einde eene geheele of ge
,deel telijke ontheffing van d e betaling te be
komen. 

Zool ang op een tijdig ingediend verzoek
schrift niet is beslist, wordt de verpl ichting 
tot betaling van den pachttermijn opgeschort. 

3. De kantonrechter geeft een ontvangst
bewijs af en roept den pachter en den ver
pachter zoo spoed ig mogelijk bij aangeteeken
den brief op om voor hem te verschijnen. 

De kantonrechter is bevoegd tevens zoo
.danige personen op te roepen, wier verh?or hij 

L. & S. 1932. 

in verband met het bewerkstelligen van eene 
regeling, als in a rtikel 4 bedoeld, dienstig 
acht. 

Geeft de pachter zonder eene naar het oor
deel van den kantonrechter geldige reden van 
verhindering aan de oproeping geen gevolg, 
dan wijst de kantonrechter het verzoek af. 

4. Wanneer beide partijen aan de oproe
ping gevolg geven, tracht de kantonrechter 
eene voor beiden aannemelijke regeling te be
werkstelligen. 

K omt eene dergelijke regeling tot stand, 
dan legt hij haar neer in een proces-verbaal , 
dat voor beide partijen bindend is. 

5. Komt de regeling niet tot stand, dan 
roept de kantonrechter de partijen zoo spoe
di g mogelij k bij aangeteekenden brief op ter 
zitting van de kamer voor crisis-pachtzaken 
van het kantongerecht. 

Aan de behandeling door de kamer voor 
cris is-pachtzaken wordt, naast den kanton
rechter a ls voorzitter, deelgenomen door 2 niet 
tot de rechterlijke macht behoorende personen, 
di e deskundig zijn ten aanzien van de ver
houdingen op landbouwgebied. 

Wij benoemen, Gedeputeerde Staten ge
hoorp, voor elk kantongerecht de 2 in het 
vorige lid bedoelde, niet tot de rechterlijke 
macht behoorende, personen, benevens voor 
ieder hunner zoovele plaatsvervangers, als Wij 
dien tig zu llen oordeelen. Bij deze benoemin
gen dragen Wij zorg, dat noch het belang 
der pachters, noch dat der verpachters in de 
kamer voor crisis-pachtzaken overheerscht. 

6. De kamer voor crisis-pachtzaken behan
delt en beslist de zaak zoo spoedig mogelijk. 
H a re beslissing is met redenen omkleed. 

Bij hare beslissing omtrent geheele of ge
deeltelijke ontheffing van de verplichting tot 
betaling, let zij mede op de uitkomsten van 
vroegere jaren, gedurende welke het gepachte 
door denzel fden pachter van denzeifden ver
pachter was gepacht. 

7. In geval van geheele of gedeeltelijke 
ontheffing van de betaling van een termijn 
van den pachtprijs ingevolge deze wet wordt, 
voor zooveel dezen termijn betreft, de pacht
prijs in de oorspronkelijke pachtovereenkomst 
geacht te zijn bepaald op het bedrag, tot het
welk deze termijn is teruggebracht. 

8. De kamer voor crisis-pachtzaken deelt 
hare uitspraak schr iftelijk mede aan den ver
pachter, den pachter, a lsmede aan de be
langhebbenden, die tijdens de behandeling 
zijn opgekomen. 

Tegen deze beslissing is geen rechtsmiddel 
toegelaten, behoudens cassatie in het belang 
der wet. 

9. De kamer voor crisis-pacht2aken is be
voegd bij de toepassing van deze wet zooda
nige personen op te roepen, en, al of niet na 
beëediging, als getuigen of deskundi gen te 
hooren of te doen hooren a ls zij te harer voor
lichting noodig acht. Die personen zijn ver
pi icht te verschijnen en de gevorderde voor
lichting te verleenen. Zij worden opgeroepen 
bij aangeteekenden brief. 

Aan de verschenen personen wordt vergoe
ding toegelegd op den v0et van het Tarief 
van Gerechtskosten in Strafzaken. 

10, Ter zake van de werkzaamheden van 

17 
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het kantongerecht ingevolge deze wet worden 
aan belanghebbenden geen kosten in rekening 
gebracht. Deze kosten worden gedragen door 
den Staat. 

ll. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur te regelen, wat verder 
nood ig is voor de uitvoering van deze wet. 

12 . Deze wet kan worden aangehaald on
der den naam: ,,Crisis-pachtwet 1932". 

Zij treedt in werking met ingang van een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Zij zal van toepassing zijn op alle te1mijnen 
'Van pachtprijzen, vervallen na 12 Februari 
1932, ook indien deze reeds mochten zijn be
taa ld. 

Voor termijnen, die vóór den dag, in het 
tweede lid van dit artikel bedoeld, reeds zij n 
vervall en, moet het verzoekschrift, bedoeld bij 
artikel 2, worden ingediend binnen ééne 
maand na het in werking treden dezer wet. 

Indien de kamer voor crisis-pachtzaken be
s] ist, dat een reeds betaalde termijn behoort te 
worden verminderd, bepaald zij tevens den 
dag, vóór welken het te veel betaalde moet 
worden teruggegeven. 

13. Zoodra de heerschende bui tengewone 
t ijdsomstandigheden hebben opgehouden te be. 
staan, doch in ieder geval vóór 1 Januari 
1936, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet worden gedaan, waarbij de in
trekking van deze wet, zoomede de overgang 
tot den normalen toestand wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juni 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, J. Don n er. 
De M iniste,· van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 18 Juni 1932.) 

s. 302. 

17 J uni 1932. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van wegenbelasting voor in Oosten
rijk wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 25 Mei 1932, n°. 152, D irecte 
Belastingen; 

Gezien artikel 6, 3e lid, der Wegenbelas
tingwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1932, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 J uni 1932, n° . 92, 
Afdeel ing Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Aan in Oostenrijk wonende of ge
vestigde houders van motorrij tuigen wordt 
voor de in Oostenrijk thu is behoorende auto
mobielen en motorrijwielen, waarmede zij op 
openbare wegen in Nederland rijden of doen 
rijden, te dier zake geheele vrijstelling van 
wegenbelasting verleend, zoolang aan in Ne
derland wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen voor de in Nederland thuis be
hoorende automobielen en motorrijwielen, in 

Oostenrijk een gelijke vrijstelling van de be
lasting op motorrijtuigen wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld bij artikel 1, 
wordt slechts verleend voor de motorrijtuigen, 
bestemd tot personenvervoer, die in Oosten
rijk zijn ingeschreven als toebehoorende aan 
houders die daar te lande wonen of gevestigd 
zijn. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den lsten Augustus 1932. 

Onze voornoemde Ministe1· is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 17den Juni 1932. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg. 1 Juli 1932.) 

s. 303. 

18 Juni 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
het besl uit van den raad der gemeente 
Werkhoven d.d. 17 Maart 1932, waarbij 
aan W. G. van Ettekoven, aldaar, ver
gunning is verleend voor den bouw van 
een woonhuis met schuur op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Werkhoven, 
sectie C, n°. 326. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid, van 21 April 
1932, n°. 2859 M/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 28 April 1932, n°. 7299, a fdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende het be
sluit van den raad der gemeente W erkhoven 
d.d. 17 Maart 1932, waarbij aan W . G. van 
Ettekoven, aldaar, vergunning is verleend 
voor den bouw van een woonhuis met schuur 
op het perceel , kadastraal bekend gemeente 
Werkhoven, sectie C, n°. 326; 

0. dat volgens artikel 6, tweede lid, onder 
c. van de Woningwet, vergunning moet wor
den geweigerd voor ieder bouwplan, dat niet 
voldoet aan een voorschrift van de bouwver
ordening, waarvan geen vrijstelling is ver
leend ; 

dat het bouwplan van W. G. van Ettekoven 
niet voldoet aan voorschriften van de bouw
verordening van W erkhoven, vol gens welke op 
grooteren afstand dan 10 M. van een weg 
niet anders mogen worden bebouwd dan: boe
renhofsteden · en bijbehoorende gebouwen, 
schuren, villa's en tuinhuizen, die bij het 
hoofdgebouw worden opgetrokken - tot welke 
gebouwen het ontworpen woonhuis niet is te 
rekenen; en dat de gemeenteraad geen ge
bruik heeft gemaakt van zijne bevoegdheid 
om voorwaardelijke vrij steil ing te verleenen 
van bedoeld voorschrift; 

dat de vergunning mitsdien in strijd met de 
wet is verleend ; 

Gezien artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 7 Juni 1932, n°. 28); 
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Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
niste1· van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken van 14 Juni 1932, n°. 4820 
M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad der ge

meente W erkhoven d.d . 17 Maart 1932 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1932. 

s. 304. 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Za ken, 
Ruy s d e B eerenbrouc k. 

{ Uitgeg . 1 J uli 1932.) 

18 J uni 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 2 December 1931, 
n°. 109, waarbij onbewoonbaarverklaring, 
door den raad der gemeente Amsterdam, 
van woningen in het perceel Rozenstraat 
184 aldaar, is gehandhaafd. 

Wij WILHELMir A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken 
van 12 Mei 1932, n°. 2323 M/P.A., Afdee
ling Volksgezondheid, betreffende het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord,.Holland 
d.d. 2 December 1931, n°. 109, waarbij on
bewoonbaarverklar ing, door den raad der ge
meente Amsterda11, , van woningen in het per
ceel Rozenstraat 184, aldaar. is gehandhaafd; 

Overwegende, dat de gemeenteraad de be
doelde woningen onbewoonbaar heeft verklaard 
en Gedeputeerde Staten deze verklaring heb
ben gehandhaafd, omdat de woningen onge
schikt zijn ter bewoning en niet door het aan
brengen van verbeteringen in bewoonbaren 
staat kunnen worden gebracht; welke onge
sch iktheid volgens het raadsbesluit voortvloeit 
uit: a. onvoldoende gelegenheid voor lucht
verversching en b. brandgevaarlijken toe
stand ; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
lid van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard, indien zij ongesch ikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kan 
worden gebracht; 

dat bij een ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat de woningen voldoen aan redelijke eischen 
van bewoonbaarheid, daar de woningen aan de 
straatzijde een woonkamer bevatten met daar
achter een met dubbel met glas bezette deuren 
a fsluitbare slaapgelegenheid (alcoof) , een 
keuken en een in een voorportaal tot de wo
ningen gelegen privaat en bergkast; de ach
terwoningen een zeer ruime woonkamer, een 
keuken, een alcoof en een aan de buitenlucht 
grenzende slaapkamer, alsmede een portaal 
met privaat en bergkast; 

dat de in het raadsbeslui t vermelde gebre
ken kunnen worden opgeheven, onder cheiden-

lijk door het aanbrengen van venti latie
openingen en door het met brandvrij mate
riaal bekleeden van afscheidingen, die brand
gevaar opleveren; 

dat de voorwaarden, die de wet stelt voor 
onbewoonbaarverklaring derhalve niet zijn 
vervu ld en die verkla1·ing mitsdien is uitge
sproken in strijd met de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale Wet 
en artikel 26, zesde lid , van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 7 
Jun i 1932, n°. 27; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken van 14 Juni 1932, n°. 4821 
M/P.A., afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noord,.H olland d.d. 2 December 1931, 
n°. 109, te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarva n afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 18den Juni 1932. 

s. 305. 

WILHELMI~A. 
De Minister van Staat , 

1lfinister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 1 Juli 1932.) 

18 J iini 1932. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst der wet van 29 November 
1930 (Staatsblad n°. 441), tot regeling van 
den uitvoer alsmede wijziging en aan
vulling van de bepalingen betreffende 
den in- en doorvoer van kippen- en eenden
eieren, zooals deze is aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1932 (Staatsblad 
n°. 148) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 16 Juni 1932, 
Directie van den Landbouw, n°. 7668, afdeeling 
IV· · 

Gelet op artikel VII van de wet van 8 April 
1932 (Staatsblad n°. 148) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der wet van 29 November 1930 

(Staatsblad n°. 441), tot regeling van den 
uitvoer alsmede wijziging en aanvulling van 
de bepalingen betreffende den in- en doorvoer 
van kippen- en eendeneieren, zooals deze is 
aangevuld en gewijzigd bij de wet van 8 April 
1932 (Staatsblad n°. 148), algemeen bekend 
te maken door bijvoeging van dien t ekst in zijn 

' geheel bij dit besluit. 
Onze Minister van Economische Zaken en 

Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 18den Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Verschuur. 

(Uitgeg. 1 Juli 1932.) 
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TEKST DER WET 
van 29 November 1930 (Staatsblad n°. 441), 
tot regeling van den uitvoer, alsmede wijziging 
en aanvulling van de be]XJ,lingen betreffende 
den in- en doorvoer van kippen- en eenden
eieren, zooals deze is aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1932 (Staatsblad 
no. 148). 

Art. 1. H et is verboden, kippeneieren uit 
te voeren of aan eenig middel van vervoer tot 
uitvoer aan te bieden : 

a. welke niet zijn onderscheiden in overeen
stemming met eene indeeling in klassen, 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur, waarin niet ontbreekt het voorschrift, 
dat Onze met de zaken van den Landbouw 
belaste Minister bevoegd is, voor zooveel 
noodig, in afwijking van die indeeling, bijzon
dere klassen met bijzondere benaming vast 
te stellen; 

b. welke, voor zooveel betreft den uitvoer 
van eieren van door Onzen voornoemden 
Minister aangewezen klassen en naar door 
dien Minister aangewezen landen, niet zijn 
voorzien van een of meer duidelijk zichtbare 
en duurzame stempels, door dien Minister 
vastgesteld, overeenkomstig de daarbij aan
gaande grootte, vorm en kleur gegeven voor
schriften ; met dien verstande, dat op elk ei 
niet meer dan één stempel, betrekking hebbende 
tot de herkomst, voorkomt, en voorts geen 
andere of niet meer stempels voorkomen dan 
door Onzen voornoemden Minister bij algemeen 
voorschrift zijn toegelaten ; een en ander 
behoudens ontheffing, al dan niet voorwaarde
lijk, door dien Minister, in bijzondere gevallen ; 
tenzij in verband met bijzondere omstandig
heden, geschiedt geeno aanwijzing van landen 
na 1 Februari van het jaar, waarvoor de aan
wijzing geldt; 

r,. welke, voor zooveel N ederlandsche eieren 
betreft, niet zijn gesorteerd naar het gewicht, 
voor zooveel door Onzen voornoemden Minister 
daaromtrent met betrekking tot den uitvoer 
naar door hem daarbij aangewezen landen 
voorschriften worden vastgesteld ; 

d. op of aan welker verpakking niet zijn 
aangebracht mededeelingen betrefiende klasse, 
gewicht en afzender volgens regelen, bij alge
meenen maatregel van bestuur gesteld ; bij 
dezen algemeenen maatregel van bestuur kan 
worden bepaald, dat de onder c en de onder d 
bedoelde eischen niet gelden voor eieren van 
daarbij aangewezen kla sen en wordt aan Onzen 
voornoemden Minister de bevoegdheid ver
leend, voorschriften te geven omtrent de wijze, 
waarop deze mededeelingen moeten geschieden 
en op de verpakking moeten worden aan
~ebracht ; ten aanzien van eieren, welke niet 
m gesloten verpakking worden uitgevoerd of 
ten uitvoer aangeboden, kunnen door dien 
Minister, met afwijking van het bovenstaande, 
bijzondere bepalingen worden vastgesteld ; 

e. waarbij op het ei, op de verpakking of op 
eenig bij de waar gevoegd stuk andere dan de 
onder d bedoelde teekenen, cijfers of mede
deelingen voorkomen, herkomst, hoedanigheid, 
gewicht of hoegrootheid van de waar betreffende, 
welke in strijd zijn met eenig voorschrift be
trekkelijk tot den uitvoer van eieren ; 

/. waarvan de verpakking, voor zooveel 

Nederlandsche eieren betreft, niet voldoet aan 
door Onzen voornoemden Minister gestelde 
eischen; 

g. waarvan de verpakkingseenheid, voor 
zooveel Nederlandsche eieren betreft, eieren 
van verschillende soort of klasse inhoudt ; 

h. welke niet zijn vergezeld van een door 
Onzen voornoemden Minister vastgesteld ge
leidebiljet. 

Het is verboden kippeneieren, waarvan de 
uitvoer is toegestaan, uit te voeren langs 
andere dan de door Onzen voornoemden 
Minister in overleg met Onzen Minister van 
Financiën aangewezen kantoren. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen ten aanzien van ten uitvoer aange
boden uit ederland afkomstige kippen
eieren, de verpakking daarvan en de mede
deelingen in en op die verpakking nadere 
eischen worden gesteld met betrekking tot 
zindelijkheid, aanduiding van den tijd van 
verpakking en aanduiding van kleur. 

3. Ten aanzien van eendeneieren is het 
bepaalde in artikel 1 en het bepaalde in artikel 2, 
met uitzondering van het bepaalde omtrent 
aanduiding van kleur, van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat bovendien 
op de verpakking op duidelijk zichtbare wijze 
het woord "eendeneieren", of eenige vertaling 
daarvan, moet voorkomen. 

4. Als bewijs, dat de waar voldoet aan de bij 
en krachtens de voorgaande artikelen gestelde 
eischen, kunnen uitsluitend dienen door Onzen 
met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister voor11:eschreven geleidebiljetten, welke 
de zending tot aan den uitvoer moeten ver
gezellen, te zamen met merken, vastgesteld 
volgens artikel 10 der Landbouwuitvoerwet 
1929, welke door den daartoe gerechtigde op of 
aan de verpakking zijn aangebracht. 

De af~ifte van de in het eerste lid genoemde 
geleidebilj etten en het aanbrengen van de 
aldaar genoemde merken mag alleen geschieden 
door den daartoe gerechtigde op grond van of in 
verband met contröle door: 

a. instellingen, als bedoeld in artikel 11 
dier wet, voor zooveel hare leden of aange
slotenen betreft ; 

b. den Rijksvoorlichtingsdienst voor de 
Pluimveeteelt. 

Door Onzen met de Zaken van den Landbouw 
belasten Minister worden met betrekl{ing 
tot de onder b bedoelde contr3le nadere voor
schriften gegeven. 

De in dit artikel bedoelde geleidebilj etten 
moeten bij den uitvoer aan de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen worden aan
geboden. 

5. De bepalingen dezer wet zijn niet van 
toepassing ten aanzien van eieren, welke : 

a . ten getale van niet meer dan honderd 
worden uitgevoerd of ten uitvoer aangeboden, 
mits deze kennelijk niet voor den handel zijn 
bestemd; 

b. aanwezig zijn in of op middelen van 
vervoer en uitsluitend bestemd voor persoonlijk 
gebruik gedurende het vervoer van hen, die 
zich in of op dat middel van vervoer bevinden. 

Het in artikel 8, derde lid, der Landbouw
uitvoerwet 1929 bepaalde is ten aanzien van 
het verbod van uitvoer en ten uitvoer aanbieden 
van kippen- en eendeneieren, welke niet aan de 
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daarvoor gestelde eischen voldoen, van over
eenkomstige toepassing. 

5bis . De uitgifte van de in de voorgaande 
artikelen bedoelde geleidebiljetten geschiedt 
door: 

a. instellingen, aan welke ingevolge artikel 11 
der Landbouwuitvoerwet 1929 de uitreiking 
van de in artikel 10 dier wet bedoelde merken · 
of teekenen is opgedragen, voor zooveel hare 
leden of aangeslotenen betreft ; 

b. den Rijksvoorlichtingsdienst voor de 
Pluimveeteelt overeenkomstig door Onzen 
met de zaken van den La ndbouw belast en 
Minister gegeven voorschriften . 

De bepalingen in genoemd artikel 11 gelden 
mede t en aanzien van de uitgifte va n geleide
biljetten. 

De in genoemd artikel 11 bedoelde algemeene 
maatregel van bestuur kan mede bepalingen 
bevatt-en betreffende de geldigheid van de 
geleidebiljet,t en. 

6. Met het opsporen van de ingevolge deze 
voorschriften strafbaar gestelde feiten zijn 
belast, behalve de in artikel 13 der Landbouw
uitvoerwet 1929 daartoe aangewezen ambte
naren, de door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minist er aangewezen ambte
naren van den Rijksvoorlichtingsdienst voor 
de Pluimveeteelt. 

7 . In de wet van 31 Mei 1929 (S taatsblad 
n°. 276), houdende bepalingen betreffende 
den in- en doorvoer van kippen- en eenden
eieren, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

in artikel 1 worden de woorden "met be
st emming tot verblijf binnenslands of t en 
wederuitvoer" veranderd in : ,,onverschillig 
of zij tot verblijf binnenslands of t en weder
uitvoer bestemd zijn, ; 

achter artikel 1 worrlt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende : 

Met afwijking van het bepaalde in het eerst e 
lid van dit artikel kunnen kippen- en eenden
eieren, waarvan de herkomst niet door een 
eenig land aanduidend stempel is aangegeven, 
ten invoer worden toegelaten, indien wordt 
aangetoond, dat de eieren uit Nederland 
afkomstig zijn. ; 

in artikel 3, eerst e lid, worden achter het 
ci.ifer " l " ingevoegd de woorden: ,,eerste lid, 
letter a, . 

In artikel 1 der wet van !ll Mei 1929 (Staats
blad n°. 276), gewjjzigd bjj de wet van 29 No
vember Hl30 (Staatsblad n°. 441), wordt Qnder
deel a gelezen als volgt : 

a. welke niet zijn voorzin , hetzij van een 
duidelijk zichtbaar en duurzaam st empel, 
hetwelk met letters va n ten minst!' 2 m.M . 
hoogte vermelrlt den naam van het land van 
herkomst, hetzij van een door Onzen met de 
zaken van den Landbouw belast en Minist er 
erkende andere aanduidjng v r1 n h erkomst. 

8. De bepaling van artikel 7 dezer wet 
treedt in werking met ingang van den dag 
na dien harer afkondiging. De bepalingen van 
de artikelen l tot en met 6 dezer wet treden in 
werking op een nader door Ons t e bepalen 
tijdstip. 1 

s. 306. 

20 Juni 1932. BESLUIT tot nadere w1J z1-
ging van het Visscherijdienstbeslui t 1922 
(Staatsblad n°. 562) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken en 
Landbouw van 27 April 1932, n° . 1417, af
deeling Visscherij en ; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931 
n°. 410 ), op Ons beslui t van den 4den Juni 
1932 (Staatsblad n°. 235) tot vaststelling van 
de grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij 
en tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend en op het Visscherijdienst
besluit 1922 (Staatsblad n°. 562)., gewijzigd 
bij Ons besluit van 29 Maart 1926 (Staats
blad n". 55 ) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
7 Jun i 1932, n°. 37) ; 

Gezien het nader r apport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken en Arbeid van 
15 Juni 1932, n°. 3018, afdeeling Vissche
r ijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
E enig artikel. 

H et Visscherijdienstbeslu it 1922 (Staatsblad 
n°. 562 ), gewijzigd bij Ons besluit van 29 
M aart 1926 (Staatsblad n° . 55) wordt gewij
zigd als volgt : 

I. In ar t ikel 1 word t na de woorden " het 
l ste, de territoriale wateren ; " gelezen : het 
2de, de Noordelijke zeegaten; den Dollart 
met het Nederlandsche gedeelte van de E ems, 
de Lauwerzee, de W addenzee en het niet
afgesloten gedeel te van de Zuiderzee met de 
aan die wateren gelegen open havens ; het 
3de, het afgesloten gedeelte van de Zuiderzee 
met de daaraan gelegen open havens; enz. 

In den laatsten zin van artikel 1 wordt 
voor het woord " binnenwateren" gelezen : 
overige. 

II. De artikelen 2, 19 en 34 vervallen. 
III. Artikel 8, derde lid, vervalt. 
IV. Di t besluit treedt in werking met m

gang van 1 Juli 1932. 
Onze Minister van E conomische Zaken en 

Arbeid is belast met de ui tvoering van dit 
besluit, dat in het Staats blad zal worden ge
plaatst en in afschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

H et Loo, den 20sten J uni 1932. 
WILHELMI N A. 

De M inister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T . J . V e r s c h u u r . 
( Uitgeg. 29 Juni 1932. ) 

s. 307. 

21 J uni 1932. BESLUIT, houdende wij ziging 
van het Koninklijk besluit van 3 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 238) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art ikel 15, tweede lid, der 
Stoomwet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 2 Mei 1932, 
n°. 856 S, Afdeeling Arbeid ; 
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Overwegende, dat het noodzakeliik is Ons 
besluit van 3 Juni 1931 (Stantsblad n°. 238) 
te ,vijzigen; 

Gelet op artikel 15, tweede lid, der Stoomwet 
(wet van 15 April 1896, Staatsblad, n°. 69, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 Juli 1928, 
(Staatsblad n°. 219), alsmede op het Stoom
besluit 1931 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1932, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Juni 1932, n°. 1278 S, 
Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. I. In Ons besluit van 3 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 238) worden . de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

A. Artikel 3 wordt gelezen : 
" 1. Onze Minister wijst den ambtenaren een 

of meer der in artikel 1 bedoelde districten aan, 
waarin zij werkzaam zullen zijn en kan hen 
toevoegen aan den hoofdingenieur-directeur. 

2. Onze Minister wijst aan ieder van de 
ambtenaren eene standplaats aan." 

B . Artikel 5, eerste lid, wordt gelezen : 
" 1. Aan het hoofd van den dienst voor het 

stoomwezen in elk der districten, bedoeld in 
artikel 1, staat een door Onzen Minist er aan 
te wijzen a mbtenaar, niet beneden den rang van 
ingenieur l ste klasse." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1932. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad, zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 2l sten Juni 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c hu u r. 

(Uitgeg. 28 Juni 1932.) 

s. 308 . 

21 J uni 1932. BESLUIT, bepalende den dag 
van inwerkingtreding van de wet van 17 
Juni 1932 (Staa tsblad n°. 301), houdende 
bijzondere maatregel en ten aanz ien van 
loopende pachtovereenkomsten. 

lnwe1·kingt1·eding op 1 J uli 193:2. 

s. 309 . 

22 J uni 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het 's-Graven
haagsch Christelijk gymnasium te 's-Gra
venhage. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 April 1932, n°. 4052 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwij s
wet · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1932, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Juni 1932, n°. 6589, 

afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1932 het 

's-Gravenhaagsch Christelijk gymnasium te 
's-Gravenhage opnieuw voor een tij dvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerl ingen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getu igschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getu igschrift, in arti kel 11 der H ooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes luit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst , en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raa d van State. 

H et Loo, den 22sten Juni 1932. 

s. 310. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T er p s tra. 
(Uitgeg. 1 Jul i 1932.) 

23 Juni 1932. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van de Vereeniging voor hooger 
landbouwonderwijs te Groningen als be
voegd om bij de facul teit der wis- en 
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
G1·oningen een bijzondere leerstoel te ves
tigen in de agronomie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
April 1932, n°. 17963, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op de art ikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State geboord (advies van 
14 Juni 1932, ri0

• 32); 
Gelet op het nader r apport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Juni 1932, n° . 2395, 
Afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de Vereeniging voor hooger landbouwonder

wijs te Groningen aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der wis- en natuurkunde 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen een bij 
zonderen leerstoel te vestigen, opdat door den 
daarvoor te benoemen hoog leen:t.ar onderwijs 
wordt gegeven in de agronomie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T erps tra. 
(Uitgeg. 8 J uli 1932.) 
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s. 311. 

23 Juni 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Hil versum van de Vereeniging: ,,Het 
Christelijk lyceum in 't Gooi" te Hil ver
su1n . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
Mei 1932, n°. 5209 III, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1932, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1932, n°. 6882, 
Afdeeling Voorbereidend- Hooger- en Middel
baar-Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1932 de af

deeling gymnasium van het Christelijk lyceum 
te Hilv ersum van de Vereeniging: ,,H et Chris. 
tel ijk lycemn in 't Gooi" te Hil verswm op
uieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
e inde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën af 
te geven, dat met het getuigschrift, in ar
tikel 11 der Hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten Juni 1932. 

s. 312. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Onderwijs, 
I(unsten en W eten$chappen, 

J. Terp stra. 
( Uitgeg . 1 Juli 1932.) 

23 Juni 1932. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 13 December 1920, 
no. 37, laatstelijk gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 17 December 1928, n°. 40 
(bepaling leeftijd toelating tot de school). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Juni 1932, n°. 38712, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat Wij ingevolge het eerste 
lid van artikel 11 der Lager-onderwijswet 1920 
den leeftijd moeten bepalen - de Afdeeling 
van den Onderwijsraad voor het algemeen 
vormend lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs gehoord - welken de kinderen 
moeten bereikt hebben, voordat zij tot de school 
voor gewoon lager onderwijs worden toegelaten ; 

De Afdt-eling van den Onderwij sraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 
30 Mei 1932, n°. 119- 50; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1932, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juni 1932, n°. 3969, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 1 van Ons besluit van 13 De

cember 1920, n°. 37, wordt gelezen als volgt : 
De kinderen, die in het tijdvak van 16 Juli 

1932 tot en met 15 Juli 1933 tot eene school 
voor gewoon lager onderwijs worden toe~elaten. 
moeten bij het begin van het schooljaar of 
van den schoolcursus den leeftijd bereikt 
hebben van vijf jaren en ne~en maanden. 

De kinderen, die in het tiJdvak van 16 Juli 
1933 tot en met 15 Juli 1935 tot eene school 
voor gewoon lager onderwijs worden toegelaten, 
moeten bij het begin van het schooljaar of 
van den schoolcursus den leeftijd van zes jaren 
bereikt hebben. 

Onder schooljaar of schoolcursus wordt 
verstaan de in het leerplan der school vast
gestelde klasseduur. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

s. 313 . 

J . T e r p s t ,. "'· 
(Uitgeg. 27 Jimi 1932.) 

23 J uni 1932. BESLUIT tot verhooging van 
het recht voor de keuring van films, 
bedoeld in artikel 15, derde lid, der Bios
coopwet. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 16 Juni 1932, n° . 11418, afdeeling Binnen
landsch Bestuur en van Onzen Minister van 
Justitie van 21 Juni 1932, 2• Afdeeling A, 
no. 914 ; 

Gelet op artikel 15, derde lid, der Bioscoop
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 2 van Ons besluit van 

22 December 1927 (Staatsblad n°. 403), laat.ste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 6 Maart 1930 
(Staatsblad n°. 64), wordt het eerste lid ver
vangen door de . volgende bepaling : 

H et recht voor de keuring van films, bedoeld 
in artikel 15, lid 3, der Bioscoopwet, bedraagt 
voor keuring en herkeuring vijf en dertig cent 
per tien Meter. Voor de berekening van dit 
recht wordt een gedeelte van 10 Meter voor 
10 Meter gerekend, indien dit 5 Meter of ·meer 
bedraagt. Een gedeelte van minder dan 5 Meter 
wordt buiten beschouwing gelaten. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1932. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten Juni 1932. 
WILHELMI1 A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van Justitie, J . Don n er. 

( Uitgeg. 29 J uni 1932.) 

s. 314. 

23 Juni 1932. BESLUIT, betreffende de re
gisters voor de zee. en kustvis chersvaar
tuigen en het voeren van letterteekens en 
nummers door de kustvisschersvaartuigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 12 Mei 
1932, n°. 2010, Afd. Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931 
n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1932, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
11oemden Minister van 20 Juni 1932, n°. 3207. 
Afd. Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van Ons besluit van 12 

Juni 1911 (Staatsblad n°. 144), zooals dit is 
gewijzigd bij Ons besluit van 5 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 53); met ingang van 1 Juli 
1932 te bepalen: 

§ 1. Alge11ieene bepalingen. 

Art. 1. 1. De registers voor de inschrijving 
van zee- en kustvisschersvaartuigen, als be
doeld in de artikelen 8, eerste lid, en 11 , eer
ste lid, der Visscherijwet, worden gehouden 
volgens het bij dit besluit gevoegde model I. 
De reg isters worden volgens het kaartenstel
sel ingericht. De kaarten worden in drie kleu-
1·en gebezigd, al naar gelang het vaartuig 
zal worden gebruikt voor de zeevisscherij , 
voor de kustvis cherij of voor de beide vissche
rijen. 

2. De vaartuigen worden in het register 
onder een doorloopend nummer inge chreven, 
met dien verstande, cl.at open gevallen num
mers voor nieuwe vaartuigen worden gebruikt. 

3. Indien in een gemeente zoowel zee- als 
kustvisschersvaartuigen tehuis behooren, ge
schiedt de inschrijving in hetzelfde register. 

2. 1. De houder van het register schrijft, na 
ontvangst van een aangifte voor de i nschrij
ving, het vaartuig in, indien hij geen reden 
heeft de juistheid der daarin vermelde opga
ven in twijfel te trekken. 

2. Ingeval van twijfel stelt hij een onder
zoek in en wendt hij zich zoo noodig tot den 
Chef der Afd. Visscherijen van het Departe
ment van Economische Zaken en Arbeid. 

3. Van een weigering tot inschrijving geeft 
de houder van het register, onder opgaaf van 
redenen, schriftelijk kennis aan den aanvra
ger. Deze kan hiervan binnen veertien dagen 
na de dagteekening dei· weigering schriftelijk 
in beroep komen bij Onzen met de uitvoering 
van de Visscherijwet belasten Minister. 

4. a de inschrijving van een vaartuig, 

dat voor de zeey isscherij of voor de zee- en 
kustvisscherij zal worden gebruikt, wordt door 
den Burgemeester van de gemeente, waar het 
vaartuig tehuis behoort, aan den reeder of 
gebruiker de in artikel 4 der wet van 7 De
cember 1883 (Stbl. n°. 202) bedoelde ver
klaring uitgereikt met dien verstande echter, 
dat uitreiking dezer verklaring achterwege 
kan blijven, als de zeevisscherij niet buiten 
de territoriale wateren des Rijks wordt uit-
geoefend. Indien het register niet door den 
Burgemeester wordt gehouden, stelt de hou
der dezen met de inschrijving van een zoo
danig vaartuig en de doorhaling daarvan in 
kennis. 

3. 1. De houder van het register brengt 
daarin na ontvangst van een mededeeling, als 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, der Visscherij
wet en artikel 7, derde lid, van dit besluit, 
alsmede wanneer hem dit uit een mededee
ling van den Chef der Afd. Visscherijen voor
noemd of uit anderen hoofde noodig blijkt, de 
vereischte wijziging aan. 

2. Wanneer het den houder van het regis
ter bekend is, dat het vaartuig te voren in het 
register van een andere gemeente was inge
schreven, gaat hij niet tot inschrijving over, 
vóórdat hij van den houder van het register 
in die gemeente bericht heeft, dat het vaar
tuig in het register aldaar is doorgehaald. 

3. De houder van het register gedraagt 
zich, zoowel wat de al dan niet inschrijving 
van een vaartuig, als wat de doorhaling van 
een gedane inschrijving betreft, naar de van 
Onzen voornoemden Minister ontvangen op
drachten. 

4. 1. De houder van het register zendt in 
de eer te week van iedere maand aan den 
Chef der Afd. Vis cherijen in uittreksel of in 
het oorspronkelijke, de wijzigingen, die het 
1·egister in de afgeloopen maand heeft onder
gaan benevens een opgaaf van de veronge-
1 ukte'n bij de uitoefening van de visscherij, in
gericht overeenkomstig het bij dit besluit be
hoorende model II. De Chef der Afd. zendt 
de in het oorspronkelijke overgelegde stukken 
zoo spoedig mogelijk aan den houder van het 
register terug. 

2. Jaarlijks vóór 1 Maart zendt de houder 
van het register aan voornoemden Chef der 
Afd. Visscherijen een vei·slag van de uitkom
sten der zee. en kustvisscherij in zijn gemeente 
in het afgeloopen jaar of vischseizoen, waarin 
de bijzondere opmerkingen worden opgeno
men tot welke de gesteldheid der visscherij 
aani'eiding mocht geven en die voor het jaar
verslag van den toestand der visscherijen be
nuttigd kunnen worden. 

3. Aan de ambtenaren der vis cherijinspec
tie geeft hij desgevraagd inzage van het re
gister en van de het register betreffende me
dedeel ingen. 

5. Formulieren voor de aangiften tot in
sch1·ijving van zee- en kustvisschersvaartuigen 
in de daartoe bestemde registers en van de 
mededeelingen, als bedoeld in artikel 9, twee
de lid, der Visscherijwet en artikel 7, derde 
lid, van dit besluit, zijn kosteloos op het 
bureau van de met de inschrijving belaste 
autoriteit te bekomen. Zij worden van rijks
wege verstrekt. 
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§ 2. Inschrijving van kustvisschersvaartuigen. 

6. 1. Onder "kustvisschersvaartuig" wordt 
in dit besluit verstaan een vaartuig, in Ne
dedand tehuis behoorende, dat gebezigd wordt 
voor kustvisscherij. 

2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
een vaartuig, dat voor kustv isscherij gebezigd 
wordt, geacht in Nederland tehuis te behoo
ren, indien het vaartuig als regel in Neder
land havent. 

3. Als gemeente, waar het vaartuig tehuis 
behoort, geldt de gemeente, waar het vaar
tuig als regel havent. 

4. In afwijking· van het bepaalde in het 
eerste lid wordt onder "kustvisschersvaartuig" 
niet verstaan een vaartuig, dat in de wateren, 
waarop het Zuidhollandsche stroomenvisscherij
reglement van toepassing is, wordt gebezigd 
voor het visschen met de peur, den hengel, 
de spieringsim of de zetlijn. 

7. 1. Alvorens een vaartuig voor kustvis
scherij in gebruik wordt genomen, moet daar
van door den eigenaar schriftelijk aangifte 
worden gedaan bij de autoriteit, die, ingevolge 
artikel 11 der Visscherijwet, in de gemeente, 
waar het vaartuig zal tehuis behooren, met 
het houden van het register is belast. Het for
mulier voor de aangifte wordt door Onzen 
voornoemden Minister vastgesteld. 

2. Wordt een vaartuig zoowel voor zee- als 
voor kustvisscherij in gebruik genomen, dan 
kan de eigenaar volstaan met het inzenden 
van een aangifte voor het in gebruik nemen 
van een zeevisschersvaartuig, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 9, eerste lid, der Vis
scherijwet, mits hij daarin vermeldt, dat het 
vaartuig ook voor kustvisscherij wordt gebe
zigd. 

3. De eigenaar van een kustvisschersvaar
tuig is verpl icht aan de in het eerste lid be
doelde autoriteit binnen een maand, nadat hij 
daarvan kennis heeft gekregen, mededeeling 
te doen van elke verandering, die wijziging 
kan ten gevolge hebben in hetgeen omtrent 
het vaartuig in het register is aangeteekend. 

4. Alvorens een vaartuig, dat aanvankel ijk 
uitsluitend voor een van de beide in het 
tweede lid van dit artikel genoemde soorten 
van visscherij werd gebezigd, voor de andere 
soort van visscherij in gebruik wordt geno
men, moet hiervan door den eigenaar schrifte
lijk aangifte worden gedaan aan den houder 
van het register, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 9, eerste lid , der Visscherijwet of 
in het eei te lid van dit artikel. 

§ 3. Letterteekens en nurn,ners voor de 
kustvisschersvaartuigen. 

8. Elk kustvisschersvaartuig moet het let
terteeken voeren, dat voor de gemeente, waar 
het tehuis behoort, door Onzen voornoemden 
Minister is bepaald en in de Staatscourant 
bekend gemaakt en het nummer, waaronder 
het in het daartoe bestemde register is in
geschreven. 

9. 1. H et letterteeken en het nummer van 
het vaartuig moeten staan ter weerszijden van 
den boeg, 8 tot 10 centimeters onder het pot
deksel, tenzij het boord van het vaartuig niet 
genoeg rnimte onder het potdeksel aanbiedt 

of het vaartuig geen potdeksel heeft, in welke 
1 gevallen het letterteeken en het nummer hoo

ger of op den bovenboei worden geplaatst. 
2. Het letterteeken en het nummer moeten 

geschilderd zijn in witte olieverf op een zwar
ten grond en de navolgende afmetingen heb
ben: 

voor vaartu igen met 
een bruto inhoud van 

42,45 m3 of meer, hoog 45, dik 6 cm 
16 tot 42,45 m3, hoog 20, dik 4 cm 
beneden 16 m3, hoog 10, dik 2 cm. 

3. Dezelfde Îetterteekens en nummers moe
ten in olieverf geschilderd zijn aan weerszij
den in het midden van het gaffelzeil 30 cm 
boven den hoogsten rifband. Zij worden op 
witte zeilen en op zeil en, die de oorspronke
lijke kleur van het zei ldoek hebben, in zwarte 
verf geschilderd; op zei len van andere dan 
de evengenoemde kleuren, in witte verf. 

4. Het letterteeken en het nummer op de 
zei len moeten de navolgende afmetingen heb
ben: 

voor vaartu igen met 
een bruto inhoud van 

42,45 m3 of meer, hoog 60, dik 8 cm 
16 tot 42,45 m3, hoog 40, dik 6 cm 
beneden 16 m3, hoog 25, dik 4 cm. 

5. Een stoomvaartuig moet het letterteeken 
en het nummer, behalve ter weerszijden van 
den boeg, in witte olieverf op een zwarten 
grond voeren ter hoogte van 30 en ter dikte 
van 4 centimeters op een ijzeren band, die 
op twee derde van de hoogte van den schoor
steen bovendeks, aan den schoorsteen met een 
tusschenruimte van 5 centimeters is vastge
klonken. 

6. Een roeiboot, die bij een kustvisschers
vaartuig behoort, moet het letterteeken en 
het nummer voeren van dat vaartuig. 

7. De in de vorige leden genoemde getal
len geven de kleinste afmeting aan, die de 
letterteekens en nummers mogen hebben. Zij 
moeten op den boeg zooveel grooter genomen 
worden, als de beschikbare ruimte toelaat. De 
letters en cij fers moeten goed gevormd en 
duidelijk zichtbaar zijn. Hun onderlinge af
stand mag niet kleiner dan 10 centimeters, de 
afstand tusschen het letterteeken en het num
mer niet kleiner dan 25 centimeters zijn, of 
wat de letters en cij fers aan den schoorsteen 
betreft, zooveel kleiner als in verband met 
de beschikbare ru imte noodig is. 

8. Het in de vorige leden bepaalde is ook 
van toepassing op de zeevis chersvaartuigen, 
welke uitsluitend wOl"den gebezigd voor de 
visscherij in de territoriale wateren. 

10 . 1. De kustvisschersvaartuigen mogen op 
den boeg of de zeilen geen andere lettertee
kens of nummers voeren dan die, welke in de 
twee vorige artikelen zijn voorgeschreven. 

2. Het is verboden het letterteeken of het 
nummer, op de vaartuigen en op de zeilen 
geplaatst, zonder geldige reden, uit te wis
schen, te veranderen, onduidelijk of onken
baar te maken, te teren, of te besmeren, te 
bedekken of te verbergen, door welk middel 
ook, of het verminkt, onduidelijk, geteerd, ge
taand, besmeerd, onherkenbaar, bedekt of ver
borgen te voeren. 
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MODEL I. 

Model van een kaart voor het register voor de inschrijving van zee. en lcustvisschersvaartuigen te bezigen l Rood =• =,....,._.,,._,.., m,t uüw,,,l,,;WJ wn di,, welke •i"'""'"' 
voor de visscherij in de territoriale wateren worden gebezigd. 

in drie kleuren Licht blauw " kustvisschersvaartuigen. 
Wit ,, zee- en kustvisschersvaartuigen. (Ook voor de vaartuigen, welke uit-

sluitend voor de visscher·ij in de territoriale wateren worden gebezigd) . 
-

7 1. Letterteeken en nummer van inschrijving : 1 

2. Gemeente: 

BIJZO:r-.TDERHEDE " VAN HET VAARTUIG. 
3. Soort Bruto . 

m3 
1 5. Naam 4. Nettö inhoud 

1 

. 6. Aantal der bemanning 1 

1 
7. Naam den 

Il 
en voornamen van eigenaar 

Il 8. Woonplaa~ . 
11 j 9. Bijzonderheden i 

il 
. betreffende de soort 1 

en de plaats der uit- 1 
geoefende visscherijen 

l 10. Dagteekening van inschrijving 
l1 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 23sten Juni 1932 (Staatsblad n°. 314). 
Mij bekend, 

De Minister van Econmni8che Zaken en Arbeid, T . J. V er s c h u u r. 

MODEL II. Maand 19.,_ ... _, ___ , 

Staat van bij de uitoefening van de zee- of lcustvisscherij verongelukte personen. 

Als hoedanig ~j werkzaam 1 \ 1 Aard en 
~aam en Leef- was (schipper, matroos, enz.), W 1 

Datum Plaats b\jzonderheden 

voornamen. tijd. 
1 en aan boord van welk onenc e 
1 vaartui~ ( ook letterteeken te 1 van het ongeval. 

en nummer). 

1. 

1 

i 

1 11 
1 1 

1 
aan boord van 

----
1 

1 

1 

.. 
Il 1 

1 

2. 
aan boord van 

1 1 1 - - -

1 

-

1 

Il ! 1 

3. 
aan boord van 

1 1 
' 

Aldus opgemaakt door m\j, { Waterschout } 
Commissaris van politie te 
Burgemeester 

den 19 

Behoort b\j het Koninklijk besluit van den 23sten Juni 1932 (Staatsblad n°. 314-). 

De Mini ster van Economische Zaken en Arbeid, 
Mij bekend, 

T . J. V e rs c huur. 

ll . De bepalingen van deze paragraaf zijn 

1 

in de overeenkomst tot regeling van de po-
niet van toepassing op de vaartuigen, die ook litie der visscherij in de Noordzee buiten de 
voor de zeevisscherij buiten de territoriale territoriale wateren, den 6 Mei 1882 tusschen 
wateren van het Rijk worden gebruikt. Die 

1 

ederland, België enz. gesloten en gewijzigd 
vaartuigen moeten het 1 etterteeken en het bij de verklaring van 1 Februari 1889. 
nummer voeren overeenkomstig het bepaalde 

- - -
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§ 4. Strafbepalingen. 

12. 1. Met hechtenis van ten hoogste vijf
tien dagen of geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden wordt gestraft: 

a. het niet of niet tijdig nakomen van een 
der bepalingen, vervat in artikel 7; 

b. overtreding van een der bepalingen, ver
vat in de artikelen 8, 9 en 10. 

2. Voor de naleving van het bepaalde in 
de artikelen 8, 9 en 10 zijn aansprakelijk de 
schipper en de eigenaar van het vaartuig. De 
aansprakelijkheid van den eigenaar vervalt, 
indien hij de noodige bevelen heeft gegeven, 
de noodi ge middelen heeft verschaft en het 
noodige toez icht heeft gehouden om de na
leving van het bepaalde in die artikelen te 
verzekeren. 

3. Onder schipper wordt verstaan ieder ge
zagvoerder van een vaartuig of hij, die dezen 
vervangt. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift za l worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten J uni 1932. 
WILHELMI A. 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

s. 315. 

T. J. Vers c huur. 
(Uitgeg. 29 Juni 1932. ) 

23 Juni 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
een visscherijreglement voor de rivieren, 
een algemeen visscherijreglement voor de 
binnenwateren, zeven bijzondere visscherij
reglementen, een bijzonder visscherijregle
ment voor de afgesloten Zuiderzee en een 
reglement voor de paaiplaatsen van visch. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid, van 12 Mei 1932, 
n°. 1954, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherjjwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410) en op Ons besluit van 4 Juni 1932 
( Staatsblad n°. 235) tot vaststelling van de 
grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij en 
tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1932, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1932, n°. 3206, 
afdeeling Visscherijen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
] 0. in te trekken Ons besluit van 21 Augus

tus 1922 (Staat.sblad n°. 503) en de daarbij ge
voegde reglementen, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van l 9 Mei 1931 (Staatsblad n•. 198) ; 

2°. vast te stellen het Visscherijreglement 
voor de rivieren, het Algemeen Visscherijregle
ment voor de binnenwateren, de zeven Bijzon
dere Visscherijreglementen, het Bijzonder Vis
scherijreglement voor de afgesloten Zuiderzee 
en het Reglement voor de paaiplaatsen van 
visch, welk'l bij dit besluit zijn gevoegd : 

30_ te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den ]sten Juli 1932. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten Juni 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 29 J uni 1932.) 

VISSCHERIJREGLEME 'T VOOR DE 
RIVIEREN. 

§ 1. Algemeene bepallngen. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de visscherij in de rivieren. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
worden onder rivieren verstaan de volgende 
wateren, voor zoover daarin binnenvisscherij 
wordt uitgeoefend : 

a. de Rijn, de Maas en alle andere stroomen
de wateren, welke met de twee eerstgenoemde 
in open gemeenschap staan en water daarvan 
afvoeren; 

b. de Hollandsche IJssel beneden de afdam
ming bij Gouda ; 

c. de Overijsselsche Vecht, het Zwarte 
water en het Zwolsche diep ; 

d. de Donge beneden de lijn, gaande van 
het punt van samenvloeiing met de 's-Graven
moersche vaart, haaks over den stroom : 

e. het Oude Maasje en het Zuiderkanaal tot 
de Putsteeg ; 

f. de afgesloten Maas en het Heusdensche 
kanaal; 

g. de aan de wateren, genoemd onder a-f, 
gelegen open havens ; 

h. alle inhammen, kreken, spranken, killen 
en gaten, welke met de onder a-f genoemde 
wateren in open gemeenschap staan. 

3. Waar binnenwateren in verbinding staan 
met rivieren, geldt als grens : 

a. wanneer er een sluis of duikersluis is, de 
het meest rivierwaarts gelegen waterkeering ; 

b. waar een open verbinding is, de lijn gaan
de over de uitmonding. 

2. I. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt verstaan onder Onze Minister, Onze 
Minister met de uitvoering van de Visscherijwet 
belast. 

II. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als : 

1. visschen, het te water brengen, te water 
hebben, lichten of ophalen van vischtuigen, 
alsmede het aanwenden van eenige andere 
poging om visch t e bemachtigen of te dooden ; 

2. vi8ch, mede vischkuit, vischbroed, de 
steurkrab, de garnaal en de rivier- of zoetwater
mossel; 

3. hengel, niet mede sleephengel, hengel ge
aasd met visch en peur. 

Onder hengel geaasd met visch wordt niet be
grepen hengel geaasd met steurkrab of garnaal ; 

4. nacht, de tijd tusschen één uur na zons
ondergang en één uur voor zonsopgang ; 

5. hoepelwijdte, de middellijn of de hoogte 
binnenwerks van den hoepel ; 

6. maaswijdte, de lengte van de zonder bij
zondere kracht-sinspanning gestrekte maas tus
schen haar eind.knoopen, nat gemeten. 

Bij meerwandige netten heeft de bepaling 
der maaswijdte betrekking op de boezemmazen: 
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7. Zuidhollandsche benedenrivie.,·en, alle in 
artikel 1, tweede lid, letters a, b, d en e, be
doelde rivieren, de daaraan gelegen open havens 
en de daarmede in open gemeenschap staande 
inhammen, kreken, spranken, killen en gaten, 
beneden de volgende grenzen : . 

in de Lek : de lijn gaande van de Waag te 
Ammerstol naar den mond der Sluiskil, gelegen 
op de grens tusschen de gemeenten Groot
Ammers en Streefkerk ; 

in de Merwede: de lijn gaande van de Water
poort te Woudrichem naar het Zuidelijk uit
einde van den Kraaiweg onder Dalem, ge
meente Vuuren ; 

in de Bergsche Maas : de as van de hrug be
neden Heusden ; 

8. aalfuik, iedere fuik met een maaswijdte 
kleiner dan 36 mm en een hoepelwijdte van ten 
hoogste llO cm ; 

9. aalzak, mede de sluis- of henfuik, de 
molenzak, de tjoel en het aa!raamnet ; 

10. zalm- of elftfuik, iedere fuik met een 
maaswijdte van ten minste 80 mm en een 
hoepelwijdte voor den grootsten hoepel van ten 
minste 125 cm, welke gebruikt wordt staande 
aaQ een steek of aan een andere uit schuttingen 
of vastgezette netten bestaande geleiding ; 

11. spieringfuik, iedere fuik met een maas
wijdte kleiner dan 40 mm en een hoepelwijdte 
voor den grootsten hoepel van ten minste 125 cm; 

12. bot/1iilr, iedere fuik met een maaswijdte 
van ten minste 70 mm en een hoepelwijdte voor 
den grootsten hoepel kleiner dan 125 cm ; 

13. vischfuik, iedere andere fuik dan de aal
fuik, de aalzak, de zalm- of elftfuik, de spiering
fuik en de botfuik ; 

14. zalm- of elftzegen : 
a. iedere zegen met een maaswijdte van ten 

minste 65 mm, die met een spil ingehaald en 
aan één of meer vaste ophaalplaatsen opge
haald wordt, of bij het uitbrengen, afdrijven of 
inhalen waarvan gebruik wordt gemaakt van 
mechanische kracht of van paarden ; 

b. iedere zegen, die langer is dan 150 meter 
en gebruikt wordt op den Rijn, of op een zijner 
vertakkingen of uitmondingen gedurende den 
voor de zalm- of elftzegen gesloten tijd; 

c. iedere zegen met {len maaswijdte van ten 
minste 65 mm, die, na te zijn opgehaald, weder 
in dezelfde zegendreef of zegenworp wordt uit
geworpen of met één of meer andere zegens o n 
beurten in dezelfde zegendreef of zegenworp in 
dier voege wordt gebezigd, dat het inhalen van 
de eene door het uitwerpen van de andere ge
volgd wordt ; 

15. fint- of houtingzegen, iedere zegen, die 
gebruikt wordt op de wijze als onder n°. 14, 
letter c, voor de zalm- of elftzegen is omschre
ven, en een maaswijdte heeft van ten minste 
45 mm, doch kleiner dan 65 mm ; 

16. spieringzegen, iedere zegen, die gebruikt 
wordt op de wijze als onder n°. 14, letter c, voor 
de zalm- of elftzegen is omschreven, en een 
maaswijdte heeft van ten hoogste 40 mm ; 

17. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
zalm- of elftzegen, d3 flint- of houtingzegen en 
de spieringzegen ; 

18. zalm- of elftdrijfnet, ieder drijfnet met 
een maaswijdte van ten minste 12 om ; 

19. fint- of houtingdrij1ne.t, ieder drijfnet met 
een maaswijdte van ten minste 75 mm, doch 
kleiner dan 12 om ; 

20. spieringdrijfnet, ieder drijfnet met een 
maaswijdte kleiner dan 40 mm; 

21. staand spieringnet, ieder één- of meer
wandig staand net met een maaswijdte van ten 
hoogste 40 nim ; 

22. schutwant, ieder net, waarmede bij ebbe 
geheel of gedeeltelijk droog vallende platen of 
oevers geheel of gedeeltelijk worden afgezet. 

III. Waar in dit reglement een tijdvak 
wordt aangeduid met de woorden: ,,van - ........ _ .. __ 
tot ----.. ", worden de beide genoemq.e datums 
bij dat tijdvak inbegrepen. 

§ 2. Van de maat op de vlsch. 

3. l. Op de nagenoemde vischsoorten wordt 
een maat gesteld als volgt : 

a. blankvoorn î b. kolblei 15 cm c. ruischvoorn f d. serpeling 
e. baars } 18 f. bot " 
g. beekforel } 20 h. regenboogforel 
i . zeelt 21 

i- brasem 22 
k. aal of paling 

} l. meun 25 m. sneep 
n. winde 
o. barbeel } 30 p. houting 
q. karper 35 

" 
r. snoek 

} il. snoekbaars 40 t. zalm 
u . zeeforel 
v. steur 150 " 
w. gerookte aal of paling 22½ cm 
2. Onder maat wordt verstaan de lengte van 

den visch, gemeten van de punt van den snuit 
tot het uiteinde van de staartvin. 

3. Visschen beneden de in het eerste lid 
onder a-v gestelde maat moeten, onmiddellijk 
nadat zij zijn opgehaald, weder in hetzelfde 
water worden vrjjgelaten. 

4. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag op de Zuidbollandsche beneden
rivieren het vrijlaten van visschen, die gedu
rende d!'ll nacht met de vischzegen of het schut
want zijn gevangen, worden uitgesteld uiterlijk 
tot één uur na zonsopgang, mits geen vervoer 
of aflevering van de vangst plaats vindt, voor
dat de ondermaatsche visschen zijn vr\igelaten. 

5. Met afwijking in zooverre van het be, 
paalde in artikel 23, lid 1, der Visscherijwet en 
van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, mogen 
dobMr- en reepvisschers van 1 Maart tot 31 
October blankvoorns en ruischvoorns beneden 
de daarop gestelde maat, die zij met eenig in 
dien tijd niet verboden vischtuig vangen, tot 
een hoeveelheid van ten hoogste 5 kg behouden, 
als lokaas bezigen, vervoeren en in opslag 
hebben. 

6. Met afwjjking in zooverre van het be
paalde in artikel 23, lid 1, der Vissoherijwet. en in 
lid 3 van dit artikel, is het van 1 November 
tot 15 Maart toegestaan : 
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. a. aan hengelaars, die bevoegd zijn tot het 
vJSschen met den hengel geaasd met visch, 
levende blankvoorns en levende ruischvoorns 
beneden de daarop gestelde maat, tot een aantal 
van ten hoogste 50 stuks bij zich te hebben 
te vervoeren, in opslag te hebben en als lokaa~ 
te bezigen; 

b. aan visschers en handelaars, die handelen 
in aasvischjes, levende blankvoorns en levende 
ruischvoorns beneden de daarop gestelde maat, 
-te behouden, te vervoeren en te leveren als
mede in opslag te hebben, mits zij voorzie~ zijn 
van een daartoe strekkende schriftelijke ver
gunning van het dist,rictshoofd. 

§ 3. Van de maat op de vischtulgen. 
4. 1. Het- is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 55 mm. 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagt voor : 

a. den aalzak, het stalnet, de spie
rmgzegen en de spieringfuik . 20 mm 

b. den ankerkuil , de raampaling
fuik, het spieringdrijfnet en het 
staand spieringnet . . . . . . 25 

c. de fint - of houtingzegen, de 
vischzegen, het schrobnet, de 
trommel en de vischfuik . . . 45 

met dien verstande, dat de 
kuil van een zegen of een 
vischfuik, waarmede wordt 
gevischt in de uitmondingen 
van den Gelderschen IJssel, 
in het Zwarte water of het 
Zwolsche diep een kleinste 
maaswijdte mag hebben van 35 

d. het schutwant . . . . . . . . 45 
de fuik en de strijkzegen ge
bruikt bij het schutwant . . 40 

e. alle andere wargarens dan drijf-
netten en het staand spieringnet 60 

f. de zalm- of elftzegen . . . . . 65 
g. de botfuik. . . . . . . . . . 70 
h. het fint- of houtingdrijfnet en 

alle andere drijfnetten dan die, 
genoemd onder b en i . . 75 

i. de zalm- of elftfuik . . . 80 · 
j. het zalm- of elftdrijfnet . 12 cm 
3. Geen kleinste maaswijdte wordt vastge-

steld voor: 
de aalkubhe, de aalfuik, de gebbe, het kruis

net, de mosselrijf en het schepnet. 
4. Met afwijking in zooverre van het be

P'.1'alde in lid 2, l~tter c, i,n het geoorloofd te 
v1Sschen met een VIschzegen met een maaswijdte 
kleiner dan 45 mm : 

a. in het Zwarte water en het Zwolsche diep 
tusschen 1 November en 1 Mei; 

b. in de overige rivieren tusschen 1 October 
en 1 April, mits men voorzien is van een 
daartoe strekkende schriftelijke vergunning 
van het districtshoofd. 

5. Het is verboden te visschen met een 
schrobnet, waarvan de lengte, langs de boven
reep gemeten, meer dan 5 meter bedraagt. 

§ 4. Van de gesloten tijden. 
6. 1. Voor de nagenoemde vischsoorten 

wordt een gesloten tjjd bepaald als volgt : 

a. van 16 Maart tot 31 Mei voor baars en 
snoek; 

b. van 1 April tot 31 Mei voor barbeel, 
bl~nkvoorn, brasem, karper, kolblei, meun, 
rmschvoorn, serpelmg, sneep, snoekbaars, winde 
en zeelt; 

c. van 21 Juni tot 28 Februari voor elft en 
fint; 

d. van 1 October tot 31 Maart voor beek
forel; 

e. van 23 November tot 31 December voor 
houting; 

f. het geheele jaar voor uitgepaaide zalmen 
(z.g. hengsten). 

2. Visschen, gevangen gedurende den daar
voor in het vorige lid vastgestelden o-esloten tijd 
moete°;, onmiddellijk nadat zij zij; opgehaald'. 
weder m hetzelfde water worden vrijgelaten. 

3. Onder visschen, gevangen gedurende den 
daarvoor ~astgestelden gesloten tijd, worden 
begrepen die, welke gedurende dien tijd woräen 
a'.':nget~o!I~n in ~et bezit van iemand, terwijl 
h\J bezig is t-e VIsschen, of zich te dien einde 
bevindt op of in de nabijheid van een rivier. 

4. Met afwijking in zooverre van het he
paalde in ar tikel 23, lid 2, der Visscherijwet en 
van het, bepaalde in lid 2 van dit artikel, mogen 
dobber; en reepvisschers van 1 April tot 31 Mei 
)Jlankvoorns ~n ruischvoorns, die zjj met eenig 
m dien t\Jd met verboden vischtuig vangen, tot 
een hoeveelheid _van ten hoogste 5 kg behouden, 
als lokaas bezigen, vervoeren en in opslag 
hebben. 

7. 1. Het is, hehoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met eenig vischtuig van 1 April tot 
31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met : 
a. den zetangel of fleur, den sleephengel, 

den hengel geaasd met visch of de sleeplijn van 
16 Maart tot 31 Mei; 

b. den _ankerkuil of de raampalingfuik : 
1°. m de Maas van 1 Maart tot 31 Mei; 
2°. in de overige rivieren van 1 April tot 

31 Mei; 
c. de zalm- of elftzegen van 16 Augustus 

tot 15 October ; 
d. de fint- of houtingzegen van 16 Augustus 

tot 15 October en van 23 November tot 31 
December; 

e. het staand spieringnet van 1 April tot 
31 Augustus; 

f. de spieringzegen of de spieringfuik van 
1 Mei tot 31 December ; . 

g. het spieringdrijfnet : 
1°. in den Gelderschen IJssel en zijn uit

mondingen van 1 Mei tot 31 Decem
ber. 

2°. in de Zuidhollandsche benedenri
vieren van 23 April tot 14 September. 

3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld voor : 
a. den aalkorf, de aalkubhe, de aalfuik, den 

aalzak, de aalreep, den aaldobber, de peur, de 
gebbe, h_et kruisnet-, de mosselrijf, het zalm
of elft<lr1Jfnet, het fint- of houtingdrijfnet en de 
zalm- of elftfuik ; 

b. de botfuik, indien daarmede wordt ge
vischt in d~ Bergsche Maas, beneden de brug 
aan het Keizersveer, den Amer, den Biesbosch 
of het Bergsche veld, de Nieuwe Merwede be
neden den Kop van het land (Ottersluis) en de 
Oude Maas beneden de provinciale brug. 
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8. 1. Het is verboden van 1 Juni tot 31 
October te visschen met den hengel geaasd met 
visch. 

2. Onze Minister kan, wanneer dit door 
belanghebbenden met het oog op het hengelen 
op baars en snoekbaars wordt verzocht, ri
vieren of riviervakken aanwijzen, waarvoor het 
verbod van het vorige lid niet van toepassing is. 

9. H et is verboden van 1 Maart tot 30 Sep
tember: 

a. in door Onzen Minister aan t e wijzen 
inhammen, kreken, spranken, killen, gaten en 
toegangen tot sluizen, te visschen met de daarbij 
aan t e geven vischtuigen ; 

b. de toegangen tot de onder a bedoelde 
wateren op eenige wijze af te sluiten. 

10. Onze Minister is bevoegd, met afwijking 
van het bepaalde in artikel 6, lid 1, letter b, 
en in artikel 7, lid 1, de daarin bedoelde gesloten 
tijden i en hoogste drie weken later te doen 
ingaan. 

§ 5. Van het nachtvlsscben. 
11. 1. H et is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit, artikel en in artikel 25, 
verboden te visschen gedurende den nacht. 

2. Het is, behoudens het bepaalde in ar
tikel 12, toegestaan gedurende den nacht te 
visschen: 

a. in de Zuidhollandsche benedenrivieren 
met alle viscbtuigen ; 

b. in de overige rivieren met drijfnet.ten, den 
ankerkuil, de raampalingfuik, den aalzak, het 
stalnet, het kruisnet, de geel, de peur en den 
aaldobber. 

::!. H et is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen t e, water te ·hebben. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, is hPt aan visschers, die rechthebbende 
zijn op hAt vischrecht in het door hen bevischte 
water, of die krachtens een schriftelijke vergun
ning van den rechthebbende geregeld in het
zelfde water visschen, toegestaan te visschen 
met de vischzegen gedurende den nacht, mits 
zij voorzien zijn van een daartoe strekkende 
schriftelijke vergunning van het districtshoofd. 

§ 6. Van liet gebruik der vlschtulgen. 
12. Het is verboden te visschen : 
a. met ankerkuilen en raampalingfuiken in 

de Zuidhollandsche benedenrivieren, met uit
zondering van de Boven-Merwede en de Nieuwe 
Merwede; 

b. met de spieringzegen anders dan in den 
Gelderschen IJssel, beneden de spoorwegbrug 
aan het Katerveer, en zijn uitmondingen ; 

c. met spieringdrijfnetten anders dan in : 
1°. de Zuidho\landsche benedenrivieren; 
2°. den Gelderschen IJssel, beneden de as 

van de spoorwegbrug te Deventer, 
en z~jn uitmondingen; 

d. met spieringfuiken anders dan in den 
Gelderschen IJssel, beneden de as van de spoor
wegbrug te Deventer, en zijn uitmondingén ; 

e. met het staand spieringnet anders dan in 
de open havens gelegen aan de Nieuwe Maas 
beneden de Willemshrug te Rotterdam en in de 
uitmondingen van den Gelderschen IJssel ; 

/. met de gebbe in de Maas boven de vaste 
brug bij Roermond. 

13. Het is ver coden te visschen met een 
ankerkuil of een raampalingfuik, indien : 

a. het achterste gedeelte van de kruik niet 
stijf is opgehoepeld aan ten minste drie hoepels, 
welke niet meer dan 1 meter van elkander ver
wijderd mogen zijn ; 

b. zich achter den laatsten hoepel een zak 
bevindt langer dan een halven meter. 

14. l . Het is verboden met eenig vischtuig 
te vissrhcn in de rivier de Maas : 

a. binnen een afstand va.n 75 meter stroom
afwaarts van een stuw ; 

b. in een aan een stuw aangebrachte visch
trap; 

c. voor den bovenmond van een aan een 
stuw aangebrachte vischtrap; 

d. in de sluiskolken van een bij een stuw 
behoorende schutsluis ; 

e. in de toeleidingskanalen tot een onder d 
bedoelde schutsluis. 

2. Het bepaalde onder a, b en c van het 
vorige lid is voor elke stuw in het bijzonder niet 
van toepassing gedurende de tijden, dat die 
stuw buiten werking gesteld is. 

15. Het. is verboden eenig ander vischnet 
dan de zegen en de mosselrijf door het water 
voort te trekken, anders dan om het te water 
te brengen, te lichten of op te halen. 

§ 7. Bijzondere bepalingen omtrent het 
gebruik der vlschtnlgen, waarmede op 

zalm, elft en fint wordt gevlscht. 
16. 1. Waar in dezp paragraaf sprake is van 

den Rijn, zijn vertakkingen en uitmondingen, 
worden daartoe niet gerekend te behooren de 
beneden afdammingen gelegen afgedamde 
rivierarmen, wanneer de afdammingen geen 
voor den doortocht van visch geschikte opening 
hebben en niet overstroomd zijn. 

2. Stukken zegen en stukken drijfnet, die 
tegelijk te water of in een vaartuig, of gedeelte
lijk te water en gedeeltelijk in een vaartuig zijn, 
worden als één zegen of één drijfnet beschouwd, 

17. 1. Het is verboden op een zegenvis
scherij met spil en één of meer vaste ophaal
plaatsen meer dan twee netten tegelijk vis
schende te water te hebben. 

2. Een zegen met beide vleu~els aan den 
oever toegehaald, wordt als niet-visschende be
schouwd. 

18. 1. Het is verboden een rivier over meer 
dan de helft harer breedte, gemeten bij gewoon 
laagwater in de kortste r echte lijn, van oever 
tot oever, te bezetten met een zalm- of elftsteek 
of met andere ~chuttingen van staken of rijs
hout, of met vast taande netten, of met ver
schillende dezer inrichtingen. 

2. Als vaststaand net wordt beschouwd : 
a. ieder net, waarvan één of beide einden 

op den oever of aan één of meer staken of ankers 
in den rivierbodem bevestigd zijn; 

b. ieder net, dat zonder op den oever of in 
den rivierbodem bevestigd te zUn, meer dan 
15 minuten geheel of gedeeltelijk te water is 
zonder af te drijven. 

19. Het is verboden op een zalmzegenvis
scherij gedurende den tijd, dat het water daar 
niet afstroomt, of de visscherij t ijdelijk stil ligt, 
een zegen of een vaststaand net te water te 
hebben. 

20. Het is verboden te visschen met een 
zalm- of elftdrijfnet, dat tusschen de houtreep 
en de loodreep breeder is dan 2,5 meter, langs 
het garen der laddermazen gemeten. 
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21. Het is verboden te visschen met een 
zalm- of elftsteek, indien : 

1°. de palen en staken of rijzen van den 
steek of van iedere andere tot geleiding naar 
één of meer zalm- of elftfuiken dienende schut
ting minder dan 10 cm en de dwarsverbindingen 
minder dan 20 cm van elkander verwijderd ziJD ; 

2°. de vaststaande netten, dienende tot ge
leidin11 naar één of meer zalm- of elftfuiken, een 
maaswijdte hebben kleiner dan 14. cm. 

22. Het is verboden zalm- of elftdrijfnetten 
vast te zetten of op korteren afstand van el
kander uit, te werpen, dan de dubbele lengte 
van het grootste net. 

23. 1. Het is verboden een zalm- of elftfuik 
openRtaande te water te hebben: 

a. daar waar vloed gaat, tusschen het tijd
stip van het eerste laagwater na Zaterdagavond 
zes uur en het tijdstip van het tweede daarop
volgendA laagwarer ; 

b. daar waar geen vloed gaat, tusschen 
Zaterdagavond zes uur en Zondagavond zes 
uur. 

2. Een zalm- of elftfuik wordt slechts dan 
geacht niet open te staan, wanneer het einde 
van den niet aan de zijde van den bout zich 
bevindenden vleugel is vastgezet tegen den wel 
aan die zijde zich bevindenden vleugel. 

24. Het is verboden op den Rijn, zijn ver
takkingen en uitm ndingen met een zalm- of 
elftzegen of een zalm- of elitdrijfnet te visschen 
tusschen Zaterdagavond zes uur en Zondag
avond zes uur. 

25. HPt is, in afwijking van het bepaalde 
in artikel 11, eerste lid, toegestaan op den Rijn, 
zijn vertakkingen en uitmondingen met een 
zalm- of elftzegen te visschen gedurende den 
nacht. 

26. Het is ,·nboden op de Maas, de Berg
sche Maas en den Amer met een zalm- of elft
zegen, een fint- of houtingzegen, een zalm- of 
elftdrijfnet of een fint- of houtingdrijfnet te 
visschen tusschen Zaterdagavond zes uur en 
Zondagavond zes uur. 

27. Het is verboden met een zalm- of elft
zegen of een fint- of houtingzegen te visschen : 

1. o:p de Maas boven de as van de spoorweg
brug biJ Hedel, tusschen des avonds zes uur 
en des morgens zes uur ; 

2. op de Maas en de Bergsche Maas van de 
as van de spoorwegbrug bij Hedel tot de I\S van 
de brug bij Heusden : 

a. van des avonds zes uur tot des morge s 
zes uur, als de stuw te Grave niet in werking is ; 

b. van des avonds acht uur tot des morgens 
vier uur, als de stuw te Grave in werking is ; 

3. op de Bergsche Maas beneden de as van 
de brug bij Heusden en op den Amer tusschen 
des avonds acht uur en de& morgens vier uur. 

§ 8, Van de verboden stoffen, verboden 
vlsch tul gen en 1l e besche rmln!I' van kult 

en broed van vJsch. 
28. 1. Het is verboden te visschen : 
a. met gebruikmaking van kokkelboonen, 

ongebluschte kalk. dynamietpatronen of andere 
vergiftige, bedwelmend c of ontplofbare stoffen ; 

b. onder aanwending van middelen om de 
visch te verdooven of te bedwelmen. 

2. Het is verboden een voorwerp of een 
stof, als bedoeld in het vorige lid, bij zich te 
hebben,terwijl men vischt of zich te dien einde 

bevindt op of in de nabijheid van een rivier. 
29. 1. Het is verboden te visschen met : 
a. de zetlijn of stek ; 
b. de st-olpmnnd; 
c. den strik ; 
d. den karperbeugel, het beugelnet, het 

hoepnet, den handkuil, het schepnet, den oever
haam, den boshaam, den steekhaam, den slag
haam of eenig daarmede overeenkomend of op 
overeenkomstige wijze gebezigd vischtuig, hoe 
ook genaamd, met uitzondering van de gebbe 
en behoudens hetgeen in het tweede lid ten aan
zien van het schepnet is bepaald ; 

e. den harpoen, den elger, de aalschaar, den 
zeeltklauw, de snoekdreg, het tjoekvischje of 
eenig ander vischtuig, hetwelk geëigend is de 
visch te verwonden, met uitzondering van de 
reep, den dobber, den zetangel of fleur, de sleep
Hjn, den hengel, den hengel geaasd met visch en 
den sleephengel ; 

/ . een vischnet, waarvan het netwerk van 
metaalgaas is vervaardigd. 

2. Het gebruik van het schepnet is toege
staan: 

a. om gevangen visch op te scheppen, ovP.r 
te zetten of te vervoeren ; 

b. om steurkrabben te scheppen, mits men 
voorzien is van een daartoe strekkende schrif
telijke vergunning van het districtshoofd. 

30. 1. Het is verboden vischkuit of visch
broed als lokaas te bezigen, te bemachtigen, te 
vernielen, te beschadigen of te verstoren. 

2. Het verbod van het vorige lid geldt niet 
voor vischkuit, welke aan te water staande 
vischtuigen op natuurlijke wijze is afgezet. 

§ 9. Van het vervoer van vlschtulgen. 
31 . 1. Het is verboden eenig vischtuig, het

welk bij dit reglement is verboden of niet aan 
de daarbij gestelde eischen voldoet, op of in de 
nabijheid van een rivier, op openbare wegen of 
voetpaden of in een openbaar middel van ver
voer, bij zich te hebhen of te vervoeren, tenzij 
droog en zooaanig verpakt of in zoodanigen • 
toestand, dat het niet voor dadeHjk gebruik 
kan worden aangewend. 

2. De ondernemer van een openbaar middel 
van vervoer, wordt als zoodanig niet vervolgd, 
indien de naam en de woonplaats van den af
zender van de visr.htuigen, waarmede de over
treding is gepleegd, binnen drie dagen na het 
uitbrengen der dagvaarding, door den onder
nemer aan den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie worden bekend gemaakt. 

32. 1. Het is verboden op of in de nabijheid 
van een rivier eenig geoorloofd vischtuig bij 
zich te hebben, of dit, anders dan in een open
baar middel van vervoer, over een rivier te 
vervoeren. 

2. Dit verbod geldt niet : . 
a . wanneer het gebruik van dat vischtuig 

in de rivier, waarop of in welker nabijheid het 
wordt aangetroffen, op dat tijdstip niet ver
boden is en degene, die het viscbtuig bij zich 
heeft of vervoert, op de eerste vordering kan 
aantoonen, dat hij in dat water tot visschen 
met dat vischtuig bevoegd is ; 

b. wanneer degene, die het vischtuig bij 
zich heeft of vervoert, op de eerste vordering 
kan aantoonen, dat hij op weg is naar een water, 
waarin hij tot visschen met dat vischtuig be
voegd is en het gebruik van dat vischtuig op 
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dat tijdstip met verboden is, of dat hij zich 
van een zoodamg water op weg naar huis be
vindt. 

§ 10, Straf- en slotbepalingen. 
33. Overtreding van een bepaling, vastge

steld bij dit reglement, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één maand of geld
boete van t en hoogste honderd vijftig gulden. 

34. Onze Mimster kan, wanneer dit in ver
band met bijzondere omstandigheden in het 
belang van den vischstand of de uitoefening van 
de visscherij noodig blijkt, tijdelijk ontheffing 
verleenen van de bepalingen van dit reglement. 

35. De beschikkingen, vastgesteld krachtens 
de artikelen 8, 9, 10 en 34, worden, voor zooveel 
zij van algemeenen aard zijn, bekend gemafLkt 
in de Staatscourant. 

36. 1. Aan de door het districtshoofd t e 
verleenen vergunningen, bedoeld in de arti
kelen 3, 4, 11 en 29, kunnen voorwaarden wor
den verbonden. 

2. De aanvrager kan van het weigeren of 
het intrekken eener vergunning door het dis
trictshoofd of van het daaraan verbinden eener 
voorwaarde binnen veertien dagen schriftelijk 
in beroep komen bij Onzen Mimster, wiens met 
redenen omkleede beslissing aan den aanvrager 
wordt medegedeeld. 

Een beslissing in beroep, waarbij wordt af
geweken van die, waartegen beroep is ingesteld, 
treedt in de plaats daarvan. 

37 . Dit reglement kan worden aangehaald 
als: ,.Riviervisscherijreglement", met bijvoe
ging van den jaargang en het nummer van het 
St,aatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (St,aatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zalcen en Arbeid, 

T. J. Vers c huur. 

ALGEMEEN VISSCHERIJREGLEMENT 
VOOR DE BINNENWATEREN. 

§ 1. Algemeene bepaUngen. 
1. l. Dit algemeen reglement is van toe

passing op de visscher\i in de binnenwateren, 
voor zoover daarvan in de bijzondere reglemen
ten niet is afgeweken. 

2. Voor de toepassing van dit reglement en 
van de bijzondere reglementen worden verstaan 
onder binnenwateren, alle wateren, waarin bin
nenvisscherij wordt uitgeoefend, met uitzon
dering -van de volgende : 

a. de binnen een erf gelegen afgesloten 
vischwateren; 

b. de water\)n, welke geen voor het door
laten van visch geschikte verbinding met andere 
wateren bezitten, mits er niet meer dan één 
rechthebbende op het vischrecht van een zoo
danig water is; 

c. •de rivieren, waaronder verstaan worden 
de volgende wateren : 

1. de Rijn, de Maas en alle andere 
stroomende wateren, welke met de twee 
eerstgenoemde in open gemeenschap st~n 
en water daarvan afvoeren ; 

2. de Hollandsche IJssel beneden de af-
damming bij Gouda ; · 

3. de OverijsselRche Vecht, het Zwarte 
water en het Zwolsche diep; 

4. de Donge beneden de lijn, gaande 
van het punt van samenvloeiing met de 
's-Gravenmoersche vaart, haaks over den 
st,room; 

,ï. het Oude J\faasjE> en het Zuiderkanaal 
tot de Putsteeg ; 

6. de A.fgesloten MftaB en het Heusden
sche kanaal ; 

7. de aan de wat,eren, genoemd onder 
1-6, aetegen open havens ; 

8. ~e inhammen, kreken, spranken, 
killen en gaten, welke met de onder 1-6 
genoemde wateren in open gemeenschap 
staan. 

3. Waar binnenwateren in verbinding staan 
me · rivieren, geldt 3,Js grens: 

a. wanneer er een sluis of duikersluis is, de 
het meest rivierwaarts gelegen waterkeering ; 

b. waar een open verbinding is, de lijn gaan
de over de uitmonding. 

2. 1. Voor de toepassing van dit reglement 
en van de bijzondere reglementen wordt ver
staan onder Onze Minister, Onze Minister met 
de uitvoering van de Visscherijwet belast. 

2. Voor de toepassing van dit reglement en 
van de bijzondere reglementen wordt beschouwd 
als: 

a. visschen, het te water brengen, te water 
hebben, lichten of ophalen van vischtuigen, 
alsmede het aa.nwenden van eenige andere po
ging om visch t.e bemachtigen of te dooden ; 

b. visch, mede vischkuit, vischbroed, de 
steurkrab, de garnaal en de rivier- of zoetwater
mossel; 

c. hengel, niet mede sleephengel, hengel ge
aasd met visch en peur. 

Onder hengel geaasd met visch wordt niet be
grepen hengel geaasd met steurkrab of garnaal ; 

d. dag, de tijd t sschen één uur voor zons
opgang en één uur na zonsondergang ; 

e. nacht, de tijd tusschen één uur na zons
ondergang en één uur voor zonsopgang; 

f. maaswijdte, de lengte van de zonder bij
zondere krachtsinspanning gestrekte maas tus
scheu haar eü1dknoopen, nat gemeten. 

Bij meerwandigc netten heeft de bepaling der 
maaswijdte betrekking op de boezemmazen; 

g. aalfuik, iedere fuik met een maaswijdte 
kleiner dan 36 mm ; 
J;, . aalzak, mede de sluis- of henfuik, de 

molenzak, de i;joel en h et aalraamnet; 
i . ,;ischfuik, iedere andere fuik dan de aal

fuik en de aalzak. 
3. Waar in dit reilement en in de bijzondere 

reglementen een tijavak wordt aangeduid met 
de woorden: ,.van _,, ___ tot ........ _ .. _ ... ", '\\Orden 
de beide genoemde datums bij dat tijdvak in
begrepen. 

§ 2. Van de maat op de vlsch. 

3. 1. Op de nagenoemde vischsoorten wordt 
een maat gesteld als volgt : 

a. blankvoorn 

} b. kolblei 
15 cm c. ruischvoron 

d. serpeling 
e. baars } 18 /. bot 
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g. bee!dorel 
h. regenboogforel } 20 

i. zeelt 21 
i, brasem 22 
k. aal of paling 
l. meun 

m. sneep 
n. winde 

1 25 
J 

•O. barbeel 
p. houting } 30 

q. karper aö ,. 
r. snoek 
8. snoekbaars 
t. zalm 
u. zeeforel 

} 40 

?J. steur 150 
w. gerookte aal of paling 22½ ,, 

· _2. Onder maat wordt verstaan de lengte van 
den üsch, gemeten van de punt van den snuit 
tot het uiteinde van de staartvin. 

3. Visschen beneden de in het eerste lid 
onder ~v gestelde maat moeten, onmiddellijk 
nadat zij zijn opgehaald, weder in hetzelfde 
,water worden vrijgelaten. 

4. ~fot afwijking in zooverre van het be
paalde in artikel 23, lid 1, der Visscherijwet en 
van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, mogen 
dobber- en reepvisschers van 1 Maart tot 
31 October blankvoorns en ruischvoorns be
neden de daarop gestelde maat, die zij met 
eenig in dien t ijd niet verboden vischtuig van
gen, tot een hoeveelheid van ten hoogste 5 kg 
behouden, als lokaas bezigen, vervoeren en in 
opslag hebben. 

5. Met afw\jking in zooverre van het be
paalde in artikel 23, lid 1, der Visscherijwet en 
in lid 3 van dit a.rtikel, is het· van l Juni tot 
15 Maart toegestaan : 

a. aan hengelaars, die bevoegd zijn tot het 
visschen met den hengel geaasd met visch, 
levende blankvoorns en levende ruischvoorns 
beneden de daarop gestelde maat, tot een aantal 
van ten hoogste 50 stuks b\j zich te hebben, te 
vervoeren, in opslag te hebben en als lokaas te 
bezigen ;· 

b. aari visschers èn handelaars, die handelen 
in aasvischjes, levende blankvoorns en levende 
ruischvoorns beneden de daarop gestelde maat, 
te behouden, te vervoeren en te leveren, als
mede in opslag te hebben, mits zij voorzien zijn 
van een daartoe stfeltkênae ·schriftelijke vergun
ning van het äistrictshoofd. 

§ 3. Van de gesloten tijden. 
4. 1. Voor de nagenoemde vischsoorten 

wordt een gesloten tijd bepaald als volgt: 
a. van lfi Maart tot 31 Mei voor ba.ars en 

.snoek; 
b. van l April tot 31 Mei voor barbeel, 

blankvoorn, brasem, karper, kolblei, meun, 
ruischvoorn, serpeling, sneep, snoekbaars, winde 
-en zeelt; 

c. van 1 October tot 31 Maart voor beek
forel. 

2. Visschen, gevangen gedurende den daar
voor in het vorige lid vastgestelden gesloten tijd, 
moeten, onmiddellijk nadat zij zijn opgehaald, 
·weder in hetzelfde water worden vrijgelaten. 

3. Onder visschen, gevangen gedurende den 
L . & S. 1932. 

daarvoor vastgestelden gesloten tijd, worden 
begrepen die, welke gedurende dien tijd worden 
aangetroffen in het bezit van iemand, terwijl 
hij bezig is te visschen of zich te dien einde be
vindt op of in de nabijheid van een binnenwater. 

4. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in artikel 23, lid 2 der Vlsscherijwet en 
van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, mogen 
dobber- en reepvisschers van 1 April tot 31 Mei, 
blankvoorns en ruischvoorns, die zij met eenig 
in dien tijd niet verboden vischtuig vangen, tot 
een hoeveelheid va.n ten hoogste ö kg behouden, 
als lokaas bezigen, vervoereneninopslaghebben. 

5. Onze Minister is bevoegd, met afwijking 
van het bepaalde in artikel 4, lid 1, letter b, 
den daarin bedoelden gesloten tijd ten hoogste 
drie weken later te doen ingaan. 

§ 4. Van het gebruik der vlschtulgen. 

6. Het is verboden eenig ander vischnet dan 
de zegen en de mosselr\jf door het water voort 
te trekken, anders dan om het te water te 
brengen, te lichten of op te halen. 

§ 5. Van de verboden stoffen, verboden 
vlschtnlgen en de bescherming van kult 
· • en broed van vlsch. 
7. 1. Het is verboden te visschen: 

· a. met gebruikmaking van kokkelboonen, 
ongebluschte kalk, dynamietpatronen of andere 
vergiftige, bedwelmende of ontplofbare stoffen ; 

b. onder aanwending van middelen om de 
visch te verdooven of te bedwelmen. 

2. Het is verboden een voorwerp of een stof, 
als bedoeld in het vorige lid, bij zich te hebben, 
terwijl men vischt of zich te dien einde bevindt 
op of in de nabijheid van een binnenwater. 

8. 1. Het is verboden te visschen met : 
a. de zetlijn of stek ; 
b. de stolpmand ; 
c. den strik ; 
d. den karperbeugel, het beugelnet, het 

hoepnet, den handkuil, het schepnet, den oever
haam, den boshaam, den steekhaam, den slag
haam of eenig daarmede overeenkomend of op 
overeenkomstige wijze gebezigd vischtuig, hoe 
ook genaamd, met uitzondering van de gebbe 
en behoudens hetgeen in het tweede lid ten aan
zien van het schepnet is bepaald ; 

e. den harpoen, den elger, de aalschaar, 
den zeeltklauw, de snoekdreg, het tjoekvischje 
of eenig ander vischtuig, hetwelk gei;igend is 
de visch te verwonden , met uitzondering van 
de reep, den dobber, den zetangel of fleur, de 
sleepliJn, den bengel, den hengel geaasd met 
visch en den sleephenp-el ; , 

f. een vischnet, waarvan het netwerk van 
metaalgaas is vervaardigd. 

2. Het · gebruik van het schepnet is toege
staan: 

a. om gevangen visch op te scheppen, over 
te zetten of te vervoeren ; · 

b. oni steurkrabben te ·scheppen, mits men 
voorzien is van een daartoe strekkende schrif
telijke vergunning van het districtshoofd. 
, 9. 1. Het is verboden vischkuit of visch
broed als lokaas te bezigen, te bemachtigen, te 
vernielen, te beschadigen of te verstoren. 
- 2. Het verbod van het vorige lid·geldt niet 
voor vischkuit, welke aan · te water staande 
vischtuigen op natuurlijke wijze is afgezet. 

18 
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§ 6. Van het vervoer van vlschtnlgen. 
10. 1. Het is verboden eenig vischtuig, het

welk bij dit reglement of de bijzondere regle
menten is verboden of niet aan de daarbij ge
stelde eischen voldoet, binnen het gebied, waar
voor die reglementen gelden, op of in de nabij 
heid van een binnenwaü,~. op openbare wegen 
of voetpaden, of in een openbaar middel van 
vervoer, bij zich te hebben of te vervoeren, 
tenzij droog en zocdanig ve171ak~ of in 1.00-

danigen toestand, dat het niet voo1· dadelijk 
gebruik kan worden aangewend. 

2. De ondernemer van een openbaar mia-:!el 
van vervoer wordt als zoodanig niet vervolgd, 
indien de naam en de woonplaats van den af
zender van de vischtuigen, waarmede de over
treding is gepleegd, binnen drie dagen na het 
uitbrengen der dagvaarding, door den onder
nemer aan den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie worden bekend gemaakt. 

11. 1. Het is verboden op of in de nabijheid 
van een binnenwater eenig geoorloofd vischtuig 
bij zich te hebben, of dit, anders dan in een 
openbaar middel van vervoer, over een binnen
water te vervoeren. 

2. Dit verbod geldt niet : 
a. wanneer het gebruik van dat vischtuig 

in het water, waarop of in welks nabijheid het 
wordt aangetroffen, op dat tijdstip niet ver
boden is en degene, die het vischtuig bij zich 
heeft of vervoert, op de eerste vordering kan 
aantoonen, dat hij in dat water tot visschen 
met dat vischtuig bevoegd is ; 

b. wanneer degene, die het vischtuig bij zich 
heeft of vervoert, op de eerste vordering kan 
aantoonen, dat hij op weg is naar een water, 
waarin hij tot visschen met dat vischtuig be
voegd is en het gebruik van dat vischtuig op 
dat tijdstip niet verboden is, of dat hij zich 
van een zoodanig water op weg naar huis be
vindt. 

§ 7. Straf- en slotbepalingen. 
12. Overtreding van een bepaling, vastge

steld bij dit reglement of een der bijzondere 
reglementen, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één maand of geldboete van ten 
hoogste honderd vijftig gulden. 

13. Onze Minister kan, wanneer dit in ver
band met bijzondere omstandigheden in het 
belang van den vischstand of de uitoefening der 
visscherij noodig blijkt, tijdelijk ontheffing ver
leenen van de bepalingen van dit reglement of 
van de bijzondere reglementen. 

14. De beschikkingen, vastgesteld krachtens 
de artikelen 5 en 13, worden, voor zooveel zij 
van algemeenen aard zijn, bekend gemaakt in 
de Staatscourant. 

15. 1. Aan de in dit reglement of in een der 
bijzondere reglementen bedoelde, door het 
districtshoofd te verleenen schriftelijke vergun
ningen, kunnen voorwaarden worden verbonden. 

2. De aanvrager kan van het weigeren of 
het intrekken eener vergunning of het opleggen 
eener voorwaarde binnen veertien dagen schrif
telijk in beroep komen bij Onzen Minister, 
wiens met redenen omkleede beslissing aan den 
aanvra<Yer wordt medegedeeld. 

Een beslissing in beroep, waarbij wordt af. 
geweken van die, waartegen beroep is ingesteld, 
treedt in de plaats daarvan, 

16. Dit reglement kan worden aangehaald 
1 als : .,Algemeen Visscherijreglement voor de 

binnenwat,eren", met bijvoeging van den jaar-
1 gang en het nummer van het Staatsblad, waarin 

het is geplaatst. 
Behoort bij Koninklijk besl.·it van 23 Juni 

1932 (Staatsblad n°. 315). 
M1j bekend, 

De Minister van Ecorwmische Zaken en Arbeid, 
T. J. Verschuur. 

BIJZONDER VISSCHERIJREGLEMENT 
I. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de visscherij in de binnenwateren van de pro
vincie ZuidhoUand, de provincie Utrecht, (met 
inbegrip van het tot de provincie Gelderland 
behoorende gedeelte van de Bisschop Davids 
Grift}, en het gedeelte van Noordholland, ge
legen ten Zuiden van den harden weg van 
IJmuiden naar Velsen, de trambaan naar Sant
poort, den Slaperdijk, den Hoogen dijk, den 
Spaarndammerdijk, de Spaarndammerstraat, 
den Haarle=erdijk, de Haarlemmerstraat, de 
Prins Hendrikkade, de Hoogte Katlijk, de Zee
burgerstraat, den Zeeburgerdijk en de Syphons. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als : 

a. aalzegen, iedere zegen met een maaswijdte 
van ten hoogste 28 mm ; 

b. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
aalzegen. 

§ 2. Van de maat op de vlschtulgen. 

3. l. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 55 = · 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagt voor : 

a. den aalzak, de aalzegen en het 
stalnet, alsmede het kruisnet, 
wanneer hiermede des nachts ge-
vischt wordt . . . . . . . . . 20 mm 

b. de vischzegen : de vleugels . . 45 
de kuil, of indien geen kuil 
aanwezig is, de zegen over 
ten hoogste 1/5 van haar 
lengte . . . 40 

c. de vischfuik : . . . . . . . . 45 
het achterlichaam, waar
onder verstaan wordt het 
gedeelte, dat zich bevindt 
achter de laatste inkeling 40 

d. de tro=el . . . . . . . . . 50 
e. het schrobnet en alle wargarnes 65 
3. Geen kleinste maaswijdte wordt vastge

steld voor: 
a. de aalkubbe, de aalfuik, de gebbe, de 

mosselrijf en het schepnet, alsmede het kruisnet, 
wanneer hiermede over dag gevischt wordt ; 

b. het keernet gebezigd aan een dichtzet
visscherij of bij het visschen met een vischzegen, 
met dien verstande, dat een wargaren, gebezigd 
bij het visschen met een vischzegen, voor de 

1 toepassing van deze bepaling niet als een keer
net wordt beschouwd. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2, 
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letter b, is het aan reep- en dobbervisschers toe- 1 

gestaan voor het vangen van jonge haring 
(zeebliek) en spiering, t,e visschen met een 
vischzegen met r.en kleinere maaswijdte dan 
45 mm, mits 1.ij voorzien zijn van een daartoe 
strekkende schriftelijke vergunning van het 
distrirtshoofd. 

!i. In afwijking van het bepaalde in lid 2, 
letter b, is het geoorloofd tusscben 1 October 
en 1 April te visschen met een vischzegen met 
een kleinere maaswijdte dan 45 mm, mits men 
voorzien is van er.11 daartoe strekkende schrif
telijke vergunning van het rlisorictshoofd. 

4. Het is verboden te visschen met : 
a. een aalzegen, die hmger is <l an 40 meter; 
b. een schrobnet, waarvAn de lengte, langs 

de bovenreep gemeten, meer dan 5 meter be
draagt; 

c. een kruisnet, waarvan de maaswijdte 
meer dan 25 mm bedraagt. • 

§ 3. Van de gesloten tijden. 

5. 1. H et is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen me.t eenig vischtuig van 16 Maart· tot 
31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met: 
a. eenig wargaren of een hoepelnet van 

16 M.aart tot 31 Augustus ; 
b. de vischzegen of het sc' r bnet: 

Jo. van 16 Maart tot 31 Juli in de Linge 
en het Kanaal van Steenenboek ; 

20. van 16 Maart tot 30 September in 
alle overige wat.eren : . 

c. de aalzegen van 1 November tot- 31 Mei. 
3. Geen ~esloten tijd wordt vastgesteld 

voor : 
den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den aal

zak, de aalreep, den aaldobber, de peur, de gebbe, 
het kruisnet en de mosselrijf. 

§ 4. Van het nachtvisschen. 
6. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen gedurende den nacht. 

2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met : 

a. den aalzak, het stalnet, de aalfuik, de 
aalreep, den aaldobber, de aalzegen, het kruis
net en de peur ; 

b. het schepnet, mits men voorzien is van 
een schriftelijke vergunning van het districts
hoofd, als bedoeld in artikel 8, lid 2, letter b, 
van het Algemeen Visscherijreglement voor de 
binnenwateren. 
· 3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen te water te hebben, met 
uitzondering van wargarens met een kleinere 
maaswijdte dan 80 mm. 

§ 5. Van het gebruik der vlschtulgen. 
7. Het is verboden de aalzegen op een 

andere wijze te bezigen, dan door haar uit een 
vaartuig te water te brengen en daarin weder 
op te halen. 

8. Het is verboden te visschen met : 
a. een aaldobber, indien de drijver of vlotter 

een kleinere lengte en een kleineren omtrek 
heeft dan 15 cm ; 

b. een aalreep, wanneer het aantal hoeken 
minder dan 20 bedraagt. 

§ 6. Van de verboden vischtulgen. 

9. Met uitbreiding van het be;eaalde in 
artikel 8, lid 1, van het Algemeen Visscherij -
reglement voor de binnenwateren, is het ver
boden te visschen met een werpnet. 

§ 7. Van het vervoer van vlschtnlg·en. 

10. Met uitbreiding van het bepaalde in 
artikel 11 van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de binnenwateren, is het verboden op of 
in de nabijheid van een water, waarop dit regle
ment van toepassing is, een der nagenoemde 
vischtuigen te vervoeren, anders dan in een 
openbaar middel van vervoer : 

a. een vischzegen, tusschen twee uur na 
zonsondergang en twee uur voor zonsopgang ; 

b. een gebbe, voor dadelijk gebruik gereed, 
gedurende den nacht. 

§ 8. Slotbepallng. 

11 . Dit reglement kan worden aangehaald 
als : ,,Bijzonder Visscherijreglement I'', met bij
voeging van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. Vers c hu u r. 

BIJZONDER VISSCHERIJREGLEJ'IIENT 
II. 

§ 1. Algemeene bepallngen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de visscherij in de binnenwateren in het ~edeeltc 
van de provincie N oordholland, gelegen ten 
Noorden van den harden weg van IJmuiden 
na.ar Velsen, de t rambaan naar Santpoort, den 
Slaperdijk, den Hoogen dijk , den Spaarndam
merdjjk, de Spaarndammerstraat, den Haarlem
merdijk, de Haarlemmerstraat, de Prins Hen
drikkade, de Hoogte Katlijk, de Zeeburger
straat, den Zeeburgerdijk en de Syphons, met 
inbegrip van de tot die provincie behoorende 
eilanden. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwq als : 

a. aalzegen, iedere zegen met een maas
wijdte van ten hoogste 28 mm; 

b. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
aalzegen; 

c. ataand spieringnet, ieder staand net, waar
van de maaswijdte ten hoogste 35 mm bedraagt. 

§ 2. Van de maat op de vlsclttnlgen. 

3. 1. Het is, behoudens het bepaalde in d e 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 55 mm. 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagt voor : 

a. den aalzak, de aalzegen, het stalnet, het 
staand spieringnet en het schrobnet, als
mede het kruisnet, wanneer hiermede des 
nachts gevischt wordt, . . . . 20 mm 

b. de vischzegen : de vleugels . . 40 " 
de kuil, of indien geen kuil 
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aanwezig is, de zegen over 
ten hoogste 1/5 van haar 
lengte . . . 35 mm 

c. de vischfuik . . . . . . . 45 
het achterlichaam, waar
onder verstaan wordt het ge
deelte, dat zich bevindt ach-
ter de laatste inkeling . . 40 

d. de trommel . . . . . . . . . 45 " 
3. Geen kleinste maaswijdte wordt vastge

steld voor: 
a. de aalkubbe, de aalfuik, de gebbe, de 

mosseb jjf en het schepnet, alsmede het kruis
net, wanneer hiermede over dag gevischt wordt ; 

b. het keernet gebezigd aan een dichtzet
visscherij of bij het visschen met een visch
zegen, met dien verstande, dat een wargaren 
gebezigd bij het visschen met een vischzegen, 
voor de toepassing van deze bepaling niet als 
een keernet wordt beschouwd. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2, 
letter b, is het aan reep- en dobbervisschers toe
iestaan voor het vangen van jonge haring (zee
oliek) en spiering, te visschen met een visch
zegen met een kleinere maaswjjdte dan 40 mm, 
mits zij voorzien zijn van een daartoe strek
kende schriftelijke vergunning van het districts 
hoofd. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 2, 
letter b, is het geoorloofd tusschen 1 October 
en 1 April te visschen met een vischzegen met 
een kleinere maaswijdte dan 40 mm, mits men 
voorzien is van een daartoe strekkende schrifte
lijke vergunning van het districtshoofd. 

4. Het is verboden te visschen met : 
a. een aalzegen, die langer is dan 40 meter ; 
b. een gebbe of een kruisnet, waarvan de 

maaswijdte meer dan 30 mm bedraagt; 
c. een schrobnet, waarvan de lengte, langs 

de bovenreep gemeten, meer dan 5 meter be
draagt. 

§ 3. Van de gesloten tijden. 

5. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met eenig vischtuig van 16 Maart tot 
31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met : 
a. de vischzegen van 16 Maart tot 30 Sep

tember; 
b. de aalzegen van 1 November tot 31 Mei. 
3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld 

voor: 
den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den 

aalzak, de aalreep, den aaldobber, de peur, de 
gebbe, het kruisnet en de mosselrijf. 

§ 4. Van het nachtvfsschen. 

6. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen gedurende den nacht. 

2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met : 

a. den aalzak, het stalnet, de aalfuik, de 
aalzegen, den aaldobber en de peur ; 

b. het kruisnet van 1 Maart tot 31 October; 
c. het schrobnet van 1 Juni tot 30 Septem

ber, mits men voorzien is van een daartoe strek
kende schriftelijke vergunning van het districts
hoofd; 

d. het schepnet, mits men voorzien is van 

een schriftelijke vergunning van het districts
hoofd, als bedoeld in artikel 8, lid 2, letter b, 
van het Algemeen Visscherijreglement voor de 
binnenwateren ; 

e. de aalreep in het Noordzeekanaal en zijn 
zijkanalen, het afgesloten IJ en de Voor- en 
Achterzaan. 

3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen te water te hebben. 

§ 5. Van het gebruik der vlschtufgen. 
7. Het is verboden de aalzegen op een andere 

wijze te bezigen, dan door haar uit een vaar
tuig te water te brengen en daarin weder op 
te halen. 

§ 6. Van cle verboden vfschtulgen. 
8. Met uitbreiding van het bepaalde in 

artikel 8, lid l, van het Algemeen Visscherij
reglement voor de binnenwateren, is het ver
boden te visschen met het staand spieringnet, 
tenzij men voorzien is van een daartoe strek
kende schriftelijke vergunning van het districts
hoofd. 

§ 7. Van het vervoer van vlschtulgen. 
9. Met uitbreiding van het bepaalde in 

artikel 11 van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de binnenwateren, is het verboden tus
schen twee uur na zonsondergang en twee uur 
voor zonsopgang op of in de nabijheid van een 
water, waarop dit reglement van toepassing is, 
een vischzegen te vervoeren, anders dan in een 
openbaar middel van vervoer. 

§ 8. Slotbepaling. 
10. Dit reglement kan worden aangehaald 

als: ,,Bijzonder Visscherijreglement II", met 
bijvoeging van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zo.ken en Arbeid, 

T. J. Verschuur. 

BIJZONDER VISSCHERIJRE GLEMENT 
111. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de visscherij in de binnenwateren in het gebied, 
dat besloten ligt tusschen de volgende grenzen : 
de Friesch-Overijsselsche grens van de afge-. 
sloten Zuiderzee tot aan Schoterzijl, de Staten
dijk, de daarbij aansluitende Noordelijke Linde
dijk tot aan de Linde ·luis, de Nieuwe Lindedijk 
tot aan Oldemarkt, de verharde weg, loopende 
van Oldemarkt over Steenwijk, Nijeveen en den 
Galgenkamp door Meppel tot aan de brug over 
de Reest bij Werkhorst, de Noordelijke oever 
van de Reest, de daarbjj aansluitende Drentsch
üverijsselsche grens tot aan de Westelijke grens 
der gemeente Koevorden, de Westelijke en de 
Noordelijke grens der gemeente Koevorden tot 
aan de Nederlandsch-Duitsche grens, de Neder
landsch-Duitsche grens Oost- en Noordwaarts 
tot aan den Dollart, en vervolgens de kustlijn 
van Groningen en Friesland, met inbegrip van 
de tot die provinciën behoorende eilanden. 
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§ 2. Van de maat op tle visch, 

2. Met uitbreiding van het bepaalde in 
artikel 3, lid 4 en lid 5, van het Algemeen Vis
scherijreglement voor de binnenwateren, zijn 
de in die leden opgenomen bepalingen ten aan
zien van blankvoorns en ruischvoorns beneden 
de daarop gestelde maat, ook van toepassing op 
baarzen beneden de daarpp gestelde maat. 

§ 3, Van de maat O!I de vJschtuJgen. 

3. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 65 mm. 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagt voor : 

a. den aalzak en het stalnet, alsmede het 
kruisnet, wanneer hiermede des 
nachts gevischt wordt, . . . . 20 mm 

b. de zegen : de vleugels . . . . . 55 
de kuil, of indien geen kuil 
aanwezig is, het middenge
deelte van de zegen over ten 
minste 1/5 van haar lengte 65 

c. de vischfuik . . . . . . . . . 55 
3. Geen kleinste maaswiJdte wordt vastge

steld voor: 
a. de aalkubbe, de aalfuik, het aaljaagnet, 

de gebbe, de mosselrijf en het schepnet, als
mede het kruisnet, wanneer hiermede over dag 
gevischt wordt : 

b. het keernet gebezigd aan een dichtzet
visscherij of bij het visschen met een zegen, met 
dien verstande, dat een wargaren gebezigd bij 
het visschen met een zegen, voor de toepassing 
van deze bepaling niet als een keernet wordt 
beschouwd. 

4. Het is verboden te visschen met: 
a. een schrobnet, waarvan de lengte, langs 

de bovenreep gemeten, meer dan 5 meter be
draagt; 

b. een gebbe, waarvan de breedte, langs de 
voorreep gemeten, meer dan 2 meter of de maas
wijdte meer dan 25 mm bedraagt; 

c. een aalzak, een stalnet of een aaljaagnet, 
waarvan de maaswijdte meer dan 36 mm be
draagt; 

d. een zegen, die langer is dan 250 meter. 
5 . 1. Het is verboden te visschen met : 
a. een aalfuik, waarvan de maaswijdte 

kleiner is da,n 18 mm, indien niet in den buiten
wand op gelijken afstand van elkander ten 
minste 4 zuiver ronde metalen ringeties met een 
middellijn van ten minste 11 mm binnenwerks 
zijn aangebracht, welke ringetjes elk op een 
afstand van ten hoogste tien mazen achter het 
begin der laatste inkeling moeten zijn geplaatst; 

b. een aalkorf, indien niet in het voorste 
gedeelte van den buitenwand twee ringetjes, als 
onder a omschreven, zijn aangebracht. 

2. Het is verboden bij het visschen met een 
aalfuik of een aalkorf eenige handeling te ver
richten of eenig middel aan te wenden, waardoor 
het ontsnappen der ondermaatsche aal wordt 
bemoeilijkt of belet. 

§ 4. Van de gesloten tijden, 

6. Met uitbreiding van het bepaalde in 
artikel 4, lid 4, van het Algemeen Visscherij 
reglement voor de binnenwateren, is de daarin 

opgenomen bepaling ten aanzien van blank
voorns en ruischvoorns, ook van toepassing op 
baarzen. 

7. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met eenig vischtuig van 1 Maart tot 
31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met : 
a. de gebbe van 1 November tot 31 Maart; 
b. de zegen van 1 Maart tot 30 September. 
3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld voor: 
den aalkorf, de aal1.ubbe, de aalfuik, den aal-

zak, de aalreep, den aaldobber, de peur, het 
kruisnet en de mosselrijf. 

§ 5, Van het nachtvlsschen. 

8. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen gedurende den nacht. 
· 2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met den aalzak, de aalfuik, den 
aaldobber, het stalnet, het knisnet en de peur. 

3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen te water te hebben. 

§ 6. Van het gebruik der vlschtulgen. 

9. H et ia verboden met de zegen te visschen 
in alle wateren, met uitzondering van de vol
gende: 

in de provincie J!'rie8land : 
het Tjeukemeer, de Groote Brekken in Lem

sterland, het Slotermeer, de Morra, het Oud 
Karre, de Oorden, de Fluessen, het Heegermeer, 
het Groote Gaastmeer, het Zandmeer, de Vlakke 
Brekken, de Ringwiel, de Oudega'ster Brekken, 
de Idsega'ster po.elen, het Jentjemeer, het Koe
vordermeer, de Langweerderwielen bewesten 
de trambaan, de Zwarte en Witte Brekken, de 
Goingarijpster poelen, het Sneekermeer, de 
Terkaplester poelen, de Terhornster poelen, 
het Pikmeer, het Botmeer, de Wijde Ee in 
Idaardera.deel, de Sytebuu:rster E e, de Wijde Ee 
in Smallingerland, de Smalle Eesterzanding, de 
Krnisdobbe, het, Eernewoudsterwijd, de Wijde 
Ee in Tietjerksteradeel, de Le~en, het Jforgu
mermeer, de Groote en de Kleine Wielen ; 

in de provincie Ckoningen: 
het, Zuidlaardermeer, het Schildmeer, het 

Leekstermeer en het benedenpand van h'élt 
Reit<liep van het punt af, waar de grenB tus
schen de gemeenten Leens en Ulrum bet Reit
diep ontmoet ; 

in de provincie Drenthe : 
het Zuidlaardermeer, het Leekstermeer, de 

Drentsche hoofdvaart, het Noord-Willemska
naal, de Witte wijk, de Hoogeveensche vaart, 
het Stieltjeskanaal, het Oranjekanaal, het, Com
pascuumkanaal, het. Scholtenskanaal, het Veen
huizPrkanaal, het Linthorst-Homankanaal en 
de Beilervaart. 

10. Het is verboden de gebbe of het schr0b
net op een andere wijze te bezigen dan door die 
van uit een vaartuig te water te brengen en 
daarin weder op te halen. 

11. 1. Het is verboden met twee of meer 
zegens naast of tegen elkander in te visschen. 

2. Het is verboden bij het visschen met de 
zegen den kuil of het gèdeelte van de zegen, 
waarin de visch zich bevindt, uit het water op 
te halen, voordat de visch daaruit verwijderd is. 
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§ 7. Van de verboden vischtnigen. 

12. Met uitbreiding van het bepaalde in 
artikel 8, lid 1, van het Algemeen Visscherij
reglement voor de binnenwateren, is het ver
boden te visschen met een reep of een sleeplijn. 

§ 8. Slotbepallng. 

13. Dit reglement kan worden aangehaald 
als: ,,Bijzonder Visscherijreglement III", met 
bijvoeging van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. V ers c h u u r. 

BI.TZONDER VISSCHERIJREGLElUENT 
IV. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de visscherij in de binnenwateren in het gebied, 
dat besloten ligt tusschen de volgende grenzen : 
de Friesch-Overijsselsche grens van de afge
sloten Zuiderzee tot aan Schoterzjjl, de Staten
dijk, de daarbij aansluitende Noordelijke Linde
dijk tot aan de Lindesluis, de Nieuwe Linded~jk 
tot aan Oldemarkt, de verharde weg, loopende 
van Oldemarkt over Steenwijk, Nijeveen en den 
Galgenkamp naar Zwartsluis, de Noordelijke 
oever van het Zwarte water tot aan de afge
sloten Zuiderzee en vervolgene de kustlijn 
Noordwaarts tot aan de Friesch-Overijsselsche 
grens. 

§ 2. Van de maat op de vischtuigen. 

2. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
w~jdte kleiner is dan 55 mm. 

2 . • De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagt voor : 

a. den aalzak en het stalnet, alsmede het 
kruisnet, wanneer hiermede des nachts 
gevischt wordt, . . . . . . . 20 mm 

b. de zegen en de vischfuik . . 45 " 
3. Geen kleinste maaswijdte wordt vastge

steld voor: 
a. de aalkubbe, de aalfuik, de gebbe, de 

mosselrijf en het schepnet, alsmede het kruisnet, 
wanneer hiermede over dag gevischt wordt ; 

h. het keernet, gebezigd bij het visschen met 
een zegen, met dien verstande, dat een wargaren, 
gebezigd bij het visschen met een zegen, voor 
de toepassing van deze bepaling niet als een 
keernet wordt beschouwd. 

3. Het is verboden t,e visschen met een 
schrobnet, waarvan de lengte, lan1!S de boven
reep gemeten, meer dan 5 meter bedraagt. 

§ 3. Van de gesloten tijden. 

4. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met eenig vischtuig van 16 Maart tot 
31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met: 
a. de zegen van l 6 Maart tot 30 September ; 

b. eenig wargaren van 16 Maart tot 31 Au
gustus. 

3. Geen gesloten tjjd wordt vastg~steld voor: 
den aalkorf, de aalkubbe, de aalfmk, den aal

zak, den aaldobber, de penr, de gebbe, het 
kruisnet en de mosselrijf. 

§ 4. Van het nachtvisschen. 

5. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen gedurende den nacht. 

2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met den aalzak, het stalnet, de aal
fuik, den aaldobber, het kruisnet en de peur. 

3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen te water te hebben, met 
uitzondering van wargarens met een kleinere 
maaswijdte dan 65 mm. 

§ 5. Van het gebruik der vischtulgen. 

6. Het is verboden, wanneer het water met 
ijs bedekt is, te visschen met : 

a. een fuik, indien niet aan de visch ten 
minste één vrije doortocht wordt gelaten over 
een breedte van ten minste 1 meter ; 

b. een zegen in de Oude we~, de Heuven
gracht, de Wetering, het Steenw1jkerdiep en de 
Reite tusschen Eind van Diep en het Giethoorn
sche meer. 

§ 6. Van de verboden vlschtulg·en. 

7. Met uitbreiding van het bepaalde in ar
tikel 8, lid 1, van het Algemeen Visscherijregle
ment voor de binnenwateren, is het verboden te 
visschen met de reep. 

§ 7. Slotbepaling·. 

8. Dit reglement kan worden aangehaald 
als : ,, Bijzonder Visscherjjreglement IV", met 
bijvoeging van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De JJfinister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. Verschuur. 

BIJZONDER VISSCHERIJREGLEl\lENT 
v. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de visscherij in de binnenwateren van de pro
vincie N oordbrab,int, de provincie l,im.burg ( met 
uitzondering van de Geul en haar zijbeken, de 
Voerenbeek en de Noorbeek), de provincie 
Gelderland ( roer uitzondering van het tot die 
provincie behoorende gedeelte van de Bisschop 
Davids Grift) en het gedeelte van de provin
ciën Overijssel en DrenthP, dat gelegen is ten 
Zuiden van de liin, getrokken over den Noorde
lijken oever van het• Zwarte water tot aan 
Zwartsluis, den verharden weg, loopende van 
Zwartsluis over den Galgenkamp door Meppel 
tot aan de brug over de Reest bij Werkhorst, 
den Noordel1jken oever van de Reest, de daarb~i 
aansluitendfl Drentech-Overjjsselsche grens tot 
aan de Westelijke grens van de gemeente Koe-
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vorden en de West.elijke en Noorrlelijke grens 1 

der gemeente Koevorden tot aan de Neder
landsch-Duitsche grens. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als palingkas, iedere inrich
ting, van beton, hout of metaal vervaardigd, 
welke is aangebracht a-an een molen- of andere 
stuw en dient voor de vangst van paling en 
andere visch. 

§ 2. Van de maat OIJ de vlschtulgen. 

3. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden va,n dit artikel, verboden te 
vissrhen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 55 mm. 

2. De toegf'laten kleinste maaswijdte be
draagt voor : 

a. den aalzak en het stalnet, alsmede het 
kruisnet, wanneer hiermede des nachts 
gevischt wordt . . . . . . . . 20 mm 

b. het schrobnet, de trommel, de 
zegen en de vischfuik . . . . 45 " 

c. alle wargarens . . . . . . . . 65 " 
3. Geep kleinste maaswijdte wordt vastge

steld voor: 
a. de aalkubbe, de aalfuik, de gebbe, de 

mosselrijf en het schepret, alsmede het kruisnet, 
wanneer hiermede over dag gevischt wordt ; 

b. het keernet gebezigd aan een dichtzet
visscherij of bij het visschen met een zegen, met 
dien ve1stande, dat een warg'l,ren, gebezigd bij 
het visschen met een zegen, voor de toepassing 
van deze bepaling niet als een keernet wordt 
beschouwd. 

4. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in lid 2, letter b, is het geoorloofd tus
schen 1 October en 1 April te visschen met 
een zegen met een kleinere maaswijdte dan 
15 mm, mits men voorzien is van een daartoe 
strekkende schriftelijke vergunning van het 
dist-rictshoofd. 

4. Het is verboden te visschen met : 
a. een sch1·obnet, waarvan de lengte, langs 

de bovenreep gemeten, meer dan fi meter be
draagt; 

b. een palingkas, welke aan het beneden
einde niet is afgesloten door een rasterwerk van 
rechtopstaande ronde spijlen, met tusschen
ruimten van ten minste 25 mm. 

§ 3. Van de i:-esloten tijden. 

5. Het is, behoudens het bepaalde in de 
artikelen 6, 7 en 8, verboden te visschen met 
eenig vischtuig van 16 Maart tot 31 Mei. 

6. 1. Het is, behoudens het hepaalde in het 
volgende lid van dit artikel, verboden te vis
schen met de zegen van .16 Maart, tot 30 Sep
tember. 

2. He t is verboden te visschen met de zegen 
van 16 Maart tot 31 Juli in : 

a. de Dedemsvaart ; 
b. de Lut,terhoofdwijk; 
c. het Koe, orden-Vechtkanaal ; 
d. de Linge; 
~- de Korne; 
,. de Dieze \ 
g. de Dommel fl in Noordbrabant; 
h. de Aa 
i. het afwateringskanaal van s-Hertogen

bosch naar Drongelen ; 
i. de Mark eu. de Dintel; 

k. de Stcenbergschfc' of Roosendaalsche vliet; 
1. de Peelplassen onder Weert, Nederweert 

en Heythuizen ; 
m. de wateren, gelegen in de volgende pol-

ders in Noordbrabant: 
1. de polder van Escharen ; 
2. de Beersche polder; 
3. de polder boven Land van Raven

stein; 
4. de polder van Huisseling; 
5. de polder beneden Land van Raven-

stein; 
6. de polder van Haren ; 
7. de polder van Oss ; 
8. de polder van Oijen; 
9. de polder van het Hoog-Hemaal; 

10. de polder van het Laag-Hemaal; 
ll. de polder van den Eijgen, Oost- en 

Westeind; 
12. de polder van Hedikhuizen, Bok.

hoven, 
Engelen en Vlijmen; 

13. het Bossche Veld en May; 
14. het Waterschap de Ham en RiJs-

kampen; 
15. de polder Bosch en Sloot ; 
16. het Bossche Broek; 
17, het Vlijmensche Ven; 
18. de polder Empel en Meerwijk ; 
19. de polder van Vlierd; 
20. de polder Ertveld ; 

n. de wateren, gele!!'en in de volgende pol-
ders in Gelderland : 

1. de polder van Neder-Asselt; 
2, de polder van Balgoy; 
3. de polder van Wijchen; 
4. de polder van Niftrik ; 
5. de polder Neerveld; 
6. de polder Batenburg; 
7. de polder Altforst en Appeltern; 
8. de polder Hooge veld ; 
9. de polder Het veld. 

7. Het is verboden te visschen met eenig 
vischtuig van 16 Maart tot 31 l\Iei en van 
1 November tot 31 December in: 

a. de Hierdensche beek ; 
b. de Grift, van den Griftschen molen onder 

Vaassen tot het Apeldoornsche kanaal bij 
Heerde; 

c. de Grift.beek onder de gemeente Heerde ; 
d. rle Verlorenbeek onder de gemeente Fpe. 
8. Geen gesloten tijd van 16 Maart tot 

31 Mei wordt vastgesteld voor: 
den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den aal

zak, de aalreep, den aaldobber, de peur, de 
gebbe, het kruisnet en de mosselrijf. 

§ 4. Van het nachtvlsschen. 
9. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen gedurende den nacht. 

2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met den aalzak, het stalnet, de 
aalfuik, den aaldobber, den aanlegkorf, de 
palingkas, het kruisnet en de peur. 

3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen te water te hebben. 

§ 5. Overgangs• en slotbepalingen. 
10. Gedurende zes maanden na het in wer

king tredel). van dit reglement is het geoorloofd 
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te visschen met een palingkas, welke niet vol
doet aan de in artikel 4,1 etter b, gestelde eischen. 

11. Dit reglement kan worden aan~ehaald 
als: ,,Bijzonder Visscherijreglement V ', met 
bijvoeging van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. Vers c huur. 

BIJZONDER VISSCHERIJREGLEMENT 
VI. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Dit reglement is van t,oepassing op 

de visscherij in de binnenwateren van de pro
vincie Zeeland. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als : 

a. aalzegen, iedere zegen met een maas
wijd te van ten hoogste 28 mm; 

b. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
aalzegen. 

§ 2. Van de maat op de vlschtulgen. 
3. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 55 mm. 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagte voor : 

a. de aalzegen : 
de vleugels . . . . . 
de kuil . . . .... 

b. het praam- of prangnet .. 
c. den aalzak, het stalnet en het 

kruisnet . . . . . .... 
d. de vischzegen . . . . . . 
e. de vischfuik . . . . . . . 

het achterlichaam, waar
onder verstaan wordt het 

20 mm 
15 
18 

20 
40 
45 

gedeelte, da t zich bevindt 
achter de laatste inkeling 40 " 

f. de schakel . . . . . . . . . . 50 " 
g. het baarsnet en het bleinet . . 65 " 
3. Geen kleinste maaswijdte wordt -vastge-

steld voor: 
a. de aalkubbe, de aalfuik, de gebbe, de 

mosselrijf en het schepnet ; 
b. het keernet gebezigd bij het visschen met 

een vischzegen, met dien verstande, dat een , 
wargaren, gebezigd bij het visschen met een 
vischzegen, voor de toepassing van deze be
paling niet als een keernet wordt beschouwd. 

den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den 
aalzak, de aalreep, den aaldobber, de peur, de 
gebbe, het kruisnet en de mosselrijf. 

6. Het verbodene in het eerste en tweede 
lid van het, vorige artikel is niet van t-oepassing 
op de kanalen van Walcheren en Zuid-Beveland 
en de haven van Goes. 

§ 4. Van het nachtvlsschen. 
7. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen gedurende dan nacht. 

2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met : 

a. de aalzegen, den aalzak, het stalnet, het 
praam- of prangnet, het kruisnet en de peur ; 

b. het schepnet, mits men voorzien is van 
een schriftelijke vergunning van het districts
hoofd, als bedoeld in artikel 8, lid 2, letter b, 
v~n het Algemeen Visscherijreglement voor de 
binnenwateren. 

3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
staande vischtuigen t.e water te hebben. 

§ ó. Slotbepaling, 

8. Dit reglement kan worden aangehaald 
als: ,,Bijzonder Visscherijreglement VI", met 
bijvoeir.ng van den jaargang en het nummer 
van het Staa.tsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315) . 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. V ers c hu u r. 

BIJZONDER VISSCHERIJREGLEMEN'I' 
vu. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de visscherij in de Geul en haar zijbeken~ de 
Voerenbeek en de Noorbeek. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als: 

a. aalzak, mede de molenzak en het aal
raamnet; 

b. palingkas, iedere inrichting, welke is aan
gebracht aan een molen- of andere stuw en 
d~ent voor de vangst van pi.ling en andere 
v1sch. 

§ 2. Van de maat op de vlschtnl~en. 
3. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
visschen met een vischnet, waarvan de maas
wijdte klein.er is dan 55 mm. 4. Het is verboden te visschen met een aal

zegen, die langer is dan 50 meter. , 2. De toegelaten kleinste maaswijdte be-
draagt voor den aalzak en het stalnet 20 mm. 

3. Geen kleinste maaswijdte wordt vastge
steld voor de aalfuik. 

§ 3. Van de gesloten tijden. 
5. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel en in artikel 6, 
verboden te visschen met eenig vischtuig van 
16 Maart tot 31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met : 
a. de vischzegen van 16 Maart tot 31 Juli; 
b. de aalzegen, of het praam- of prangnet 

van 1 November tot 31 Mei. 
3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld 

voor: 

4. Het is verboden te visschen met een 
palingkas, welke aan het benedeneinde niet is 
afgesloten door een rasterwerk van rechtop
staande ronde spijlen, met tusschenruimten van 
ten minste 25 mm. 

§ 3. Van de gesloten tijden. 
5. 1. Het is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van dit artikel, verboden te 
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visschen met eenig vischtuig van 1 October 
tot 31 Mei. 

2. Het is verboden te visschen met : 
a. de palingkas, den aalzak of het stalnet 

van 1 December tot 31 Mei ; 
b. den sleephengel, den hengel geaasd met 

de kunstvlieg of de natuurlijke vlieg (Meivlieg), 
de aalfuik en den aalkorf van 1 October tot 
31 Maart. 

3: Het is verboden van 1 December tot 
31 Mei de Geul, een hat'er zijbeken, de Voeren
beek of de Noorbeek te bezetten met eenig net 
of eenige andere inrichting geschikt voor het 
keeren van visch. 

§ 4. Van het nachtvlsschen. 
6. 1. liet is, behoudens het bepaalde in de 

volgende leden van di_t at"tikel, verboden te 
visschen gedurende den nacht. 

2. Het is toegestaan gedurende den nacht 
te visschen met de palingkas, den aalzak of het 
stalnet . 

3. Het is toegestaan gedurende den nacht 
aalfuiken en aalkorven te water te hebben. 

§ 5. Van de verboden vlschtulgen. 
7. Met uitbreiding van het bepaalde in 

artikel 8, lid 1, van het Algemeen Visscherij
reglement voor de binnenwateren, is het ver
boden te visschen met : 

a. het kruis.net ; 
b. den dobber, de reep, of den zetangel of 

fleur; 
c. de gebbe; 

_ d . den hengel, indien deze geaasd is met 
een worm of een kunstworm . 

§ 6. Slotbepaling. 
8. Dit reglement kan worden aangehaald 

als: ,,Bijzonder Visscherijreglement VU", met 
bijvoeging van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). · 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. Verschuur. 

BIJZONDER VISSCHERIJREGLEMENT 
VOOR DE AFGESLOTEN ZUIDERZEE. 

§ 1. Alg,emeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de visscherij in de afgesloten Zuiderzee. 

2. Onder afgesloten Zuiderzee worden voor 
de toepassing van dit reglement mede verstaan 
de daaraan gelegen open havens. · 

3. Waar rivieren in verbinding staan met 
de afgesloten Zuiderzee, geldt als grens : 

a. wanneer hoofden of leidammen a&nwezig 
zijn : de lijn, gaande over de uiteinden daarvan ; 

b. wanneer hoofden of leidammen ontbre
ken: de lijn, gaande over de uitmonding. 

4. Waar andere binnenwateren irr verbin
ding staan met de afgesloten Zuiderzee, geldt 
als grens : 

a. wanneer er een sluis of duikersluis aan
wezig is, de het dichtst bij de afgesloten Zuider
zee gelegen waterkeering ; 

b. waar een open verbinding is, de lijn, 
gaande over de uitmonding. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt verstaan onder : 

a. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk daar
voor wordt gebruikt; 

b. schipper, iedere gezagvoerder van een 
visschersvaartuig, of hij, die dezen vervangt. 

§ 2. Van de maat op de vlsch. 

3. Met afwijking in zooverre, van het be
paalde in artikel 23, lid 1, letter h, van de Vis
scherijwet en in artikel 3, derde lid, van het 
Algemeen Visscherijreglement voor de binnen
wateren, is het geoorloofd : 

a. wanneer gedurende den nacht wordt ge
vischt, de vangst ongesorteerd te vervoeren en 
het vrijlaten van de visschen beneden de daarop 
i;;estelde maat, uit te stellen tot ten hoogste 
eén uur na zonsopgang, mits geen aflevering 
van de vangst plaats vindt, voordat de onder
maatsche visschen zijn vrijgelaten ; 

b. wanneer met een dwarskuil, een kwakkuil 
of een garnalenkor gevischt wordt· en het vis
schersvaartuig zich na het beeindigen der vis
scherij rechtstreeks naar een haven begeeft, de 
vangst ongesorteerd te vervonen en het vrijlaten 
van de vissehen beneden de daarop gestelde 
maat, uit te stellen tot uiterlijk één uur na bin
nenkomst in de haven. 

§ 3. Van de maat op de vlschtulgen. 

4. 1. Het is verboden te visschen met een 
kuilnet, waarvan de maaswijdte kleiner is dan 
17 mm. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid is het aan aalhoekwant- en aalkub
visschers toegestaan te visschen met een won
derkuil of een dwarskuil met een kleinere maas-

' wijdte dan 17 mm, mits men voorzien is van 
een daartoe strekkende schriftelijke vergunning 
van het districtshoofd. 

§ 4. Van het gebruik der vlschtulgen. 
' 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 

van het Algeroeen Visscherijreglement voor de 
, binnenwateren, is het geoorloofd: 

a. een kwakkuil, een dwa.rskuil, een kor, 
een botsleepnet of een spieringsleepnet door het 
water voort te trekken ; 

b. een wonderkuil of een wijm door het 
water voert te trekken, mits men voorzien is 
van een schriftelijke vergunning van het dis
trictshoofd, als bedoeld in artikel 4, lid 2. 

6. Het is verboden te visschen met een 
kornet of een kuilnet, voorzien van borden, 
indien het vischtuig bevestigd is aan een vaar
tuig, hetwelk mechanisch kan worden voortbe
wogen . 

7. Het is verboden bij het visschen met een 
vischtuig, waarvoor een minimummaaswijdte 
is vastgesteld, eenige handeling te verrichten of 
eenig middel aan te wenden, waardoor het ont
snappen van kleine visch kan worden bemoei
lijkt of belet. 

§ 5. Slotbepalingen. 
8. 1. De schipper van een visschervaartuig 

is verplicht bij te draaien of het te water zijnde 
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vischtuig te lichten, zoodra hij daartoe dooi een 
ambtenaar, belast met het opsporen van de bij 
of krachtens de Visscherijwet strafbaar gestelde 
feiten, wordt aangemaand. 

2. Als zoodanige aanmaning ireldt het aan
roepen, het in top hijschen of zwaaien van een 
witte vlag, of het toonen van een stakellicht. 

9. Dit reglement kan worden aangehaald 
als : ,,Bijzonder Visscherijre~lement voor de 
~{gesloten Zuiderzee", met bijvoeging van den 
Jaargang en het nummer van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk beslt,it van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken en Arb,id, 

T. J. Vers c huur. 

REGLEMENT VOOR DE P AAIPLAAT 
SEN VAN VISCH. 

Art. 1. De aanwijzing van een water als 
p~iplaa~s van visch_, bedoeld in artikel 21 der 
VIBschenJwet, geschiedt door Onzen Minister 
met de uitvoering der Visscherijwet belast. 

2. l. Hij, die een water, waarvan hij de 
rechthebbende op het vischrecht is, als paai
plaats van visch wil doen aanwijzen of de in
trekking van een aanwijzing wenscht, dient 
daartoe een aan voornoemden Minister gerichte 
aanvraag (op ongezegP!d papier) in bij het 
districtshoofd. 

2. Van deze aanvraag wordt mededeeling 
gedaan in de Staatscourant. 

3. De aanvraag tot aanwijzing houdt in een 
opgave van: 

a. den naam, de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van den aanvrager ; 

. b. het water, dat deze als paaiplaats van 
v1sch wil doen aanwijzen ; 

c. de overige wateren, waarvan de aanvrager 
de rechthebbende op het vischrecht is en die met 
het in b bedoelde water in open gemeenschap 
staan. 

4. l. De aanwijzing van een water als paai
plaats van visch geschiedt voor den duur van 
ten hoogste vijf jaren. 
. 2. De aanwijzing kan tnsschentijds worden 
mgetrokken : 

a. op verzoek van den rechthebbende op het 
vischrecht ; 

b. wanneer het water zijn geschiktheid als 
paaiplaats van visch heeft verloren ; 

c. bij onherroepelijke veroordeeling van den 
rechthebbende op het vischrecht wegens over
treding van artikel 7 van dit reglement. 

~- bij nalatigheid in de betaling van de in 
artikel 6, tweede lid, bedoelde vergoeding. 

5. l. Van de beschikkingen tot aanwijzing 
yan een water als paaiplaats van visch en tot 
intrekking van een aanwijzing wordt ten minste 
veer~ien dagen, vóór zij in werking treden, mede
deeling gedaan in een of meer plaatselijke 
bladen. 

2. De beschikking, houdende weigering van 
de aanw~jzing, wordt met redenen omkleed. 

_6. l. De grenzen van een paaiplaats van 
v1sch worden van Rijkswege aangeduid door 
borden met het opschrift : 

,,Paaiplaats van visch. 
Verboden te visschen van l Februari-31 Aug." 

2. Ter tegemoetkoming in de kosten moet 
door den rechthebbende op het vischrecht jaar
lijks vó&r 1 October een bedrag van f 0.50 voor 
ieder bord aan den in de beschikking aan te 
wijzen Ontvanger der registratie en domeinen 
worden voldaan. 

7. Het is verboden op of in een paaiplaat,s 
van visch van 1 Februari tot 31 Augustus : 

a. te visschen ; 
b. zich te bevinden met visschersvaart,uigen 

of vischtuigen bij zich te hebben; 
c. te. baggeren, te slikkeren, zand of andere 

zinkende stoffen te storten, riet te snijden, te 
kroozen of op eenige andere wijze de zich in het 
water bevindende waterplanten te verwijderen, 
tenzij ten behoeve van de uitvoering van water
staatswerken ; 

d. visch te verstoren of te verjagen ; 
e. eenden, ganzen of zwanen te laten zwem

men. 
8. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, 

let.ters a en b, is het toegestaan op een paai
plaats van visch te visschen op aal of paling, 
baars en snoek, mits men voorzien is van een 
daartoe strekkende schriftelijke vergunning van 
het districtshoofd. 

9. l. Aan de in artikel 8 bedoelde vergun
ning kunnen voorwaarden worden verbonden. 

2: De aanvrager kan van het weigeren, of 
het intrekken eener schriftelijke vergunning 
door het districtshoofd of van het daaraan ver
binden eener voorwaarde binnen veertien dagen 
schriftelijk in beroep komen bij Onzen Minister, 
wiens met redenen omkleede beslissing aan den 
aanvrager wordt medegedeeld. 

Een beslissing in beroep, waarbij wordt af
g(lweken van die, waartegen beroep is ingesteld 

' treedt in de plaats daarvan. ' 
10. Overtreding van een bepaling van dit 

reglement wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste één maand of geldboete van ten hoog
ste honderd vijftig gulder. 

11. Dit reglement kan worden aangehaald 
als : .,Reglement voor de paaiplaatsen van 
visch", met bijvoeging van den jaargang en het 
nummer van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 315). 

Mij bekend, 
De Minister van Ecorwmische Zaken en Arbeid, 

T. J. Vers c huur, 

s. 316. 

23 J uni 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
een Reglement voor de vissche,;j in de 
Waddenzee . 

Wij WlLHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 12 Mei 
1932, n°. 1861, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410) en op Ons besluit van 4 Juni 1932 
(Staatsblad n° . 235) tot vaststelling van de 
grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij en 
tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1932, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 20 Juni 1932, n°. 3204, 
Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. in te trekken Ons besluit van 23 April 

1915 (Staat sblad n°. 206) , laatstelijk gewij
z igd bij Ons besluit van 13 November 1931 
(Staatsblad n°. 437); 

2° . vast te stellen het Reglement voor de 
visscherij in de Waddenzee, hetwelk bij dit 
bes! uit is gevoegd; 

3°. te bepalen, dat dit besluit in werking 
zal treden met ingang van den lsten Juli 
1932. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoer ing van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State . 

Het Loo, den 23sten J uni 1932. 
WI~.tlELMINA. 

D e Minis te,· van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J. V e r s c hu u r. 
( Uitgeg. 29 Juni 1932.) 

-w ,\.DDENZEEVISSCHERIJ • 
RE GLEMEN'r. 

§ 1. Algenieene bepalingen. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de visscherij in de Waddenzee. 

2. Onder Waddenzee worden voor de toe
passing van dit reglement mede verstaan het 
niet afgesloten gedeelte van de Zuiderzee, de 
L auwerzee, de Dollart met het Nederl andsch 
gedeelte van de E ems, de daaraan gelegen 
open havens en de Noordelijke zeegaten. 

2. 1. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt verstaan onder: 

a. Onze Minister, Onze Minister met de 
uitvoering van de Visscherijwet belast; 

b. visschen, het te water brengen, te water 
hebben, 1 ichten of ophalen van vischtuigen, 
het aanwenden van eenige andere poging om 
visch te bemachtigen of te dooden, alsmede 
het uitzaaien van oesters of mosselen; 

c. visschei·svaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk 
daarvoor wordt gebruikt; 

d. schipper, iedere gezagvoerder van een 
visschersvaartuig of hij , die dezen vervangt; 

e. natuurlijke bank, iedere niet in uitslui
tend gebruik gegeven plaats , waar schelp
dieren Yan nature zijn gevallen; 

/. maaswijdte, de lengte van de zonder bij
zondere krachts inspanning gestrekte maas tus
schen haar eindknoopen, nat gemeten. 

2 . Waar in dit reglement een tijdvak wordt 
aangeduid met de woorden: ,,van ... tot " 
worden de beide genoemde datums bij dat 
tijdvak inbegrepen. 

§ 2. Van de maat op de visch. 
3. 1. Op de nagenoemde vischsoorten 

maat gesteld a ls volgt: een 
a. 
b. 

aal of paling ......... ................. . 
bot ........ ................ .. ........... .. . . 

t . zalm .. ........ .. .. .. .................... .. . 
d. zeeforel ..... ... ... ... .............. ...... . 

wordt 

25 cm 
18 
40 " 
40 " 

e. steur ............ .. .............. ... .. ..... . 
f. gerookte aal of paling .......... . . 

150 
22½ ,, 

2. Onder maat wordt verstaan de lengte 
van den visch, gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staartvin. 

3. Visschen beneden de in het eerste lid 
onder a-e gestelde maat moeten, onmiddel
lijk nadat zij zijn opgehaald, weder in het
zelfde water worden vrijgelaten. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag het vrijlaten van visschen, 
welke tusschen één uur na zonsondergang en 
één uur voor zonsopgang zijn gevangen, wor
den uitgesteld tot uiterlijk één uur na zons
opgang, mits geen aflevering van de vangst 
plaats vindt, voordat de ondermaatsche vis
schen zijn vrijgelaten. 

4. 1. Het is verboden bij zich te hebben 
of in een vaartuig, bun of kaar voorhanden 
te hebben: 

a. zeekreeften, welke met eieren bezet zijn , 
of welke , gemeten van de punt van den voor
hoofdshoorn tot den bovenachterrand van het 
borststuk, een lengte hebben kleiner dan 11 
cm· 

b'. oesters, waarvan de schelp over de smal 
ste zijde gemeten, een breedte heeft kleiner 
dan 6 cm; 

c. alikruiken, waarvan de grootste dwars
doorsnede van de schelp kleiner is dan 9 mm. 

2. Zeekreeften, oesters en alikruiken, als 
bedoeld in het vorige lid , moeten, gevangen 
wordende, onmiddellijk weder te water ge
l aten worden. 

3. Het bepaal de in het eerste 1 id is niet 
van toepassing op: 

a. oesters, afkomstig van in uitsluitend ge
bruik gegeven plaatsen; 

b. oesterbroed en zaaioesters ; 
c. zeekreeften van elders voor de teelt aan

gevoerd. 

§ 3. Van de maat op de vischtuigen. 

5. Het is verboden te visschen met een 
door het water voortgesleept wordend kuilnet, 
waarvan de maaswijdte kleiner is dan 17 mm. 

§ 4. Van de gesloten tijden. 
6. 1. Het is verboden te visschen van 21 

Juni tot 28 Februari op elft en fint. 
2. Elften en finten gevangen gedurende 

den daarvoor in het eerste lid vastgestelden 
ges loten tijd, moeten, onmiddellij k nadat zij 
zijn opgehaald, weder in hetzelfde water wor
den vrijgelaten. 

7. Oesters , welke van 1 April tot 30 Sep
tember, of wulken, welke van 1 Mei tot 30 
September worden gevangen, anders dan op 
een in uitslu itend gebruik gegeven plaats, 
moeten onmiddellijk, nadat zij zijn opgehaald, 
weder te water worden geworpen. 

8. 1. H et is verboden te visschen: 
a. van 1 Juli tot 30 September met het 

staand ansjovisnet, de ansjov isfuik, het an
sjovissleepnet en den wonderkuil; 

b. van 1 April tot 30 September met oes
tervischtuigen en van 1 Mei tot 30 September 
met wulkenvischtuigen anders dan op een in 
uitsluitend gebrui k gegeven plaats. 

2. Onze Minister is bevoegd het in het 
vorige lid onder letter a bepaalde tijdvak ten 
hoogste zes weken later te doen ingaan. 

3. Een beschikking, genomen krnchtens het 
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vorige lid, wordt ten minste drie dagen, voor
dat zij in werking treedt, in de Staatscourant 
geplaatst. 

§ 5. Van de verboden vischtuigen, verboden 
stoffen en verboden vischwijzen. 

9. Het is verboden te visschen met: 
a. den harpoen, den elger, de aalschaar of 

eenig ander vischtuig, hetwelk geëigend is de 
visch te venvonden, met uitzondering van het 
hoekwant; 

b. een vischnet, waarvan het netwerk van 
metaalgaas is vervaardigd, met uitzondering 
van den kreeftenkorf. 

10 . H et is verboden bij het visschen met 
een vischtuig, waarvoor een minimummaas
wijdte is vastgesteld, eenige handeling te ver
richten of eenig middel aan te wenden, waar
door het ontsnappen van kleine visch kan 
worden bemoeilijkt of belet. 

ll . 1. Het is verboden te visschen: 
a. met gebruikmaking van kokkelboonen, 

ongebluschte kalk, dynamietpatronen of an
dere vergiftige, bedwelmende of ontplofbare 
stoffen; 

b. onder aanwending van middelen om de 
visch te verdooven of te bedwelmen. 

2. Het is verboden een voorwerp of een 
stof, als bedoeld in het vorige lid, bij zich te 
hebben, terwij l men vischt of zich te dien 
einde bevindt op of in de nabijheid van een 
water, waarop dit reglement van toepassing is. 

§ 6. Van het gebruik der vischtuigen. 

12 . H et is verboden botnetten (schutnet
ten) te zetten binnen een afstand van 500 
meter, of bot of andere visch te rapen binnen 
een afstand van 50 meter van door een ander 
geplaatste botnetten. 

13. H et is verboden te visschen met vaste 
vischtu igen of tot bevestiging van zoodanige 
vischtui gen dienende of gediend hebbende 
voorwerpen te water te brengen of te hebben, 
tenzij men voorzien is van een daartoe strek
kende chriftelijke vergunning van het rus
trictshoofd. 

§ 7. Verschillende bepalingen. 
14. 1. Ter be cherming van de schelpdie

renvisscherij kunnen: 
a. gedeelten van de Waddenzee, waarin of 

in de omgeving waarvan zich natuurlijke ban
ken bevinden, voor de visscherij worden ge
sloten; 

b. voonvaarden worden vastgesteld, waar
onder het visschen op die gedeelten zal zijn 
toegelaten . 

Het aanwijzen van de onder a bedoelde ge
deelten en het vaststellen der onder b bedoel
de voorwaarden geschiedt door Onzen Mi
nister. 

2. H et is verboden te visschen op de in het 
eerste lid bedoelde gedeelten gedurende den 
tijd, dat zij voor de visscherij gesloten zijn; 
overtreding van de voorwaarden, waaronder 
het visschen aldaar is toegelaten, wordt met 
visschen op voor de visscherij gesloten ge
deelten gelijkgesteld. 

3. De slu iting, de opheffing daarvan en de 
vaststelling van de voorwaarden geschiedt tel
kens bij een beschikking, die in de Staats
courant wordt bekend gemaakt. 

15 . 1. Ter bevordering van de teelt van 
schelpdieren kunnen gedeelten Yan de Wad
denzee aan de openbare visscherij worden ont
trokken en op door Onzen Minister te stellen 
voonvaarden tijdel ijk in uitslui tend gebruik 
worden uitgegeven voor de teelt van schelp
dieren. 

2. Van de onttrekking aan de openbare 
visscherij kan worden uitgezonderd de vis
scherij met fuiken en andere vaste vischtuigen. 

3. De aanwijzing van de plaatsen en van 
de visscherijen, in de beide vorige leden be
doeld, geschiedt door Onzen Mini ter bij een 

1 beschikking, die in de Staatscourant wordt be. 
kend gemaakt. 

Op dezelfde wijze wordt ook bekend ge
maakt dat bedoelde plaatsen weder aan de 
openbare vis cherij worden teruggegeven, in
dien de redenen van de onttrekking daarvan 
zijn vervallen. 

16. Het is verboden op een in uitslu itend 
1 gebruik gegeven plaats: 

a. te korren of schelpdieren te rapen tus
schen een half uur na zonsondergang en een 
half uur voor zonsopgang; 

b. tijdens mist te vi schen met een kor. 

§ 8. Van het ve,·voer van vischtuigen. 

17. l. Het is verboden eenig vischtuig, 
hetwelk bij dit reglement verboden is of niet 
aan de daarbij gestelde eischen voldoet, op 
of in de nabijheid van de Waddenzee bij zich 
te hebben of te vervoeren tenzij droog en 
zoodanig verpakt of in zoodanigen toestand, 
dat het niet voor dadelijk gebruik kan worden 
aangewend. 

2. De ondernemer van een openbaar mid
del van vervoer wordt als zoodanig niet ver
volgd , indien de naam en de woonplaats van 
den afzender van de vischtuigen, waarmede 
de overtreding is gepleegd, binnen drie da
gen na het uitbrengen der dagvaarding, door 
den ondernemer aan den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie worden bekend gemaa kt. 

18. 1. H et is verboden op een in uitslui
tend gebruik gegeven plaats eenig geoorloofd 
vischtuig bij zich te hebben. 

2. Dit verbod geldt niet, wanneer het ge
bruik van dat vischtuig op de in uitsluitend 
gebruik gegeven plaats, waarop het wordt 
aangetroffen, op dat tijdstip niet verboden is 
en degene , die het vischtuig bij zich heeft, 
op de eerste vordering kan aantoonen, dat hij 
op die plaats tot visschen met dat vischtu ig 
bevoegd is. 

§ 9. Straf- en slotbepalingen . 
19 . 1. De schipper van een visschersvaar

tuig is verplicht bij te draaien, zoodra hij 
daartoe door een ambtenaar, belast met het 
opsporen der bij of krachtens de Visscherij
wet strafbaar ge telde feiten, wordt aange
maand. 

2. Als zoodanige aanmaning geldt het aan
roepen, het hijschen of zwaaien van een witte 
vlag of het toonen van een stakellicht. 

·20. Overtreding van een bepaling, vastge
steld bij rut reglement, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één maand of geld
boete van ten hoogste honderd vij ftig gulden. 

21. 1. Onze Minister kan, wanneer dit in 
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verband met bijzondere omstandigheden in het 
belang van den vischstand of de uitoefening 
der visscherij noodig blijkt, tijdel ijk onthef
fing verleenen van bepalingen van dit regle
ment. 

2. Een beschikking, vastgesteld krachtens 
het eerste lid, wordt in de Staatscoumnt be
kend gemaakt ... 

22. 1. Wanneer in di t reglement aan het 
districtshoofd de bevoegdheid is verleend tot 
het geven van een schriftelijke vergunning, 
kunnen daaraan voorwaarden worden verbon
den. 

2. De aanvrager kan van het weigeren of 
het intrekken eener vergunning door het dis
trictshoofd of van het daaraan verbinden eener 
voo1·waarde binnen veertien dagen schriftelijk 
in beroep komen bij Onzen Minister, wiens 
met redenen omkleede beslissing aan den aan
vrager wordt medegedeeld. 

E en beslissing in beroep, waarbij wordt af
geweken van die, waartegen beroep is inge
steld , treedt in de plaats daarvan. 

23. Dit reglement kan worden aangehaald 
als: ,;Wacldenzeevisscherijreglement" met bij 
voeging van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n° . 316). 

Mij bekend, 
D e Ministe,· van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T . J. Vers c hu u r. 

s. 317. 

23 Juni 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
een Reglement voor de visscherij in de 
Zuidhollandsche stroomen en de daaraan 
gelegen open havens en zeegaten (Zuid
hollandsche-stroomenvisscherijreglement) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 12 Mei 
1932, n°. 2019, afdeeling Visscherijen ; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410) en op Ons besluit van 4 Juni 1932 
(Staatsblad n°. 235) tot vaststelling van de 
grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij en 
tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1932, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voór
noemden Minister van 20 Juni 1932, n°. 3205, 
afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. in te trekken Ons besluit van 26 J uni 

1911 (Staatsblad n°. 163), laatstel ijk gewij
zigd bij Ons besluit. van 22 Mei 1920 (Staats
blad n°. 254); 

2° . vast te stellen het Reglement voor de 
visscherij in de Zuidholl andsche stroomen en 
de daaraan gelegen open havens en zeegaten 
{ Zui dhol I andsche-stroomenvisscherij reglement), 
hetwelk bij dit beslui t is gevoegd; 

3°. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den lsten J uli 1932. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af-

schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J . V ers c huur. 
( Uitgeg . 29 J uni 1932.) 

ZUIDHOLLANDSCHE - TROOMENVIS 
SCHERIJ -RE GLEMENT. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de visscherij in de Zuidhollandsche stroo
men. 

2. Onder Zuidhollandsche stroomen worden 
voor de toepassing van dit reglement mede 
verstaan: 

a. de daaraan gelegen open havens; 
b. de daarbij behoorende zeegaten. 
2. I. Voor de toepassing van dit reglement 

wordt verstaan onder Onze Minister, Onze 
Minister met de uitvoering der Visscherijwet 
belast. 

II. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt beschouwd als: 

1. visschen, het te water brengen, te water 
hebben, lichten of ophalen van vischtuigen, 
a lsmede het aanwenden van eenige andere 
poging om visch te bemachtigen of te doo
den; 

2. visch. mede vischkuit en vischbroed; 
3. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 

het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk 
daarvoor wordt gebruikt; 

4. hoepelwijdte , de middellijn of de hoogte 
binnenwerks van den hoepel; 

5.. maaswijdte, de lengte van de zonder bij
zondere krachtsinspanning gestrekte maas tus
schen haar eindknoopen, nat gemeten. 

Bij meerwandige netten heeft de bepaling 
der m aaswijdte betrekking op de boezem
mazen: 

6. aal- of palingfuik, iedere fuik met een 
maaswijdte van ten hoogste 45 mm; 

7. botfuik, iedere fuik met een maaswijdte 
van ten minste 70 mm en een hoepelwijdte 
voor den grootsten hoepel van ten hoogste 
125 cm; 

8. zalm. of elftfuik, iedere fuik met een 
maaswijdte van ten minste 80 mm en een 
hoepelwijdte voor den grootsten hoepel van 
ten minste 125 cm, welke gebruikt wordt 
staande aan een steek of een andere uit schut
tingen of vastgezette netten bestaande gelei
ding; 

9. zalm- of elftzegen: 
a. iedere zegen, die met een sp il ingehaald 

en aan één of meer vaste ophaalplaatsen op
gehaald wordt, of bij het uitbrengen, afdrij 
ven of inhalen waarvan gebruik gemaakt 
wordt van mechanische kracht of van paar
den· 

b. ' iedere zegen, die langer is dan 150 me
ter en gebruikt wordt gedurende den voor de 
zalm- of elftzegen gesloten tijd ; 

c. iedere zegen met een maaswijd te van ten 
1 minste 40 mm, die, na te zijn opgehaald, we

der in dezelfde zegendreef of zegenworp 
wordt uitgeworpen of met één of meer andere 
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zegens om beurten in deze] fde zegendreef of 
zegenworp in dier voege wordt gebezigd, dat 
het inhal en van de eene door het uitwerpen 
van de andere gevolgd wordt; 

10. spieringzegen, iedere zegen, die ge
bruikt wordt als onder n°. 9, letter c, voor de 
zalm- of elftzegen is omschreven, en een maas
wijdte heeft kl e iner dan 40 mm ; 

11. vischzegen, iedere andere zegen dan de 
zalm_· of elftzegen en de spieringzegen; 

12. zabn- of el ftdrij fnet, ieder drijfnet met 
een maaswijdte van ten minste 12 cm ; 

13. fint- of houtingdrijfnet, ieder drijfnet 
met een maaswijdte van ten minste 75 mm, 
doch kl einer dan 12 cm; 

14. spic1·ingwl'ij fnet, ieder drijfnet met een 
maaswijdte van ten hoogste 40 mm ; 

15. schutwant, ieder net, waarmede bij ebbe 
geheel of gedeeltel ijk droog vall ende platen 
of oevers geheel of gedeeltelijk worden afge
zet; 

16. staand spieringnet, ieder één- of meer
wandig staand net met een maaswijdte van 
ten hoogste 40 mm. 

III. Stukken zegen en stukken drijfnet, die 
tegel ijk te water of in een vaartuig, of gedeel
telijk te water en gedeel telijk in een vaartuig 
zijn, worden a ls één zegen of één dr ijfnet be
chouwd. 

IV. Waar in dit reglement een tijdvak 
wordt aangeduid met de woorden: ,,van ... .. . 
.. .. ...... ..... tot .. .... ... ... .... ... .. " , wordende beide 
genoemde datums bij dat tijdvak inbegrepen. 

§ 2. Van de maat op de visch. 

3. 1. Op de nagenoemde vischsoor ten wordt 
een maat gesteld als volgt: 

a. blankvoorn 

} b. kolblei 15 cm 
c. rui schvoorn 
d. serpeling 
e. baars } 18 
f. bot 
g. zeelt 21 
h. brasem 22 
i. aal of paling 

} j. meun 25 
k. sneep 
l . winde 
m. barbeel } 30 
n. houting 
o. karper 35 
p. snoek 

} q. snoekbaars 40 
r. zalm 
s. zeeforel 
t. steur 150 " 
u. gerookte paling 22½ ,, 

2. Onder maat wordt verstaan de lengte 
van den visch, gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staartvin. 

3. Visschen beneden de in het eerste lid 
onder a-t gestelde maat moeten, onmiddellijk 
nadat zij zijn opgehaald, weder in hetzelfde 
,.ater worden vrijgelaten. 

4. In afwijk ing van het bepaalde in het 
vorige lid mag het vrijl aten van v isschen, 
die in den tijd tusschen één uur na zonsonder-

gang en één uur voor zonsopgang met het 
schutwant of de vischzegen zijn gevangen, 
worden uitgesteld tot uiterlijk één uur na 
zonsopgang, mits geen vervoer of aflevering 
van de vangst plaats vindt, voordat de onder
maatsche visschen zijn vrijgelaten . 

5. In afwijki ng van het bepaalde in het 
derde lid mag de aal , welke gevangen is met 
korven of kubben , onmiddellijk nadat zij is 
opgehaald, worden gestort in de bun van een 
visschersvaartuig, mi ts deze bun is voorzien 
van kaarboorden, waarvan ten minste een 
vierde der openingen een middellijn heeft van 
ten minste 11 mm, met dien verstande echter, 
dat de aal, beneden de daarop geste l de maat, 
moet zijn vrijgelaten, vooi·dat a fl evering van 
de vangst plaats vindt. 

§ 3. Van de maat op de vischtuigen. 

4. 1. Het is verboden te v isschen met een 
in de volgende leden van di t arti kel genoemd 
vischtuig, indien de maaswijdte kl e iner i dan 
in die leden is bepaald. 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be. 
draagt voor: 

a. de sp ieringzegen .. ... ... .. .. .. ... .. . 20 mm 
b. het spieringdrijfnet en het. staand 

sp ieringnet .. .. ... . ... .... ... . ... ..... . .. 25 
c. de v ischzegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
d. a ll e andere warga rens dan de 

drijfnetten en het staand sp ie-
ringnet ...... ................ ............. . 

e. de zalm- of elftzegen .. .... ... .... . . 
f. de botfuik ........ ..... ....... ......... . 
g. het fint- of houtingdrijfnet ..... . 
h. de zalm- of elftfu ik, het botzet-

60 
65 
70 
75 " 

net en het schutwant . ....... .... ... 80 
i. het zalm- of elftdrijfnet .... .. ...... 120 " 
3. Voor het gedeelte van het Holl andsch 

diep boven de lijn , gaande van het kustlicht 
van Willemstad naar den h avendam van Nu
mansdorp, bedraagt, in afwijking van het be
paalde in letter h van het vorige lid, de toe
gel aten kle inste maaswijdte voor het schut
want 45 mm, terwijl de aldaar bij het schut
want gebruikte fuik en strijkzegen een kl e in
ste maaswijdte mogen hebben van 40 mm. 

5. H et is verboden te visschen met: 
1. een zalm- of elftdrijfnet , dat tusschen de 

houtreep en de loodreep breeder is dan 2,5 
meter, langs het garen der laddermazen ge-
1neten; 

2. een zalm_ of elft fuik , indien: 
a. de palen en staken of r ij zen van den 

steek of van iedere andere tot gelei ding naar 
één of meer zalm- of elftfuiken dienende 
schutting minder dan 10 cm en de dwarsver
bindingen minder dan 20 cm van elkander 
verwijderd zijn; 

b. de vaststaande netten, di enende tot ge
leiding naar één of meer zalm- of e lftfuiken, 
een maaswijdte hebben kleiner dan 14 cm. 

§ 4. Van de gesloten tijden. 

6. 1. Voor de nagenoemde vischsoorten 
wordt een gesloten tijd bepaald als volgt : 

a. van 16 Maart tot 31 M ei voor baars en 
snoek ; 

b. van 1 April tot 31 Mei voor barbeel. 
blankvoorn, brasem, karper, kolblei, meun. 
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ruischvoorn, serpeling, sneep, snoekbaars, win
de en zeelt; 

c. van 21 Juni tot 28 Februari voor elft 
en fint; 

d . van 23 November tot 31 December voor 
houting; 

e. het geheele jaar voor uitgepaaide zal
men {z.g. hengsten). 

2. Visschen, gevangen gedurende den daar
voor in het vorige lid vastgestelden gesloten 
t ijd, moeten, onmiddellijk nadat zij zijn op
gehaald, weder in hetzelfde water worden 
vrijgelaten. 

3. Onder visschen, gevangen gedurende den 
daarvoor vastgestelden gesloten tijd, worden 
begrepen die, welke gedurende dien tijd wor
den aangetroffen in het bezit van iemand, 
terwijl hij bezig is te visschen, of zich te dien 
einde bevindt op of in de nabijheid van een 
water, waarop dit reglement van toepassing is. 

7. 1. Het is verboden te visschen met: 
a. de zalm- of elftzegen van 16 Augustus 

tot 15 October; 
b. de spieringzegen en het spieringdrijfnet: 

1 °. van 1 April tot 31 October op 
het Hollandsch diep boven de lijn, gaan
de van het kustlicht van Willemstad 
naar de h aven aan de Schuringsluis; 

2°. van 1 April tot 31 Augustus op 
de overige Zuidhollandsche stroomen; 

c. het staand spieringnet van 1 April tot 
31 Augustus; 

à. den kuil, hoe ook bevestigd, de visch
zegen, den hengel, het schutwant met een 
maaswijdte kleiner dan 80 mm en wargarens 
met een maaswijdte kleiner dan 75 mm, van 
1 April tot 31 Mei. 

2. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in letter d van het vorige lid is het 
geoorloofd tusschen 1 April en 31 Mei. te 
visschen met een kUil, waarvan de openmg 
niet breeder dan 4 meter en niet dieper dan 
3 meter is, mits m en voorzien is van een daar
toe strekkende schriftelijke vergunning van 
het districtshoofd. 

8. 1. Het is verboden van 1 Augustus tot 
31 October te visschen met den kuil, hoe ook 
bevestigd, op het Hollandsch diep boven de 
lijn, gaande van het kustlicht van Willem
stad naar den havendam van Numansdorp. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is, wan
neer het water aan de peilschaal te Keulen 
2,25 meter (= 38,19 meter + N.A.P.) of 
Jager staat, niet van toepassing op het ge
deelte van het Hollandsch diep van de in dat 
lid genoemde lijn bovenwaarts tot de lijn, 
gaande van de Tonnekreek naar de haven 
aan de Hoogezandsche sluis. 

9. H et is verboden : 
a. met een zalm- of elftzegen of een zalm

of elftdrijfnet te visschen tusschen Zaterdag
avond zes uur en Zondagavond zes uur; 

b. een zalm- of elftfuik openstaande te 
water te hebben tusschen het tijdstip van het 
eerste laagwater na Zaterdagavond zes uur 
en het tijdstip van het tweede daaropvolgende 
laagwater. 

Een zalm. of elftfuik wordt slechts dan ge
acht niet open te staan, wanneer het einde 
van den niet aan de zijde van den bout zich 
bevindenden vleugel is vastgezet tegen den 

wel aan die zijde zich bevindenden vleugel. 
10. Onze Minister is bevoegd, met afwij

king van het bepaalde in artikel 6, lid 1, 
letter b, den daarin bedoelden gesloten tijd 
ten hoogste drie weken later te doen ingaan. 

§ 5. Van het gebruik rkr vischtuigen. 

11. Het is verboden eenig ander vischtuig 
dan een zegen of een garnalenkor door het 
water te sleepen, anders dan om het te water 
te brengen, te li chten of op te halen. 

12. H et is verboden zalm- of elftdrijfnetten 
vast te zetten of op korteren afstand van el
kander uit te werpen, clan de dubbele lengte 
van het grootste net. 

13. 1. Het is verboden op een zalmzegen
visscherij met spil en één of meer vaste op
h aalplaatsen meer dan twee netten tegelijk 
visschende te water te hebben. 

2. Een zegen met beide vleugels aan den 
oever toegehaald, wordt als niet-visschende 
beschouwd. 

14. 1. Het is verboden een der Zuidhol
landsche stroomen over m eer dan de helft 
zijner breedte, gemeten bij gewoon laagwater 
in de kortste rechte lijn, van oever tot oever, 
te bezetten met een zalm. of elftsteek, of 
met andere schuttingen van staken of rijshout, 
of met vaststaande netten, of met verschillen
de dezer inricht ingen. 

2. Als vaststaand net wordt beschouwd: 
a. ieder net, waarvan één of beide einden 

op den oever of aan één of meer staken of 
ankers in den rivierbodem bevestigd zijn; 

b. ieder net, dat, zonder op den oever of 
in den rivierbodem bevestigd te zijn, meer dan 
15 minuten geheel of gedeeltelijk te water is 
zonder a f te drijven. 

§ 6. Van de verboden vischtuigen en 
verboden stoffen. 

15. Het is verboden te visschen: 
a. met een ander drijfnet dan een zalm- of 

elftdrijfnet, een fint- of houtingdrijfnet of een 
spieringdrijfnet; 

b. met een andere fuik dan een zalm- of 
elftfu ik, een aal- of palingfuik, een botfuik 
of een fuik gebezigd bij het schutwant. 

16. Het is verboden van 1 November tot 
31 Maart te visschen met een ankerkuil, be
vestigd aan een raam, indien de maaswijdte 
minder dan 22 mm bedraagt en het voorste 
gedeelte van de kruik van den kuil niet stijf 
is opgehoepeld aan ten minste drie hoepels, 
welke niet m eer dan 1 meter van elkander 
verwijderd mogen zijn. 

17. Het is verboden te visschen met: 
a. den harpoen, den elger, de aalschaar of 

eenig ander vischtuig, hetwelk geëigend is de 
visch te verwonden, met uitzondering van de 
reep, de beug, den hengel en alle andere 
hoekwant; 

b. een vischnet, waarvan het netwerk van 
metaalgaas is vervaardigd. 

18. 1. H et is verboden te visschen: 
a. met gebruikmaking van kokkelboonen , 

ongebluschte kalk, dynamietpatronen of an
dere vergiftige, bedwelmende of ontplofbare 
stoffen; 

b. onder aanwending van middelen om de 
visch te verdooven of te bedwelmen. 
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2. Het is verboden een voorwerp of een 
stof, als bedoeld in het vorige lid, bij zich te 
hebben, terwijl men vischt of zich te dien 
einde bevindt op of in de nabijheid van een 
water, waarop dit reglement van toepassing is. 

§ 7. Van het vervoe,· der vischtuigen. 
19 . 1. Het is verboden eenig vischtuig, het

welk bij dit reglement is verboden of niet 
aan de daarbij gestelde eischen voldoet, op of 
in de nabijheid van de Zuidhollandsche stroo
men, op openbare wegen of voetpaden, of in 
een openbaar middel van vervoer bij zich te 
hebben of te vervoeren, tenzij droog en zooda
nig verpakt of in zoodanigen toestand, dat 
het niet voor dadelijk gebruik kan worden 
aangewend. 

2. De ondernemer van een openbaar mid
del van vervoer wordt als zoodanig niet ver
volgd, indien de naam en de woonplaats van 
den afzender der vischtuigen, waarmede de 
overtreding is gepleegd, binnen drie dagen 
na het uitbrengen der dagvaarding, door den 
ondernemer aan den ambtenaar van het Open
baar Ministerie worden bekend gemaakt. 

20. 1. Het is verboden op of in de nabij
heid der Zuidhollandsche stroomen eenig ge
oorloofd vischtuig bij zich te hebben of dit, 
anders dan in een openbaar middel van ver
voer, over de Zuidhollandsche stroomen te 
vervoeren. 

2. Dit verbod geldt niet: 
a. wanneei· het gebruik van dat vischtuig 

in het water , waarop of in welks nabijheid 
het wordt aangetroffen, op dat tijdstip niet 
verboden is en degene, die het vischtuig bij 
zich heeft of vervoert, op de eerste vordering 
kan aantoonen, dat hij in dat water tot vis
schen met dat vischtuig bevoegd is; 

b. wanneer degene, die het vischtuig bij 
zich heeft of vervoert, op de eerste . vordering 
kan aantoonen, dat hij op weg is naar een 
water, waarin hij tot visschen met dat visch
tuig bevoegd is en het gebruik van dat visch
tuig op dat tijdstip niet verboden is, of dat 
hij zich van een zoodanig water op weg naar 
huis bevindt. 

§ 8. Straf- en slotbepalingen. 
21. 1. De schipper van een visschersvaar

tuig is verplicht bij te draaien, zoodra hij 
daartoe door een ambtenaar, belast met het 
opsporen van de bij of krachtens de Visscherij
wet strafbaar gestelde feiten, wordt 'aange
maand. 

2. Als zoodanige aanmaning geldt het 
hijschen of zwaaien van een witte vlag of het 
aanroepen. 

22. Overtreding van een bepaling, vastge
steld bij dit reglement, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één maand of geld
boete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

23. Onze Minister kan, wanneer dit in ver
band met bijwndere omstandigheden in het 
belang van den vischstand of de uitoefening 
rnn de visscherij noodig blijkt, t ijdelijk ont
heffing verleenen van de bepalingen van dit 
reglement. 

24. De beschikkingen, vastgesteld krach
tens de artikelen 10 en 23, worden, voor zoo
veel zij van algemeenen aard zijn, bekend ge
maakt in de Staatscou.-ant. 

25. 1. Aan de door het districtshoofd te 
verleenen vergunning, bedoeld in artikel 7, 
l-unnen voorwaarden worden verbonden. 

2. De aanvrager kan van het weigeren of 
het intrekken eener schriftelijke vergunning 
door het districtshoofd of van het daaraan 
verbinden eener voorwaarde binnen veertien 
dagen schriftelijk in beroep komen bij Onzen 
Minister, wiens met redenen omkleede be
slissing aan den aanvrager wordt medege
deeld. 

Een besli sing in beroep, waarbij wordt af
geweken van die, waartegen beroep is inge
steld, treedt in de plaats daarvan. 

26. Dit reglement kan worden aangehaald 
als: ,, Zuidholl andsche-stroomenvisscherij regle
ment" met bijvoeging van den jaargang en 
het nummer van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 317). 

Mij bekend, 
De M inister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T . J. V ers c h u u r. 

s. 318. 

7 Jul i 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van de artikelen 2, 4, 5, 7, 
10, 12, 15 , 18 en 20 der Crisis-ZuivelwE.t 
1932 (Staatsblad n°. 290). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 20 Juni 
1932, n° . 7845, Afdeeling II, Directie vat: 
den Landbouw; 

Gezien de artikelen 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15. 
18 en 20 der Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad 
n•: 290) ; 

Gehoord den Raad van State (advies var 
28 Juni 1932, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 30 Juni 1932, n°. 8548. 
Afdeeling II, Directie van den Landbouw; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be 
palen: 

TITEL I. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onde.r 
"Onzen Minister": Onzen met de zaken va11 

den Landbouw belasten Minister; 
,,Wet": de Crisis-Zuivel wet 1932 (Staa ts. 

blad n°. 290); 
,,Fonds": het Crisis-Zuivel-Fonds; 
,,Centrale": de Crisis-Zuivel-Centrale. 

TITEL II. Van d.en R egeeringscommissarit. 
2. Door Ons wordt een Regeeringscommis

saris voor de hulpverleening aan de melkvee
houderij benoemd, die een door Ons te be
palen jaanvedde geniet. 
TITEL III. Van de Crisis-Zuivel-Centrale. 

3. 1. Het bestuur van de Centrale bestaat 
uit een voorzitter en ten hoogste vijftien le
den, die uit hun midden een plaatsvervangend 
voorzitter benoemen. De voornoemde R egee
ringscommissaris is ambtshalve voorzitte1·. 

2. Aan het bestuur kan door Onzen Minis
ter een secretaris worden toegevoegd, die een 
door Onzen Minister te bepalen jaarwedde 
geniet. 
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3. De dagelijksche leid ing en u itvoering 

van zaken berust bij den voornoemden R e
geeri ngscommissaris. Deze kan zich doen bij
staan door twee of meer leden van het be
stuur, die daartoe door hem worden aango
wezen. 

4. H et is een ieder verboden hetgeen hem 
in zijn ambt of betrekking, bij de uitvoering 
der Wet of in verband daarmede, nopens de 
zaken of werkzaamheden van een ander blijkt 
of m edegedeeld wordt, verder bekend te ma
ken dan noodig is voor de uitoefening van dat 
ambt of die betrekking, of voor de toepass inr 
van eenig wetsvoorschrift. 

5. 1. De Commissies van Advies a ls bedoeld 
in artikel 2 der W et worden ingesteld door 
Onzen Minister. Zij vergaderen tenmi nste vier 
maal per jaar. 

2. Zij kunnen desgevraagd of e igener be
weging van advies dienen omtrent maatrege
len, met betrekking tot de uitvoering van de 
Wet te nemen of genomen en het bestuur var, 
de Centrale desgevraagd bij de uitvoering bij
staan. 

3. Hetgeen verder op de werkzaamheden 
dezer Commiss ies betrekking heeft, kan, zoo 
noodig, nader door Onzen Minister worden ge
regeld. 

6. De Uentrale is bevoegd, indien zij hier
toe door Onzen Minister wordt gemachtigd, 
zu ivel producten aan te koopen en weder te 
verkoopen . De machtiging wordt onder daar
b ij te steil en voorwaarden verleend. 

7. De Centrale is bevoegd voor de erken
ning van belanghebbenden, bedoeld in de ar
tikelen 4, eerste en tweede lid, 7, eerste lid, 
en 10, eerste lid , der Wet, de volgende eischen 
te stellen: 

a. zij moeten deze hoedanigheid, waarin zij 
wenschen te worden erkend, zoo noodig ten 
genoege van de Centrale bewijzen en deze 
hoedanigheid reeds op den dag der inwerking
t red ing der Wet bezeten hebben; 

b. zij moeten, indien dit door de Centrale 
wordt verlangd, een bankgarantie stellen als 
bedoeld in a rtikel 12, derde lid, der Wet; 

c. zij moeten vol doende zekerheid stellen 
ten aanzien van het onverkort uitbetalen, 
zonder verreken ing op andere betalingen, van 
de uitkeering bedoeld in artikel 11 der Wet, 
aan de leveranciers van de melk; 

d . andere e ischen, verband houdende met 
de controle op een behoorlijke uitvoering en 
naleving der Wet. 

8. De erkende belanghebbenden zijn ver
plicht: 

a. de hun te verstrekken merken uitslui
tend te gebruiken of te doen gebruiken voor 
het doel, waarvoor deze iu hun bezit zijn ge
steld, en zorg te dragen, dat deze merken 
niet door andeL·en worden gebruikt; 

b. geen merken te gebru iken, die niet van
wege de Centrale aan hen of te hunnen be
hoeve zijn afgegeven; 

c. omtrent hun bedrijf en het gebruik van 
de hun verstrekte merken nauwkeurig aan
teekening te houden overeenkomsti g de door 
de Centrale te geven voorschriften; 

d. de hun verstrekte merken, voor zoover 
deze nog niet overeenkomstig de gegeven voor
schriften zijn verbruikt, onmiddellijk terug te 

L. & S. 1932. 

geven, wanneer zulks door of vanwege de 
Centrale wordt gevorderd; 

e. toe te laten, dat de merken, onder d 
bedoeld, worden medegenomen, wanneer zulks 
door de opsporingsambtenaren, bedoeld in 
artikel 18 der Wet, noodzakelijk wordt ge
acht; 

f. zich verantwoordelijk te stellen voor de 
nakoming van bovenstaande voorschr iften 
door hun personeel. 

9. De Centrale is bevoegd, ook na de er
kenning van een betrokkene, het stellen van 
een bankgarantie te e ischen. 

10. 1. Van de weigering van de erkenning, 
bedoeld in artikel 12, eerste lid, der Wet, 
alsmede van de intrekking van de erkenning-, 
staat voor den belanghebbende binnen zeven 
dagen na de ontvangst der mededeeling daar
van beroep open op Onzen Minister. 

2. H et instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing . 

3. \Vordt in beroep deze beslissing gewij 
zigd, dan tre_edt de gewijzigde beslissing in de 
plaats van de aangevochten bes! issing. 

TITEL IV. Van het Crisis-Zuivel-Fonds . 

ll. 1. Door de Centrale wordt jaarlijks 
een begrooting van het Fonds opgemaakt. 
Deze begrooting is verdeeld in twee afdeelin
gen, waarvan de eerste omvat de lasten en 
baten en de tweede de kapitaalsuitgaven en 
kapitaalsontvangsten. 

2. De inrichting der begrooting geschiedt 
overigens met inachtneming van de voorschrif.. 
ten door Onzen Minister in overleg met On
zen Minister van Financiën te stellen. 

3. H et begrootingsjaa r en het boekjaar 
van het Fonds loopen van 1 Juni tot 31 Mei 
daaraauvolgende. 

4. De begrooting alsmede wijzigingen van 
de begrooting zijn onderworpen aan de g0ed
keuring van Onzen Minister, die daaromtrent 
vooraf overleg pleegt met Onzen Minister van 
Financiën. 

12 . Tot de lasten van het Fonds behooren 
onder meer: 

a. de terugstortingen als bedoeld in artikel 
4 der Wet· 

b. de te;ugstortingen als bedoeld in artikel 
7 der Wet; 

c. de uitkeeringen a ls bedoeld in artikel 11 
der Wet; 

d. de kosten aan de uitvoering der Wet 
verbo;,dcn · 

e. de r~nte van de voorschotten door het 
Rijk aan het Fonds verstrekt; 

/. het nadeelig saldo der laatst afgesloten 
rekening van lasten en baten ; 

g. de waarde van de aan de n a a nvang van 
het boekjaar aanwezige zuivelproducten. 

13. Tot de baten van het Fonds behooren 
onder meer: 

a. de opbrengst der merken als bedoeld - in 
de artikelen 3, 6 en 8 der Wet; 

b . de waarborgsommen of gedeelten daar
van, voorzoover deze definitief aan het Fonds 
zijn vervallen; 

c. het batig sa! do der laatst afgesloten re
kening van lasten en baten; 

19 
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d. de waarde van de aan het einde van het 
boekjaar aanwezige zuivelproducten. 

14. 1. Tot de kapitaalsuitgaven behooren 
onder meer: 

a. de aflossing op rentedragende voorschot
ten, krachtens artikel 5 der Wet door het 
R ijk verstrekt; 

b. de terugbetaling aan belanghebbenden 
van door hen gestorte waarborgsommen. 

2. Tot de kapitaalsontvangsten behooren 
onder meer: 

a. de ingevolge artikel 5 der Wet door het 
Rijk verstrekte rentedragende voorschotten; 

b. de van belanghebbenden ontvani;en waar. 
borgsommen. . 

15. 1. De Centrale maakt jaarlijks de re
kening van het Fonds op en zendt deze vóór 
1 September volgende op het tijdstip van af
sluiting van het begrootingsjaar aan Onzen 
Mini ter. 

2. De rekening bestaat uit: 
a. de balans; 
o. de rekening van I asten en baten; 
c. do reken ing van kapitaalsuitgaven en 

kapitaalsontvangsten; 
cl,. een nadere toet ichti ng op de onder " • 

b en c bedoelde rekeningen. 
3. De inrichting der rekening gt:schiedt 

overigens met inachtneming der voorschriften 
door Onzen Minister in overleg met Onzen 
Minister van Financiën vast te stellen. 

4. De rekening is onderworpen aan de 
goedkeuring van Onzen Minister, die daar
omtrent voorof overleg pleegt met Onzen Mi
nister van Financiën. 

16. Met het tijdstip van het vervallen van 
de Wet treedt het Fonds in liquidatie. D!'. 
Centrale wordt met de liquidatie belast, tenz1J 
Onze '1:inister anders bepaalt. 

Onze Minister bepaalt de bestemming van 
het batig saldo van het Fonds. De boeken en 
b scheiden on registers van comptabelen aa_~d 
van het Fonds worden overgebracht naar z1Jn 
Departement. 

TITEL V. Van de opsporingsambtenaren. 

17. Met het opsporen van de overtredinger. 
van de Wet zijn, behalve de in artikel 18 der 
Wet aangewezen ambtenaren, belast: 

a. de controleurs Crisis-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290); . . 

b. de ambtenaren, bedoeld m artikel 18 
der Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 581); 

c. de ambtenaren, bedoeld in artikel 13 der 
Bolerwet. 

TITEL VI. Slotbepalingen. 

18. Door Onzen Minister kunnen, ter uit
voering van de Wet en van dit besluit, zoo 
noodig, nadere regelen worden gesteld. 

19. Dit besluit kan worden aange~aald on
der den titel van: Crisis-Zuivelbesluit I, met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
,an het Staatsblad waarin het is geplaat t. 

'20. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien _der da~
teekening van het Staatsblad, waarm het 1s 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Z aken 
en Arbeid, 

T . J . Vers c huur. 
(Uitg eg. 8 J uli 1932.) 

s. 319 . 

7 Juli 1932. BESLLïT ter uitvoering van de 
artikelen 3, 6, 8. 9 en 20 van de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290), met 
betrekking tot boter , margarine en andere 
spijsvetten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht vau Ouzen .linister ,·an 

Economische Zaken en Arbeid van 21 Juni 
1932, n°. 8034, Afdeeling II, Directie van 
den Landbouw; 

Gezien de artikelen 3, 6, 8, 9 en 20 van de 
Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290), en 
het Crisis-Zuivelbesluit I; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Ju ni 1932. n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juli 1932, n°. 8540, 
Afdeeling II, Directie van den Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit bes! uit wordt verstaan onder: 
"Onzen Minister": Onzen met de zaken van 

den Landbouw belasten Mini ter; 
,,Wet": de Crisis-Zuivel wet 1932 (Staats

blad n°. 290); 
,,Centrale": de Crisis-Zuivel-Centrnle; 
"boter": boter in den zin van artikel 1 der 

Boterwet; . 
"margar ine A": margarine, welke een door 

Onzen Minister vastgeste ld percentage boter 
bevat; 

"margarine B": margarine, andere dan 
margarine A; 

"andere pijsvetten": spijsvetten, in den zin 
van artikel 1, 4°, van de Crisis-Zuivelwet 
1932 (Staatsblad n°. 290), welke als zoodanig 
door Onzen linister zijn aangewezen . 

2. l. Het uit een bereidplaats of uit de 
daarbij behoorende bewaarplaatsen vervoeren, 
verkoopen of afleveren van boter is slechts 
toegestaan op voorwaarde, dat zij is voorzien 
van een merk, waarvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld of aangewezen. 

2. Het vervoeren, vorkoopen of afleveren 
van boter is slechts toegestaan op voorwaarde, 
dat de waar wordt vervoerd, verkocht of af
geleverd in eenheden, welke een door Onzen 
Minister te bepalen gewicht niet te boven 
gaan, of dat zij is voorzien van een merk 
waarvan' het model door Onzen Minister is 
vastgest€ld of aangewczon. 

3. 1. Het uit een bereidplaats of uit de 
daarbij behoorende bewaarplaa en vervoeren, 
verkoopen of afleveren van margarine A is 
slechts toegestaan op voorwaarde, dat de sa
:nenstell ing, de verpakking en het gewicht 
per verkoopseenheid voldoen aan de eischen 
door Onzen :Minister gesteld en dat de waar 
op hare verpakking is voorzien van een merk, 
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waarvan het model door Onzen Minister is 
vastgesteld. 

2. De prijs der in het voorgaande l id be
doelde merken wordt vastgesteld door Onzen 
Minister. 

3. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 
van margarine A is slechts toegestaan op 
voorwaarde, dat de samenstell ing, de verpak
king en het gewicht per verkoopseenheid vol
doen aan de eischen door Onzen Minister 
vastgesteld. 

4. 1. H et uit een bereidplaats of uit de 
daarhij behoorende bewaarplaatsen vervoeren, 
verkoopen of afleveren van margarine B is 
slechts toegestaan op voorwaarde, dat de waar 
op haar verpakking is voorzien van een merk, 
waarvan het model door Onzen Minister is 
vastgesteld, en dat de partij vergezeld is van 
een geleidebiljet ten bewijze, dat tot het ver
voeren, doen vervoeren, verkoopen of afleve
ren van de waar door de Centrale vergunning 
is verleend. 

2. Een vergunning als in het voorgaande 
lid bedoeld wordt slechts door de Centrale 
verleend op voorwaarde, dat de samenstelling, 
de verpakking en het gewicht per verkoops
eenheid voldoen aan de eischen door Onzen 
Minister gesteld. 

3. De prijs der in het eerste lid bedoelde 
merken wordt vastgesteld door Onzen Minis
ter en kan verschillend zijn naar gelang de 
bestemming van de waar, met dien verstande, 
dat de merken voor de in artike l 9 der wet 
bedoelde waar kosteloos door de Centrale moe
ten worden verstrekt. 

4. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 
van margar ine B is slechts toegestaan op voor
waarde, dat de samenstelling, de verpakking 
en het gewicht per verkoopseenheid voldoen 
aan de eischen door Onzen Minister gesteld, 
dat de waar op haar verpakking is voorzien 
van een merk als in het eerste lid bedoeld 
on dat de partij, indien zij een door Onzen 
Minister te bepalen gewicht te boven gaat, is 
vergezeld van een geleidebiljet als in het 
eerste lid bedoeld. 

5. De Centrale is belast met de afgifte der 
voorbedoelde geleidebi ljetten. Zij is bevoegd 
deze afgifte, alsmede de uitreiking der mer
ken, te beperken ten aanzien van de waar, 
welke voor dadelijk gebruik is b stemd. 

6. Aan de margarinefabrikanten is toege
staan, margarine B te bereiden en ter beschik
king te stell en voor het doel, genoemd in ar
t ikel 9 der Wet, en overeenkomstig de voor
chr iften, bij of krachtens dit artikel gesteld. 

5. 1. Het uit een bereidplaats of uit de 
daarbij behoorende bewaarplaat.sen vervoeren, 
verkoopen of afleveren van andere spijsvetten 
is• slechts toegestaan op voorwaarde, dat zij 
zijn voorzien van een merk, waarvan het mo
del door Onzen Minister is vastgesteld. 

2. H et vervoeren, verkoopen of afleveren 
van andere spijsvetten is slechts toegestaan op 
voorwaarde, dat de waar wordt vervoerd, ver
kocht of afgeleverd in eenheden, welke een 
door Onzen Minister te bepalen gewicht niet 
te boven gaan, of, dat zij is voorzien van een 
merk, waarvan het model door Onzen Minis
ter is vastgesteld. 

6. 1. Het is vetboden boter, margarine B 

en andere spijsvetten in te voeren, indien de 
waar niet vergezeld is van een door de Cen
trale daartoe te verstrekken vervoervergun
ning, waarvan het model door Onzen Minister 
is vastgesteld. 

2. Onze Minister stelt het bedrag, tegen 
betaling waarvan vervoervergunningen als in 
het voorgaande lid bedoeld, worden afge
geven, zoodanig vast, dat de verschi llen tus
schen den prijs van de betrokken waar in het 
binnenland en op de wereldmarkt daarbij zoo
veel mogelijk worden opgeheven. 

3. H et in het tweede lid bepaalde nopens 
de prijzen der vervoervergunningen is niet 
van toepassing op vervoervergunn ingen voor 
andere spijsvetten, welke zijn bestemd tot 
grondstoffen voor margarinefabricage. 

4. De opbrengst der in het tweede lid be
doelde vervoervergunningen wordt door de 
Centrale gestort in het Crisis-Zuivel-Fonds. 

7. H et is verboden boter uit te voeren of 
ten uitvoer aan te bieden, welke niet is ver
gezeld van een geleidebiljet, waarvan het mo
del door Onzen Minister is vastgesteld. 

8. Het is verboden margarine A uit te 
voeren of ten uitvoer aan te bieden. 

9. Het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 
is niet van toepa sing ten aanzien van de 
waar, waarvan kan worden aannemelijk ge
maakt, dat zij voor recht.streekschen uitvoer 
of wederuitvoer is bestemd, indien daarvoor 
ontheffing is verleend door de Centrale en de 
waar ten bewijze daarvan is vergezeld van 
een ge le idebiljet waarvan het model door 
Onzen Minister is vastgesteld. 

10. Worden gemerkte andere spijsvetten 
uitgevoerd dan wordt per eenheid een gelijk 
bedrag, als voor de merken is betaald, aan 
de belanghebbenden terugbetaal d. 

11. 1. Wij behoudens Ons de bevoegdheid 
voor om in bijzondere gevallen van een ver
bod, als in de arti kei en 2 tot en met 7 en 9 
van dit besluit bedoeld, voor een bepaalden 
tijd en al dan niet voorwaardelijk ontheffing 
te verleenen. 

2. In spoedeischende gevallen, die het tij
dig verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld 
in het eerste lid , onmogelijk maken, kan door 
of namens Onzen Minister een zoodanige ont
heffing worden verleend, doch voor niet lan
ger dan ten hoogste dertig dagen. 

12. 1. De bereidplaat.sen, rri eng- of bewaar
plaatsen en ruimten, welke in gebruik zijn bij 
bedrijven of personen, die boter, marga1·ine A 
of margarine B bereiden, zµllen, voor ZOO· 

veel noodig, onder voortdurend toezicht van 
de Centrale en van de Rijkszuivelinspectie 
worden gesteld. 

2. Dat toez icht zal geschieden op de wijze 
door Onzen Minister te bepalen. 

13. 1. Onze Minister is bevoegd te bepa
len, dat ieder , die bij het in werking treder 
van dit besluit voor zichzelf of voor eer 
ander een grootere dan een door hem bepaaldt 
hoeveelheid zuivelproducten, margarine' in deu 
zin van artikel 1 der Boterwet of andere 
spijsvetten in zijn bezit heeft, of na het in 
werking treden van dit besluit voor zichzelf 
of voor een ander een grootere dan een door 
hem bepaalde hoeveelheid, zuivelproducten, 
margarine in den zin van artikel 1 der Boter-
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wet of andere spijsvetten, niet voorzien van 
een door of vanwege de Centrale verstrekt 
merk, in zijn bezit verkrijgt, verplicht is daar
van binnen een door den Minister te bepalen 
termijn, per aangeteekend schrijven, aangi fte 
te doen bij de Centrale. 

2. De aangifte moet onderteekend zijn en 
opgaaf bevatten van: 

a. naam en woonplaats van den aangever, 
b. de soort en hoeveelheid der aanwezige 

voorraden, 
c. de nauwkeurige aanwijzing van de plaats 

waar genoemde voorraden opgeslagen zijn. 
14 . Door Onzen Minister kunnen, ter uit

voering van de Wet en van dit besluit, zoo 
noodig, nadere regelen worden gesteld. 

15. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van : Crisis-Zuivel-Besluit II, 
met ve1melding van den jaargang en het 
nummer van het Staatsblad, waarin het is ge
pi aatst. 

16. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den elfden Juli 1932. 

Onze Minister van Econom ische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschri ft zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van B conomisct.e Zaken 
en Arbeid, 

s. 320. 

T. J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 8 Juli 1932.) 

7 J uli 1932. WET, houdende verklar ing van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor verbetering 
van de rivier de Maas voor groote afvoe
ren beneden L ith. 

s. 321. 

7 Juli 1932. WET, houdende bepalingen tot 
wering van den Colorado-kever bij in- en 
doorvoer van aardappelen en versche 
groenten. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in _ overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 3 der Plantenziektenwet, 
de algemeene maatregel van bestuur van 24 
Maart 1932 (Staatsblad n°. 121) houdende bepa
lingen tot wering van den Colorado,kever bij 
in- en doorvoer van aardappelen en versche 
groenten behoort te worden vervangen door 
een regeling bij de wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot wering van den Colorado-kever 

is de in- en doorvoer van aardappelen en ver
sche groenten uit door Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten llfinister aangewezen 
landen verboden. 

2. Tot wering van den Colorado-kever is de 
in- en doorvoer van versche groenten uit door 
Onzen voornoemden Minister aangewezen lan
den van 15 Maart tot en met 14 October ver
boden, tenzij de zendingen vergezeld zijn van 
een schriftelijke verklaring, afgegeven door 
den plantenziektenkundigen dienst van die 

landen, inhoudende, dat de versche groenten 
niet zijn aangetast door den Colorado-kever en 
dat zij afkomstig zijn van en geteeld zijn op 
plaatsen, waar de Colorado-kever niet voor
komt en, ,oor zoover bekend, niet is voorge
komen bi unen een afstand van tweehonderd 
kilometers. 

3. Van het in de vorige artikelen bedoelde 
verbod kan, zoo noodig, door Onzen voornoem
den :Minister onder bepaalde voorwaarden ont
heffing worden verleend. 

Bij eene ontheffing, als bedoeld in het vorige 
lid, kan worden bepaald, dat de invoer moet 
geschieden langs door Onzen voornoemden 
Minist.er aan te wijzen kantoren der invoerrech
ten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 7den Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Economische Zaken en ArbP.id, 

T. J. Ve rs c huur. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg . 2 Sept. 1932.) 

s. 322. 

7 .foli 1932. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staatsblad 
1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 20 Februari 1932 
(Staatsblad n°. 61). 

Wij. WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, van 30 April 1932, n°. 191, Kabinet 
M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Mei 1932, n°. 49); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 24 Juni 1932, n°. 227, Kabinet 
M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rjjksambtenaren 
1928 opnieuw te wijzigen en aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1931 : 
In bijlage A I : 
In schaal 126, afdeeling "Financiën", onder

deel "Directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen", komt het teeken *), vermeld achter 
het ambt van Assistent aan het laboratorium 
van het Departement van Financiën, alsmede 
de aan den voet der desbetreffende bladzijde 
gestelde noot te vervallen. 

IL Gerekend van 1 Juli 1931: 
In bjjlage A I : 
In schaal 89, afdeeling "Waterstaat", ver

valt het onderdeel "Laboratorium voor chemisch
technologisch onderzoek van bouwstoffen voor den 
wegenbouw" en hetgeen daaronder vermeld is 
en wordt in de plaats daarvan opgenomen : 

Rijkswaterstaat. 
Technicus bij het Laboratorium voor chemisch-
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technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 
III. Gerekend van 1 Januari 1932: 
In het Besluit : 
In artikel 21 wordt de aanhef van het eerste 

lid aldus gfllezen : 
1. Boven en behalve de wedden, toela.gen 

en verdere belooningen, naar de regelen van 
dit besluit toe t e kennen, genieten. de ambte
naren, bij wijze van tijdelijke toelage, voor 
hunne wettige of wettelijk erkende, zoomede 
voor de uit een vroeger huwelijk van hun echt
genoot gesproten, kinderen beneden den leef
tijd van 18 jaar, die zij op den l sten Januari 
van het jaar bezitten, eene kindertlelage. Deze 
toelage bedraagt per kind 3 ten honderd van 
de wedden en toelagen, met uitzondering van 
die, bedoeld in dit artikel, voor zooveel noodig 
verminderd met den standpla3tsaftrek, be
nevens 3 ten honderd van de geldswaarde voor 
het geheel of gedeeltelijk genot van vrije woning 
en/of nij vuur, licht en/of water, voor zoover 
deze inkomsten worden genoten op den ] sten 
Januari van het jaar, of, bij latere indienst
treding, op den datum van de indiensttreding. 
Een en ander met dien verstande : 

In bijlage A I : 
In schaal 63 wordt, na de afdeeling ,.Binnen

landsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

Administratief ambtenaar. 
In bijlage A II : 
Onder "f 1200 ten hoogste" vervalt onder 

de afdeeling " Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw", onderdeel "Armwezen", de plaats
naam Deventer. 

Onder " f 2000 ten hoogste" wordt na de 
inschrijving, vermeld onder de afdecling 
,,Binnenlandsche Zaken en Landbouw", on
derdeel "Armwezen", opgenomen : 
Secretaris van den Armenraad te Deventer. 

In bijlage B I : • 
Onder groep 1 wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel "Btaatsbedrijf der Poste
rijen, T elegrafie en Telefonie", opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Vaste knecht. 

Onder groep 2a, wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat," na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel "Staatsbedrijf der Poste
rijen, T elegrafie en Telefonie", opgenomen: 

l,nchtvaartdienst. 
Bode. 

IV. 
In bijlage A I : 
In schaal 97 wordt onder de afdeeling 

"Defensie", onderdeel "Hospitaaldienst der 
Marine", na de inschrijving "Hoofdverpleeg
ster*)", opgenomen : 
R"ntgenassistente. *) 

In Bijlage R I : 
Onder groep 3, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw", wordt na de laatste 
inschrijving, vermeld onder hetonderdeel"Land
bouwhoogeschool", opgenomen : 

Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Bediende. 

en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Veeartsenijkundige dienst", op
genomen: 
Verwarmingsstoker-vakman bij idem. 

In bi,ilage B III : 
Onder groep 2 vervalt onder de afdeeling 

,,Binnenlandsche Zaken en Landbouw", on
derdeel "Veeartsenfikundige dienst", het ambt 
van "Stoker bij idem". 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
bE1sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 

s. 323. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

JJ.tin·ister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

R u y s tl e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 22 Juli 1932.) 

7 J1tli 1932. BESLUIT tot W1Jz1gmg en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staatsblad 
1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 7 Juli 1932 (Staats
blad n°. 322). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Minister, van 
20 Mei 1932, n°. 208, Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, zoomede 
op Onze besluiten van 8 December 1931 en 
23 April 1932, Staatsbladen nos. 501 en 178; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1932, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 30 Juni 1932, n°. 267, 
Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke R ijksambtenaren 
1928 opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit, te rekenen van 1 Mei 1932, de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen : 

I. 
In bijlage A I : 
In de schalen 1, ll , 16, 19, 25, 35, 36, 38, 

49, 53, 63, 64, 82, 93, 95, 96, 97, 114, 137, 139, 
141, 145, 150, 162, 184, 192, 198, 203, 207, 
220, 227, 250, 252 en 259 wordt voor de af
deeling "Binnenlandsche Zaken en Land
bouw", gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In de schalen 1, 11, 16, 25, 36, 38, 39, 53, 

54, 63, 64, 82, 93, 94, 95, 96, 101, 109, 111, 
118, 134, 138, 139, 146, 150, 158, 159, 162, 172, 
176, 182, 188a, 189, 192, 199, 220, 221, 222, 
227, 228, 237, 243, 249, 252, 253, 256, 258 en 
269 wordt voor de afdeeling "Arbeid, Handel 
en Nijverheid", gelezen : 

Economische Zaken en Arbeid . 
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II. 
In bijlage A I : 
In de schalen l, 11, 25, 36, 53, 93, 94, 95, 111, 

118, 139, 159, 162, 182, 222, 227, 252, 253, 
258 en 259, afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" wordt voor het onderdeel "Arbeids
inspectie en inspectie Havenarbeid" gelezen: 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den Haven

arbeid. 
In de schalen 1, 11, 36, 38, 64, 93, 138 en 

220, afdeeling "Economische Zaken en Ar
beid", wordt voor het onderdeel "Rijksinsti
tuut voor zuivering van afvalwater" gelezen : 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 

In de schalen 1, 11, 36, 53, 93, 150, 192 en 
227, afdeeling "Economische Zaken en Ar
beid", wordt voor het onderdeel "Contr6le op 
het rekenplichtig . beheer der Rijksverzekerings
bank", gelezen: 
Controle op het Rekenplichtig Beheer der Rijks

verzekeringsbank. 
In de schalen 1, 11, 36, 38, 53, 93, 134, 220, 

249 en 252, afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid", wordt voor het onderdeel "Technische 
voorlichtingsdienst ten behoeve van de Nijver
heid" gelezen : 
Technische Voorlichtingsdienst ten behoeve van 

de Nijverheid. 
In de schalen l, 11, 36, 53, 64, 93, 95, 146, 

220 en 252, afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid", wordt voor het onderdeel "Rijks
bureau tot onderzoek van Handelswaren" ge
lezen: 
Rijksbureau vvor Onderzoek van Handelswaren. 

In de schalen 1, 38, 64 en 220, afdeeling 
"Economische Zaken en Arbeid", wordt voor 
het onderdeel "Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de lederindustrie" gelezen : 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de Leder

industrie. 
In de schalen 1, 11, 38, 53, 64, 95, 199, 220 

en 252, afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid", wordt voor het onderdeel" Voorlich
tingsdienst ten behoeve van den rubberhandel en 
de rubbernijverheid", gelezen : 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Rubber

handel en de Rubbernijverheid. 
In de schalen 1, 11, 38, 53, 64, 93, 109, 220 

en 252, afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid", wordt voor het onderdeel " Voorlich
tingsdienst ten behoeve van den vezelhandel en 
(de) vezelnijverheid", gelezen: . 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Vezel-

handel en de Vezelnijverheid. 
In de schalen 1, 11, 36, 53, 93, 146, 176, 

220 en 252, afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid", wordt voor het onderdeel "Insti
tm,.t voor brandstoffeneconomie", gelezen : ~ 

Jnstituut voor Brand-stoffeneconomie. 
III. 
In bijlage A I : 
In schaal 1, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", ,,Landbouwhooge
school", ,,Rijkslandbouwproefstations en Rijks
boschbouwproe/station'', ,,Plantenziektenkundige 
dienst", ,,Domeinbeheer", ,.Staatsboschbeheer", 

,, Veeartsenijkundige dienst" en" Visscherij-in
spectie", en hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt na de laatste inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Algemeene Landsdrukkerij", op
genomen: 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Machineschrijver. 

Inspectie Volksgezondheid. 
Machineschrijver. 
Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. 
Machineschrij ver. 

Gezondheidsraad. 
J\1achineschrijver. 
Centraal Laboratori11.m voor de Volksgezondheid. 
Machineschrijver. 

Rijks Serologisch Instituut. 
l\-lachineschrijver. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Machineschrijver. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Machineschrijver. 

Onder de a.fdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid" vervallen in dezelfde schaal de onder
deelen ., W erlcloosheidsverzelcering en Arbeids
bemiddeling'', ,,Inspectie Volksgezondheid", 
,,Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleesch
waren", ,,Gezondheidsraad", ,,Centraal labora
torium voor de Volksgezondheid", ,,Rijks Serolo
gisch Instituut", ,.Rij kskweek8cholen voor vroed
vrouwen" en "Rijksbu.reau voor d·rinkwatervoor
ziening" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt na de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Octrooiraad en Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Machineschrij ver. 

Landbouwhow eschool. 
Machineschrjjver. • 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

proef station. 
Machineschr ijver. 

Plantenziektenkundige dienst . 
Machineschrijver. 

Domeinbeheer. 
Machineschrijver. 

Staatsboschbeheer. 
Machineschrijver. 

V ee!Lrtsenij kundige dienst. 
Machineschr(jver bij de Rijksseruminrichting. 

Visscherijinspectie. 
Machineschrijver. 

In schaal 4 vervalt de afdeeling "Binnen
Iandsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt na de a.fdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver
meld opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Rijkslandbouwproefst,ations en Rijksboschóouw

Adjunct-analist. 
proef swtion. 

In schaal 11, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", ,,Landbouwhooge
school", ,,RUkslandbouwproefstations en Rijks
boschbouwproefstation", ,,Plantenziektenkundige 
dienst", ,,Domeinbeheer", ,,Staatsboschbeheer", 
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,, Veeartsenijhimdige dienst" en ,,Visscherij
inspectie" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de laatste inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Algemeene Landsdrukkerij" 
opgenomen: 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Schrijver 2• klasse. 

Inspectie Volksgezondheid. 
Schrijver 2e klasse. 
Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. 
Schrijver 2e klasse. 

Gezondheidsraad. 
Schrijver 2e klasse. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid . 
Schrijver 2e klasse. 

Rij ks Serologisch Instituut. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver 2e klasse. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid", vervallen in dezelfde schaal de onder
deelen "Werkloosheidsverzekering en Arbeids-
bemiddeling" , ,,Inspectie Volksgezondheid", 
,,Rij kskeitringsdienst voor ingevoerde vleesch
waren ", ,,Gezondheidsraad" ,,Centraal labora
toriitm voor de Volksgezondheid", ,,Rijks Sero
logisch Institunt" en "Rtiksbureau voor drink
watervoorziening" met hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt na de inschrijving ,vermeld 
onder het onderdeel "Octrooiraad en Bureau 
·voor den I ndnetrieelen Eigendom", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Schrijver 2e klasse. 
Telefonist. 

Landbouwhoogeschool. 
Schrijver 2e klasse. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

proefstation. 
Schrijver 2e klasse. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Schrijver 2e klasse. 

Domeinbeheer. 
Schrijver 2e klasse. 

Staatsboschbeheer. 
Schrijver 2e klasse. 

Veeartsenijhitndige dienst. 
Schrijver 2e klasse bij de Rijksseruminrichting. 

V isscherijinspectie. 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 14 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Assistente voor de huishouding. 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is ver
meld, te vervallen. 

In schaal 16 wordt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken", na de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Centrale Commissie 
voor de keuring van films", opgenomen: 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Concierge. 

~n vervalt onder de afdeeling "Economische 
Zaken en Arbeid" het onderdeel "Rijkskweek
scholen voor vroedvrouwen" en hetgeen daar
onder is vermeld. 

In schaal 19 wordt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken", na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Krankzinnigen
wezen", opgenomen: 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Verpleegster (inwonend).* 

en vervalt de afdeeling "Arbeid, Handel 
en Nijverheid" en hetgeen daaronder is ver
meld. 

In schaal 20 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, nà de afdeeling 
,,Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Ri,i kslandbouwwinterscholen, Rij kstuinbouwwin
terscholen en daarmede in karakter overeenkomen

de Rijkstuinbouwscholen. 
Amanuensis. 

In schaal 25 wordt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken", nà de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Algemeene Lands
drukkerij", opgenomen : 
Cent-raal L,:,,boratorium voor de Volksgezondheid. 
Concierge (tevens van het Rijks Serologisch 
Instituut). 

en vervalt dit onderdeel en hetgeen daar
onder is vermeld onder do afdeeling "Econo
mische Zaken en Arbeid". 

In schaal 31 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt nà de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver
meld opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Concierge. 
Landbouwhoogeschool. 

Concierge bij het hoofdgebouw. 
In schaal 35 wordt onder de afdeeling "Bin

nenlandsche Zaken", nà de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Krankzinnigen
wezen", opgenomen: 

Rijkskweekscholen voor vroedvroml'en. 
Verpleegster (uitwonend). *) 

en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 
Nijverheid" met hetgeen daaronder vermeld 
is te vervallen. 

In schaal 36**), afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onaerdeelen "Centraal 
Bureau voor de 8tatistiek", ,,Landboitwhooge
school", ,,Rijkslandbouwproefstations en Rijks
boschbouwproeJ station", ,, Plantenziektenkundige 
dienst", ,,Domeinbeheer", ,,Staatsboschbeheer", 
,, Veeartsenijhitndige dienst'' en "Visscherij-in
apectie", met hetgeen da,aronder is vermeld en 
wordt nà de inschrjjving, vermeld onder het 
onderdeel "Algemeene Landsdrukkerij", opge
nomen: 
Werkloo.sheidsverzekering en Ar,beidsbemiddeling. 
Klerk. *) 

I nspectie Volksgezondheid . 
Klerk bij het bureau van de Hoofdinspecteurs 

der Volksgezondheid. 
Gezondheidsraad. 

Klerk.*) 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid . 
Klerk.*) 
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Rijles Serologisch I nstituut. 
Klerk. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Teekenaar. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in evengenoemde schaal 
de onderdeelen "Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling". ,,Inspectie Volksgezond
heid", ,,Gezondheidsraad", ,,Centrc.al labora
torium voor de vollcsgezonàheid", ,,Rijles Serolo
gisch Instituut" en "Rijksbureau voor drink
watervoorziening" met hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Octrooiraad en Bureau 
voor den Indnstrieelen Eigendom", opgenomen : 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Klerk.*) 

Landbouwhoogeschool. 
Klerk.*) 
Rijkslandbouwproefstations en Rijlcsboschbouw

Klerk.*) 
proef station. 

PT,a,ntenziektenkundige dienst . 
Klerk.*) 

Klerk.*) 

Klerk.*) 

Domeinbeheer. 

Staatsboschbeheer. 

Veeart.senijkundige dien81. 
Klerk hij de Rijksseruminrichting. *) 

V isscherij in8pecti e. 
Administratief ambtenaar. *) 

In schaal 38 vervalt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken" hetgeen daar is vermeld 
en wordt aldaar opgenomen : 
Centraal Laboratorium 11oor de Volksgezondheid. 
Amanuensis. 

Rij k.1 Serologisch I n.•tituut. 
Amanuensis. 

Onder de afd eeling "Economische Zaken 
en Arbeiil" vervallen in vorengenoemde schaal 
de onderdeelen "Centraal laboratorium voor de 
Volksgezondheid" en "Rijles Serologisch Tnsti
tuitt" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt nà de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel ,,,, Vonrlichtingsdienst ten behoeve van 
den Vezelhandel en de Vezelnij11erheid", opge
nomen: 

Middelbare Landbouwschool te Groningen. 
Amanuensis. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Hulponderwijzer. 
Amanuensis. 

R{jlcszuivelschool te Bolsward. 
Amanuensis. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

Amanuensis. 
proe/ station. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Amanuensis. 

V eeartsenij lcztndige dienst. 
Amanuensis hij de Rijksseruminrichting. 

Rijlcszu.ivelstation te Leiden. 
Amanuensis. 
Rijksinstituut voor B iologisch Visscherijonderzoek. 
Amanuensis. 

Rijksinstituut voor Chemisch, M icrobfologisch en 
H ydrografisch Vis.scherijonderzoek. 

Amanuensis. 

In schaal 46 wordt, na de afdeeling "Justitie" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijlcskweelcsclwlen voor vroedvrouwen. 

Vroedvrouw.**) 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is vermeld 
te vervallen. · 

In echaal 47 vervalt de afdeeling ,.B.nnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, na de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Teekenaar. 
In schaal 50 vervalt de afdeeling "Binnen

landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, na de afdeeling 
,,Financiën" en hetgeen daA.ronder is ver
meld, opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid . 
Landbouwhoogesclwol . 

Amanuensis. 

In schaal 53, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken" vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de S tatistiek", ,,Landbouwhooge
school'', ,,Rijkslandbouwproefstations en Rijlcs
boschbouwproe/station", ,, Plantenzicktenkundige 
dienst", ,,Domeinbeheer", ,,Staatsboschbeheer", 
,, Veeartsenijkundige dienst" en "Visscherij-in
sp,ctie" roet hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt na de laatste inschrjjving. verrueld onder 
het onderdeel "Algemeene Landsdrukkerij", op
genomen: 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Schrijver le klasse. 

Inspectie V ollcsgezondheid. 
Schrijver l e klasse. 
Rijk-skeuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. 
Schrijver l e klasse. 

Geznndheidsraad. 
Schrijver 1e klasse. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Schrijver l e klasse. 

Rij ks Serologisch Instituut. 
Schrjjver l e klasse. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver le klasse. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in evengenoemde schaal 
de onderdeel en " W erkloosheidsvcrzekering en 
Arbeidsbemiddeling", ,,I nspectie V olksgezond
heid", ,,Rijlcskeurin{lsdienst voor ingevoerde 
vleeschwaren". ,,GezondJ,eidsraad", .• Centraal 
laboratoriiim IJOOr de Volksgezondheid" , ,,Rijk~ 
Serologisch I nstituut" en "Rijksburea.uvoordrink
watervoorziening" met hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt na de insr.hrijving, vermeld 
onder het onderdeel ,.Octrooiraad en Burea1, 
voor den Jndustrieelen Eigendom", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de S tatistiek. 
Schrijver l e klasse. 
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L andboiiwhooge,sclwol. 
. Schrijver l e klasse . 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

proefstation. 
Schrijver l e klasse. 

P lantenziektenkundige dienst. 
Schrijver 1 e klas se. 

Domeinbe.heer. 
Schrijver l e klasse . 

Staatsboschbeheer. 
Schrijver l e klasse. 

V e.eartsenij kundige dienst. 
Schrijver le klasse b\j de R;jksseruminrichting. 

Visscherijinspectie. 
Schrijver l e klasse . 

J n schaal 63 komt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken" het onderdeel "Staats
boschbeheer" met hetgeen daaronder is vermeld 
te vervallen , terwijl onder die afdeeling, nà 
de inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,Krankzinnigenwezen", wordt opgenomen: 

1 nspectie Volksgezondheid. 
Klerk bij het bureau van de Inspecteurs der 

Volksgezondheid. 
Onder de afdeeling "Economische Zaken en 

Arbeid" vervalt in dezelfde schaal het onder
deel "J nspectie Volksgezondheid," met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt onder die af
deeling, nà de inschrijving onder het onderdeel 
,,Stoomwezen", opgenomen: 

S taa.tsboschbeheer. 
Teekenaar. 
Administratief ambtenaar bij een houtvester . 

In schaal 64, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Landbouw
lwogesclwol", ,,Rijkslandbouwproefstations en 
Rij ksboschbouwproef station", ,,Staatsboschbe
heer", ,,Rijkszuivelstation" en "Chemisch, mi
crobiologisch en hydrografi.sch visscherij-onder
zoek" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt nà de laatste inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "K rankzinnigenwezen", opge
nomen: 
Centraal Laboratorium voor de V olk.•gezondheid. 
Analist. 

Rijks Serologisch 1 n<'itituut. 
Apothekersassistent. 
Analist. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Analist. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid" vervallen m bovengenoemde schaal 
de onderdeelen "Centraal laboratorium voor de 
Volksgezondheid,", ,,Rij ks Serologisch l nstituut" 
en "Rijksbnreau voor drinkwatervoorziening" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt nà 
de inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,, Voorlichtingsdienst ten belweve van den Vezel
handel en de V ezelnijverheid", opgenomen : 

Landbouwlwoge<'!chool. 
Analist. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

proefstation. 
Analist. 

Staatsboschbeheer. 
Bosch wachter. 

Rij kszuivelstation te Leiden. 
Analist. 

Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch en 
Hydrografisch V isscherijonderzoek. 

Analist. 

In schaal 65 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, nà de afdeeling 
,,Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Rij kszuivelstation te Leiden. 

Controleur. 

In schaal 66 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, nà de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver meld, 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwlwogesclwol. 

Bibliotheekbeambte. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Bibliotheek beambte. 

In schaal 74 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt , nà de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Rfjkslandbouwproefstations en Rijksboschboiiw

Controleur. 
proefstation. 

Opzichter . 
Veeartsenijkundige dienst. 

In schaal 76 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscholen voor 1,roedvrouwen. 

Huismeesteres. 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is vermeld 
te vervallen. 

In schaal 82 vervalt onder de afdeeling 
"Binnenlandsche Zaken" hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt onmiddellijk na de ver
melding van de afdeeling opgenomen : 
Rijkskciiringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. 
ConLroleur. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Leerares voor lichamelijke opvoeding. 

In dezelfde schaal vervalt onder de afdeeling 
"Economische Zaken en Arbeid" hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt onmiddellijk na 
de vermelding van de afdeeling opgenomen : 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van denLandbo1iw. 
Assistent van een ~onsulent. 

Plantenziektenkundige ctien.st. 
Controleur. 

Domeinbel;e,er. 
Opziener. 

Rij ks,uivelinspectie. 
Rijkszuiv,l!vi~iteur . *) 

In schaal 84 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, na de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daar onder is ver
meld, opgenomen : 
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Economische Zaken e,J Arbeid. 
H aringcontrólediensl. 

Controleur. 

In schaal 93, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureait voor de Statistiek", ,,LandbouwhoO(Je
school", ,,Middelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer", ,,Rijkslandbouwproefstations en 
Rijksboschbouwproefstation' ', ,,Plantenziekten
hundige dienst", ,, Veeartsenijkundige dienst", 
,,Domeinbeheer", ,,Sta-atsboschbehee,·", ,,Rijks
zuivelstation te Leiden", ,, Vissch-,rij-inspectie" , 
,, Biologisch Visscherij-onderzoek" en "Chemisch, 
microbiologisch en hydrografisch visscherij-onder
zoek" met hetgeen daaronder is vermeld, als
mede de noot aan den voet van bladzijde 99, 
en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Aloemeene Landsdrukkerij", op
genomen: 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Adjunct-co=ies. 

Inspectie Volksgezondheid. 
Adjunct-commies b(j het bureau van de Hoofd
inspecteurs der Volksgezondheid. 

Gezondheidsraad. 
Adjunct-commies. 
Centraal Laboratmium voor de Volksgezondheid . 
Administratief ambtenaar. 

Rijles SerolO(Jisch Instituut. 
Administratief ambt.enaar. 

Rii ksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Bureelambtenaar. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in ewngenoemde schaal 
de onderdeelen "W erkloosheidsverzekerirvJ en 
Arbeidsbemiddeling", ,,Inspectie Volksgezond
heid", ,,Gezondheidsraad", ,,Centraal labora
torium voor de Volksgezondheid", ,,Rijles f:iero
lO(Jisch Instituut" en "Rijksbureau voor drink
watervoorziening" en hetgeen daaronder is ver
meld en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "O~trooiraad. en Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Adjunct-commies. 

Landbouwlwogeschool. 
Ambtenaar van administratie. * 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Ambtenaar van administratie. 
Rijkslandbouwproefstations en Rfjksboschbouw-

proefstation. 
Ambtenaar van administratie. 

Plantenziektenhundige dienst. 
Ambtenaar van administratie. 

Domeinbeheer. 
Adjunct-commies. 

Staatsboschbeheer. 
Adjunct-commies. 

V eeartsenij hundige dienst . 
Adjunct-commies bij de Rijksseruminrichting. 

Rij kszuivelstation te Leiden. 
Administratief ambtenaar (boekhouder). 

* Een der ambtenaren van administratie 
bekleedt ambtshalve tevens de functie van 
P edel. 

Vi.,scherijinspectie. 
Administratief ambtenaar le klasse. 
Rijksinstituut voor BiolO(Jisch V isscherijonderzoek. 
Administratief ambtenaar. 
R'Î(Jksinstituut voor Chemisch, MicrobiolO(Jisch en 

H ydrO(Jrafisch V isscherijonderzoek. 
Administratief ambtenaar. 

In schaal 95, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", ,,Landbouwhooge
school" en "Rijkslandbouwproefstations en Rijks
boschbouwproefstation" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt nà de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Krankzinnigenwezen", op
genomen: 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Analist le klasse. 

Rijles SerolO(Jisch Instituut. 
Technicus. 
Analist le klasse. 

Rijksbureau voor drinl.,-water,;oorziening. 
Analist le klasse. 

Onder de afdeeling "Economisch,i Zaken en 
Arbeid" vervallen in bovengenoemde schaal de 
onderdeelen "Centraal laboratorium voor de 
Volksgezondheid", ,,Rijles Serologisch Instituut" 
en "Rijksbureau voor drinkwatervoorziening" en 
hetgeen daaronder is vermeld, en wordt nà de 
inschri_Jving, vermeld onder het onderdeel 
,, Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Rnbber
handel en de Rubbernfiverheid", opgenomen : 

Centraal Bureau voor de St-atistielc. 
Electrotechnisch ambtenaar. 

Landbouwhoogeschool. 
Tuinbaas. 
Analist 1 e klasse. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

proef station. 
Analist le klasse. 
Technisch ambtenaar. 

In schaal 96, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel "Centraal 
Bureau voor de Stntistiek" en hetgeen daaronder 
vermeld is en wordt nà de laatste inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Algemeene Lands
drukkerij", opgenomen: 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Administrateur. 

Onder de afdeeling ,,,Economische Zaken 
en Arbeid" vervalt in dezelfde schaal het 
onderdeel "Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen" · 
en he~een daaronder is vermeld en wordt als 
inschriJving opgenomen : 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Adjunct-controleur. 

In schaal 97 wordt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken" nà de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Kra,nkzinnigen
wezen", opgenomen: 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Hoofdverpleegster.*) 
Operatiezuster-vroedvrouw. *) 
Meesteresse-vroedvrouw. *) 

en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 
Nijverheid" en hetgeen daaronder is vermeld 
te vervallen. 

In schaal 109 vervalt de afdeeling "Bin• 
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nenlandsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld, alsmede de noot aan den 
voet van bladzijde 113. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" wordt nà de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Voorlichtingsdienst ten be
hoeve van den Vezelhandel en de Vezelnijverheid", 
opgenomen: 

Landbouwhoogesclwol. 
W Prkmeester-monteur. 
Bouwkundig teekenaar. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Landbouw. 
Assistent van een consulent (die vó,\r 1 Januari 

1925 den titel voerde van Hoofdassistent). 
Plantenziektenkundige dienst. 

Technisch ambtenaar.** 
Veeartsenijkundige dienst . 

Conservator bij de Rijksseruminrichting. 
Opzichter bij de Rijksseruminrichting. 

Visscherijinspectie. 
Technisch opzichter. 
Rijksinstitimt voor Biologisch Visscherijonderzoek. 
Technisch assistent. 

In schaal 123 wordt voor de a.fdecling "Bin
nenlandsche Zallilm en Landbouw" gelezen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
In schaal 125 wordt voor de afdeeling "Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw" gelezen: 
Economische Zaken en Arbeid. 

In schaal 129 wordt, onmiddellijk nà de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Riikslc,veekscholen voor vroedvrouwen. 

Huismèesteres, tevens adjunct-directrice te 
Rotterdam. 

Meesteresse-vroedvrouw, tevens adjunct-direc
trice te Amsterdam. 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" en hetgeen daaronder is vermeld 
te vervallen. 

In schaal 136 vervalt de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, na de afdeeling 
"Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Teekenaar-lithograaf. 
Zuiveltechnicus. 

In schaal 138 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" wordt in dezelfde schaal na de 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
.,Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater", 
opgenomen: 

Landbouwhoogeschool. 
Bedrijfs boer. 

** Aan de technische ambtenaren, werk
zaam op bepaalde, daarvoor door Onzen Mi
nister van Economische Zaken en Arbeid aan 
te wjjzen standplaatsen, wordt boven deze be
zoldiging eene ambtstoelage van ten hoogste 
f 400 's jaars toegekend. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Landbouw. 
Districtsassistent bij den pluimveeteeltvoor

lich tingsdienst. 
Staataboschbeheer. 

Opziener der gebouwen. 
Boschwachter l e klasse. 

H aringcontr6ledienst. 
Hoofdcontroleur. 

In schaal 139 vervalt onder de nfdeelin11 
"Binnenlandsche Zaken" hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt opgenomen : 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Adjunct-ingenieur. 

Onder de afdeeling ,,Economische Zaken en 
Arbeid" vervalt in evengenoemdc se ,;,a' het 
onderdeel "Rijksbureau vonr drink '.lf,ervoor
ziening" en hetgeen daaronder is , ,,nneld en 
wordt na de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
Hallenarbeid", opgenomen: 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Landbouw. 
Adjunct-Rijksconsulent. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Adjunct-ornitholoog. 
Adjunct-phytopatholoog. 

Btaa tsbo8ch beheer. 
Adjunct-houtvester. 

In schaal 146 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijlcsbureau voor drinkwatervoorziening. 

Technisch ambtenaar 2e klasse. 

en komt dit onderdeel met de daaronder 
vermelde inschrijving onder de afdeeling "Eco
nomische Zaken en Arbeid" te vervallen. 

In schaal 150, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", ,.Landbouwhooge
school", ,.Rijkslandb01iwproefstations en Rijks
boschbouwproe/station'', ,.Plantenziektenkundige 
dienst", ,.Staatsboschbeheer", ,. Veeartsenijkun
dige dienst" en "Viascherijinspectie" met het
geen daaronder is vermeld en wordt na de 
laatste inschrijving, vermeld onder het onder
deel "Algemeene Landsdrukkerij", opgenomen: 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Commies. 

Inspectie Volksgezondheid. 
Commies bij het bureau van de Hoofdinspec

teurs der Volksgezondheid. 
Gezondheidsraad. 

Commies. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in evengenoemde schaal 
de onderdeelen "Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling", ,.Inspectie Volksgezond 
heid" en "Gezondheidsraad" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Octrooiraad en 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom", op
genomen: 

Centraal Bureau voor de 8tati8tiek. 
Commies. 
Controleur. 

Landbouwhoogeschool. 
Hoofdambtenaar van administratie. 
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Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw
proef station. 

Hoofdambtenaar van administr,i,tie. 
Plantenzielctenkundige dienst, 

Hoofdambtenaar van administratie. 
Staatsboschbeheer. 

Commies . 
Technisch ambtena,i,r . 

Veeartsenijkundige dienst . 
Boekhouder bij de Rijksseruminrichting. 
Commies bij de Rijksseruminrichting. 

V isscherijinspectie. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

In schaal 160 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, na de afdeeling 
,,Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Vast aseistent. 
In schaal 167 wordt voor de afdeeling "Ar

beid, Handel en Nijverheid" gelezen : 
Binnenlandsche Zaken. 

In schaal 171 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, na de afdeeling 
,,Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Rijkscommissie voor de Keuring van Dekhengsten. 
Secretaris. 

In schaal 172 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Technisch ambtenaar hij het bureau van den 
Hoofdinspecteur voor de. Volkshuisvesting. 

en komt dit onderdeel, met de daaronder 
vermelde inschrijving, onder de afdeeling "Eco
nomische Zaken en Arbeid" te vervallen. 

In schaal 174 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid. 

Adjunct-inspecteur, 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" en hetgeen daaronder vermeld is 
te vervallen. 

In schaal 176 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Rij ksb1ireau voor drinkwatervoorziening. 

Technisch ambtenaar le klasse. 
en komt dit onderdeel, met de daaronder 

vermelde inschrijving, onder de afdeeling "Eco
nomische Zaken en Arbeid" te vervallen. 

In schaal 187 wordt voor de afdeeling "Ar
beid, Handel en Nijverheid" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In schaal 192, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken" vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek" en "Staatsboschbe
heer" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt nà de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Algemeene Landsdrukkerij", opge
nomen: 

Werkloosheidsverzekering en A rbei<lsbemiddeling. 
Hoofdcommies. 

Gezondheidsraad. 
H oofdcommies . 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in evengenoemde schaal 
de onderdeelen "Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling" en "Gezondheidsraad" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt nà de 
inschrijving vermeld onder het onderdeel "Oc
trooiraad en Bureau voor den I ndustrieelen Eigen
dom", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de S tatistiek. 
Hoofdcommies. 

Staatsboschbeheer. 
Hoofdcommies. 

In schaal 197 wordt onder de afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
voor de inschrijving "Adjunct-accountant bij 
de afdeeling Volksgezondheid van het Departe
ment van Arbeid, Handel en Nijverheid" ge
lezen : 
Adjunct-accountant bij de afdeeling Volksge

zondheid van het Departement van Binnen
landsche Zaken. 
In schaal 198, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervalt het onderdeel "Centraal Bu
reau voor de Statistiek" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt in de plaats daarvan op
genomen: 

Inspectie der Bevolki~sregisters. 
Inspecteur. 

In schaal 199 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt onder de af
deeling "Economische Zaken en Arbeid", nà 
de inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,, Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Rubber
handel en de Rubbernijverheiri", opgenomen: 

Visscherijinspectie. 
Adjunct-inspecteur. . 

In schaal 205 wordt, onmiddellijk nà do ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid . 

Technisch hoofdambtenaar b~j het bureau van 
den Hoofdinspecteur voor de Volkshuis
vesting. 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" en hetgeen daaronder vermeld 
is te vervallen. 

In scha.al 212 vervalt d e afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetoeen 
daaronder is vermeld en wordt, nlt de afdecling 
,,Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Cursus tot Opleiding van Land1neters. 

Landmeter. 
In schaal 213 vervalt de afdeeling "Binnen

Jandsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, nà de afdeeling 
"Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Conservator. 
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In schaal 220, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen alle daaronder vermelde 
onderdeelen, alsmede de noten aan den voet 
van bladzijden 160 en 161, en wordt opge
nomen: 

I nspectie Volksgezondheid . 
I ngenieur. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Bacterioloog. 
Bioloog. 
Scheikundige. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Bacterioloog. 
Scheikundige. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Geoloog. 
Hydroloog. 
Ingenieur. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in dezelfde schaal de 
onderdeelen "Inspectie Volksgezondheid", ,,Cen
traal Laboratorium voor de Volksgezondheid", 
Rij ksserologisch Instituut" en "Rijksbureau voor 
drinlcwatervoorziP-ning" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt nà de laatste inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel ,,,,Octrooiraad en 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom", op
genomen: 

Landbouwhoogeschool. * 
Entomoloog. 
Geoloog. 
LandbouwkundigC'. 
Land bouwscheikund igc. 
Mycoloog. 
Phytopatholoog. 
P lant,kundi!:!e. 
Rijkslandbouw~ rch itect. 
Rijkslandbouwingenieur. 
Scheikundige. 
Rij kslandbouwproeJ ~tations en Rijksboschbouw

Bacterioloog. 
proe, f station. ** 

Bosch bouwkundige. 
Landbouwkundige. 
Mycoloog. 
Physioloog. 
Plantkundige. 
Scheikundige. 

Plantenziektenkiindige dienst. *** 
Ornitholoog. 
Phytopatholoog. 

* De wetenschappelijke ambtenaar aan de 
Landbouwhoogeschool, als bedoeld in deze 
schaal, geniet bovendien eene ambtstoelage van 
f 300 's jaars, indien h~i aan het hoofd van een 
afdeeling is gesteld, of eene ambtstoelage tot 
een maximum van 15 ten honderd van zijne 
jaarwedde, indien hij als zelfstandig hoofd van 
een zelfsta.ndig onderdeel optreedt. 

** De wetenschappelijke ambtenaren bij 
deze Proefstations, als bedoeld in deze schaal, 
genieten bovendien eene ambtstoelage van 
f 300 's jaars, indien zij aan het hoofd eener 
afdeeling staan. 

*** De wetenschappelijke ambtenaar bij 
dezen dienst, als bedoeld in deze schaal, die 
aangewezen is als plaatsvervangend hoofd van 
den dienst, geniet deswege bovendien eene 
ambtstoelage van ten hoogste f 500 's jaars. 

V eeartsenij kiindige dienst. 
Rijkskeurmeester . 
Bacterioloog bij de Rijksseruminrichting. 
Landbouwkundige bij idem. 
Scheikundige bij idem. 

Rijkszuivelinspectie. 
Adjunct-Rijkszuivelinspecteur. 

Rij kszuivelstation te Leiden. 
Scheikundige. 

T' isscherijinspectie. 
Visscherijconsulent. 
Rijksinstituut voor Biologisr,h Visscherijonderzoek. 
Bioloog. 
Visscherijconsulent. 
Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch en 

Hydrografisch V isscherijonderzoek. 
Scheikundige. 

In schaal 221 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijks Serologisch I nstituut. 

Geneeskundige. 
en komt dit onderdeel, met de daaronder 

vermelde inschrijving, onder de afdeeling "Eco
nomische Zaken en Arbeid" te vervallen. 

In schaal 227 vervalt onder de afdeeling 
"Binnenlandsche Zaken" hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt opgenomen : 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Referendaris. 

Gezondheidsraad. 
Referendaris. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in dezelfde schaal de 
onderdeelen "Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling" en "Gezondheidsraad" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt na de 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel " Ver
zekeringsraad", opgenomen: 

Centraal Bureaii voor de Statistiek. 
Rdercndaris . 
Wiskundige. 

Landbouwhoogeschool. 
Administrateur. 

In schaal 237 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt onder de af
deeling "Economische Zaken en Arbeid" na 
de inschr~jving, vermeld 01,ucr 1:. Jt onderdeel 
,, Verzekeringsraad", opgenomen : 

V isscherijinspectie. 
Inspecteur-Districtshoofd. *) 

In schaal 238 wordt voor de afdeeliug "Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw" gelezen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
In schaal 245 wordt voor de afdeeling "Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw" gelezen: 
Economische Zaken en Arbeid. 

en wordt voor het onderdeel "Rijkszuivel
school Bolsward" gelezen : 

Rijkszuivelschool te Bolsward. 
In schaal 246 vervalt de afdeeling "Binnen

landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, nà de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 
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Economische Zaken en Arbeid. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Accountant. 

In schaal 248 wordt voor de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw" gelezen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
In schaal 250 wordt onder de afdeeling "Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw" na het 
onderdeel "Krankzinnigenwezen" en hetgeen 
daaronder vermeld is opgenomen. 

Inspectie Volksgezondheid . 
Inspecteur. 
Inspectrice. 

en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 
Nijverheid" met hetgeen daaronder vermeld 
is te vervallen. 

In schaal 251 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt, nà de afdeeling 
,,Financiën" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen : · 

Economische Zaken en Arbeid. 
Cursus tot Opleiding van Landmeters. 

Lector. 

1n schaal 252, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", ,,Directie van den 
Landbouw". ,,Landbouwhoogeschool", ,,Middel
bare Landbouwschool te Groningen", ,,Middel
bare Koloniale Landbouwschool te Deventer", 
,,Rijkslandbouwproefstations en Rij ks6oschbouw
proef station", ,,Rijkszuivelstation Leiden", ,,Bio
logisch visscherijonderzoek", ,,Chemisch micro
b{ologisch en hydrografisch visscherijonderzoek" 
en "Staatsboschbeheer" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt nà de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Algemeene Lands
drukkerij", opgenomen : · 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Administrateur. 
Centraal Laboratorium voor de Y olksgezondheid. 
Hoofd der bacteriologische afdceling. 
Hoofd der chemische afdeeling. 
Hoofd der diergeneeskundige afdeeling. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Geneeskundige, tevens plaatsvervangend direc
teur. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Hoofd der chemisch-bacteriologische afdeeling. 
Hoofdingenieur. 

Onder do afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in evengenoemde schaal 
de onderdeelen "W erkloosheidsverzekerin(I en ar
beidsbemiddeling", ,,Centraal Laboratorium voor 
de Volksgezondheid", ,,Rijksbureau voor drink
watervoorziening" en "Rij ks Serologisch I nsti
tuut" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt nà de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Octrooiraad en Biireau voor den Jn. 
dustrieelen Eigendom", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Administrateur. 

Directie van den Landbouw. 
Adviseur bij den Landbouw. 

Landbouwhoogeschool. 
Bibliothecaris. 

Middelbare Landbouwschool te -Groningen. 
Directeur. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer 
Directeur. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

Directeur. 
proefstation. 

· S taatsboschbeheer. 
Inspecteur. 

Rij kszuivelstation te Leiden. 
Directeur. 
Rijksinstituut voor Biologisch Visscherijonderzoek. 
Directeur. 
Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch en 

Hydrografisch Visscherijonderzoek. 
Directeur. 

In schaal 255 wordt voor de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw" gelezen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
In schaal 256 vervalt de afdeeling "Binnen

landsche Zaken en Landbouw" en hetgeen 
daaronder is vermeld, alsmede de noot aan den 
voet van bladzijde 182. 

Onder de afdeeling ,.Economische Zaken en 
Arbeid" wordt in dezelfde schaal nà de inschrij. 
ving, vermeld onder het onderdeel "Raden van 
Arbeid", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Adjunct-directeur. 

Directie van den Landbouw. 
Inspecteur van het landbouwonderwijs. 
Inspecteur van den landbouw. 
Inspecteur van het zuivelwezen. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Inspecteur. 

Staatsboschbeheer . 
Directeur. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Directeur * . 
Directeur der R,jksseruminrichting. 
Directeur van het Staats-Veeartsenijkundig 
onderzoekingsinstituut. 

In schaal 258 wordt, onmiddellijk na de 
vermelding der schaal, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Contróle van sera en vaccins. 

Geneeskundige-controleerend-seroloog. 
en komt dit onderdeel, met de daaronder 

vermelde inschrijving, onder de afdeeling "Eco
nomische Zaken en Arbeid" te vervallen. 

In schaal 259, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken" vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek" en "Rijkslandbouw
proefstations" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "K rankzinnigenwezen", op
genomen: 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Directeur. 

Inspectie Volksgezondheid . 
Hoofdinspecteur. 

* Bij cumulatie van dit ambt met dat van 
Hoofdinspecteur der Volksgezondheid treedt 
voor de bezoldiging volgens deze schaal een 
vast salaris van f 2000 in de plaats. 
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Gezondheidsraad. 
Voorzitter. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Directeur. 

Rijks Serologisch l nstitui,t. 
Directeur. 

Rijksbureaii voor drinkwateri,oorzieniny. 
Directeur. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen in evengenoemde schaal. 
de ondArdeelen "Gezondheidsraad", ,,Centraal 
La.borato1ium voor de -volksgezondheid", ,,In
spectie Volksgezondheid'', ,,Rijksbureau voor 
dri•1l.watervoorziening", ,,Rijks Serologisch In
stituut" en "W erkl-Oosheiàsverzekering en Ar
beidsbemiddeling" met hetgeen daaronder is 
vermeld, en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel " Verzekeringsraad", op
genomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Directeur.· 
Rijkslandbouwproefstations en Rijlcsboschbouw

proefstation. 
Hoofddirecteur te Groningen. 

In schaal 261 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken en Landbouw" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt ,na de afdeeling 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhooyeschool. 

Hoogleeraar. 

IV. 
In bijlage A II : 
Onder de hoofden: ,,f 300 vast", ,,f 600 

ten hoogste", ,,f 650 ten hoogste", ,,f 700 ten 
hoogste", ,.,750 ten hoogste", ,,f 800 ten 
hoogste", ,,f 1100 vast", ;,f 1200 ten hoog
ste", ,,f 1300 ten hoogste", ,,f 1600 ten hoog
ste", ,,f 2000 ten hoogste", ,,f 2600 ten hoog
ste", ,,f 2700 ten hoogste", ,,f 3000 ten hoog
ste", ,,f 3600 ten hoogste", ,,f 4200 ten hoog
ste", ,,1 4800 ten hoogste", ,,f 5000 ten hoog
ste", ,,f 6000 ten hoogste", ,,f 6500 ten hoog
ste", ,,f 7000 t~n hoo~ste", ,.f 7000 vast", 
"f 7200 vast", ,,f 8500 vast" en "f 10,000 
vast" wordt voor de afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw" gelezen: 

Binnenlandsche Zaken. 
en onder de hoofden : 
,.f 300 vast", ,,f 400 vast", ,,f 500 vast", 

,,f 700 vast", ,,f 1200 vast", ,,f 2100 vast", 
,,f 7500 vast", ,,f 8000 vast", ,,f 8500 vast", 
"f 9000 vast" en "f 10,000 vast" wordt voor 
de afdeeling "Arbeid, Handel en Nijverheid" 
gelezen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
v. 
In bijlage A II : 
Onder de hoofden "f 300 vast", ,,f 400 

vast", ,,f 500 vast", ,,f 700 vast" en"f 10,000 
vast", afdceling ,,Economische Zaken en Ar
beid", wordt voor het onderdeel "Arbeids
inspectie en inspectie Havenarbeid", gelezen : 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den Haven

arbeid. 

Onder "f 1200 vast", afdeeling "Econo
mische Zaken en Arbeid", wordt voor het 
onderdeel "Rijksbureau tot onderzoek e.n -in..•pec
tie Havenarbeid", gelezen: 
Rijksbureau i:oor Onderzoek van Handelswaren. 

-en voor het onderdeel "Voorlichtingsdienst 
t en behoeve van den rubberhandel en de rubber
nijverheid" : 
l' oorlichtingsdienst ten behoeve van den Rubber

handel en de Rubbernijverheid. 
Onder "f 2100 vast", afdeeling "Econo

mische Zaken en Arbeid", wordt voor het 
onderdeel "Rijksinstituut voor zuivering van 
afvalwater", gelezen : 
R-ijksi'.nstituut voor Z·uivering van Afvalwater. 

VI. 
In bijlage A II : 
Onder "f 70 vast" wordt voor de afdeeling 

,,Binnenlandsche Zaken en Landbouw" ge
lezen: 

Economische Zaken en Ar beid. 
Onder "f 500 vast" vervalt de afdeeling 

"Binnenlandsche Zaken en Landbouw" met 
hetgeen daaronder is vermelrl en wordt onder 
de afdeeling "Economische Zaken en Arbeid'• 
als tweede inschrijving opgenomen : 

Centrale Commis.,ie voor de Statistiek. 
Secretaris. 

Onder " f 1200 vast" wordt onder de af. 
deeling "Departementen van Algemeen Be
stuur" voor de inschrijving "Wetenschappelijk 
adviseur bij de econom ische bibliotheek van 
het Departement van Arbeid, Handel en Nijver-
heid" gelezen : ' 
Wetenschappelijk adviseur bij de economische 

bibliotheek van het Departement van Eco
nomische Zaken en Arbeid . 
en wordt nà, deze inschrjjving opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Pharmaco-Therapeutisch Instituut. 

Secretaris of secretaresse. 
t erwijl dit onderdeel, met de daaronder ver

melde inschrjjving, onder de afdeeling "Eco
nomische Zaken en Arbeid" komt te vervallen. 

Onder "f 1500 vast" vervalt de afdeeling 
"Binnenlandsche Zaken en Landbouw" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt nà de 
laatste inschrijving, vermeld onder de afdeeling 
,,Waterstaat", onderdeel "Staatsb,.drijf der Pos
ierijen, Telegrafie en T elefonie", opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
College voor de Visscherijen. 

Secretaris. 
Onder "f 2000 vast" wordt onmiddellijk na 

de vermelding van het bedrag opgenomen : 
Binnenlandsche Zaken. 

Rij k.s Serologisch Instituut. 
Paardenarts. 

Rijkskweek.~chole.ri. voor i-roedvrouwen. 
Hoofdonderwijzeres. 

en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 
Nijverheid" met hetgeen daaronder is ver
meld te vervallen. 

Onder "f 2400 vast" wordt voor de afdeeling 
,,Arbeid, Handel en Nijverheid" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
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Onder "f 2500 vast" wordt onmiddellijk na 
de vermelding van het bedrag opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijlrskweeksc'iolen voor vroedvrouwen. 

Assistent-verloskundige (mag part. praktijk 
uitoefenen). 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is ver 
meld t e vervallen . 

Onder " f 3000 ten hoogste" wordt nà de 
laatste inschrijving, vermeld onder de af
deeling "Binnenlandsche Zaken", onderdeel 
,,Armwezen" , opgenomen : 

Pharmaco-T herapeutisch I nstituut. 
Assistent voor pharmacologische onderzoe-

kingen. · 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is ver
meld te vervallen. 

Onder "f 3000 vast" wordt onmiddellijk nade 
vermelding van het bedrag opgenomèn : 

Binnenlandsche Zaken. 
Rijkskweekscltolen voor vroedvrouwen. 

Assistent-verloskundige, tevens plaatsvervan
gend directeur t e Amst erdam, 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is ver
meld te vervallen. 

Onder "f 4000 vast" wordt onmiddellijk na 
de vermelding van het bedrag opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
P harmaco-Therapeutisch I nstituut. 

Assistent voor chemisch-pharmacoloo-ische on-
derzoekingen . 

0 

Assistent voor klinisch-therapeutische onder
zoekingen. 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is vermeld 
te vervallen. 

Onder "f 4800 vast" wordt voor de afdeeling 
,,Arbeid, Handel en Nijverheid" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Onder "f 5600 ten hoogste" wordt voor de 

afdeeling "Binnenlandsche Zaken en Land
bouw" gelezen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Onder "f 6000 vast" wordt onmiddellijk na 

de vermelding van het bedrag opgenomen : 
Binnenlandsche Zaken. 

I nspectie Volksgezondheid. 
Technisch adviseur bjj het Bureau van den 

Hoofdinspect eur voor de Volkshuisvesting. 
Rij kskweek-scholen voor vroedvrouwe1,. 

Geneesheer-Direc t eur te Rotterdam. 
en komt de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" met hetgeen daaronder is ver
meld t e vervallen . 

Onder "f 7000 ten hoogste". afdeeling 
,,Binnenlandsche Zaken", vervalt het onder
deel "Landbouwhoogeschool" met de daaronder 
vermelde inschrijvingen en wordt na de af
deeling "Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen" en hetgeen daaronder vermeld is opge
nomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Buitengewoon hoogleeraar. 
Lector. 

Onder "f 7200 vast", afdeeling "Binnen
landsche Zaken", vervalt het onderdeel " Rijks
bnre,au voor d f ontwatering" met de daaronder 
ver_meld<: .. in,~chrijving en wordt na de afdeeling 
"Fmancien en hetgeen daaronder vermeld is 
opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Rijksbureau voor de Ontwatering . 

Directeur. 
Onder "f 9000 vast" wordt oncl.er de af

deelini "Departementen van Algemeen Be
stuur' voor de inschrijving "Direct eur-Gene
raal, Chef der afdeeling Volksgezondheicl. bij 
het Departement van Arbeid, Handel en Nij 
verheid" gelezen : 
Directeur-G_ene~~al, Chef der afdeeling Volks

gezondheid b1J het Departement van Binnen
landsche Zaken. 
Onder " f 10,000 vast" wordt onder de af

deeling "Departementen van Algemeen Be
stuur" voor de inschrijving "Directeur-Gene
raal van H andel en Nijverheid" gelezen : 
Directeur-Generaal van Economische Zaken . 

VIL 
In bij lage BI : 
Onder de groepen 1, 2, 2a, 3, 4, 4-o , 5 en 6 

wordt voor de afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
en onder de groepen 1, 2, 2a, 3, 4, 5a en 6 

voor de a fdeeling "Arbeid, Handel en Nijver
heid": 

Economische Zaken en Arbeid. 
VIII. 
In hijlage BI : 
Onder groep 2, afdPeling "Economische 

Zaken en Arbeid", wordt vóor het onderdeel 
.,Rijksinstituut voor zu ivering van afvalwater", 
gelezen: 

Rijk8instituut voor Zuivering van A fvolwater. 
Onder de groepen 2a , 3 en 5a, afdeeling 

"Economische Zaken en Arbeid", wordt voor 
het onderdeel "A rbeidsinspectiP en inspectie 
Havenarbeid" , gelezen : 
Arbeidsins71ectie en Inspectie van den Haven

arbeid. 
Onder groep 3, afdeeling "Economische Zaken 

en Arbeid", wordt voor de onderdeelen "Rijks
bureau tot onderzoek van lwndelswaren", ,, Voor
lichtingsdienst ten be.hoeve van de lederindustrie" 
en "Voorlichtingsdienst t-,n behoeve van den rub
berhandel en de ru bbernijverheid", ond erschei
denlijk gelezen : 
Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de Leder-

industrie. 
Voorlichtingsdien8t ten behceve van den Rubber-

handel en de Rubbernijverheid. 
IX. 
In Bijlage B I : 
Ond er groep 1, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervallen de onderdeelen .,Centraa l 
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Bureau voor de StatiBtiek en "ChemiBch, micro
biologiBch en hydrografisch viBscherij-onderzoek" 
en hetgeen daaronder is vermeld en wordt na 
de laatste inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Krankzirinigenwezen", opgenomen: 

Rijks Serologisch Institmlt. 
Stal arbeider. 

Rijkskweelc8cholen voor vroedvrouwen. 
Huisknecht. 

Rijksburet.u voor drinkwatervoorziening. 
Knecht. 

0nder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervallen de on<lerdeelen "RijkB 
S erologisch Instituut", ,,R(ikskweekscholen voor 
vroedvrouwen" en "Rijksburea1t voor drinkwater
voorziening" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Octrooiraad en Bureau voor den In
dustrir,elen Eigendom", opgenomen : 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Vaste knecht. 
Rijksinstititut t'Oor Chemisch, Microbiologisc.¾, en 

Hydrografisch Vissr.herijonderzoek. 
Bediende. 

Onder groep 2, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", wordt na de laatste inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Krankzinnigen
wezen' ', opgenomen: 

Inspectie Volksgezondheid. 
Beambte quarantainedienst. 

Rijlr-s Serologisch I nstituut. 
Bedrijfsassistent. 

en komen deze onderdeelen, met de daar
onder vermelde inschrijvingen, onder de af
deeling "Economische Zaken en Arbeid" te 
vervallen. 

Onder groep 2a, a-fdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau. voor de Statistiek", ,.Landbo·ztwhooge
school" en "î' eeartsenijkundige dienst" met het
geen daaronder is vermeld en wordt na de in
schrijving, vermeld onder het onderdeel "Al
gemeene Landsdrukkerij", opgenomen : 

Gezondheidsraad. 
Bode. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervalt onder dezelfde groep het 
onderdeel "Gezondheidsraad" en hetgeen daar
onder is vermeld en wordt ua de laatste in
schrijving, vermeld onder het onderdeel "Oc
trooiraad en Bureau voor den I ndustrieelen Eigen
dom", opgenomen: 

Centraal B1tre.au voor de .',tatistiek. 
Portier. 
Bode. 

Landbouwhoogeschool. 
Kantoor bode. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Portier hij de Rijksseruminrichting. 

Onder groep 3, afdceling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", ,,Landbouwhooge
school", ,,_ilfiddelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer", ,, Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van den landbouw'', ,,Rijkslandbouwproefstations 
en Rijksboschbouwproefstation", ,,Plantenziek
tenkundige dienst", ,, Veeartsenijkundige dienst", 
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,,Rijkszuivelstation te Leiden", ,, Visscherij-in
spectie" en "Chemisch, micn,biologisch en hydro
grafisch visscherij-onderzoek" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de laatste in
schrijving, vermeld onder het onderdeel "Krank
zinnigenwezen", opgenomen: 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Laboratorium bediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
· Rijks Serologisch In11tituu,t, 
Laboratoriumbediende. 

Rijkskweekscholen voor 1:roedvrouwen. 
Stoomstoker. 
Portier. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid" vervallen onder evengenoemde groep 
de onderdeelen "Centraal Laboratorium voor de 
Volksgezondheid", ,,Rijks S erologisch Instituut" 
en "Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt na de 
inschr~jving, vermeld onder het onderdeel "IJk
wezen", opgenomen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Archiefbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Landbouwhoogeschool. 
Bibliotheekbediende. 
Archiefbediende. 
Laboratoriumbediende. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer . 
Bediende. 
V corlichtingsdienst ten behoeve van de'!'LandO<YltW. 
Laboratoriumbediende. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw-

proefstation. 
Laboratoriumbediende. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Laboratorium bediende. -

Veeartsenijkundige. dienst. 
Laboratoriumbediende bij de Rijksserumin
richting. 
Verwarmingsstoker-vakman bij idem. 

Bij kszuivelstation te Leiden. 
Laboratoriumbediende. 

Matroos. 
Stoker. 

V iBscherijinspectie. 

Rijksinstituut l!Oor Chemisch, Microbiologisch en 
Hydrografisch Visscherijonderzoek. 

Laboratorium bediende. 
Onder groep 4, afdeeling "Departementen 

van Algemeen Bestuur", wordt voor de in
schrijving, ,,Stoffeerder bij het Departement 
van Arbeid, Handel en Nijverheid" gelezen: 
Stoffeerder bij het Departement van Econo

mische Zaken en Arbeid. 
Onder de afdeeling "Binnenlandsche Zaken" 

vervallen onder deze groep de onderdeelen 
"Landbouwhoogeschool", ,, Voorlichtingsdienst ten 
behoeve i-an den landbouw" en" Visscherijinspec
lie" met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
na de laatste in schrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Krankzinnigenwezen", opgenomen: 

Rijkskweekscholen i-oor i-roedvrouuen. 
Liunenjuffrouw. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervalt eveneens onder groep 4" 

20 
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het onderdeel "Rij ksk:weekscholen voor vroed
vrouwen" en hetgeen daaronder vermeld is, 
terwijl na de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel " Octrooiraad en Bureau ,;oor den I n
dustrieelen Eigendom", wordt opgenomen : 

Landbouwhoogeschool. 
Timmerman. 
Tuinman. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Landbouw. 
Tuinman bjj het Rijksinst.ituut voor pluimvee-

teelt te Beekbergen. 
Visscherijin.,pectie. 

Ma troos-stuurman. 
Onder groep 5, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervalt het onderdeel "Visscherij-in
spectie" en hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt, na de afdeeling "Waterstaat" en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Visscherijinspectie . 

Machinist-motordrijver. 
Ondl'r groep 6 vervalt onder de afdeeling 

"Binnenlandsche Zaken" hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt opgenomen : 

Rijkskweekscholen voor vroe.di·ro11wen. 
Chef-vakman. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" vervalt onder evengenoemde groep 
het onderdeel "Rijkskweekscholen voor vroed
vrouwen" en hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt na de inschrijving onder het onderdeel 
,,Rijksverzekeringsbank" opgenomen: 

Landbouwhoogeschool. 
Tujnman le klasse. 

Gezagvoerder. 
x. 

Visscherijinspectie. 

In Bij lage B III : 
Onder de groepen l , 2, 3, 4, 5 en 6 wordt 

voor de afdeeling "Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw", gelezen: 

Binnenlandsche Zaken. 
XI. 
In Bijlage B III : 
Onder groep I, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervalle'l de onderdeelen "Landbouw
hooge.school", ,, :11 iddelbare Koloniale Landbouw
school te Deren ter'', ,, Rij 1.-slandbouwproefatations 
en Rijksboochbouwproefstation", ,.Plantenziek
tenkundige dienst" en" V eeartsenijk1tnàigP. dienst" 
met hE>tgeen daaronder is verm eld en wordt nà 
de laatste inschrijving, vermeld onder de af
deeling "Defensie", onderdeel "ótaatsbe.drijf der 
Artillerie-Inrichtingen", opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Landarbeider. 
Stalarbeider. 
Tuinarbeider. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Schoonmaker. 
Tuinarbeider. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosr.hbouw

proefstation. 
Tuinarbeider. 

Pla11ten ziek1fn ./:11,1ulige dien.st. 
Tuinarbeider. 

V eeartsenijkundipe dienst. 
Stalarbeider bij de Rijksseruminrichting. 

Onder groep 2, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", ,ervallen de onderdeelen "Landbouw
hoogeschool", ,,Middelbare Landbouwschool te 
Groningen", ,,.Middelbare Koloniale Landbouw
school te Deventer", ,,Rijkslandbouwproefstations 
en Rijksboschbouwproefstation" en "V e,,.,artsenij
kundige dien8t" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt nà de inschrijving, vermeld 
onder de afdeeling "Defensie", onderdeel 
,,Loodswezen, betonning, bebakening en verlich
ting", opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Knecht bij de proefvelden. 
Jlfolkknecht. 
Voednknerht. 

M iddelbare Landbouwschool te Groningen. 
Stoker. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Knecht bij de proefvelden. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw-

proef si at ion. 
Stoker. 

Veeartsenijkundige dienst . 
Koetsier bij de Rijksseruminrichting. 
Stalknecht bij idem. 

Onder groep 3, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Landbouw 
hoogeschool", , .• 'lf iddelbare Koloniale Landbouw
school t~ Deventer", .,Rijkslandbouwproefstations 
en Rijksboschbonwpro•fstation" en "Planten
ziektenkundige dienst" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt nà de laatste inschriJving, 
vermeld onder de afdeeling "Defensie", onder
deel "Hydrografie", opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid. 
Landbouwhoogeschool. 

Beiliende bii de proefvelden. 
Bouw knecht. 
Kasknecht. 
Tuinknecht. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Tuinknecht. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksboschbouw

proef station. 
Tuinknecht. 

Plantenziektenkundigc dienst. 
Tuinknecht . 

Onder groep 4, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel "M·iddelbare 
Koloniale Landbouwschool te Deventc~" en het
geen daaronder is vermeld en wordt na de 
laatste inschrijving, vermeld onder de afdeeling 
,,Defensie", onderdeel "Staatsbed·rij f der Ar
tillerie-! nrichtinr,en ", opgenomen : 

Economische Zaken en Arbeid. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Dei·enter. 
Tuinman. 

XII. 
In Bijlage B IV : 
Onder de groepen A, B en C wordt voor de 

afdeeling "Binnenlandsche Zaken en Land
bouw" gelezen: 

Binnenlandsche Zaken. 
XIII. 
In bij lage D : 
Voor de a.fdceling "Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw", wordt gelezen: 
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Binnenlandsche Zaken. 
en voor de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nijverheid" : 
Economische Zaken en Arbeid. 

XIV. 
In bij lage D : 
Onder de afdeeling "Economische Zaken en 

Arbeid" wordt voor de onderdeelen "Arbeids
·inspectie en J nspectie Havenarbeid", ,,Contróle 
vp het rekenplichtig beheer der Rijksverzekerings
bank" en "Voorlichtingsdienst ten behoeve van 
den vezelhandel en de vezelnijverheid" onder
scheidenlijk gelezen : 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den Haven

arbeid. 
Contróle op ltet Rekenplichtig Beheer der Rijks

verzekeringsbank. 
Voorlichtingsdienst ten belweve van den Vezel

handel en de Vezelnijverheid. 
XV. 
In bijlage D : 
Onder de afdeeling "Binnenlandsche Zaken" 

vervallen de onderdeelen "Centraal Bureau voor 
de Statistiek", ,,LandbouwhoO(!eschool", ,,Middel
bare Landbouwschool Groningen", ,,Middelbare 
Koloniale Landbouwschool te Deventer", ,,Rijks
landbouwproefstations en Rijksboschbouwproef
strztion", ,,Plantenziektenkundige dien.~t" , ,, Vee
artsenijkundige dienst", ,,Domeinbeheer", ,,Rijks
zuivelstation te Leiden"', ,,Staatsboschbeheer", 
,, Visacheri;inspectie", ,,B iologisch viescherij 
onderzoek" en "Chemisch, microbiologisch en 
hydrografisch visscherijonderzoek" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt onder deze af. 
deeling, na de laatste inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Algemeene Landsdruk
kerij," opgenomen : 

lVerkloosheidsverzeJ.:t • 1 1 
~fJdef?~a-Arbeidsbe• 

Klerk: 
f l 100-f2000. 

Voor klerk: 
vermenig.-uldigen met 1/ 11 

en dR3rna vQrmeerde
ren: t~/;f/%1 

Adjunct-eommies ~~~Ï~-: ifl200-f
2
800 

f1700-f2i00 82-j. v. (200 
32-j. v. f200 

bij eene uitkomst Vf; n min
d"r dan 5 dienstjaren, 
met.1 ja.i.r; 

m·erigens met 2 Jaren; 
voor adjunct-commies: 
\·ermenigvuldigen met 
10

/ 11 en dnarna vcrmcer
<leren met 11 jaren 

illEJ:>ectit- Vo/l~ge:ond• 
htid 

4 2,j. v. r 100 

.-\djunct-co mmies blJ r1700-f2700fl200-f2800 Verm<'nîgvu!digen met 
i.J.r,t bur~u v.'.lfl de 82-j.v.f200 82-j.v.f200 10/uendaarna Yermeer• 
Hoofdinspecteur.; ,t. '2-j v. f 100 deren met, 6 jaren. 
der Votk~cwndheid 

Gtumdhtid,raaa 

Adjuncveommies. 

Om/mal .Laborafcri11m 
çoor ck Volks9e::011d
lu:icl 

Bactenoloo~ troorlitt-n 
le bacterioloo~). 

BloJcog (voorliet n 
Ie bioloog) 

Scheikundige 
{roorheen le schel• 
kundigo) 

Klerk: 

1 

Voor klerk. 
fll00-f2000 vermenigvuldigen met ' /11 
4 j, v. f 100 en daarna vermeerderen: 

f> :!·J v. f 100 bü eene uitkomst rnn 
minder dan ~ dîenst-

Adju~ct- fl~f:?000

1 

jaron, met. I jar,r; 

fl~~-~(2700 8 2·J. v. f200 ov~~on!u~~~~:~i6fs . 
3 2•J , v. f 2001 vermenigvuldigen mot 
4- 2·J. ,·. f 100] U/11 en daarna ver-

1 meerdernn met ójarcn. 

f2800-fMOO f2400-f6000 Yermcerderen met2Jnrer 
4 j. v. f 200 18,i. v. f200 zonder omrekcnin3. 
6 2-j v. 300 

idem idem idem. 

idem idem idem. 

Bactenoloog 

Bioloog 

Scheikunrlige 

Administrntief 
anillte11aar 

Rijks Serol09isch Jnsti
llmt. 

r2tOO-f -iOOO' f2400-f60001 Enkelvoudigen diensttijd 
6 j. v. f200 18j. v. f200 tot een maximum van 
22-j. v. f200 10 jaren, zonder Om• 

reken ing, l:.ookennen. · 

idem Idem idem. 

idem Idem I idem. 

1

~1f~f-r2ooo I Voor _klerk:_ 
4 j. v. f 100 \·ormemg\'Uld1gen met. ' /14 

n21;1~fn~OO bit ;~~1au~f~~n~!.~d~;:; : 
ambtenaar !llmder dan ó d1enst-

f1700-f2700 f l200-fZi Ja~en, met 1 j~r; 
3 2-j. v. f200 82.j. v. f 200 overigens _m_et. 2 ~aren-; 
4 2-j. v. flOO YO~~b~~~~;~trat1ef 

vermenigvuldigen met 1'/14 
en daarna vermeerderen 
met 6 jaren. 

Admmistratief ambte· '1700-f2700 fl200-f2800 Vermenigvuldigen met. 
naar. 32-j. v. f 200 82-j. v. f200 11/ 14 en daarna venneer• 

Rijksbureau ooor drink• 
watervoorziening. 

Geoloog. 

Hydroloog. 

ingenieur ~voorheen 
inganieur le klasse). 

lngeniêur troorheen 
scheikundige-bacte-
riotoog). 

4 2-j. v. f 100 deren met 6 jaren. 

f2800-f 6400 f2<00-f6000 
4 j _ v. f 200 18j. v. f200 
62-j. v.f300 

idem idem 

jdem idem 

idem idem 

Vermeerderen met 2jaren, 
zonder omrekening. 

idem 

fdam 

idem 

Ingenieur (voorheen (2800- f 4000 idem Vermeerderen met 2 jaren 
en vervolgens enkel• 
voudigen diensttijd, tot 
een maximum van 9 
Jaren zonder omreke
ning, toekennen. 

i11genieur 2e klasse). 6 j. v. f200 
12-j. v. f200 

Onder de afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid" vervallen de onderdeelen "Gezondheids
raad'", ,.Centraal laboratori1im voor de Volksge
zondheid", ,,lnspP-etie Volksgezondheid", ,,Rijks
instituut voor zuivering van afvalwater" , ,.Rijks
bureau voor drinkwatervoorziening", ,.Rijks 
Serologisch Instituut" en "Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de inschr\jving, 
vermeld onder het onderdeel "Arbeidsinspectie 
en I nspectie van den Havenarbeid'', opgenomen : 

Rul,smstil,mt 1oor Zm 1 

1 

t.'CJ 111gvair A/1.;alwale-i 

Bmoela:nbt. 1 Voor bnreelambtennnr 2e 

r11:_\
1
20001 ~~~~:n1gvuld1gen met 

Bureelambtenaar 4 J v f 100 '/u en daarna vermeer 
froo1hceu Bureel JiJ v flOO deieI! 
:unbtenMr l e kil Bmeelainbt U200-f2800 bU eene uitkomst van 

fl~c___::280() 82·J- v. f200I ;~~i~1mit1 j~a1t8nst 
-&-2-j.v.f200 overi1tens met. 2 jnren; 
ö 2J v. f 100 \'OOr bureel:unbtenMr: 

vermenigvuldigen met. 
• 12/ 11 en daarna \'ennPer

deren met 4 ja.ren. 

en no de inschr11,·ing , 'i"ermeld onder het orlderdeel , ,Odroo,~ 
raad en Bmeau voor den lndualrieelen Eigendom": 

Ctntmal B11reau i:oor 1 
de Sialilltid,;. 

Voor klerk; 
vermenigvuldigen mP.t. 
'/11 en daarna vermeer
deren: 

Klerk: 
fUQO-f2000 

-t j. v. flOO 
52-j. v. flOO 

Adjunct.•cOmmies. Adjunct.- bU eene uilkomst rnn 
minder dan ö dienst
j11ren, met 1 j:uu; 

overige ns met 2 jaren; 
voor adjunct-commies: 

La11dboutel1001Jescllool. 

Conservator. 

commies: fl200-f2&){1 
fl700-f2700 82-,i. v. f200 
82-j.v.f200 
4 2•j. v. f 100 

vermenigvuldigen mot 
"/14 en daarna vermeer• 
deren met 6 jaren. 

f8000-f5000 f2400-fó600 Vermecrderwn met4Jare n 
4 *'f "· f 300116 j. v. f2001 en daarna ,•ermenig-
4 .. -J. v . .f200 vuldigE<n met i•tu-
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Tumbaas. 

Amblenaar van ad
mistratie. 

Miclddb<ffe Landbomo· 
iµ;hool te Gronin~n. 

Directeur f 3300-f6ó00 ff>ö00-[7000. Vermindere n met. 9 Jaren 
7 j. v.f 200 32-j-v.f uOO zonder rnrdereomreke-
62.j.v.fSOO ning. 

Middelbare Koloniale 
L<mdbouwschool te 
~uenkr 

Directeur idem idem 

Ambtenaar van admi• r 1600-(2700 r1200---r2000 
nistratie 4~•j. v.f200 82-j.,•.{200 

, ~-j. v. r 100 

Rijkslandboutopr«(· 
stations en Rijks• 
boldWOUwproe{sta· 
tion. 

Klerk : 

~

100-f2000 
4j . v.flOO 
62-j . v. f 1 

Ambtenaar van adml· mbten~~ 
nistratie ran ~dromt• trat1e : 

Plante,1:iektenkundige 
dienst. 

Ambtenaru van admi
nistratie 

Domei11btht,er. 

Adjunct-eommîes. 

Staahboschbeheier. 

AdJunct-eommies. 

Vuortamijkundigt 
dienst 

Adjunct-commies bl.J 
de RUksee.ruminr. 

fli00-f2î00 f1200-f28JO 
32-j. v.(200182-j. v. (200 
, 2-J . v. r 100 

Klerk: 
fll00-( 2000 
4 j. v. f 100 
5 2·J . v. f 100 
Ambtenaar 
va n adm.: 

fl700-f2700 fl200-f2800 
32-j.v.f200 82-j.v. r200 
4 2-j. v. (100 

1 

Klerk, 
ll00-f2000 
4 j. v. flOO 
2•j.v. f 100 
Adjunct• 

commies: 
1700-(2700 f 1200-f 
S2-j.v.f200 8 2-j. v. f200 
4 2-j.v.f l OO 

Klerk: 
fll00-(20001 
4j. v. r 100 
5 2-J. v. r 100 

Adjunct-

flcfoo.".'.};7'lf1200-f 82-j. v.(200 82-j.v.(200 
4 2-J. v. r 100 

Klerk. 
r 1100-r2000 
4j. v. flOO 
ó 2-j. v. f 100 

Adjunct
commier:1: 

rt700-f2700 fl20()-f2800 
s 2-j .•. (20018 2-j. v. (200 
t 2-J. v.flOO 

idem. 

Ve11nenigvu1d1~en met 
1=1i1 en daarna ,·ermeer
deren . met i jaren. 

Voor klerk : 
vennenigvuläigen met 1/u 

en daarna \·et meerde
ren : 

bU eene uitkomst. van 
minder dan 6 diens• 
jaren, met. 1 jnar; 

overigens met. 2 jaren; 
voor ambtenaar van ad m .. 

vermenigvuldigen met.. 
11/ 14 en daarna venneer• 
deren met. 6 fa ren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met. 1/ 1 , 

en daarna vermeerde
ren: 

bU eene uitkomst \'an 
minder dnn ó dienst
jaren, met 1 jaar; 

overigens mot. 2 jaren; 
voor ambtenaar van adm.: 
vermenigvuldigen met. 11/ 11 

en daarna vermeerderen 
met 6 jaren. 

Voor klerk, 
vermenigvuldigen met ' /u 
en daarna vermeerderen: 
bij een, uitkomst van 

minder dan 5 dîen~t• 
jaren, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct-commies; 
vermenigvuldigen met 

1°/u en daarna ver
meerderen met 6 jaren. 

Voor klerk; 
vermenigvuldigen met '/u 
en daarna vermeerderen: 

bU eene uitkomst van 
minder dan 6 dien~t
jaren, met 1 jaar; 

~~~i~~J~a~t~~~1~l:sn:; 
vermenigvuldigen met 

1•/u en daarna ver• 
meerderen met 6jaren. 

Voor klerk; 
vermenigvuldigen met 

'/1t en daarna vermeer
deren: 

bU eene uitkomst rnn 
minder dan 5 dienst
jaren, met 1 jaar ; 

overigens met 2 jaren ; 
voor adjunclrcommies: 
vermenigvuldigen met 
1'/11 etr daarna vermeer• 
deren met 6 jaren. 

Rjjkszuivtlstation û 
Leiden. 

Administratief 
ambtenaar (boek
houder) 

il~f~ 'a1~,;~~ Ve,~fue~~~%8:~e~!er-
4 2-j. v. r 100 der.en met 4. jaren. 

Visscherijin.sptt;~. 
Adm. ambt. 
2e klMSe : 

(1100-( 
4 j . v. f 100 

Administ.ratiefambte• t~l.v~~:. 
naar le kl. le kl!l!!lse: 

Rijksinstituut voor Bio-
logiscl, Viücher ij• 
oudn-zotk. 

r 1100-12100 r 1200-r 
3 2•j. v. f200 8 2.j. v. f200 
4 2•j . v. flOO 

Voo,r administratief ambL 
(voorhmt adm. ambL 
2e klasse): 

vermenigvuldigen met '/14 

en daarna vermeer• 
deren: 

bij eene uit.komst van 
minder dan 6 dienst
jaren, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren; 
voor adminiFitratief ambt. 

le kh,sse: 
vermenigvuldigen met 

11/u en daarna vermeer• 
deren met 6 ~ren. 

Administratief ambte- f1500-f2700 f 1200-f2800 Vermenigvuldig.?n met 
naar. , 2•j. v. f200 82-j. v. f200 11/ 11 en daarna vermeer-

4 2-j. v. f 100 deren met 4 ia ren. 

RjjksinstituuitJOOrCJ1e
misch, Mkrobiol.o
gi.sch en Hydrogra
fuch ViU<lmj
onderzoek. 

Administratiefambt&-
1aar. 

XVI. 
In bij lage F : 

idem idem 111.em. 

Voor de afdeeling "Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw", wordt gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
en voor de afdeeling "Arbeid, Handel en 

Nij verheid": 
Economische Zaken en Arbeid. 

XVII. 
In bijlage F : 
Onder de afdeeling "Binnenlandsche Zaken" 

vervallen de navolgende inschrijvingen : 
Hoofdinspecteur b\j de Visscherij- inspectie 

f 6500-f 7500, 2 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 500. 

Commies-redacteur bij de Visscherij-inspectie. 
f 2800-f 5200, 12 jaarlijksche verhoogin
gen van f 200. 

Onderinspecteur le klasse bij de Visscherij
inspectie. 

en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
de afdeeling "Economische Zaken en Arbeid", 
opgenomen : 
Hoofdinspecteur b\i de Visscherij- inspectie 

f 6500-f 7500, 2 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 500. 

Commies-redacteur bij de Visscherij-inspectie 
f 2800-f 5200, 12 jaar!ijksche verhoo
gingen van f 200. 

Onderinspecteur le klasse bij de Visscherij
inspectio f 3700-f 4800, 5 tweejaarl\jksche 
verhoogingen van f 200 en 1 tweejaarlij k
sche verhooging van f 100. 

2. Te bepalen, dat dit beslnit in werking 
treedt met ingang van den tweeden daa na dien 
der dagteekening van het Staatshlad, w;;_arin het 
is geplaatst . . 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het ,,tdatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Voorzitter van den Raad van }lf inisters, 
R u y s de B eer en b r o u c k. 

(Uitgeg. 22 Juli 1932.) 

s. 324. 

7 J uli 1932. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent gewone dienst
p l ichtigen der lichting 1933. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 28 Juni 1932, VIIe afd., nr. 
375 O ; 

Gelet op art. 27, eerste en tweede lid , der 
Dienstplichtwet en op art. 55, tweede lid , van 
het Dienstplichtbeslui t ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 
personen der I ichting 1933 worden 23,734 be
stemd tot gewoon dienstpl icbtige. 

2. Van de 23,734 tot gewoon dienstpli ch
tige bestemde ingeschrevenen der lichting 1933 
worden 880 bestemd voor de zeemacht. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D eck ers. 
(Uitg eg . 19 Juli 1932.) 

s. 325. 

7 Juli 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Barneveld d.d. 4 Maart 1932, tot benoe
ming opnieuw - onder bepaalde voor
waarden· - tot Directeur-Boekhouder der 
Gasfabriek te Barneveld van den Heer 
W . Stuart. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 23 Mei 1932 , 2e Afdeeling A , n° . 
821 en van 25 Mei 1932, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, n°. 9502, tot vernietigi ng van 
het besluit van den raad der gemeente Bar
neveld d.d. 4 Maart 1932, n°. 9078, tot Le
noeming opnieuw tot Directeur-Boekhouder 
der Gasfabriek te Barneveld van den heer 
W. Stuart, Hoofd-Opzichter der gemeentelijke 
Gas. en Waterleiding te Dord1·echt, met in
gang van een nader door Burgemeester en 
Wethouders te bepalen datum, op de jaar
wedde, vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 
Augustus 1931, n°. 8910, en onder voorwaar
den: dat hij zich nader zal hebben te ondi,r
werpen aan een uitgebreid geneeskundig on
derzoek in het Ziekenhuis te Do1·d1·echt; dat 
dit onderzoek zal worden geleid door een 
derden geneeskundige, zijnde een specialist op 
het gebied der inwendige ziekten; dat het zal 
geschieden al dan niet in het bijzijn van de 

beide thans gekeurd hebbende doctoren; dat 
de kosten van dit onderzoek door de ge
meente Barneveld zullen worden gedragen; 
dat uit bedoelde verklaring van den specialist 
moet blijken, dat bij voor de te vervullen be
trekking lichamel ijk geschikt bevonden is; 

Overwegende, dat bij besluit van den raad 
der gemeente Barneveld d.d. 29 Januari 1932 
is benoemd tot Directeur-Boekhouder der Gas
fabri ek a ldaar de heer W. Stuart, Hoofd
Opzichter der gemeentel ijke Gas- en W ater
leidi ng te Dordrecht, onder de u itdrukkelijke 
voorwaarde dat uit de geneeskundige ver
klaring, bedoeld in artikel 6, sub 2, c, van 
het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Barneveld, blijkt, dat hij voor de te vervu ll en 
betrekking l icbamelijk geschikt bevonden is; 

Overwegende, dat in artikel 6 van het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente B ar
neveld, voor zooveel te dezen van belang, 
wordt bepaald, dat men om tot ambtenaar in 
vasten dienst - blijkens artikel 7 van voor
meld reglement geldt hetzelfde voor aanstel
ling in tijdelijken dienst - te worden aange
steld voor de te vervullen betrekking licha
melijk geschikt moet zijn bevonden door een 
geneeskundige, aangewezen door BurgemeeE
ter en Wethouders ; 

Overwegende, dat de geneeskundige, aange
wezen door Burgemeester en Wethouders om 
een onderzoek te doen naar de lich amel ijke 
gescbi ktbeid . van den beer Stuart voornoemd 
voor de door dezen te vervull en betrekking, 
dezen beer Stuart daartoe ongeschikt heeft be. 
vonden, blijkens verklaring d.d. 23 Februari 
1932; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Barneveld op 4 Maart daaraanvolgende beeft 
genomen h.et besluit in hoofde dezes vermeld ; 

Overwegende, dat de raad dusdoende han
delde in strijd met artikel 6 van het boven
genoemde Ambtenarenreglement, krachtens 
welke bepaling de aan te stell en ambtenaar 
lichamelijk gesch ikt moet zijn bevonden door 
een geneeskundige, aangewezen door Burge
meester en Wethouders, terwijl een zgn. her
keuring in het Ambtenarenreglement op laatst. 
genoemden datum niet bekend was; 

Overwegende te allen overvloede, dat naar 
luid van bedoeld artikel in bijzondere geval
len van den eisch van lichamel ijke geschikt
heid kan worden afgeweken, doch dat de 
raad kennelijk niet beoogd heeft van deze 
dispensatie-mogelijkheid te dezen gebruik te 
maken: 

Overwegende, dat arti kel 6 van het Amb
tenarenreglement voor de gemeente Barnevelá 
is een voorschri ft, gegeven ter uitvoering van 
het tweede lid - in verband met het eerste 
lid, sub a - van artikel 125 van de Ambte
narenwet 1929; 

Overwegende, dat de bepaling van artikel 
125 der Ambtenarenwet 1929 - dat met be-

' trekking tot den rechtstoestand der ambtena
ren, o. a . hunne aanstelling, vaste regelen zul
len gelden - verijdeld zou worden - gelijk 
ook de in artikel 126 dier wet neergelegde 
sanctie van hare werking zou worden be
roofd -, indien het den raad zou vrijstaan 
naar believen van de ingevolge die artikelen 
vastgestelde voorschriften af te wij ken; 
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Overwegende, dat het alzoo met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 onvereenigbaar is, 
dat de raad, overgaande tot de aanstelling 
van ambtenaren, daarbij handelt in strijd met 
de omtrent dat onderwerp door hemzelf vast
gestelde regelen; 

Overwegende, dat de raad mitsdien het iu 
hoofde dezes vermelde besluit d.d. 4 Maart 
1932, n°. 9078, heeft genomen in strijd met 
artikel 125 der Ambtenarenwet 1929; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 Juni 1932, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 27 Juni 1932, 2e Af
deeling A, n°. 916 en van 29 Juni 1932, Af
deeling Binncnlandsch Bestuur, n°. 12600; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

Barneveld te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n e ,·. 

s. 326. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 19 Juli 1932.) 

7 Juli 1932. BESLUIT tot vernietiging van 
artike l 2 van de verordening van den 
raad der gemeente Heeswijk van 4 Mei 
1931 , houdende toepassing van artikel 7, 
lid 1, 1° . en 2°. , der Drankwet en van de 
besluiten van burgemeester en wethouders 
der gemeente Heeswijk van 5 Mei 1931, 
tot het zenden van het bericht, bedoeld in 
artikel 14, lid 1 der Drankwet, aan H. C. 
van Aspert ; van 20 Mei 1931, tot het 
verleenen van een vergunning voor den 
Yerkoop van sterken drank in het klein 
aan H. C. van A spert; van 20 Mei 1931, 
tot schrapping van den naam van H. C. 
van Aspe,·t van de lijst, bedoeld in ar
tikel 13, lid 1, der Drankwet; van 13 
Juni 1931, tot schrapping von den naam 
van A. van Zutfen van de lijst, bedoeld 
in artikel 13, lid 1, der Drankwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Fe
bruari 1932, n°. 128 G, Afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 23 Febntari 1932, n°. 2866, afdee-
1 ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in H eeswijk, ten gevolge 
van het overlijden van E. H. van Oorschot al
daar, in het vergunningsjaar 1930-1931 een 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein beschikbaar kwam, terwijl 
als n°. 1 van de lijst, bedoeld in artike l 13, 
lid 1 der Drankwet, stond vermeld A. van 
Zutfen, aldaar; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Heeswijk in zijn vergadering van 4 Mei 1931 
krachtens artikel 7, lid 1, 1°. en 2°., der 
Drankwet een, nog op dien dag in werking 
tredende, verordening heeft vastgesteld, waar
bij krachtens artikel 2 voor de wij k, waarin 
A. van Zutfen, aldaar, woonachtig is, het 
maximum van de door burgemeester en wet
houders te verleenea vergunningen werd be
paald op het reeds aanwezige getal vergun
ningen, zijnde drie; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente H eeswijk op 4 Mei 1931 , 
zijnde den dag, waarop de verordening tot 
toepassing van artikel 7, lid 1, 1°. en 2°., 
der Drankwet werd vastgesteld, besloten, het 
bericht, bedoeld in artikel 14, lid 1, der 
Drankwet te zenden aan A . van Zutfen, ter
wijl burgemeester en wethouders reeds den 
volgenden dag, derhalve nog vóórdat van 
Zutfen in de gelegenheid was op de hem ge
dane kennisgeving te antwoorden, besloten 
het bericht, bedoeld in artikel 14, lid 1, der 
Drankwet te zenden aan H. C. van Aspert; 

Overwegende, dat bij den raad der gemeente 
H eeswijk bij het vaststellen van artikel 2 van 
de verordening van 4 Mei 1931 kennelijk de 
bedoeling voorzat om A. van Zutfen, die als 
n°. 1 van de lij st, bedoeld in artikel 13, lid 
1, der Drankwet, recht had op een vergun
ning, daarvan uit te slu iten en aan H. C. 
van Aspert, die het pand van E. H . van 
Oorschot bewoonde, een vergunning te ver
leenen; 

Overwegende, dat waar kan worden aange
toond, dat de raad der gemeente H eeswijk bij 
het vaststel Jen van artikel 2 van de verorde
ning van 4 Mei 1931 van zijn bevoegdheid 
een andèr gebru ik heeft gemaakt dan waar
toe die bevoegdheid is gegeven, voornoemd 
artikel 2 in strijd met het algemeen belang is 
te achten; 

Overwegende, dat artikel 14, lid 1, der 
Drankwet bepaalt, dat wanneer het aantal 
vergunningen, beneden het maximum is ge
daald, het schriftel ijk bericht, dat er een ver
gunning beschikbaar is, wordt verzonden aan 
zooveel personen, ingeschreven op de lijst, be
doeld in artikel 13, lid 1, der Drankwet, a ls 
er vergunningen beschikbaar zijn en wel naar 
de volgorde, waarin die personen zijn inge
schreven; dat voorts artikel 14, l id 3, der 
Drankwet bepaalt, dat telkens wanneer hij 
aan wien het bericht, bedoeld in artikel 14, 
lid 1 is gezonden, achterwege laat schriftelijk 
binnen t ien dagen na de verzending te ver
klaren, dat hij bij zijn verzoek om vergunning 
volhardt ; van hem, aan wien dat bericht is 
gezonden, binnen de gemeente geen woon
plaats bekend is; of de vergunning is gewei
gerd, de naam van den belanghebbende van 
de lijst wordt geschrapt en het bericht, be
doeld in het eerste lid, wordt gezonden aan 
wie, naar de volgorde van inschrijving, daar
voor in aanmerking komt; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders door na 4 Mei 1931 aan A. van Zutfen, 
n°. 1 van de lijst, schriftelijk bericht te heb
ben, dat een vergun11ing be chikbaar was, 
reeds den volgenden dag, zijnde 5 Mei , aan 
H. C. van Aspert, n°. 2 van de lijst, een-
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ze lfde bericht te zenden, hoewel slechts één 
vergunning beschikbaar was en de naam van 
A. van Zutfen niet op 5 Mei 1931 wegens 
aanwez ighe id van een der in artikel 14, lid 3 
der Drankwet vermelde gevallen van de lijst 
was geschrapt, hebben gehandeld in strijd 
met het bepaalde in artikel 14, lid 1 en lid 3, 
der Drankwet en het besluit tot dit tweede be-
1·icht mitsdien behoort te worden vernietigd; 

Overwegende, dat als gevolg hiervan even. 
eens voor vernietiging op grond van artikel 
14, lid 1 en lid 3, der Drankwet in aanmer
king komen het besluit van burgemeester en 
wethouders van 20 Mei 1931 , waarbij aan 
H. C. van Aspert een vergunning is verleend 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein en het bes! uit van burgemeester en wet• 
houders van 20 Mei 1931, waarbij de naam 
van H . C. van Aspert van de lij st, bedoeld 
in artikel 13, lid 1, der Drankwet, werd ge• 
schrapt ; 

Overwegende, dat A. van Zutfen, aan wien 
op 4 Mei 1931 het bericht, bedoeld in artikel 
14 lid 1 , der Drankwet, werd gezonden, op 
9 Mei 1931 heeft geantwoord, dat hij in aan. 
merking wilde komen voor een vergunning in 
zijn pand. plaatselijk gemerkt A. 189, ge• 
meente H eeswijk en wel aan den raad der 
gemeente in plaats van aan burgemeester en 
wethouders , maar dat niet aannemelijk is, dat 
deze brief n iet ter kennis is gekomen van den 
burgemeester , die hem aan het juiste adres 
had kunnen zenden; 

dat bovend ien van Zutfen op 12 Mei 1931, 
derhalve binnen den termijn van t ien dagen, 
voorgeschreven in artikel 14, lid 2, der Drank
wet, aan burgemeester en wethouders der ge• 
meente H ec~wijk een brief heeft geschreven, 
waarin hij volhardt bij zijn verzoek om een 
vergunning, zoodat in ieder geval deze brief 
door burgemeester en wethouders had behoo
ren te worden aangemerkt als de verklaring, 
bedoeld in a rtikel 14, lid 3, der Drankwet; 

dat, waar artikel 14, lid 3, der Drankwet 
de gevallen, waarin de naam van een belang• 
hebbende van de lijst wordt ge chrapt, op• 
somt en geen der hier genoemde gevallen tot 
schrapping van den naam van A. van Zutfen 
aanleiding kan geven, het besluit van bur. 
gemeester en wethouders van 13 Juni 1931, 
waarbij daartoe desniettemin werd overge. 
gaan, in strijd met artikel 14, lid 3, der 
Drankwet is genomen en derhalve behoort te 
worden vernietigd ; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 7 Juni 1932, n°. 40); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnen landsche 
Zaken van 23 Juni 1932, n° 1115 G., afdee• 
ling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 2 van voornoemde verordening van 

den raad der gemeente H eeswijk van 4 Mei 
1931 te vernietigen wegens strijd met het al
gemeen belang en voornoemde besluiten van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
H eeswijk van 5 Mei 1931, 20 Mei 1931, 20 
Mei 1931 en 13 Juni 1931 te vernietigen we• 
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 

s. 327. 

WILHELMI A. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 26 Juli 1932.) 

7 J ul; 1.9~2. BESLUIT tot toepa sing van de 
artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats
blad 1919, n° . 581) op kunstkaas. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 Mei 1932, n°. 325, afdeeling Volksge
zondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het advies van de commissie, be. 
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14 Juni 1932, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
.nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken van 24 Juni 1932, n°. 487 D, af. 
deel ing Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be. 
pal en : 

Art. 1. Aan,geduid "moet worden met den 
naam "margar1nekaas : 

a. kaas, welke ander vet dan melkvet be· 
vat ; 

b. op kaas gelijkende waar, welke dienen 
kan om kaas te vervangen en ander vet dan 
melkvet bevat. 

2. Bij aanwezigheid op markten, in niim
ten of op erven, bij kooplieden, winkeliers, 
slijters of venters in gebruik, tijdens het ver
voeren langs den openbaren weg, alsmede bij 
aflevering, moeten de waren, in artikel 1 be
doeld, de door een opschrift of op andere 
wijze als margarinekaas aangeduide waar en 
de kennelijk als zoodanig voorhanden waar, 
vol doen aan de volgende eischen: 

a. zij moeten - voor zoover niet gesneden 
of fijn verdeeld voorhanden - den vorm heb
ben van een regelmatig zeszijdig prisma met 
een hoogte van ten minste 7 c.M. ; 

b. indien de waar een korst bezit, moet 
deze I icht van kleur zijn; indien zij geen 
korst bezit of in gesneden of fijn verdeelden 
toestand voorhanden is, moet zij geheel zij n 
omsloten door een verpakking of omhulsel , 
welke ongekleurd of licht van kleur is; 

c. de korst - bij korstlooze kaas (voor zoo. 
ver niet in gesneden of fijn verdeelden toe. 
stand voorhanden) de buitenzijde van die ver
pakking of dat omhulsel, die onmiddellijk 
met de waar in aanraking is - moet geheel 
be tempeld zijn met opschriften ,,margarine• 
kaas" en wel zoodanig, dat de tusschenruim
ten tusschen twee naast en tusschen twee bo
ven elkaar aangebrachte, opeenvolgende Op· 
schriften ten minste 5 m.M. en ten hoogste 
15 m.M. bedragen. Op de opstaande zijvlak-
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ken moeten de opschriften "margarinekaas" 
zoodanig zijn aangebracht, dat zij evenwijdig 
loopen met de opstaande ribben. 

Evenwel mogen deze opschriften ontbreken 
op een gedeelte van de korst, in de voorgaan
de alinea bedoeld, ter grootte van ten hoog
ste 50 c.M2. bij margarinekaas met een groot. 
ste diagonaal van het eindvlak van 20 c.M. of 
meer en van ten hoogste 30 c.M2. bij een 
margarinekaas met een grootste diagonaal van 
het eindvlak kleiner dan 20 c.M., indien dat 
gedeelte uitsluitend is voorzien van den naam, 
de woonplaats en/of het door Onzen Minister, 
belast met de uitvoering van dit besluit, goed
gekeurde handelsmerk van den bereider of 
verkooper der waar. 

Onverminderd het in cle eerste alinea onder 
c bepaalde moet op de buitenzijde van alle 
verpakkingen en omhulsels der waren, in ar
t,ikel 1 bedoeld, het opschrift "margarinekaas" 
op alle vlakken ten minste éénmaal voorko
men. •Andere aanduidingen dan die, in de 
tweede alinea genoemd, mogen daarop niet 
voorkomen. 

Alle opschriften " margarinekaas" moeten 
uit zwarte, niet verbleekende, door vegen niet 
uit te wisschen letters bestaan en geheel ge
lijk zijn aan het hier volgende model: 

MARG ARINEKAAS 
en op geenerlei wijze onleesbaar of moeilijk 
lee baar zijn gemaakt. 

d. stukken van een margarinekaas mogen 
slechts verpakt, als in de derde alinea onder 
c aangegeven, voorhanden zijn, tenzij zij zoo
danig van het opschrift " margarinekaas" zijn 
voorzien, dat daaruit bl ijkt, dat zij afkomstig 
zij n van een margarinekaas bestempeld op de 
wijze als hierboven in de eerste alinea onder 
c is aangegeven en het opschrift "margarine
kaas" op elk stuk ten minste éénmaal in zijn 
geheel, ongeschonden en duidelijk leesbaar 
voorkomt. 

3. De waren, in artikel 1 bedoeld, de door 
een opschrift of op eenige andere wijze als 
margarinekaas aangeduide en de kennelijk als 
zoodanig voorhanden waar, moeten voldoen 
aan de volgende eischen: 

1 °. zij moeten in deugdel ijken toestand ver
keeren · 

2°. ~chadelijke bestanddeelen mogen niet 
aanwezig zijn ; 

3°. andere conserveermiddelen dan keuken
zout mogen niet aanwezig zijn ; 

4°. andere bestanddeelen dan die afkom
stig van melk, eetbare vetten, eetbare oliën, 
keukenzout, specerijen, geringe hoeveelheden 
salpeter en calciumverbindingen, een geringe 
hoeveelheid orlean en onschadelijke dekmid
delen op de buitenzijde van de waar, mogen 
niet aanwezig zijn. 

4. Bij of op de waren, in artikel 1 bedoeld, 
bij, op of in hare verpakkingen of omhulsels 
mogen geen opschriften, afbeeldingen of fi
guren voorkomen, welke een aard, samen
stelling of herkomst zouden kunnen doen ver
moeden, welke aan de waar niet eigen is of 
welke aan de zuivelbereiding zijn ontleend. 

5. Voor de beoordeeling of de waren, in 
artikel 1 bedoeld, voldoen aan de in dit be-

sluit gestelde e ischen, moet gebruik gemaakt 
worden van de onderzoekingsmethoden behoo
rende bij het Kaasbesluit (Staatsblad 1927, 
n°. 3~6) , voor zoo ver deze daarvoor toereikend 
zijn. 

6. Di t besluit is niet van toepassing op de 
in artikel 1 bedoelde waar, wanneer deze is 
bestemd voor uitvoer en vergezeld is van eene 
daarbij behoorende vergunning tot uitvoer, af
gegeven door of namens den met de uitvoe
ring van dit besluit belasten Minister. 

7. Dit besluit treedt in werking 30 dagen 
na den dag der dagteekening van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van Margarinekaasbesluit, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Schierke, den 7den J ui i 1932. 

s. 328. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat , 

M inister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 29 Jul i 1932.) 

7 Jul i 1932. BESLUIT tot schorsing van een 
be luit van den raad der gemeente Roden 
van 15 April 1932, waarbij aan J. Zondag 
aldaar vergunning is verleend voor den 
bouw van een houten zomerhuisje op het 
perceel, kadastraal bekend gerne~nte R o
den, sectie E, n°. 719. 

Geschorst tot 1 J anuari 1933. 

s. 329. 

7 J uli 1932. BESLUIT tot gedeeltelijke ver
nietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland dd. 9 
Maart 1932, n°. 10, waarbij is goedge
keurd het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam dd. 20 J anuari 1932, 
n°. 1174, betreffende onder meer verkoop 
van grond nabij de Andreas Schelfhout
straat, aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 25 Mei 1932, n°. 2788 M/P.B.R., afdee
ling Volksgezondheid, betreffende het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noo1·d-Holland, 
dd. 9 Maart 1932, n°. 10, waarbij is goedge
keurd het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam dd. 20 Januari 1932, n°. 1174, 
betreffende onder meer verkoop van grond 
nabij de Andreas Schelfhoutstraat, a ldaar; 

Overwegende, dat artikel 3 van vorenbe
doeld raadsbesluit bepalingen bevat, waar
onder overdracht van in den verkoop begre
pen grond zal gesch ieden, van welke bepalin
gen de eerste luidt als volgt : 

"tot de bebouwing van de bouwterreinen 
mag niet worden overgegaan dan nadat: 

a. zij met zuiver zand zijn opgehoogd over-
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eenkomstig het bepaalde m artikel 74 der 1 

Bouwverordening; 
b. op de plannen der te stichten bebou

wing, wat de breedte, de inrichting en het 
uiterlijk aanzien, zoowel wat de voorgevels 
als wat de achtergevels betreft, buiten de 
volgens wettelijke voorschriften vereischte ver
gunning, de schriftel ij ke goedkeuring van 
burgemeester en wethouders is verkregen, 
welke goedkeuring slechts zal worden ver- 1 

!eend : 
ten eerste : wanneer de perceelen een breedte 

verkrijgen van ten minste 6.10 M.; 
ten tweede: wanneer de perceel en, te stich

ten aan de Andreas Schelfhoutstraat, met uit
zondering van het gedeel te tusschen de Haar
lemmermeerstraat en de Warmondstraat, niet 
meer dan drie woonlagen bevatten;" 

Overwegende ten aanz ien van het gestelde 
onder b in de aangehaalde bepaling: 

dat volgens artikel 6, eerste lid, van de 
Woningwet, voor bouwen vergunning noodig 
is van burgemeester en wethouders, welke 
vergunning ingevolge het tweede lid moet 
worden verleend voor ieder plan, dat voldoet 
aan de wettelijke voorschriften; 

dat hiermede niet vereenigbaar is een re
geling als de onderwerpelijke, volgens welke 
voor de u itvoering van bouwplannen naast 
hetgeen de wet vordert bovendien nog een 
goedkeuring van burgemeester en wethouders 
is vere ischt; 

dat reeds hierom de aangehaalde bepaling 
in strijd is met de wet; 

Overwegende voorts, eveneens ten aanzien 
van het gestelde onder b, in de aangehaalde 
bepaling, dat de wijze, waarop de gemeente
besturen de bebouwing van bepaalde terre i
nen kunnen regelen, is geregeld in de Wo
ningwet (par. 7) en dat daarbij ook waarbor
gen zijn gesteld, zoowel met betrekking tot 
belangen van particulieren als voor een juiste 
behartiging van het belang der volkshuisves
ting en wel: 

ter v isielegging van plannen c.q. ontwerp
voorschriften; gelegenheid voor belangheb
benden tot het inbrengen van bezwaren; goed. 
keuring door Gedeputeerde Staten, tegen 
wier beslissing beroep open staat ; 

dat aan die waarborgen, en daardoor ook 
aan de betrokken belangen, tekort wordt ge
daan, indien een gemeentebestuur op het stuk 
van bebouwing van bepaalde terreinen voor
zieningen tre ft op een wijze, waarbij die waar
borgen ontbreken; 

dat ook hierom de aangehaalde bepaling in 
strijd is met de Woningwet; 

dat die bepaling dus niet in de goedkeuring, 
door Gedeputeerde Staten had mogen worden 
begrepen; 

Gezien artikel 166 van de Provinciale wet; 
en Ons besluit van 30 Maart 1932, n° . 15, 
waarbij het goedkeuringsbesluit is geschorst; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noord-Holland dd. 9 Maart 1932, 
n°. 10, wegens strijd met de wet te vernieti
gen, voorzoover daarbij mede goedkeuring is 
verleend aan vorenaangehaalde bepaling van 
het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam . 

Onze Minister van Binneniandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Stoo,t sbfod zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Sch ierke, den 7den Juli 1932. 

s. 330. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Staat, 

M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg . 26 Jul i 1932.) 

7 Juli 1932. BESLUI'l' tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Broeksittard van 12 November 1931, tot 
wijz iging van Mtikel 7 der algemeene 
politieverordening dier gemeente. 

Wij WIL HELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van B innenlandsche Zaken 
van 14 J uni 1932, n°. 10453, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, tot vernietiging van het 
besluit van den raad tier gemeente Broek
sittard van 12 November 1931 tot wijziging 
van artikel 7 der algemeene politieverordening 
dier gemeente ; 

Overwegende , dat a r t ikel 7 der algemeene 
politieverordening der gemeente B roeksittard, 
vóór de daarin bij besluit van den raad dier 
gemeente van 12 N ov. 1931 aangebrachte wij
zig ing , luidde als volgt: 

,,H et is verboden, tenzij krach tens schrifte
lijke vergunning van den burgemeester en 
met inachtneming van de aan die vergunning 
verbonden voorwaarden: 

a. openbare muziekuitvoeringen of tooneel
voorstellingen te houden, gelegenheid tot dan
sen of andere openbare vermakelijkheden te 
geven, waartoe aan het publiek met of zon
der betaling toegang wordt verleend of daar
aan deel te nemen; 

b. op den openbaren weg en in voor het 
publiek toegankelijke lokaliteiten of plaatsen 
het bedrij f van tooneelspeler , muzikant, lied
jeszanger, vertooner van dieren of kunsten
ma ker uit te oefenen of eenige kunstvoorstel
] ing te geve1~. 

H et is tevens aan houders van lokalen of 
inrichtingen, di e voor het publiek toeganke
lijk zijn, verboden om daarin de onder a en b 
vermelde vermakelijkheden toe te laten of 
daa rin muzi ekautomaten te laten spelen, tenzij 
met schriftelijke vergunning van den burge
meester en met inachtnem ing van de aan die 
vergunning verbonden voorwaarden"; 

dat bovenvermeld artikel 7 bij besluit van 
genoemden raa d van 12 November 1931, is 
gewijzigd in dien zin, dat waar in dat ar
tikel wordt gelezen: ,.verg unning van den bur
gemeester" daaraan worden toegevoegd de 
woorden: ,,en wethouders"; 

dat derhalve met deze wijziging wordt be
oogd de bevoegdheid tot het verleenen van de 
daarin bedoel de vergunningen en het verbin
den aan di e vergunningen van voorwaarden, 
aan den burgemeester te onttrekken en die 
bevoegdheid op te dragen aan burgemeester 
en wethouders; . 

dat, volgens artikel 221 der gemeentewet, de 
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politie over de schouwburgen, herbergen, tap
perijen en alle voor het publiek openstaande 
gebouwen en samenkomsten, benevens over 
openbare vermakelijkheden, behoort aan den 
burgemeester, tenvijl hij waakt tegen het doen 
van met de openbare orde of zedelijkheid 
strijd ige vertooningen; 

dat mitsdi en genoemd besluit van den raad 
der gemeente Broeksittard van 12 November 
1931, in strijd is met artikel 221 der ge
meentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 Juni 1932, n° . 29}; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 4 Juli 1932, n°. 13044, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van den raad der ge

meente Broeksittard van 12 November 1931 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift aan den R aad van State zal 
worden medegedeeld . 

Schierke, den 7den Juli 1932. 

s. 331. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys d e B eeren brouck. 

(Uitgeg. 26 Jul i 1932.) 

7 Juli 1932. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip van de inwerkingtreding van 
de wet van 26 Mei 1932 (Staatsblad n°. 
217), tot wettelijke voorziening in ver
band met medewerk ing van Stad en 
Lande van Gooiland bij het Gooische na
tuun·eservaat. 

lnwerkingt,·cding op 1 Augustus 1932. 

s. 332. 

7 Juli l 932. BESLUI T tot nadere wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 28 December 1922 (Staatsblad n°. 744). 
(Regeling klassensplitsing van hoogere 
burgerscholen en gymnasia.) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
2:? Juni 1932. n°. 7200n, afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middelbaar Ondennjs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 28 December 1922 (Staatsblad 
n°. 744), laatstelijk gewijz igd b\j Ons besluit 
van 13 Juni 1930 (Staatsblad n°. 228), nader te 
wijzigen en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juni 1932, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 30 Juni 1932, n°. 7547, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Ar t. 1. In artikel 5, eerste l id, van Ons eerst

aangehaald besluit wordt tusschen "klassen" 

en "komen" ingevoegd: van eene hoogere 
burgerschool en van ieder der laa)Zste 4 klassen 
van een gymnasium. 

2. Artikel 6 van Ons eerstaangchaald be~luit 
wordt gelezen als vo.gt. : 

Onverminderd het bepaalde in het laatste lid 
van artikel 4, kan Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, indien naar zijne 
meening bjjzond!'re omstandigheden dit wen
schelijk maken, voor een of mei>r cursusjaren 
de in artikel 5 genoemde getallen leerlingen 
tot t en hoogst e 30 verhoogen. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagtcekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 1.al worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

Schierke, den ?den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De 1',finister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

s. 333. 

,T. T e r p s t r a. 
(Uitgeg. 12 Jnli 1932. ) 

7 Juli 1932. BESLUIT tot w11z1gmg en aan
vulling van het R ijkstelefoonreglcment 
1929. 

Wij WILHELMINA, enz. 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is over t e gaan tot wijziging en aanvulling van 
eenige bepalingen van het Rijkstelefoon
reglement 1929, vastgesteld bij Koninklijk 
hesluit van 19 September 1920 (S!aa/.shlad 
n°. 441), gewjjzigd en aangevuld bij de K o
ninkl ijke beslmten van 18 Juli 19:JO (Staatsblad 
n°. 286) en 8 Februari 1932 (Staatsblad n°. 4~} : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 Juni 1932, n°. 4, Hoofdbe~tuur 
der Poster ijen. Telegrafie en Telefonie; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1932, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1932, n°. 6, 
Hoofdbestuur der Poster ijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen voornoemd reglement t e wijzigen 

en aan te vullen als volgt : 
Art. I. In artikel 4, lid 12, wordt de tweede 

zin vervangen door : ,,Zi.in evenwel in het aan 
"te sluiten perceel de invoergeleidingen nog 
"in goeden staat aanwezig of doen zich in een 
"net omstandigheden voor, welke naar het 
"oordeel van den Directeur-Generaal tot 
"afwijking van de in den vorigen zin vervatte 
"bepaling aanleiding geven, dan bepaalt hij 
,,volgens regelen, door den Minister gesteld, 

' ,,tot welk bedrag de t egemoetkoming wordt 
,,verlaagd of dat zij niet verschuldigd is". 

Art. II. In artikel 4, lid 17, wordt "alsmede 
"voor het gebrmk, het verplaatsen en wijzigen 
,,van neventoestellen, hulpapparaten en huis
"telefooninrichtingen" vervangen door: ,,voor 
"het gebrmk, het verplaatsen en wijzigen van 
,,neventoestellen, hulpapparaten en huis
" telefooninrichtingen, en voor verdere niet in 
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"dit reglement voorziene werkzaamheden of 
"leveringen, voor zooveel deze van weinig 
,, belangrijken aard zijn" . 

Art. III. In a.rtikol 6 wordt onder m opge
nomen, als tweede lid : ,,gesprekken, aange
,, vraagd door of met de ambtenaren en be
"ambtPn van den dienst der Zuiderzeewerken 
"ingeval van berichten betreffende den toestand 
"van de Zuiderzee en daarmede in verbinding 
,,staande wateren, waterhoogten (met uit
,,zondering van die omtrent de gewone dage
,,li.iksche water tanden)., ongevallen met dijken, 
"sluizen en andere werken, het bekendmaken 
"van stremming van het verkeer door kanalPn 
"en sluizen en over bruggen", en 

als zesde lid : 
"gesprekken over zeer dringende dienstzaken 

"betrekking hebbende op de Zuiderzeewerken 
,,van of met den Directeur-Generaal, de Hoofd
,,ingenieurs, de E erst aanwezend ingenieurs . 
"O f> Ing~r; iens, de t echnisch ambtenaren en het 
"verdere technisch personeel bij den dienst 
"der Zuiderzeewerken, belast met toezicht op 
"waterkeeringen en -wegen en de daartoe 
,,behoorende kunstwerken". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Waterstaat, P.J. Re y m e r. 
( Uitgeg. 19 Juli 1932.) 

s. 334. 

7 Juli 1932. BESLUIT tot nadere w1iz1ging 
van het bij Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1885 (Staatsblad n°. 180) vastge
stelde reglement voor de scheepvaart ter 
bcveil iging van beweegbare spoorwegbrug
gen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

·waterstaat van 2 Juni 1932, n°. 481, Afdee-. 
l ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

21 Juni 1932, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzên voor

noemden :Minister van 30 Juni 1932, n°. 482, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
De tweede volzin van artikel 2, eerste lid, 

van het bij Koninklijk besluit van 11 Septem
ber 1885 (Staatsblad n°. 180) vastgestelde en 
bij Kon inklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad n° . 519) laatstelij k gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter bevei li 
ging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over het N oor·dhollandsch kanaal, nabij het 
J(o egras en nabij Alkmaar, in den Staats
s poorweg van Zaanda,n naar het Nieuwediep, 
en nabij Pur,nerend, in den Staatsspoorweg 
van de Zaanstreek naar Enkhuizen, wordt 
gewijzigd en gelezen als volgt: 

"Met het sluiten van de bruggen wordt 
,,aangevangen 10 m inuten vóór het tijdstip, 

.,waarop de komst van een trein is bepaald 
"of aangekondigd, of zooveel later als naar 
"het oordeel van den brugwachter mogelijk is 
"om de brug tijdig voor de komst van een 
"trein op de brug, gesloten en opgezet te 
,,hebben." 

Onze Min ister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De llfiniste1· van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg. 22 Jul i 1932.) 

s. 335. 

7 Juli 1932. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingevolge artikel 3 
der ·wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 28 Juli 
1931, 2e Afdeeling, N°. 2159/1220. 

Wij WTLHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooz~ Vennootschap Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij , te Z eist, tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 28 Juli 1931, 2e Afdeeling, n°. 
2159/1220, waarbij met ingang van 1 Maart 
1932 aan de Naamlooze Vennootschap E.B.O. 
Garage te Driebergen vergum1ing is verleend 
tot het in werk ing houden van een autobus
dienst tusschcn Utrecht en Doorn; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 16 Maart en van 15 Juni 1932, nos. 153 
en 153/96; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 1 Juli 1932, La. C., Afdee
l ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besl uit van 28 Juli 1931 aan de 
Naamlooze Vennootschap E.B.O. Garage ver
gunning hebben verleend tot het in werking 
houden van een autobusdienst Utrecht-de 
Bildt-Z eist-Driebergen-Doo1·n onder een 
tiental voorwaarden, waarvan de tiende luidt : 

10°. Het is verboden om rijdende in de 
richting Doorn te Utrecht en verder reizigers 
in de autobussen op te nemen, bestemd voor 
niet verder dan Z eist (Rond); rijdende in de 
richting Utrecht te Z eist (Rond) en verder 
reiz igers in de autobussen op te nemen; 

dat Gedeputeerde Staten, daarbij , in ver
band met een verzoek van de Naamlooze Ven
noot chap Neder! andsche Buurtspoorweg-Maat
schappij om locaal vervoer op het traject 
Z eis t- Doo,-,, te verbieden en om de plaats
aanduiding in het vervoerverbod Zeist (Rond) 
te ven·angen door Z eist (Laan van Beek en 
Royen), hebben overwogen, dat bij Ons be
sluit van 15 September 1928, n°. 57, aan den 
onàerhavigen autobusdienst een verbod werd 
opgelegd om reizi gers voor verkeer op het 
traject Utrecht-Zeist (Rond) op te nemen, 
terwijl de N aam!. Vennootschap ederland
sche Buurtspoorweg-Maatschappij de Kroon 
had verzocht de aan dien dienst verleende 
vergunniug te vernietigen of anders daaraan 
de voorwaarde te verbinden, dat met dien 
dienst geen reizigers mogen worden vervoerd 
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naar en van Z eist; dat hun College geen ter
men aanwezig acht aan den onderhavigen 
autobusdienst, in afwijking van gemeld be .. 
sluit, ook nog een vervoerverbod op het tra
ject Zeist- Doorn op te leggen, waardoor de 
bestaansmogelijkheid van dezen dienst, welke 
voorziet in een dringende behoefte aan snel
vervoer tusschen Utrecht en Doorn, ernstig 
in gevaar zou worden gebracht; dat hun Col
lege evenmin aan le iding kan vinden, de aan
duiding "Rond", welke z.i . voldoende duide
lijk is, in het bij bovenvermeld besluit op
gelegde vervoerverbod te vervangen door 
"Laan van Beek en Royen", aangezien het 
naar zijne meeni ng aan twijfel onderhevig is, 
of bij het in het leven roepen van dat verbod 
de bedoeling heeft voorgezeten het reeds te 
doen gelden van het punt af, waar de Laan 
van Beek en Royen op den straatweg Z eist
Doorn uitkomt, welk punt - een niet over
zichtelijk druk weggedeelte - bovendien, 
mede door de aanwezigheid van tramrails, 
geen voldoende ruimte biedt, om er een bus
halte te vestigen, terwijl van de tegenwoordige 
stopplaats der bussen bij het Rond door het 
over ig verkeer weini g of geen. hinder wordt 
ondervonden; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
de tegenwoordige bushalte in de 2e Dorpstraat 
op den hoek van de Donkerelaan tot gevolg 
heeft dat aan den tramdienst Zeist-Utrecht 
afbreuk wordt gedaan, weshalve zij verzoekt 
het eindpunt Z eist (Rond) in de voorwaarde 
betreffende het verbod van locaal vervoer te 
vervangen door Z eist (Laan van Beek en 
Royen) ; dat voorts dezelfde overwegingen, 
welke tot een vervoerverbod op het traJect 
Utrecht-Zeist hebben geleid, moeten leiden 
tot een vervoerverbod Zeist-Doorn; 

Overwegende met betrekking tot het ver
zoek om in de tiende vergunningsvoorwaarde 
de plaatsaanduiding: ,,Z eist (Rond)" te wij
zigen in: ,,Zeist (Laan van Beek en Royen)"; 

dat blijkens de toepass ing, die aan het ver
voerverbod in zijn huidige omschrijving wordt 
gegeven, de reizigers in de onmiddellijke na
bijheid van het z.g. Rond te Zeist in de auto
bussen worden opgenomen en uitgelaten, 
waardoor de bedoel ing van dat vervoerverbod, 
opgelegd bij Ons besluit van 15 September 
1928, n°. 57, wordt miskend, terwijl boven
dien twijfel bestaat, tot hoever dat punt te 
Z eis t zich uitstrekt; 

dat mitsdien het e indpunt te Z eis t dient 
te worden verlegd naar de Laan van Beek en 
Royen, waar he t vestigen van een bushalte 
geen grootere bezwaren oplevert da n thans 
het geval is ; 

Overwegende ten aanzien van het gevraagde 
vervoerverbod op het traject Z eist-Doorn: 

dat bij Ons besluit van 15 September 1928, 
n°. 57, zoodanig vervoerverbod niet is opge
legd wegens den verwarden en onoverzichte-
1 ijken toestand , zooals die destijds met be
trekking tot de voorz iening met openbare ver
voermiddel en tusschen Utrecht en Z eist/Doorn 
bestond; 

dat echter thans, nu de vergunning opnieuw 
en voor onbepaalden tijd zal worden vel'ieend 
voor hernieuwde overweging allesz ins aanlei
ding bestaat; 

dat weliswaar ook thans nog behoefte aan 
een rechtstreeksche autobusverbinding tusschen 
Ut,·echt en Doorn moet geacht worden te be
staan, omdat de tram door het verschil in 
spoorwijdte met de daaruit voortvloeiende 
noodzakelijkheid van overstappen te Zeist, in 
die verbinding op onvoldoende wijze voorziet, 
doch dat de modern uitgeruste electrische 
tram volkomen in staat is om het locaalver
keer tusschen Z eist en Doorn behoorlijk te 
verzorgen; 

dat mitsdien voor een in het belang eener 
rationeele verkeersverdeeling aan den recht
streekschen sneldienst Utrecht-Doo,·n op te 
1 eggen vervoersverbod evenveel reden bestaat 

, ten aanz ien van het locaalverkeer op de lijn 
Z ei,t--Doo,·n al s van dat op de lijn Utrecht
Zeist; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met handhaving voor het overige van de 
bestreden beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht de tiende vergunningsvoor
waarde te wijzigen en a ldus te doen luiden : 

,,lüe. Het is verboden om: 
a. rijdende in de richting Doom, te Utrecht 

en verder re izigers in de autobussen op te 
nemen, bestemd voor niet verder dan Z eist 
(Laan van B eek en Royen), en te Zeis t na 
den Waterigen weg reizigers in de autobussen 
op te nemen; 

b. rijdende in de richting Utrecht te Doom 
en verder re izigers in de autobussen op te 
nemen, bestemd voor niet verder dan den 
Waterigen weg te Z eist, en te Z eist (Laan 
van Beek en Royen) en verder re izigers in de 
a utobussen op te nemen." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblail zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Wat ers taat , P.J. Re y me r. 
(Uitgeg. 29 Juli 1932.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

·La. C. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mij nwezen. 

's-Gravenhage, 1 Jul i 1932. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij . toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 16 Maart 1932, n°. 153, 
met ontwerp-besluit en bijlagen aangaande het 
beroep, ingesteld door de N. V. Nederland
sche Buurtspoorweg-Maatschappij te Zeist te
gen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Ut,·echt van 28 Juli 1931, 2e Afdeeling, 
n°. 2159/1220, waarbij met ingang van 1 
Maart 1932, aan de . V . E.B.O. Garage te 
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Driebergen vergunning is verleend tot het 
in werking houden van een autobusdienst tus
schen U t,·echt en Doorn. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-beslu it luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze V ennootschap N ederl andsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij , te Z eist, tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 28 Juli 1931, 2e Afdeeling, n°. 
2159/1220. waarbij met ingang van 1 Maart 
1932 aan de aam looze Vennootschap E.B.O. 
Garage te Driebergen vergunning is verleend 
tot het in werking houden van een autobus
dienst tu schen Utrecht en Doo,·n; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
16 Maart 1932, n°. 153; 

Op de voord racht· van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt bij besluit van 28 Juli 1931 aau de 
Naamlooze Vennootschap E.B.O. Garage ver
gunning hebben verleend tot het in werking 
houden van een autobusdi enst Ut1-echt-de 
B ildt- Zeist-Driebergen-Doorn onder een 
tiental voorwaarden, waarvan de tiende luid t : 

10° . Het is verboden om rijdende in de 
richting Doorn te Utrecht en verder reizigers 
in de autobussen op te nemen, bestemd voor 
niet verder dan Z eist (Rond); rijdende in de 
r ichting Utrecht te Z eist (Rond) en verder 
rn izigers in de autobussen op te nemen; 

dat G deputee rde Staten, daarbij, in ver
band met een verzoek van de aamlooze Ven
nootschap Nederlandsche Buu rtspoorweg-Maat
schappij om locaal vervoer op het t ra ject 
Zeist-Doom te verbieden en om de plaats
aandu id ing in het vervoerverbod Z eist (Rond) 
te vervangen door Zeist (Laau van Beek en 
Royen), hebben overwogen, dat bij Ons be
slui t van 15 September 1928, n°. 57, aan den 
onderhavigen autobusd ienst een verbod werd 
opgelegn om reizigers voor verkeer op het 
traject Ut,·echt- Zeist (Rond) op te nemen, 
terwijl de Naam!. Vennootschap Nederland
sche Buurtspoorweg-Maatschappij de Kroon 
had verzocht de aan dien dienst verleende 
vergunning te vernietigen of anders daaraan 
de voorwaarde te verbinden, dat met dien 
dienst geen reizigers mogen worden vervoerd 
naar en van Z eist; dat hun Coll ege geen ter
men aanwezig acht aan den onderhavigen 
autobusd ienst, in afwijk ing van gemeld be
s! uit, ook nog een vervoerverbod op het tra
ject Zeist-Doorn op te leggen, waardoor de 
bestaansmogelijkheid van dezen dient, welke 
voorziet in een dringende behoefte aan snel 
vervoer tusschen Utrecht en D oorn, ernstig 
in gevaar zou worden gebracht; dat hun Col
lege evenmin aan leiding kan vinden, de aan
duiding " Rond" , welke z. i. voldoende duide
lijk i , in het bij bovenvermeld besluit op
gelegde vervoerverbod te vervangen door 
"Laan van Beek en Royen" , aangezien het 
naar zijne meening aan twij fel onderhevig is , 
of bij het in het leven roepen van dat verbod 
de bedoeling heeft voorgezeten het reeds te 
doen ge lden van het punt af, waar de Laan 
van Beek en Royen op den straatweg Zeist-

Doorn uitkomt, welk punt - een niet over
zichtelijk druk weggedeelte - bovendien, 
mede door de aanwez ighe id van tramrails, 
geen voldoende ru imte biedt, om er een bus
halte te vestigen, terwijl van de tegenwoord ige 
stop pi aats der bussen bij het Rond door het 
overig verkeer weinig of geen hinder wordt 
ondervonden; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
de tegenwoordige bushal te in de 2e Dorpstraat 
op den hoek van de Donkerelaan tot gevolg 
heeft dat aan den tram dienst Z eist-Utrecht 
a fbreuk wordt gedaan, weshalve zij verzoekt 
het e indpunt Z eist (Rond) in de voorwaarde 
betreffende het verbod van locaal vervoer te 
vervangen door Zeist (Laan van Beek en 
Royen) ; dat voorts dezelfde overwegingen, 
welke tot een vervoerverbod op het traject 
Utrecht-Zeist hebben geleid, moeten le iden 
tot een vervoerverbod Z eist-Doorn; 

Overwegende: dat, tene inde het verbod vau 
locaal vervoer tusschen Ut1'echt en Z eist meer 
tot zijn rech t te doen komen, het wenschelij k 
is aan het eerste verzoek van de appell ante 
te voldoen; 

dat e r· echter geen vo ldoende grond is om 
in afwijking van Ons besluit van 15 Septem
ber 1928, n° . 57, op het traject Z eist-Dooi·n 
locaal vervoer te verb ieden; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm iddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 ° . te bepalen, dat in de t iende voorwaar
de tweemaal in de plaats van " Z eist (Rond)" 
zal worden gelezen: Z eist (Laan van Beek en 
Royen); 

2°. voor het over ige het beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van di t besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad · 
van State, Afdeel ing voor de Geschillen van 
Bestuur. 

, den 

De Minister van W-aterstàat," 

Wijl tegen de voorgedragen beslissing bij mij 
bedenking bestond heb ik mij nader tot de 
Afdeel ing gewend met den volgenden brief 
van 7 Juni 1932 La. H. , afdeeling Vervoer
en M ijnwezen: 

,,Ingevolge door Hare Majesteit de K o
ningin verleende machtiging leg ik hierbij 
weder aan de Afdeeling over de stukken om
trent de beroepszaak, behandeld in haar ad
vies van 16 Maart 1932, n°. 153. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat in de tiende vergunnings
voorwaarde de omschrijving van het e indpunt 
van het vervoerverbod te Zeist een_igszins d ient 
te worden gewijzigd, en dat voor het over ige 
het beroep ongegrond is. 

Daarmede zou derhalve niet worden vol
daan aan den wensch van de appe ll ante om 
ook tusschen Z eist en Doorn aan den busdienst 
een vervoerverbod op te leggen. 

Bij Koninklijk besluit van 15 September 
1928 (Staatsblad, n°. 370) werd voor dezen 
dienst vergunning verleend o. m. uit overwe
ging, dat tusschen Utrecht en Doorn geen 
doorgaande rail verbinding bestaat; ter be
scherming van de tramwegbelangen werd 
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daarbij slechts een vervoerverbod opgelegd 
voor het traject Utrecht-Zeist (Rond). 

Genoemde overweging geldt thans onver
minderd wegens de bestaande behoefte aan 
snelle en rechtstreeksche verbinding tusschen 
genoemde plaatsen, zoodat instandhouding 
van den dienst in beginsel gewenscht schijnt . 

Een andere vraag is intusschen, of de bus
dienst ook het locale verkeer tusschen Zeist 
en Doorn moet blijven verzorgen. Wel is waar 
bevatte de vroegere beslissing op dit punt 
geen beperkingen, doch ik meen mij nader te 
moeten afvragen, of dit in het belang van een 
goede verkeer verzorging voor de toekomst 
wel gewenscht is, vooral nu de nieuwe ver
gunning thans voor onbepaalden t ijd zal wor
den verleend. 

In beginsel bestaat voor een verbod van 
locaalvervoer met de bus evenveel reden op 
het baanvak Zeist-Doo1·n als op Utrecht
Zeist. 

De bestaansreden van de geheel evenwijdig 
met en op denzelfden weg als de electrische 
tram rijdende bus is gelegen in het verschi l 
in spoorwijdte op deze baanvakken en het 
daardoor gebrekkige van de doorgaande tram
verbinding. 

Eene rationeele rolverdeeling tusschen tram 
en bus brengt dus mede, dat de bus slechts 
het rechtstreeksch verkeer transiet het bedoel
de overstappunt bedient. 

Doordat op het baanvak Zeist-Dooni ook 
het locaal verkeer door de bus wordt bediend, 
ondervindt de tram op dat baanvak aanmer
kelijke concurrentie en dreigt het gevaar, dat 
zij op d n duur de exploitatie niet op den 
huidigen voet zal kunnen voortzetten. 

Wijl hiermede groote verkeersbelangen van 
de streek samenhangen, zou ik overeenkomstig 
het advies van den Inspecteur-Genéraal der 
Spoor- en Tramwegen het vervoerverbod in 
den door hem voorgestelden zin willen uit
breiden. 

Ik moge dit alsnog aan het oordeel der Af
deel ing onderwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgen
de nader adv ies van 15 Juni 1932, n° . 153/96: 

"Krach tens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Min ister van Waterstaat met een 
schrijven van 7 Juni 1932, La. H ., Afd . V. 
en M., opnieuw bij den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
ter overweging aanhangig gemaakt het be
roep, ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap ederlandsche Buurtspoorweg-Maat
schappij , te Zeist, tegen de beschikking va~ 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 Jul, 
1931, 2e Afd., n° . 2159/1220, waarbij met in
gang van 1 Maart 1932 aan de aam looze 
Vennootschap E.B.O. Garage te Driebergen 
vergunning is verleend tot het in werking 
houden van een autobusdienst tusschen U t1·echt 
en Doorn. 

De Minister, de waarde van den onderhavi
gen busdien t voor de verbind ing Utrecht
Doo,·n erkennende, vraagt zich af, of n iet ver
bod van locaal vervoer op het traject Zeist
Doorn moet worden opgelegd, uit vrees, dat 
anders op den duur de tramwegmaatschappij 
de exploitatie niet op den huidigen voet zal 
kunnen ,·oortzetten. 

De Afdeeling meent, dat er geen voldoende 
grond is tot uitbreiding van het verbod van 
locaal vervoer op het traject Z eist-Doo1·n. 

BI ij kens het adv ies van den Inspecteur
Generaal der Spoor- en Tramwegen is er een 
gestadige ontwikkeling van het reizigersver
voer, al blijven z. i. de financieele uitkomsten 
der · Maatschappij onbevred igend. 

Gezien deze ontwikkeling gelooft de Af
deeling niet, dat de Buurtspoorwegmaatschap
pij tot verslechtering van de dienstregelingen 
zal overgaan, te minder, nu de verscherping 
van het verbod van locaal vervoer op het 
traject Ut,·echt-Zeist aan de Maatschappij 
ten goede zal komen. 

Daarentegen vreezen Gedeputeerde Staten 
- en deze v rees schijnt wel aannemelijk -, 
dat de autobusd ienst, wanneer hij het locale 
vervoer op het traject Zeist-Doo1·n zal moe
ten missen, niet meer rendabel za l zijn_ 

Daar handhaving van den autobusdienst 
ook naar 's Ministers oordeel wenschel ijk is, 
meent de Afdeeling, dat uitbreiding van het 
verbod van locaal vervoer op het traject 
Zeist-Doorn, ook a l zou dit in het financiee l 
belang van de tram zijn, uit een oogpunt van 
algemeen verkeer belang te ontraden valt. 

Derhalve moet de Afdeeling haar oorspron
kel ij k voorgedragen ontwerp-besluit ongewij
zigd handhaven." 

Hetgeen de Afdeeling in tweeden termijn 
aanvoert, heeft mij niet kunnen overtuigen 
van de juistheid der voorgedragen bes! issing. 

Zij wijst op de gestadige ontwikkeling van 
het reizigersvervoer en is van oordeel, dat de 
tram hare dienstregeling niet slechter zal ma
ken, ook al blijven de financieele uitkomsten 
rnn het bedrij f onbevredigend. 

De achteruitgang van de financieele uit
komsten van het trambedrij f wordt blijkbaar 
door de Afdeeling onderschat. 

Terwijl het aantal afgelegde treinkilometers 
ondanks de verkorting van het net der Ne
derland che Buurtspoorweg-Maatschappij met 
7 km edert 1928 is toegenomen van 2 258 222 
tot 2 774 331 zijn de netto opbrengsten per 
treinkilometer sedert dat jaar gedaald van 
f 0,083 tot f 0,032 en per dagkilometer van 
f 5,478 tot f 3,288. 

Dat dit a ldus niet kan doorgaan, is duide
lijk; dat de tram, niettegenstaande haar aan
deel in de gestadige ontw ikkel ing van het 
reiziger verkeer tusschen Zeist en Doo,·n steeds 
kleiner wordt, niet tot verslechtering der 
dienstregeling overgaat, kan slechts daaraan 
zijn te danken, dat een electrische tram, met 
haar groote verkeerscapaciteit, niet, wanneer 
op een baanvak haar verkee,· wordt afgerond , 
gemakkelijk tot inkrimping van den dienst op 
dat baanvak zal kunnen overgaan, zonder 
verdere en hoogere belangen te schaden. 

Toen in 1928 m ij n ambt voorganger over
woog in het belang eener duurzame verkeers
voorziening aan Uwe Majesteit in overweging 
te geven de vergunning voor een autobus
dienst Utrecht-Doorn te weigeren, heeft hij 
ten slotte daarvan afgezien, omdat hij door 
de gedachtenwissel ing met de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur tot de overtuiging 
was gekomen, dat een rechtstreeksche snel
dienst tusschen Utrecht en Doorn, die door 
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de tram niet geboden wordt, gerechtvaardigd 
was, mits daaraan werd verbonden een ver
bod van locaal verkeer Utrecht-Zeist, het
welk aan het karakter en de snelheid van de 
rechtstreekschen dienst slechts ten goede kan 
komen. 

In beginsel pleiten voor een vervoerverbod 
tusschen Z eist en Doorn dezelfde gronden, als 
waarop indertijd een dergelijk verbod tus
schen Utrecht en Z eis t is opgelegd, hetgeen 
toen slechts daarom niet tot Zeist-Doorn 
werd uitgebreid, wijl de verkeersvoorziening 
destijds zeer ingewikkeld en onoverzichtelijk 
was . 

Op grond van een en ander ben ik van oor
dee l, dat het vervoerverbod dient te worden 
u itgebre id overeenkomstig hetgeen de Inspee
teur-Generaal der Spoor- en Tramwegen heeft 
voorgesteld. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit wordt 
Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig aange
boden en tot bekrachtiging daarvan moge ik 
hierbij raden. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de hiernevensgaande, aan den Raad 
van State gerichte brieven van Burgemeester 
en Wethouders van Doo,·n en van Driebergen
Rijsenburg, aan den Vice-President van dien 
Raad te doen terugzenden. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me ;-, 

s. 336. 

7 Juli 1932. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van zegelrecht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van den 6 Juni 1932, n°. 79, af
deeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op art ikel 91 de r Zegelwet 1917; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

21 Juni 1932, n°. 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 Juni 1932, n°. 111, 
afdeeling Indirecte Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstell ing van het zegelrecht geregeld in 

de Hoofdstukken II en III der Zegelwet 1917 
te verleenen voor de stukken, verband hou
dende met of voortvloeiende uit de verstrek
king van voorschotten door of aan openbare 
en andere lichamen, ten behoeve van natuur
lijke personen, die als gevolg van een econo
mische crisis voor het ontvangen van steun in 
aanmerking zijn gebracht. 

Deze vrijstelling is niet toepasselijk, indien 
terzake van de verleening van een voorschot 
een hoogere rente dan 3 pct. 's jaars wordt 
gevorderd. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoer ing van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schr ift zal worden gezonden aan den R aad van 
State. 

Schierke, den 7den Juli 1932. 
WILHELMINA . . 

De Ministe,· van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg. 26 Juli 1932. ) 

s. 337. 
8 Juli 1932. WET, houdende goedkeuring 

van het Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol betreffende economische statistieken 
van 14 December 1928. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève op 14 Decem
ber 1928 onderteekende Verdrag met bijbe
hoorend Protocol betreffende economische sta
t istieken, alvorens te kunnen worden bekrach
t igd, ingevolge artikel 58 der Grondwet de 
goed keuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 14 Decem
ber 1928 onderteekende Verdrag met bijbe
hoorend Protocol betreffende economische sta
tistieken wordt voor het Rijk in Europa goed
gekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
overeenkomstig artikel 11 lid 2 van het in het 
vorige artikel genoemde Verdrag kennis te 
geven, dat Wij dit Verdrag met bijbehoorend 
Protocol van toepassing wenschen te verkla
ren op N ederlandsch-lndië, onder het voor
behoud, dat met betrekking tot dit gebied de 
bepalingen van artikel 2, III, E) en V, het 
bepaalde in paragraaf II van deel I van Bij
lage I bij artikel 3 omtrent het systeem van 
,,aangegeven waarden", alsmede artikel 3, 
tweede lid, niet van toepassing zullen zijn; 
dat de opgaven, bedoeld in artikel 2, IV 
slechts betrekking zullen hebben op steen
kool, petroleum, aardgas, tin, mangaan-erts, 
goud en zilver en voorts, dat in de statistie
ken van den buitenlandschen handel, bedoeld 
in artikel 3, geen overzichten betreffende den 
doorvoer zullen worden opgenomen. 

Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De ,1finiste,· van Buitenlanàsche Zal,rn. 

B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 
De M inister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V ers c h u u r. 

De Minister van Waterstaat , P.J. Re y me r. 
De Minister van Financiën, De Geer. 
De Ministe,· van Koloniën, D e Graaf f. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

Fransche tekst. 

CONVENTION INTERNATIONALE CON
CERNANT LES STATISTIQUES 

ÉCONOMIQUES. 

Préambule 

Le Président du R eich allemand; Ie Prési
dent fédéral de la République d'Autriche; Sa 
Majesté Ie Roi des Bel ges; Ie Prés ident des 
Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté Ie R oi de 
Grande-Bretagne, d'Irlande et des Terr itoires 
britanniques au delà des mers, Empereur des 
Indes; Sa Majesté Ie Roi des Bulgares; Sa 
Majesté Ie Roi de Danemark; Ie Président de 
la République de Pologne, pour 1a Ville Libre 
de Dantzig ; Sa Majesté Ie Roi d'Egypte; Ie 
Gouvernement de la R épublique d 'Estonie; Ie 
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Président de la République de Finlande; Ie 
Président de la République française ; Ie Pré
sident de la République hellénique; Son Al
tesse Sérénissime Ie Régent du Royaume de 
Hongrie; Sa M a jesté Ie Roi d'Italie; Sa M a
jesté l 'Empereur du J apon ; Ie Président de 
la R épublique de Lettonie; Son Altesse Royale 
la Grande D uchesse de Luxembourg; Sa Ma
jesté Ie Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas; Ie Président de la République 
de Pologne; Ie Président de la R épublique 
portugaise ; Sa M ajesté Ie R oi de Roumanie; 
Sa Majesté Ie Roi des Serbes, Croates et 
Slovènes; Sa Majesté Ie Roi de Suède; Ie 
Conseil fédéral su isse; Ie Président de la R é
p11bl ique tchécoslovaque. 

R econna issant qu'il est important de dispo
ser de statistiques indiquant la situation et 
Ie mouvement économ iques du monde dans son 
ensembl e et dans les différents pays, et d'éta
blir ces statistiques sur des bases permettant 
de les comparer; 

Considérant que ce but ne saurait être 
mieux atteint que par une action simultanée 
et concer tée, sous la forme d'une Convent ion 
internationale propre à assurer la préparation 
et la publication officielles de diverses caté
gories de statistiques économiques et l'adop
tion générale de méthodes uniformes pour 
l'é laboration de certa ins relevés statistiques; 

Ont désigné comme leurs plénipotentiaires 
à eet effet : 

Le Prés ident du R eich a llemand: 
Le professour Dr. Ernst W agem ann, Prési

dent de \'Office de Statistique du R eich ; 
Le docteur H ans Pl atzer, Directeur à !'Of

fi ce de Statistique du R eich ; 
Le Prés ident fédéral de la R épublique 

d' Autriche: 
M. W a lter Breisky, ancien Vice-Ch ancelier, 

Président de !'Office de Statistique; 
Le docteur Emil Ferdinand Rothe, Con

se ill er ministé riel et Chef du Service de Sta
t istique commerciale au Ministère fédéral du 
Commerce et des Communications; 

Le docteur Rudolph Riemer, Conseiller 
au lique à ]'Office F édéral de Statistique; 

Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 
M. A. Julin, Secrétaire général au Minis

rere de !'Industr ie, du Travail et de la Pré
Yoyance sociale ; 

Le Prés ident des Etats-Unis du Brésil: 
M. J . A. B arbosa-Carneiro, Attaché com

mercial à )' Ambassade des Etats-Unis du Bré
Eil à Londres; 

M. Antonio Cavalcanti Albuquerque de 
Gusmao, Chef de Section à la Direction gé
nérale de Statistique; 

Sa Majesté Ie R oi de Grande-Bretagne, 
d 'Irlande et des Territoires britanni
ques au delà des mers , Empereur des 
Indes : 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toutes part ies de !'Empire 
britannique non membres séparés de la Société 
des Nations : 

S ir Sydney Chapman, K .C.B., C.B.E., prin
cipal Conseiler éco)lom ique du Gouvernement 
de Sa Majesté en Grande-Bretagne; 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
Mr. Daniel J. de Villiers, Attaché commer

cial pour l'Union Sud-Africa ine en Europe ; 
Pour l'Etat libre d'Irlande: 
Mr. Sean Lester , R eprésentant de l'Etat 

libre d'Irlande auprès de la Société des Na
tions; 

Sa Majesté Ie Roi des Bulgares: 
M . Dmitri Michaykoff, Professeur à l'Uni

vers ité de Sofia, Président du Conseil supé
rieur de Statistique du Royaume, Député au 
Sobranié; 

Sa l\fajesté Ie R oi de Danemark: 
M. Adolph J ensen, Directeur du Départe

ment de Statistique de l':Etat; 
Le Président de la R épublique de Po

logne: 
Pour la Ville libre de D antzig: 
M. E. Szturm de Sztrem, Chef de Division 

à !'Office centra! de Statistique de Pologne; 
Le docteur Martin J. Funk, Directeur de 

! 'Office de Statistique de la Ville libre de 
Dantzig; 

Sa M ajesté Je Roi d'Egypte: 
M r. J ames I. Craig, Secrétaire financier au 

Ministère des Finances; 
H enein Bey H enein, Controleur du Dépar

tement de Statistique et du Recensement; 
Le Gouvernement de la République 

d'Estonie: 
M. Albert Pullerits, Directeur du Bureau 

centra] de Statistique; 
Le Président de la République de Fin

lande: 
Le docteur Rudol f Holsti, Délégué perma

nent auprès de la Société des N ations; En
voyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire près Ie Conseil fédéral suisse; 

Le docteur Martti Kovero, Directeur du 
Bureau centra! de Statistique; 

M. Werner Lindgren, Directeur du Bureau 
de Statistique à la Direction générale des 
Douanes; 

Le Président de la R épublique fran
çaise: 

M. Huber, Directeur de la Statistique gé
nérale de la France; 

M. Gayon, Chef du Service de la Statisti
que commerciale à la Direction générale des 
Douanes; 

Le Président de la R épublique helléni
que: 

M. D. Bikelas, Chargé d' a ffaires à Berne ; 
Son Altesse Sérénissime Je Régent du 

Royaume de Hongrie: 
M. J ules de K onkoly-Thege, Conseiller mi

nistériel, Sous-Directeur de !'Office centra! 
de Statistique; 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
Le docteur Corrado Gini , Président de l'In

stitut centra] de Statistique du Royaume ; 
Sa Majesté l'Empereur du Japon: 

M. Nobumi lto, Directeur-ad joint du Bu
reau impéri al du Japon à la Société des Na
tions, Conseiller d'ambassade; 

Le Président de la République de Let
tonie: 

M. Charl es Duzmans, Envoyé extraordi-
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naire et Ministre plénipotentiaire, Délégué 
permanent auprès de la Sociére des Nations; 

Son Altesse Royale la Grande Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Charles Vermaire, Consul à Genève; 
Sa Maj esre Ie Roi de Norvège: 

J\IL Gunnar Jahn, Directeur du Bureau cen
tra! de Statistique; 

Sa Majesre la Reine des P ays-Bas: 
Le professeur Dr. H. W. Methorst, Direc

teur général du Bureau de Statistique; 
Le professeur Dr. L . P . Le Cosquino de 

Bussy, Directeur du Musée commercial de 
l'lnstitut colonial; 

Le Prés ident de la République de Po
logne : 

M . E. Szturm de Sztrem, Chef de Division 
à !'Office centra! de Statispique; 

L e Prés ident de la République portu
gaise: 

M. F . de Calheiros e Menezes, Chef de la 
Chance] lerie portugaise auprès de la Sociét,é 
des Na tions; 

M . C. A. Chambica da Fonseca, Chef de Di
vision à la Direction générale de Statistique 
au Ministère des Finances ; 

Sa Majesre Ie Roi de Roumanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordi. 

naire et Ministre pl énipotentiaire auprès de 
la Société des Nations; 

Sa Majesre Je Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes: 

M. Constantin Fotitch, Délégué permanent 
a uprès de la Sociét,é des Nations ; 

Le docteur Max Birkovitch, Chef de Sec
tion • à la Direction de la Statistique de l'Etat; 

M. L azare Kostitch, Professeur d'Universire; 
Sa Majesre Ie Roi de Suède: 

M. K. I. Westman, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse; 

Le Conseil fédéral suisse: 
M. W. Stucki, Di recteur de la Division du 

Commerce du Département fédéral de !'Eco
nomie publique; 

Le docteur J. Lorenz, Privat-Docent à Fri
bourg; 

M. K. Acklin, Chef de la Section de Sta
tistique commerciale à la Direction générale 
des Douanes; 

Le Prés ident de la République Tchéco
slovaque: 

Le docteur J. Mráz, Conseiller minisreriel 
à ! 'Office de Statistique; 

Le docteur J. Ryba, Conseiller à !'Office de 
Statistique; 

Le docteur Horácek, Conseiller au Minis
tère du Commerce, 
Qui, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoi rs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 1. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent à établ ir et à publier, 
pour toutes les parties des territoires sous leur 
administration auxquelles s'applique la pré
sente Convention, et aux divers int01-valles con
venus, les catégories de statistiques prévues à 
l' article 2 ei-dessous. 

L. & S. 1932. 

2. En ce qui concerne les statistiques pré
vues par la présente Convention, tout terri
toire ayant une organisation statistique spé
ciale peut être considéré pour les statistiques 
ainsi établies, comme formant une unire dis
tincte. Dans les statistiques publiées conformé. 
ment à la présente Convention, Ie territoire 
auquel elles s'appliquent devra être spécifié. 

3. Les obligations définies dans la pré
sente Convention sont subordonnées aux clau
ses d'interprétation et aux réserves qui figu
rent dans Ie Protocole annexé à la présente 
Convention, ains i qu'aux rése1-ves qui pour
rai ent être ulrerieurement admises en vertu 
des dispositions de l'article 17. 

Art. 2. Les caregories de statistiques vi
sées à l'article précédent sont les suivantes: 
I. - Commerce exttfrieur. 

a) Relevés annuels et mensuels de la quan
tité et de la valeur des importations et des 
exportations. 

b) Relevés annuels et, si poss ible, trimes
triels, ou de préférence mensuels, indiquant Ie 
tonnage net des navires de chaque nationalire 
employés dans Je commerce exrerieur, entrés 
dans les ports du pays ou sortis de ces ports. 
II. - P1·0 f essions. 

R elevés de la population par professions, 
établ is et publiés au moins une fois par pé
riode décennale et se référant à la dernière 
année de la période décennale (c'est-à-dire à 
1930, 1940, 1950, etc.) ou à une année aussi 
proche que possible de celle-ci. 
III. - Agriculture, élevage, sylvicultu,·e et 

pêche. 
A) Recensement général de l'agriculture, 

effectué, si possible, une fois par période dé
cennale, dans !'espr it des propositions de l'In
stitut international d'Agriculture et, si pos
sible, pour l'année proposée par ce dernier. 

B) Relevés annuels indiquant: 
1 °. La répartition des superficies cul tivées 

entre les principales cultures, en spécifiant, 
si possible , et dans les cas ou il y aurait 
inrerêt à Ie faire, tant les superficies ense
mencées ou plantées que les superficies ou la 
récol te a été effectuée, .et 

2°. Les quantires récolrees pour ces cul
tures. 

0) Relevés périodiques, annuels si possible, 
du nombre de têtes pour les principales es
pèces du cheptel vif, en indiquant, si pos
sible, le sexe et !'age. 

D) En ce qui concerne les pays pour les
quels la production des bois présente une im
portance économique, relevés pér iodiques des 
ressources forestières indiquant la superficie 
en forêts et, si possible, Ie cubage sur pied, 
la pousse annuelle et la coupe annuelle. Il y 
aurait lieu de distinguer, autant que possible, 
entre les différentes espèces de bois. 

E) En ce qui concerne les pays pour les
quels la pêche constitue une bra nche impor
tante et organisée de l'activité économique, 
relevés anuels donnant les renseignements sui
vants: 1 °. Quantités débarquées des produits 
des principales pêcheries maritimes et, si pos
sible, des pêcheries inrerieures; 2°. nationa-
1 ité des bateaux par lesquels ces produits sont 
débarqués; 3°. nombre et catégories des ba-

21 
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teaux nationaux employés à la pêche; 4°. 
nombre des personnes occupées sur ces ba
teaux. 

S'il est impossible de dresser des relevés 
complet.s, il y aura l ieu d'indiquer approxi
mativement dans quelle mesure ils sont in
complets. 
IV . - Mines et métaUurgie 

Relevés (au moins annuels) des quantités 
produites de ceux des minéraux et des mé
taux ei-après, <lont la production dans Ie pays 
présente une importance nationale: 

1) M inéraux non métalliques: 
Houille (charbon bitumineux ou anthracite), 

1 igni te et coke, 
Pétrole et gaz naturel , 
Nitrates, 
Pho phates, 
Minéraux potassiques, 
Soufre. 
2) Minéraux métalliques et métaux: 

a) Minerais: 
Fer, Aluminium, Etain, Manganèse, 
Cu ivre, Plomb, Zine, Nickel. 

b) P roduction de fonderie (effective ou 
estimée): 

Fer et acier, Etain, Antimoine, Argent, 
Cuivre, Zine, Tungstène, Or, 
Aluminium, Manganèse, Molybdène, Platine. 
Plomb, Nickel , Bismuth, 
V. - lnàJustrie. 

A) R elevés statistiques, à intervalles ré
guliers et, si possible, au moins tous les dix 
ans: 

a) Des établissements industriels ou tout au 
moins de ceux d'une certaine importance et 

b) Si possible, des établissements commer
ciaux. 

Ces statistiques pourront être établies, soit 
isolément, soit conjointement avec un recen
sement de la population ou avec un recense
ment de Ia production industrielle; elles men
tionneront notamment : 

1 °. Pour ces établissement.s, Ie nombre des 
personnes de chaque sexe qui y sont em
ployées et, si possible, leur répartition entre 
les diverses catégories professionnelles et entre 
les adultes et les jeunes gens, en indiquant la 
limite d'áge entre ces deux catégories. 

Il sera également établ i, si possible, une 
évaluation du nombre des personnes employées 
dans les établissements non recensés. 

2° . Pour les établissements industriels, la 
puissance nominale des moteurs primaires in
stall ós, en distinguant, si possible: IJ les mo
teurs à vapeur; Il) les moteurs à explosion 
ou à combustion interne; III) les moteurs hy
drauliques, et la puissance nominale des mo
teurs électriques in tallés, en indiquant si 
l 'énergie électrique est produite dans l'établis
sement ou provient du dehors. Dans chaque 
catégorie, il y aura I ieu de distinguer, si pos
sible, les moteurs normalement utilisés et les 
moteurs inutilisés ou· en réserve. 

B) R elevés de la production industrielle 
au si complets qu'il sera possible à chaque 
pays de les fournir avec un degré suffisant 
d'exactitude. 

C) Séries statistiques indiquant, pour des 
périod~s régulières, si possible trimestrielles 

ou, de préférence, mensuell es, les variations 
de l 'activité industrielle dans les branches les 
plus représentatives de la production, soit en 
chiffres absolus, soit en ch iffres relatifs se 
rapportant à une période prise pour base des 
comparaisons. 

VI. - Nombres-indices des prix . 
Nombres-ind ices: 
a) Exprimant Ie mouvement général des 

prix de gros, établ is et publ iés au moins 
trimestriellement. ' 

b) Exprimant Ie mouvement général du 
coût de la vie, établis et publiés au moins 
trimestriel lement. 

Les indices du coût de la vie pourront être 
calculés pour une seule ville ou pour quel
ques villes choisies parmi les plus représen
tatives et considérées séparément ou ensemble. 

Chaque publication de nombres-indices devra 
contenir une référence à un bref exposé of
ficie! indiquant les articles <lont les prix ont 
servi au calcul de ces nombres-indices , ainsi 
que les méthodes employées. 

Outre les indices, les prix de gros des prin
cipales marchandises devront, autant que 
possible, être publiés aux mêmes époques, en 
valeur absolue ou relative. 

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent, afin de faciliter la comparaison 
des statistiques du commerce extérieur de 
différents pays,' à adopt€r, pour l'établisse
ment de cette catégorie de statistiques, les 
principes énoncés à la partie I de !'annexe I. 

Les Haut.es Parties contractantes s'engagent 
en outre, dans la mesure ou les moyens d'in
Yestigation <lont elles disposent Ie leur per
mettent, à dresser, à titre d'essai, les tableaux 
statistiques spécifiés à la partie III de !'an
nexe I. 

Art. 4. Les Haut.es Parties contractantes 
déclarent accepter, d'une manière générale, 
les principes énoncés à ]'annexe II, en oo qu i 
concerne l'établissement des statistiques des 
pécheries et conviennent de les appl iquer 
autant que possible dans leurs statistiques 
respectives. 

Art. 5. Les Hautes Parties contractantes 
déclarent accepter, d'une manière générale, 
les principes <lont s'inspire !'annexe III, des
tinée à servir autant que possible de base en 
vue de l'établissement des statistiques de la 
production des minéraux et métaux visés à 
l'article 2 (IV) dans Ie cas ou la production 
dans Ie pays desdit,s minéraux et métaux est 
considérée comme présentant une importance 
nationale, et conviennent d'adopter les mê
mes principes dans Ie cas ou elles établira ient 
des statistiques de la production d'autres mi
néraux et métaux. 

Art. 6. Les Hautes Parties contractantes 
déclarent accepter, d'une manière généra le, 
les principes <lont s'inspire )'annexe IV, jointe 
à la Convention à titre de programme-type 
d'un recensement de la production industri el
le, et conviennent d'examiner la poss ibilité 
d'adopter ceux de ces principes qui serai ent 
applicables lorsqu'elles envisageront un re
censement complet on partiel du type indiqué 
dans ladite annexe. 

Art. 7. Les H autes Parties contractantes 
déclarent accept.er, d'une manière générale, 
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Jes principes dont s'inspire !'annexe V, jointe 
à la Convention à titre d'exemple, en vue de 
l'établissement d'indices de l' activité indus
trielle, et conviennent d'examiner Ja possi
bilité d'adopter ceux de ces principes' qui se
raient applicables Jorsqu'elles envisageront 
l'établissement, sur une large base, d'indices 
de l'activité industrielle. 

Art. 8. 1. Un comité d'experts techniques 
sera dés igné à une réunion du Conseil de la 
Société des Nations et des délégués des Etats 
non membres de la Société des Nations re
présentés à la Conférence de Genève, à raison 
d'un délégué pour chacun de ces Etats, au 

• nom desquels des instruments de ratification 
ou d'adhés ion auroint été déposés. 

2. En dehors des fonctions spéciales qui I ui 
sont confiées en vei·tu des dispos itions de la 
présente Convention et des instruments an
nexés, Je Com ité d' experts mentionné au pa
ragraphe précédent du présent article, pourra 
formuler tous avis qui lui paraîtront utiles en 
vue d'améliorer ou de développer les princi
pes et arrangements stipulés dans Ja Con
vention au sujet des catégories de statistiques 
qui y sont envisagées. IJ pourra également 
émettre des avis concernant d'autres catégo
ries de statistiques d'un caractère analogue, 
dont il semblera désirable et possible d'assu
rer l'uniformi té internationale. IJ examinera 
tóutes les suggestions visant les mêmes fins, 
qui pourront lui être soum ises par Je Gouver
nement de l 'une quelconque des Hautes Par
tiElS contractantes. Le Comité d'experts n'émet. 
tra pas d'avis concernant les statistiques se 
rapportant aux finances publiques ou privées 
(dette publique, recettes et dépenses, banque, 
marché monétaire, bourse, etc.). IJ n'émettra 
pas, sans entente préalable avec les institu
tions et organisations internationales compé
tentes, d'avis concernant les statistiques se 
rapportant à l'agriculture, au travail ou aux 
transports. 

3. Le Conseil dè Ja Société des Nations 
est prié, si à un moment quelconque, l a 
moitié au moins des Membrcs de la Société 
des Nat ions et des Etats non membres au 
nom desquels des instruments de ratification 
ou d'adhésion auront été déposós, en exprime 
Ie désir, de convoquer une Con[érence en vue 
de reviser et, s'i l y a lieu, d' élargir la pré
sente Convention. 

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes 
conviennent que leurs serv ices de statistiques 
échangeront directement les relevés statisti
ques, établ is et pub! iés par eux conformément 
aux dispositions de la présente Convention. 

Art. 10. Si un différend surgit entre deux 
ou plusieurs Hautes Parties contractantes au 
sujet de l'interprétation ou de l' application 
des dispositions de la présente Convention et 
si ce cl ifférend ne peut être réglé, soit direc
tement entre les Parties, soit par la voie d'un 
autre moyen de règlement amiable, les Par
ties pourront, d'un commun accord, soumettre 
Ie différend, aux fins d'amiable composition 
au Comité d'experts visé à l'article 8. 

Dans ce cas, Ie Comité pourra inviter les 
Parties à I ui soumettre, oralement ou par 
écrit, leurs observations et formulera un avis 
cnnsultati[ au sujet du point en litige. 

Art. ll. Chacune des Hautes Parties con
tractantes peut déclarer, au moment de la 
signature, de la ratif ication ou de l' adhés ion 
que, par son acceptation de la présente Con
vention, elle n'entend assumer aucune obliga
tion en ce qui concerne !'ensemble ou toute 
partie de ses. colonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer ou territoires placés sous sa suze
raineté ou son mandat; dans ce cas, la pré
sente Convention ne sera pas applicable aux 
territoires faisant l'objet d'une tali e déclara
tion. 

1 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra ultérieurement notifier au Secrétaire 
général de la Sooiété des Nations qu'elle en-

1 

tend rendre la présente Convention appl icable , 
à 1 'ensemble ou à toute partie de ses terr i-

. toires ayant fait l'objet de la déclarat ion pré-
vue à l'alinéa précédent. Dans ce oas, la 

1 Convention s'appliquera aux territoires visés 
dans la notification un an après la réception 
de cette notification par Ie Secrétaire général 
de Ia Société des ations. 

De même, chacune des Hautes Parties con
tractantes peut, à tout moment, après l'expi
ration du délai de cinq ans mentionné dans 
l 'article 16, déclarer qu'elle entend voir ces
ser l'application de la présente Convention à 
!'ensemble ou à toute partie de ses colonies, 
protectorats, territoires d'outre-mer ou terri
toires placés sous sa suzeraineté ou son man
dat; dans ce cas, la Convention cessera d'être 
applicable aux territoires faisant l'objet d'une 
telle déclaration six mois après la réception 
de cette déclaration par Ie Secrétaire général 
de Ia Société des N ations. 

Le Secrétaire général de la Société des Na
tions communiquera à tous les Membres de 
la Société des Nations et aux Etats non mem
bres, v isés à l'article 12, les déclarations et 
notifications reçues en vertu du présent article. 

Art. 12. La présente Convention, <lont les 
textes français et anglais feront également 
foi, portera la date de ce jour; elle pourra, 
jusqu'au trente septembre mi l neuf oent vingt
neuf, être signée au nom de tout Membre de 
1 a Société des N ations et de tout Etat non 
membre représenté à la Conférence de Genève 
ou à qui Ie Conseil de la Société des Nations 
aura, à eet effet, communiqué un exemplaire 
de ladite Convention. 

La présente Convention sera ratifiée. Les 
instruments de ratification seront transmis au 
Secrétaire général de Ja Société des Nations, 
qui en notifiera la réception à tous les Mem
bres de la Société ainsi qu'aux Etats non 
membres visés à l'alinéa précédent. 

Art. 13. A partir du premier octobre mil 
neuf cent vingt-neuf, il pourra être adhéré à 
la présente Convention au nom de tout Mem
bre de la Société des ations ou de tout Etat 
non membre visé à l'article 12. 

Les instruments d'adhésion seront transmis 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions, qui en noti fiera Ia réception à tous les 
Membres de la Société et aux Etats non mem
bres visés à l'article 12. 

Art. 14. La présente Convention cntrera en 
vigueur Ie quatre-vingt-dixième jour après la 
réception par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations, de ratifications ou adhé-
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sion , au nom d' au moins d ix M:embres de la 
Société des Nations ou Etats non membres. 

Art. 15. Chaque ratification ou adhé ion 
qui interv iendra après l'entrée en vigueur de 
la Convention, conformément à l 'article 14, 
produira ses effets quatre-v ingt-dix jour après 
la date de sa réception par le $ecréta ire gé
nóra l de la Société des Nations. 

Art. 16. Après l 'expiration d 'un déla i de 
cinq ans, à dater de son entrée en vigueur aux 
termes de l 'article 14, l a présente Convention 
pourra être dénoncée par écrit, !'instrument 
de dénonciation étant déposé entre Ie mains 
du Secrétaire général de la Société des Na
tions. La dénonciation prendra effet six mois 
après qu'ell e aura été reçue par Je Secrétaire 
général et ne sera opérante qu' en ce qu i con
cerne le Membre de la Société ou l'Etat non 
membre, au nom duquel !'instrument a été 
déposé. 

Le Secrétaire général notifiera la dénon
ciation à tous les Membres de la Société et 
aux Etats non membres mentionnés à l'ar
t icle 12. 

Si, à l a sui te de dé nonciations simul tanées 
ou success ives, Ie nom bre des Membres et 
Etats non membres de la Société, li és par les 
di spos it ions de la présente Convention, est 
réduit à un nombre inférieur à dix, l a Con
vent ion cessera d'être en vigueur. 

Art. 17. Les Hautes Parties contractantes 
déclarent accepter les réserves apportées à 
l' appl ication de la présente Convention, te!les 
qu'ell es sont formulées dans Ie P rotocole an
nexé à la Convention et à l 'égard des pays 
qu i y sont nommément désignés . 

Les gouvernements des pays qui sont dis
posés à adhérer à la Convention en vertu de 
l' article 13, mais qui désirent être autorisés à 
apporter des réserves à l 'application de l a 
Convention, pourront informer de leur inten
tio n Ie Secrétaire génóra l de la Société des 
N ations. Celui -ci communiquera immédiate
ment ces réserves aux gouvernements de tous 
les pays au nom desquels un instrument de 
ra t i fication ou d' adhésion aura été déposé, en 
leur demandant s'ils ont des objections à pré
senter. Si, dans un délai de six mois, à <later 
de lad ite communication, aucun pays n'a sou
levé d'objection, la réserve en question sera 
considérée comme acceptée. 

Art. 18. La présente Oonvention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la So
cióté des Nations, à la date de son entrée en 
vigueur. 

En fo i de quoi, les plénipotentia ires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie quatorze décembre mil 
neuf cent vingt-huit, en un seul exempla ire 
qui restera déposé dans les archives d u Se
crétariat de Ia Société des ations, et <lont 
les copies certifiées conformes seront dél ivrées 
à tous les Membres de la Société et aux Etats 
non membres, mentionnés à l'article 12. 

Allemagne: 

Autriche : 

Wagemann 
Dr. Platzer 
W. Breisky 
Dr. Rothe 
Riemer 

B elgique : 
Conformément à l'article 11 de la Conven

tion, la Délégation beige, au nom de son 
Gouvernement, déclare ne pouvoir accepter , 
en ce qu i concerne la colonie du Congo beige, 
les obligations qu i déco ul ent des clauses de 
la présente Convention. 

A. Julin 
États-U nis dtu B résil : 

J. A. B arboza-Oarneiro 
A . Cavalcanti Al buquerque de 

Gusrnoao 
Grande-Bretagne et 
lrlandu du N ord: 

ainsi que toute parties de !'Empire britan
nique non membres séparés de la Société des 
N ations. 

I deciare that my signature does not in
cl ude any of His Britannic Majesty's colo
nies, protectorates, or terr itories under suze
rainty or mandate. 

S. Chapman 
Union Sud-Africaine: 

Dan. J. de V illiers 
État Libre d' lrlande : 

Sean Lester 
B ulgarie : D. Michaykoff 
Danernark : 

Conformément à l'article 11, Ie Groenl and 
, est excepté des dispositions de la présen te 

Convention. 
En outre, Ie Gouvernement danois, en ac

ceptant la Convention, n'assume aucune obl i
gation en ce qui concerne les statistiques re
l ati ves aux Iles Féroé. 

Adolph J ansen 
Ville Libre de Dantzig: 

É gypte: 

Estonie: 
Finlande: 

France: 

E. Szturm de Sztrem 
Dr. Martin Funk 
James I. Cra ig 
Henein E. Henein 
ad re f erendurn Al bert P ullerits 
Rudolf Holsti 
Iartti Kovero 

\Verner Linclgren 

Au moment de signer la présente Conven
t ion, la France déclare que, par son accep
tation, elle n'entend assumer aucune obliga
tion en ce qui concerne ]'ensemble de ses 
colonies, protectorats et terr itoires placés sous 
sa suzeraineté ou mandat. 

M. Huber 
Gayon 

Grèce : D. Bikelas ad 1·efe1·endu1n 
Hongrie: J ules de Könkoly-Thege 
] talie: 

P ar l ' acceptation de la présente Oonven
tion, l 'Italie n'entend assumer aucune obl iga
tion en ce qui concerne ses colonies, protec
torats et autres territoires mentionnés à l'ar
ticle 11, alinéa premier. 

Corrado Gini 
Japon: 

En vertu de l'article 11 de la présente Con
vention, Ie Gouvernement japooais déclare 
que son acceptation de la présente Conven
t ion ne s'étend pas à ses territo ires ei-après 
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mentionnés: Chosen, Ta iwan, Karafuto, Ie 
territoire à bail de Kwantung, les territoires 
sur lesquels Ie Japon exerce son mand at. 

Ito 
L ettonie: ad referenwurn CharlesDuzmans 
Luxernbourg: Ch. Verm aire 
N 01·vège: Gunnar J ahn 
Pays-Bas: 

Par leur acceptation de la présente Con
vention, les Pays-Bas n'entendent assumer 
aucune obligation en ce qui concerne les Indes 
néerlandaises, Ie Surinam et Ie Curaçao. 

H. W. Methorst 
L . P. de Bussy 

Pologne: E. Szturm de Sztrem 
Portugal: 

Aux termes des dispositions de l'article 11, 
la Délégation portugaise déclare, au nom de 
son Gouvernement, que la présente Conven
tion n'est pas applicable aux colonies portu-
gaises. 

F. de Calheiros e Menezes 
Casimiro Antonio Chambica 

da Fonseca 
Rournanie: C. Antoniade 
Royaurne des Se,·bes, 
Croates et Slo vènes: 

Const. Fotitch 
Dr. Max Birkovitch 
Lazare M. Kostitch 

Suède: K. I. Westman 
Suisse: W. Stucki 

J . Lorenz 
K. Acklin 

T chécoslovaquie: 
Dr. J os Mraz 
Dr. Josef Ryba 
Cyril Horácek 

PROTOCOLE. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention portant la date de ce jour, les 
plénipotentiaires soussignés déclarent accep
ter, en ce qui concerne les diverses dispos i
tions de la Convention, l'interp1·étation spéci
fiée à la première partie du présent Proto
cole, et accepter également I es réserves for
mulées en vertu de l' article 17 de ladite Con
vention et figurant à la seconde partie du 
présent Protocole. 

I. 

Il est entendu : 
1°. Qu'aucune stipulation de la présente 

Convention ne sera interprétée comme limi
tant ou affectant la compétence de l'Institut 
international d'Agricul t ure; 

2°. Qu'aucune dispos ition de la présente 
Convention n'impose !'obi igation d'établir et 
de pub! ier des chiffres qui entraîneraient la 
divulgation de renseignements relatifs à un 
établ issement particulier quelconque; 

3°. Que chacune des H autes Parties con
tractantes pourra, en cas de force majeure ou 
d'événements graves menaçant la sécurité de 
l'Etat, suspendre exceptionnellement, pom· 
une durée aussi courte que possible et dans la 

mesure ou les circonstances l'exigeront, l'ap
pl ication des disposi t ions de la présente Con
vention; 

4°. Que les dispositions de l'article 2-I a) 
n'ex igent pas l'indication des quantités pour 
des catégor ies spéciales de marchandises 
lorsque cette indication ne présente aucune 
utilité pratique au point de vue statistique; 

5° . Que, dans les relevés mensuels requi& , 
à l' article 2-I a): 

a) L'énumération des articles et les ren
seignements correspondants peuvent être pré
sentés sous une forme abrégée; 

b) Les renseignements fournis pour les cas 
dans lesquels Ie commerce extérieur d'un pays 
est relativement peu important peuvent avoir 
Ie caractère d'un simple résumé; 

6°. Que les propositions de l'Institut inter
national d' Agricul ture, mentionnées au para
graphe A) de l'article 2-III, sont celles qui 
ont été adoptées par la neuvième As emblée 
générale de l'Institut et reproduites, à titre 
documentaire, à !'annexe VI, et que, dans Ie 
cas ou l' Assemblée générale de I'Institut in
ternational d' A gr ioul ture modifierait ces pro
positions, les H autes Parties contractantes. 
auront la faculté d'adopter ces modifications; 

7° . Que les dispositions des paragraphes 
B) et C) de l' article 2- V ne doivent pas être 
considérées comme excluant l'emploi d' évalua
tions dans Ie cas des peti tes entre prises ; 

8°. Que les dispos itions des paragraphes 
B) et C) de l' article 2-V obligent les Hau
ter Parties contractantes à faire tout ce qui 
dépend d'elles pour fournir des données re
présentatives, mais que, néanmoins, dans un 
pays ou !' industrie est peu dévéloppée, il peut 
être impossibl e de fourn ir des statistiques dé
taillées; 

9°. Que, dans les pays ou, en raison de 
conditions locales te lles que l'étendue du ter
ritoire, Ie caractère disséminé des industries 
et la distance que les sépare de leurs mar
chés , la préparation mensuelle d'indices des 
prix de gros n' est pas pratiquement possible, 
la publication trimestriell e de ces indices 
sera considérée comme répondant aux prescrip
t ions de l' articl e 2- VI. 

II. 

Les réserves énoncées ei-dessous sont accep
tées: 

1°. Article 2-lll B). 
'l'urquie : Les relevés prévus à ce paragraphe 

seront établis et publiés par la Turquie à de~ 
intervalles aussi rapprochés que possible sans 
qu'il y ait obligation que ces relevés soient 
annuels . 

U nion Sud.-A.fricaine : L es relevés ne contien
dront pas d'informat ions concernant la super
ficie cultivée dans les exploitations indigènes, 
et dans les réserves indigènes, les domaines 
des nègres et les centres de missions. 

2°. A,·ticle '2-lll E). 
Brésil : Ces dispositions ne s'appliquent pas 

au Brésil. 
3°. Article 2-IV, paragraphe '2, a). 

Japon: Le choix des minerais sera laissé à 
la discrétion du Gouvernement japonais. 



1932 8 JULI (S.337) 326 

4°. Article lJ-V B), 0). 
Ville libre tl,e Dantzig, Grèce, Portugal, 

Turquie: Les relevés prévus à ces paragra
phes ne seront pas obi igatoires. 

5°. A.rticle lJ-Vl . 
Portugal: La publ ioation mensuelle de 

nombres- indices dans un avenir rapproohé ne 
sera pas obl igatoire. 

6°. A.rticl e 3-alinéa ll. 
M exique, Turquie: Cet alinéa sera consi

déré, non comme une obligation, mais comme 
une recommandation. 

En foi de quoi, li:s soussignés ont apposé 
leur signature au bas du présent Protocole. 

Fait à Genève, Ie quatorze décembre m il 
neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui 
sera deposée dans les arohives du Secrétariat 
de la Sooiété des Nations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non 
membres représentés à Conférence. 

A.llemagne: Wagemann 
Dr. Platzer 

A.utricht: W. Breisky 
Dr. Rothe 
Riemer 

B elgir,ue : A. Juli n 
Élats-Unis tl,u B résil: 

J . A. Barboza-Carneiro 
A. Cavalcanti Albuquerque de 

Gusmao 
Grande-Bretagne et 
lrlande du N ord: 

ai nsi que toutes parti es de !'Empire britan
nique, non membres séparés de la Société des 
Nations. 

S. Chapman 
Union Sud-Africaine : 

Dan. J. de Viltirs 
État libre d' lrlantZe: 

Sean Lester 
Bulgarie : D. Michaykoff 
Danemark: Adolph Jansen 
Ville libre de Dantzig: 

Égypte : 

Estonie: 
Finlande : 

F1,ance : 

Grèce: 
H ongrie: 
/ talie: 
Japon: 
Lettonie: 
Luxe1nbourg: 
Norv ège: 

E. Szturm de Sztrem 
Dr. Martin Funk 
J ames I. Graig 
Henein E. Henein 
ad referendum AlbertPullerits 
Rudolf Holsti 
Martti Kovern 
Werner Lindgren 
M. Huber 
M. Gayon 
D. B ikelas 
Jules de Könkoly-Thege 
Corrado Gini 
lto 

ad re ferendum CharlesDuzm ans 
Ch. Vermaire 
Gunnar Jahn 

P ays-Bas: 

Pologne: 
P ortugal: 

H. W. Methorst 
L. P. de Bussy 
E . Szturm de Sztrem 
F . de Calheiros e Menezes 
Casimiro Antonio Chambica 

da Fonseca 
Roumanie: C. Antoniade 
Royaume des Serbes, 
Groates et Slovènes : 

Suède : 
Suisse: 

Const. Fotitch 
Dr. Max Birkovitch 
Lazare M. Kostitch 

K. I. Westman 
W. Stucki 
J. Lorenz 
K. Acklin 

Tchécoslovaquie: 
Dr. Jos Mraz 
Dr. Jozef Ryba 
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ANNEXE I . 

STATISTIQUES DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR. 

( V oir a:rticle S.) 

PARTIE I. 

I. Les statistiques du commerce extérieur 
seront établies selon l 'une des deux méthodes 
indiquées ei-après : 

a) Lorsque les relevés du com1ne1·ce spécial 
sont établis seuls ott parallèlement avec les 
relevés dit commerce général : 

Les importations spéciales comprendront 
toutes les marchandises déclarées pour la con
sommation intérieure dans Ie territoire auquel 
s'appl iquent les statistiques, a ins i que toutes 
les marchandises déclarées ( dans les condi
tions normales du régime de l 'adm ission tem
poraire) en vue d'une transformation, d'une 
réparation ou d'un complément de main
d'ceuvre. Le réemballage, Ie réassortiment et 
Ie mélange ne constituent pas une transforma
t ion ou un complément de main-d'ceuvre. 

Les exportations spéciales comprendront tou
tes les exportations de marchandises, produi
tes à l'intérieur du territoire stat istique du 
pays ou national isées. 

Par marchandises nationalisées, il faut en
tendre les marchandises d'importation m ises 
à l a libre di spos ition des importateurs après 
avoir acquitté, Ie cas échéant, les droits dont 
elles sont passibles, ou qui ont reçu la trans
formation, la réparation ou Ie complément de 
main-d'ceuvre en vue desquels elles avaient été 
admises en franchise temporaire. 

Le commerce spécial des importations et des 
exportations ne doit comprendre auoune partie 
du trafic de trans it, tel qu' il est défini au 
paragraphe V, 3°., ei-dessous. 

Le commerce général comprend: à l'im
portation, tout oe qui arrive des territoires 
non oom pris dans Ie territoire statistique; à 
l'exportation, tout oe qui sort du territoire 
statistique pour une destination extér ieure. 
Toutefois sont exclues les marohandises en 
transit di rect, ainsi que les marchandises sim-
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plement transbordées dans les ports sous Je 
controle de la douane. 

Les trafics: 1 °. de transit indirect, et, 2°. 
de transit direct (y compris les transborde
ments) seront indiqués, par pays, dans des 
tableaux éparés. Les quantités de ces mar
chandises seront expr imées en poids brut; en 
cas d'impossibilité, toute autre base pourrait 
être admise, y compris celle de la valeur, à 
condition que les relevés indiquent la méthode 
utilisée. 

Lorsque les marchandises soumises au ré
gime de l'aclmission temporaire font l'objet de 
tableaux spéciaux, la valeur de chaque catégo
rie de marchandises (suivant Ie cas, valeur 
originelle des objets, ou valeur originelle plus 
valeur ajoutée: travail et matériaux) doit 
être incliquée à l'entrée et à la sortie. 

b) Lorsque l es rel evés d'i1nportation por
t ent unique11ient sur le com1ne1·ce globa,l et 
que l es réexportations sont éga,lement indi
qutes: 

Les importations globales répondront à la 
définition, donnée au paragraphe a) oi-dessus, 
du commerce général d'importation. 

Les exportations et les réexportations se
ront incliquées séparément. 

Les exportations comprendront toutes les 
sorties: 1°. de marchandises produites à l'in
térieur du territoire statistique, et, 2°. de 
marchandises venant de l'extérieur qui ont 
subi sur ce territoire une transformation, une 
réparation ou un complément de main-d'ceuvre. 

Les réexportations comprendront toutes les 
marchandises importées à l'intérieur du ter
ritoire statistique (à l'exclusion du transit 
direct et des marchandises transbordées dans 
les ports sous Ie controle de la douane) et 
ultérieurement exportées sans avoir reçu au
cune transformation ou réparation et aucun 
complément de main-d'ceuvre. 

Le réemball age, Ie réassortiment et Ie mé
lange ne constituent pas une transformation 
ou un complément de main-d'reuvre. 

Le trafic de transit direct (y compris les 
transborclements) fera l'objet de relevés sépa
rés, établis dans les conditions déjà stipulées 
au paragraphe a) ci-dessus. 

Lorsque les marchandises soumises au ré
gime de l'admission temporaire font l'objet de 
tableaux spéciaux, la valeur de chaque caté
gorie de marchandises doit être indiquée dans 
les conditions déjà stipulées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

II. Il y a lieu de maintenir ou d'instituer 
Ie ystème dit "des valeurs déclarées", c'est
à-dire des valeurs indiquées par les importa
tem-s et par les exportateurs ( ou leurs agents 
dûment accrédités) pour chaque transaction 
particulière. En outre, afin d'assurer l'exacti
tude des statistiques du co=erce extérieur, 
ces valeurs seront soumises à une vérification 
et à un controle systématique. 

III. a) Les valeurs utilisées à eet effet 
seront les valeurs à la frontière d'exportation 
(frontière terrest1'0 ou frontière maritime, se
Ion Ie cas), c'est-à-dire, pour les importations, 
la valeur au point de départ augrnentée des 
frais de transport et d' assurance depuis ce 
point jusqu'.à la frontière d'importation, et, 
pour les exportations, la valeur franco bord 

ou franco wagon à la frontière. 
A l'importation, Ie droits d'entrée, impots 

intérieurs et charges similaires établis par Ie 
pays importateur ont exclus des valeurs. A 
l 'exportation, les droits de sortie y sont com
pris, ainsi que les impots intérieurs et char
ges similaires établis par Ie pays exportateur, 
en tant que ces dernie1-s restent effectivement 
perçus sur les marchandises exportées. 

b) Quand un pays taxe ad valorem les 
marchandises importée ou exportées, la va
leur calculée en vue de cette taxation, con
formément aux méthodes prescrites dans la 
législation fiscale du pays, peut être relevée 
dans les statistiques d'importation ou d'ex
portation, même si elle diffère de la valeur 
définie plus haut au paragraphe a). Paral
lèlement, les valeu1-s calculées selon les mê
mes méthodes peuvent être employée pour 
les marchandises exemptes de droits ou frap
pées de droits spécifiques. Les pays qui adop
tent un système de ce genre doivent indiquer 
clairement, dans les statistiques, la méthode 
employée pour Ie calcul des valeurs et pré
senter une estimation au moins annuelle et si 
possible détaillée des valeurs calculées selon 
les principes énoncés au paragraphe a) ci
dessus. 

IV. Il y a lieu de spécifier l'unité ou les 
unités de mesure utilisées pour exprimer les 
quantités de chaque marchandise: poids, 
longueur, superficie, capacité, etc. 

Lorsque la quantité est exprimée au moyen 
d'une ou de plusieurs unités de mesure autres 
que Ie poids, les relevés annuels indiqueront 
Ie poids estimatif moyen de chaque unité, ou 
multiple d'unité . 

En ce qui concerne Ie poids, il y a lieu de 
préciser Ie sens des expressions talies que 
,,poids brut", ,,poids net", ,,poids net légal", 
en tenant compte des sens dive1-s que Ie même 
terme peut comporter selon les différentes 
catégories de marchandises auxquelles il s'ap, 
plique. 

V. 1°. Par territoire statistique d'un pays, 
il faut entendre tout Ie territoire douanier, 
tout les entrepots et dépots en douane ou sous 
Ie controle de la douane, tous les poi-ts francs 
et les zones franches appartenant à ce pays. 

2°. Lorsque deux ou plusieurs pays oot 
conclu une union douanière et qu'il est pu
blié des statistiques commerciales se rappor
tant à !'ensemble de l'union, Ie territoire sta
tistique pourra être !'ensemble des territoires 
de tous les pays membres de l'union. 

Ces stipulations n'empéchent pas les pays 
de publier des statistiques séparées pour les 
parties non limi trophes de leurs territoires 
statistiques, au I ieu de statistiques pour 1' en
semble du territoire douanier, si celui-ci se 
compose de territoirea non limi trophes. 

3°. Par transit, il y a lieu d'entendre Ie 
total du trafic de transit direct et indirect, 
défini ei-après. 

Le trafic de trans it direct comprendra tou
tes les marchandises traversant Ie territoire 
statistique, tel qu'il est défini ci-dessus, dans 
un hut excl usif de transport, sans être mises à 
la libre disposition des importateurs ou sans 
être placées à !'entrepot. 

Le trafic de transit indirect comprendra tou-
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tes les marchandises provenant de territoires 
situés en dehors du territoire statistique du 
pays, qui sont mises en entrepots ou dépóts 
fictifs ou réels appartenant au territoire sta
tistique, tel qu'il est défini ci-dessus, et qui en 
sont ultérieurement exportées sans être pla
cées à la I ibre disposition des importateurs et 
sans avoir subi de transformation ou de ré
paration ou reçu de complément de main
d'omvre autre que Ie réemballage, Ie réassor
timent ou Ie mélange. 

VI. Les territoires statistiques qui seront 
indiquées dans les relevés du commerce par 
pays, prescrits par la présente Convention, 
devront correspondre à la liste donnée à la 
partie II de Ia présente annexe. 

A tout moment, chacune des Hautes Par
ties contractante pourra demander au Se
crétaire général de la Société des Nations de 
prendre les mesures nécessaires pour modifier 
1 a partie II de Ia présente annexe en vue de 
tenir compte des changements qui pourraient 
être survenus. 

Le Comité d'experts prévu à l'article 8 de 
la Convention établira, au sitót que possible 
après sa constitution, la liste minimum des 
territoires statistiques isolés ou groupés qui 
devront être spécifiés dans les statistiques du 
commerce extérieur par pays, tout pays res
tant libre de remplacer l'une (ou plusieurs) 
des positions de cette liste minimum par la 
série complète des positions correspondantes 
figurant à la partie II de la présente annexe. 

Dans Ie tableaux statistiques indiquant, 
pour les diverses marchandises, les pays avec 
lesquel s Ie commerce desdites marchandises 
est pratiqué, ceux des pays avec lesquels Ie 
commerce n'est pas important pourront être 
groupés sous la rubrique " Au tres pays", sans 
autre spéci fication. 

Les marchandises consignées sur connaisse
ment avec faoulté d'option de déchargement 
ou "pour ordre", seront indiquées séparé
ment comme consignées "Pour ordre". 

VII. En raison de l'importance particu
lière que présente l'exactitude des statistiques 
monétaires, il sera dressé des tableaux spé
ciaux indiquant, en valeur et en poids, les 
importations et les exportations: 1 °. de !'or 
monnayé; 2°. de !'or en lingots, sous la for
me admise dans les règlements bancaires, et, 
3°. de ]'or sous d'autres formes. 

VIII. Dans Ie cas de pays pour lesquels Ie 
trafic du combustible de soute présente une 
réelle importance, il sera dressé des relevés 
indiquant les quantités (et, si possible, les 
valeurs), estimatives ou exactes, du charbon 
de soute et autres combustibles de soute, four
nis dans les ports du pays pou.r l'usage propre 
des navires servant au commerce extérieur. 
Les chiffres relatifs aux navires nationaux et 
aux navires étrangers seront, si possible, indi
qués séparément. En ce qui concerne les ports 
autres que les ports maritimes, Ie trafic du 
combustible de oute ne sera indiqué que dans 
les cas ou il présente une réelle importance. 

IX. Les relevés du commerce extérieur, 
prévus par Ia présente Convention: 

1 °. e devront pas comprendre: 
a) A l'exportation, les approvisionnements 

des navire nationaux; 

b) A l'importation, les produits de la 
pêche qui sont considérés comme production 
nationale par Ie pays ou ils sont débarquées . 

2° . Pourront ne pas comprendre: 
a) Les im portations et exportations, soit à 

titre temporaire, soit à titre définitif, de tou
tes les marchandises qui ne sont pas l'objet de 
transactions commerciales; 

b) A l'exportation, les approvisionnements 
des navires étrangers ; 

c) Les marchandises importées ou exµor
tées en quantités assez restreintes pour être 
considérées comme négligeables par rapµort 
à !'ensemble du trafic des mêmes marchan
dises. 

X. Les relevés du commerce exté rieur, pré
vus par Ie présente Convention, seront dres
sés pour l'année civ ile (ler janvier-31 décem
bre) et pour les mois du calendrier. 

éanmoins, tout pays auquel s'applique la 
présente Convention peut, en outre, maintenir 
une année .statistiqu~ différente de l'année 
civil e. 

PARTIE II 

LISTE DES PAYS1 

(Territoires statistiques) 

Note. - Les inclu.sions indiquées dans Ia 
colonne "A comprendre" ne sont pas complè
t-es, à mains d'être précédées du mot "Em
brassant". 

Pays 
N° (territ,oire A comprendre 

statistique) 

1 Albanie 
2 Allemagne 

3 Heligoland 
4 "Exclaves" 
5 Andone 
6 Autriche 

Enrope. 

Jungholz et Mittelberg (,,ex
claves" douanières de l'Au
triche). 
Non compris Ia Sarre, Heli
goland et les "exclaves" 
douanières badoises. 

douanières badoises 

Non compris le Liechten
stein, Jungholz (dans Ie Ty
rol) et Mittelberg (dans Ie 
Vorarlberg). 

7 Belgo-Iuxem - Embrassant: 
bourgeoise, a. Belgique, 
Union éco- b. Luxembourg. 
nomi1tue 

8 Bulgarie 
9 Danemark 

10 Iles Färoër 

Non compris Ie Groenland et 
les Iles Färoër. 

Dantzig, Ville libre de : 
voir No 26 

11 Espagne 

12 Estonie 
13 Finlande 
14 France 

Non compris les îles Cana
ries, Ceuta et Arnlorre. 

Monaco, Sarre. 
Non co1npris I' Algérie et 
Andorre. 
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15 Grèce 

16 Hongrie 

Crête, Samos, Lemnos, Chios, 
Mytilène, Mont-Athos. 

17 Irlande, Etat Libre d' 

18 I slande 

19 !talie Fiume, Zara et Sa.int-Marin. 
Non compris les îles de la 
mer Egée. 

20 lies italien- Embrassant Rhodes, Cos, Le
nes de la mer ros, Kalymnos, Symi, Scar
Egée panto, Castelrosso et quel

21 Lettonie 
ques autres. 

22 Lithuanie Memel (Klaipéda). 
Luxembourg, voir N°. 7 

23 Norvège· Non compris Je Spitzberg. 
24 Spitsberg 

(Svalbard) Les îles avoisinantes. 
25 Pays-Bas 
26 Pologne-Dantzig Embrassant : 

a. Pologne; 
b. Ville libre de Dantzig. 

27 Portugal Madère et les Açores. 

28 Roumanie 

Non compris les îles du Cap
Vert. 

29 Royaume- Embrassant l' Angleterre, l'E
Uni de Gran- cosse, Ie P ays de Galles, 
de-Bretagne l'Irlande du Nord et l'ile de 
et Irlande du Man. 
Nord 

30 !les anglo-normandes 
31 Gibraltar 
32 Malte Gozo et Comino. 

Sarre : voir N° 14 
33 Serbes, Croates et Slovènes, Royaume des 
34 Suède 
35 Suisse Liechtenstein. 
36 Tchécoslovaquie 
37 Turquie Embrassant: 

a. Turquie d'Europe; 
b. Turquie d'Asie (y compris 
Imbros, Ténédos et !les aux 
Lapins). 

38 Union des Embrassant : 
Républiques a. la partie européenne de la 
soviétistes République socialiste fédéra
socialistes tive des Soviets de Russie 
(Russie) (c.-a.-d., à l'ouest de l'Oural), 

plus les R.S.S. de la Russie 
Blanche et de l'Ukraine ; 

39 Afghanistan 
40 Bhoutan 

b. la partie asiatique de la 
R.S.F.S.R. (c.-à.-d., à !'est 
de l'Oural), plus les R.S.S. de 
la Transcaucasie (l'Arménie, 
Georgie et Azerbeidjan), du 
Turkmenistan (R.S.S. tur
comène--Aschkhabad, Merv, 
etc.) et de l'Uzbekistan 
(R.S.S. Uzbec--Samarcande, 
etc.) . 

.A.sle. 

41 Chine Kouan-Toung (territoire cédé 
à bàil au Japon-Daïren, 
etc.), Tien-Tsin (concession 
italienne), Mandchourie, Sin
Kiang (Kouldja, Kachgarie et 
Turkesta , Chinois) e Kiao
Tchéou (Tsingtao). 

• Non compris les possessions 
et concessions britanniques, 
franç<tises et portugaises, la 
l\fongolie, Ie Thibet et Ie 
Sikkim. 

42 Mongolie Embrassant Mongolie du 
centre et Mongolie extérieure 
ou du Nord-Ouest (Ourga, 
etc.). 

43 Hadramaout 
44 Hedjaz et Nedjed 
45 Irak 
46 Japon Karafouto (Sakhaline japo

naise), Archipel des Kouriles 
(Tchishima) et Okinawa (Ar
chipel Riou-Kiou) . 
Non compris Corée, Formo
se, Kouan-Toung et îles du 
Pacifique sous mandat japo
nais. 

47 Corée (ou Shosen) 
48 Formose (ou lies Pescadores (Bökotö) 

Taïouan) 
49 Koveit 
50 Nepaul 
51 Oman Guadar. 
52 Palestine 
53 Perse 
54 Siam 
55 Syrie 

56 Thibet 
57 Yemen 

Transi ordanie. 

Emhrassant : Syrie, Grand
Liban, Territoire alaouite et 
Djebel Druse. 

Dominions, Golonies, etc., 
britanniques : 

58 Aden Protectorat d'Aden, Périm 
et !les Kouryan-Meuryan. 
Non compris Socotora. 

59 Bahrein, lies 
60 Bornéo du Nord britannique 
61 Brunéi 
62 Ceylan 
63 Chypre 
64 Hong-Kong 

65 Inde 

lies Maldives. 

Nouveaux territoires Vieux 
Koun-Loung et nouveau 
Koun-Loung. 
Birmanie, Beloutchistan , 
Etats (indigènes) indiens; 
Etats frontières et territoires 
de tribus (Las Bela, Khelat, 
Tirah, Malakand, Dir, Swat, 
Bajore, Chitral, Buner, Khaï
ber, Kurram, vVaziristan, 
Sikkim, Towang, Naga et 
Mishmi Rills, Karenni et 
Etats Chans) ; 
Les Laquedives, Andaman et 
Nicobar. 
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Non cmnpris les possessions 
françaises et portugaises, et 
Aden et ses dépendances. 

66 Malaisie bri- Embrassant: 
tannique a. Etablissements des Dé

troits, c.-à-d. Singapour (avec 
l'île Christma9, les îles des 
Cocos ou K eeling) , Penaug 
(avec la province Wellesley et 
les Dindings), Malacca, La
bouan; 
b. Etats Mala.is fédérés (Pé
rak, Selangor egri Sembilan 
et P a.hang); 
r.. Etats Mala.is non fédérés 
(Kedah, Kelantan, Perlis, 
Trengganu et Johore). 

67 ara.wak 
68 Wei-Hai-Wei 

Possession dbl! Etats- Unis : 
69 Philippines 

Colonies, etc., françaisll8 : 
70 Eta blissements fran~ais de 

!'Inde Chandernagor, M.ahé, Kari
kal, P ondichéry et Yanaon. 

71 Indo-Chine Annam, Tonkin, Cochin-
fra nçaise chine, C11,mbodge, L11,os, Kou

ang-Tchéou-Ouan. 
T erritoire d'outre-m~r néerlandais : 

72 Indfls néer- Nouvelle-Guinée néerland11,ise. 
daises 
Colonies portugaises : 

73 Ind e : P os-
sessions por-
tugaises Goa, Damao et Diu. 

74 M:acao Iles Taipa et Colöane. 
75 Timor por- Ocussi et Ambeno (Lifou, 

t ugaise Sutrana, etc.), et Pulo Kam
bing. 

Afrlque. 

76 ,,;g:i,pte Presqu'île du Sinaï. 
Non compris Ie Soudan anglo
égiptien. 

77 Ethiopie (ou Abyssinie) 
78 Libéria 

Ceuta, Melilla, Alhucemas, 
Chafarmas, .Pénon de la 
Gomera. 

79 Ma.roe: Pré
sides et zone 
espagnoles 

Non compris Tanger . 
80 Ma.roe : Protectorat français 
81 Maroc: Tanger 
82 Soudan anglo-égyptien 

Colonie beige et territoire sous mandaf. : 
83 Congo beige 
84 Ruanda-Urundi (territoire sous mandat) 

Dominion, oolonies, territoires sous mandat 
etc., britanniques : 

85 Gambie 
86 ierra -Leone Colonie et protectorat. 
87 Cöte de !'Or Territoires nord et des 

Achanties. 
Non compris Togo, territoire 
sous mandat britannique. 

88 igéria. Lagos. 
Non compris Ie Cameroun 
sous mandat britannique. 

89 Togo, sous mandat britannique 
90 Cameroun, sous mandat britanni4.ue 
91 Sainte-Hélène Ascension. 
92 Tristan da Cunha 
93 Union Sud- Protectorat du Betchouana• 

Africaine I nd, Basoutoland et Souazi
la n . 
Non compris Ie Sud-Ouest 
africain, territoire sous man
dat, et Walfish Bay. 

94 Sud-Ouest Walfish Bay. 
africain, terri-
toire sous mandat 

95 Rhodésie méridionale 
96 Rhodésie du Embrassant Ie Bassin du 

Nord-Ouest Za.mbèze de la Rhodésie 
du ord. 

97 Rhodésie du 
Nord-Est 

Embrassant Ie Bassin du 
Congo de la Rhodésie du 
Nord. 

98 Nyassaland britannique 
99 Kénya et Ouganda 

100 Tanganyika, territoire sous mandat 
101 Zanzibar Pemba. 
102 Somalie britannique 
103 Socotora 
104 Maurice Dépendances (Rodrigues, 

Diego-Garcia , etc.). 
105 Seychelles Dépendances (Amirantes, 

etc.). 
Colonies, etc., espagnoles : 

106 Rio de Oro Adrar et Ifni. 
107 Iles Canaries 
108 Guinée es- Rio Muni, F ernando-Po, 

pagnole Annobon, Corisco, Grand 
Eleboy et P etit E leboy. 

Colonies françaises (territoires sous mandat, 
etc. : 

109 Algérie 
ll0 Tnnisie 
111 Mauritanie 
ll2 Sénégal Cercle de Dakar et dépen-

dances. 
ll3 Soudan français 
114 H aute-Volta. 
115 iger français 
116 Guinée française 
ll7 Cöte d'Ivoire 
US Dahomey 
119 Togo, sous ma.ndat frança.is 
120 Cameroun, sous mandat français 
121 Afrique- Embrassant: 

Equatoriale a. Le Gabon et Ie Moyen-
française Congo ; 

b. Oubangui-Chlii et Ie Tchad 
(y compris Ie Sahara français, 

122 Cöte fran
çaise des 
Soumalis 

Ie Kanem et Ie Ouadai). 
Obock, Tadjourah et Dji
bouti. 
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123 Madagascar 

124 Réunion 
125 Kerguelen 

Diégo-Suarez, Sainte-Marie, 
Nossi-Bé, Mayotte et Dépen
dances (Anjouan, Grande 
Comore, Mohéli, etc.). 

Iles Saint-Paul et île Am
sterdam ; îles Crozet,. 
Non compris la Terre Adélie 
et la Terre Wilkes. 

Oolonies italiennes : 
126 Libye Embrassant : 

127 Erythrée 

a. La Tripolitaine (Tripoli, 
etc.); . 
b. La Cyrénaïque (Benghazi, 
!'oasis de Djaraboub, etc.) . 

128 Somalie ita- La rivière Djouba et Kis-
lienne mavou. 
Oolonies, etc., portugaises : 

129 lies du Cap-Vert 
130 Guinée por-

tugaise lies Bissagos et Bolama. 
131 Sao Thomé et Principe 
132 Angola ( ou 

Afrique-Occi-
dentale portugaise) Le Cabinda. 

133 Mozambique Embrassant: 
(ou Afrique- a. Province du MozambiJ.ue; 
Orientale b. Territoire de la Compagnie 
portugaise) de Mozambique; 

, c. Le Nyassa portugais. 

Amérlque du Nord. 

134 Etats-Unis Non compris les territoires 
d'Amérique non coutigus (Alaska, Hawaï, 

Porto-Rico, etc.). 
135 Alaska 

Dominions britanniques : 
136 Canada 
137 Terre-Neuve Labrador. 

Oolonie danoise : 
138 Groenland 

Oolonie française : 
139 St.-Pierre-et-Miquelon 

Amérlque Centrale. 
140 Costa-Rica 
141 Cuba 
142 Dominicaine, 
143 Guatémala 
144 Haïti 

R épublique 

145 Honduras 
146 1\fox ique 
147 Nicaragua 
148 Panama 

149 Salvador 

La ville de Panama et Colon. 
Non compris la zone du Canal 
de Panama. 

Oolonies britanniques : 
150 Bermudes 
151 Bahamas 
152 Ilarbade 
153 Grenade 

154 J amaïque Cayes l\forant et Cayes Pedro 
155 Iles Caïmans 
156 Turques et Caïques 
157 Sainte-Lucie 
158 Saint-Vincent 
159 Sous Ie Vent, Embrassant : Antigua (avec 

I!es Barbude et Redonda), 
Saint-Christophe-Nièves ( avec 
Anguilla), Dominique, Mont
serrat, les iles Vierges britan
niques (avec Sombrero). 

160 Trinité et Tobago 
161 Honduras britannique 

Territoires des Etats-Uni8: 
162 Porto-Rico 
163 I!es Vierges Embrassant les anciennes 

des E tats- Antilles danoises . 
Unis 

164 Zone du Cristobal et Balbao. 
Canal de Non compris la ville de Pa-
Panama nama et Colon. 
0 olonies françaises : 

165 Guadeloupe Dépendanccs (Marie Galante, 
les Saintes, Désirade, Saint
Barthélémy, Saint-Martin, 

166 Martinique 
partie septentrionale). 

T erritoire d'outre-mer néerlanáais : 
167 Curaçao Iles Aruba et Bonaire, Saint

E ustache, île Saba, Saint
Martin (partie méridionale). 

Amérlque du Sud. 
168 Argentine 
169 Bolivie 
170 Brésil 
171 Chili 
172 Colombie 
173 Equateur 

174 Paraguay 
175 P érou 
176 Uruguay 
177 Venezuela 

Fernando de Noronh~. 
Ile de Piiques. 

lies Galapagos Archipel de 
Colon). 

· Oolonies bri/,a,nniques : 
178 Guyane britannique 
179 lies Falkland Dépendances (Géorgie du 

Sud, Arcades du Sud, Shet
lands du Sud, îles Sandwich 
du Sud, Terre de Graham, 
etc.). 

Oolonie française : 
180 Guyane française Cayenne. 

T erritoire d'outre-mer néerlandais : 
181 Guyane néerlandaise (ou Surinam) 

Océanle. 
Dominions, Oolonies, etc., britanniques: 

182 Australie Tasmanie, île Norfolk, île 
Lord Howe et île Macquarie. 
Non compris : la P apua (au 
trefois Nouvelle-Guinée bri-
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183 Papua 

184 ~ouvelle
Guinée (ter
ritoi re sous 
mandat 
australien) 

185 Nouvelle
Zélande 

tannique),la Nouvelle-Guinée, 
territoire sous mandat, et Ie 
Nauru. 
Autrefois "Rouvelle-Guinée 
hritannique". 
Archipei de Bismark (Nou
velle-Bretagne, etc.), ancien
nes îles Salomon allemandes. 

Ile Stewart ; îles Chatham et 
autres iles éloiguées, savoir : 
Kermadec, Bounty, Antipo
des, Auckland, Campbell, So
lander et Snares. 
Non compris : les îles de Cook 
et autres îles annexes, Samoa 
occidental, Dépendance de 
Ross, Nauru et îles de l'Union 
1Tokelau). 

186 Iles de Cook Embrassant : 
a. L'archipel de Cook (Raro
tonga, Mangaia, Atiu, îles 
Hervey, Aitutaki, Takut,ea, 
Mitiaro et Mauke ou Parry) ; 
b. Nioue (île Sauvage); 
c. Les autres iles annexes 
(îles Palmerston, îles Souva
roff, île du Danger ou Pu!m
puka, Rakaanga, Manihiki, 
.Penrhyn ou Tongareva et 
Nassau). 

187 Iles de l'Union (ou Tokelau) 
188 Samoa (ter- Non compri-~ les îles de l 'Union 

ritoire sous (Tokelau). 
mandat dela 
Nouvelle-Zé-
landel 

189 Iles :B'idji 
190 Iles Gilbert, 

et Ellice 

Rotouma. 
Ile de l'ûcéan, 1le :B'anning, 
île Christmas et île Washing
ton. 
Non compris 1es îles de l'Union 
(Tokelau). 

191 Iles Salomon britanniques 
192 Tonga, Protectorat, de (ou lies des Amis) 
193 Autres iles Pitcairn, Ducie, îles Phoe-

britanniques nix, Malden, Starbuck, Jar
de l'Océanie vis, Palmyra, 1les Baker (y 

compris Howland), île Caroli
ne (y comptis Flint et Vostok) . 

194 Nauru (territoire sous mandat,) 
T erritoire et Possessions des Etats-Unis : 

195 Hawaï Ile Wake. 
196 Guam 
197 Samoa américain Toutouila. 

Oolonies françaises : 
198 Etablisse

ments fran
çais de 1'0-
céanie 

199 èlfouvelle
Calédonie 

Embrassant : I!es de la So
ciété (Tahiti, etc.), tles Sous 
Ie Vent, de Tahiti (Houaheine, 
Raïatea, Bora-Bora, etc .) , 
Tuamotu (Makatea, etc.), îles 
Gambier, Marquises, îles Au
strales (Tubuaï, etc.), tles 
Rapa et Clipperton. 
Dépendances savoir : Iles des 
Pins, Archipel de Wallis, îles 

Loyalty, îles Chesterfield, îles 
Huon, île Walpole, île :B'utuna 
et île Alofi. 

Condominium franco -brita,nnique : 
200 Nouvelles- Iles de Banks et îles Torres. 

Hébrides 
Territoire sous mandat _iaponnais : 

201 Iles de 1'0- Embrassant : 
céanie, Ter- a. lies 1\farshall 
ritoire sous b. lies Carolines Orientales , 
mandat ja- c. lies Carolines Occidentales 
ponnais y compris les îles Palaos ; 

d. Iles Mariannes à l'excep
tion de Guam. 

202 Réglons arctlques 
Non compris: Spitzberg, 
Groenland et territoires rus
ses et canadiens . 

203 Réglons antarctlqnes 
Dépendance de Ross , T erre 
Adélie, Terre Wilkes. 
Non compris la Terre de Gra
bam. 

Pêche. 

204 Pêcberies de baleine: Nord 
205 Pêcheries de baleine : Sud 
206 Grande Non cornpi·is la pêche à la 

Pêche baleine. 

Approvlslonnements de navlres. 

207 Approvisionnements de navires étrangers 
(facultatif, et à l'exportation seulement). 

Combustible de soute et 
toutes autres marcbandises 
d'avitaillement. 

,,Pour ordre.'' 

208 "Pour ordre" (à l'exportation seulement) 
Embrassant : Marchandises 
consignées sur connaissement 
av€'c facult,'• d'option de dé
cha.rgement, ou "pour ordre". 

PARTIE III. 

1. Les tableaux statistiques visés au deu
xième alinéa de l'article 3 de la présente 
Convention et spécifiés ei-après, seront établis 
pour une pé riode de douze mois consécutifs . 

2. Ils comprendront un certain nombre des 
articles faisant partie des impartations et des 
exportations du territoire pour lequel ces ta
bleaux sont dressés, lesdits articles étant dé
terminés par la Haute Partie contractante 
intéressée. 

3. Les tableaux relatifs aux importations 
indiqueront, pour chacun des articles choisis 
aux fins de comparaison: 

a) Les pays d'origine ou de production; 
b) Les pays de consignation ou de prove

nance; 
c) Les pays d'achat. 
4. Les tableaux relatifs aux exportations 

indiqueront pour chacun des articles choisis 
aux . fins de comparaison: 
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a) Les pays de consommation; 
b) Les pays de consignation ou de destina

tion; 
c) Les pays de ven te. 
5. Dens les paragraphes 3 et 4, les expres

sions suivantes seront prises respectivement 
dans Ie sens défini ei-après: 

Par pays d'arigine ou de praductian, il faut 
entendre, s'i l s'agit d'un prndu it naturel, Ie 
pays ou il a été produit, et, s'i l s'agit d'un 
produit manufacturé, Ie pays ou il a reçu la 
forme sous laquell e il a été introduit dans Ie 
pays d'importation, étant entendu que Ie 
réemballage, Ie réassortiment ou Ie mélange 
ne constituent pas une transformation. 

Par pays de cansignatian ou de pravenance, 
il faut entendre Ie pays d'ou la marchandise 
a été expédiée originairement à destination du 
pays d'importation, avec ou sans rupture de 
charge en cours de transport, mais sans 
transaction commerciale dans les pays inter
médiaires, s'il en ex iste. 

P a r pays d'achat, il faut entendre Ie pays 
oà Ie vendeur exerce son activ ité commerciale. 

Par pays de cansa,nmatian, il faut entendre 
Ie pays ou la marchandise doit recevoir la 
destination en vue de laquell e elle a été pro
duite, ou celui dans lequel elle doit subir une 
transformation, une réparation ou un complé
ment de main-d'ceuvre, éta nt entendu que Ie 
réemballage, Ie ré sortiment ou Ie mélange 
ne con ti tuent pas une transformation ni un 
complément de main-d'ceuvre. 

Par pays de cansignatian au de destinatian, 
il faut entendre Ie pays à destination duquel 
la marchanclise est effectivement expédiée 
a vee ou sans rupture de charge en cours de 
transport, mais sans transaction commerciale 
dans les pays intermédiaires, s'il en existe. 

Par pays de vente, il faut entendre Ie pays 
ou l'acheteur exerce son activité commerciale. 

6. La pér iode de douze mois indiquée au 
paragraphe 1 c i-dessus commencera à cour ir 
pour chaque pays au plus tarcl Ie ler janvier 
qui suivra la date à laquelle la Convention 
entrera en vigueur en ce qui concerne ce pays. 

7. Aussitöt que poss ibl e après l'expiration 
de la période de douze mois visée au para
graphe précédent, les H autes Parties contrac
tantes intéressées adresseront au Comité d'ex
perts pré vu à l'article 8 un rapport indiquant, 
pour chacune des méthocles de class ification 
indiquées aux paragraphes 3 et 4, les avan
tages et les inconvénients de tout genre ré
vélés par l'expérience. 

8. Quand la Comité d'cxperts aura reçu 
des rapports de la moi t ié des pays pour les
quels la Convention est en vigueur à ce mo
ment, i I présentera, dans un clélai de trois 
mois, un avis sur les résultats de ]'examen 
de ces rapports. Cet avis sera communiqué 
aux gouvernements des Hautes Parties con
tractantes en vue d ' un accord complémentaire. 

ANNEXE II. 
STATISTIQUE DES P:tl:CHERIES. 

( Vair A rticl e 4.) 
La statistique des pêcheries doit indiquer: 
1 °. La quantité et la valeur de tous les 

produits de la pêche maritime (y compris les 

crustacés, les mollusques et les coquillages de 
toutes sortes) débarqués directement dans Ie 
pays, en distinguant les principales catégories 
de poissons, la nationalité des bateaux par 
lesquels ils sont débarqués; les relevés com
prnndront également, clans la mesure du pos
sibl e, les produits de l a pêche dans les eaux 
intérieures; 

2°. La quantité et la valeur des produits 
ci-dessus, importés d'autres pays et exportés à 
destination d'autres pays; 

3°. Si possible, la quantité des principaux 
produits de pêcheries préparés dans Ie pays; 

4°. Autant que possible, la quantité des 
poissons pris par des bateaux nationaux, que! 
que soit Ie lieu de débarquement, et la quan
tité des produits aqu icoles obtenus; 

5°. Le nombre des personnes s'occupant de 
la pêche, en donnant, autant qu'il est possible, 
la répartition par sexe et en indiquant s i la 
péche constitue l'occupation principale ou 
secondaire ; 

6°. Le nombre et les catégor ies des ba
teaux nationaux employés à la pêche mari
t irne et, si possible, à la pêche dans les eaux 
i ntérieures; 

7°. Autant qu'il est possible, les endroits 
d'ou proviennent les produits des pêcheries dé
barqués dans Ie pays et la durée du temps 
employé à la pêche de ces produits. 

ANNEXE III. 

STATISTIQUES MINIÈRES ET MËTAL
LURGIQUES. 

(Vair Article 5.) 
PARTIE I. - DISPOSITIO S GENERALES 
APPLICABLES A TOUTES LES STATIS

TIQUES MINIERES ET METAL
LURGIQUES. 

1. Les relevés de la production des mi
néraux s'appliqueront, sauf disposition con
traire, aux minéraux bruts, tels qu'ils sont 
extra its des mines, carrières, etc. 

2. Les rel evés indiqueront la production 
totale, en poids, de chacun des minéraux bruts, 
a ins i que: 

a) Pour chacun des minerais métalliques, 
Ie poids de chacun des métaux con tonus; 

b) Pour chacun des minerais non métalli
ques, Ie poids de chacun des éléments con
stitutifs essentiels, tels qu'ils seront déterminés 
par Ie Comité d'experts prévu à l'article 8 de 
la Convention ou par un sous-comité qui pour
ra être constitué à eet effet. 

3. Les relevés indiqueront non seulement 
la production de ]'ensemble du pays, mais 
aussi celle des principales régions productrices. 

4. Lorsque Ie poids est exprimé au moyen 
d'une unité autre que la tonne métrique, 
l 'unité employés a insi que Ie rapport entre 
cette unité et la tonne métrique devront être 
indiqués cla irement. 

5. Dans tous les cas ou il n'est pas pos
sible de recueillir des donuées exactes, telles 
qu'elles sont dófinies dans la présente annexe, 
il sera fourni des évaluations pou,· toute pro
duction de quelque importance. 
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PARTIE II. - DISPOSITIO S 
SPECIALES. 

A. Minéraux non 1nétaJliques. 

I. Charbon. 
Les relevés indiqueront Ie poids net du 

charbon et du l ignite, déduction faite des dé
chets non util isables après Je lavage et Je 
triage. 

Les relevés suivants seront fournis: 
1 °. Relevés mensuels indiquant: 
La production totale: a) de houille; b) de 

lignite; 
Le nombre de jours ouvrables du mois; 
L'effectif moyen du personnel, y compris Ie 

personnel employé au fond et à la surface, 
mais à l'exclusion du personnel administratif 
e·t technique et du personnel de bureau; 

L a production totale dans les entreprises 
minières, de coke, de briquettes de charbon 
et de briquettes de ligni te; 

2°. Relevés annuels indiquant: 
La production totale: a) de houille; b) de 

lignite; 
La production totale de coke, de briquettes 

de charbon et de briquettes de li gnite, y 
compris la production des établ issements au tres 
que les entreprises minières; 

L'effectif moyen du personnel employé: 
a) au fond, et b) à la surface; c) Ie total de 
ces deux groupes, en fournissant, autant qu'il 
est possible, des chiffres distincts pour les 
deux sexes et pour les adultes et les jeunes 
gens, a insi que pour Je personnel de l'exploi 
tation (y compris Ie personnel ouvrier de sur
veillance), d'une part, pour Ie personnel ad
ministratif et technique et Je personnel de 
bureau, d'autre part. 

II. Autres minerais non métalliques. 
Les relevés indiqueront la production to

tale du minerai extrait de toutes les mines, 
carrières et au tres exploitations; dans Ie cas 
de minerais tels que ceux de potasse et de 
soufre, les relevés indiqueront Je po ids total 
des é léments constitutifs essentiels. 

B. Minerai de /er et minette. 
Les relevés suivants seront fournis : 
1 °. Relevés mensuels indiquant: 
a) La production totale; 
b) L'effectif moyen du personnel (indiquer 

si les chiffres fournis comprennent Ie person
nel administratif et technique et Ie personnel 
de bureau); 

2°. Rel evés annuels indiquant: 
a) La production totale du minerai brut et 

cell e du fer contenu dans Je minerai, pour 
chacune des catégories suivantes: magnétite, 
hématite, minerai carbonaté, minerais ferro
manganèse, ferro-chroma et ferro-nickel. 

Les 1·elevés indiqueront également Je poids 
du manganèse, du chroma et du nickel con
tenus dans les minerais ferro-manganèse, ferro
chrome et ferro-nickel. 

Chaque pays devra s'efforcer d'obtenir des 
données sur Ie minerai de fer provenant du 
griliage des pyrites de fer, sur son poids total 
et sur Je poids de fer contenu. 

b) L'effectif moyen du personnel (indiquer 
si les chi ffres fournis comprennent Ie person-

nel administratif et technique et Ie personnel 
de bureau) . 

La question de la division éventuelle des 
minerais de fer en diverses catégories selon 
la teneur en phosphore, sera renvoyée à !'exa
men du comité prévu au paragraphe 2 b) de 
la partie I de la présente annexe. Le comi té 
donnera une définition des m inera is ferro
manganèse, ferro-chroma et ferro-n ickel , en 
tenant compte des propositions formulées par 
la Chambre de Commerce internationale dans 
son rapport présenté à l a Conférence de 
Genève. 

C. M inerais métall iques non ferreux. 
Les relevés indiqueront: 
a) La production totale du minerai extrait 

de toutes les mines, carrières et autres ex
ploitations et Ie poids du métal contenu dans 
Je minerai; 

b) L'effectif moyen du personnel ( indiquer 
si les chiffres fournis comprennent Je person
nel administratif et tech ique et Ie personnel 
de bureau). 

D. M étaux . 
I. Fer et acier. 

1 °. Fonte. - Les relevés suivants seront 
fournis: 

a) Relevés mensuels indiquant la produc
tion de chacune des catégories ei-après: 

Foute hématite (Ie comité m entionné au 
paragraphe 2 b) de la partie I de la présente 
annexe sera chargé de définir la limite de la 
teneur en phosphore pour cette catégorie en 
tenant compte des propositions formulées par 
la Chambre de Commerce internat ionale dans 
son rapport présenté à la Conférence de 
Genève); 

Fonte basique, pour la fabrication de l'acier; 
Ferro-alliages; 
Toutes au tres catégories de fonte; 
b) Relevés annuels indiquant, outre la pro

duction totale de chacune des catégories ci
dessus, la production de chacun des divers 
ferro-alliages (ferro-silicium, ferro-manganèse, 
etc.); 

c) Relevés annuels du nombre des hauts 
fourneaux ex istants pour la production de la 
fonte, en distinguant les hauts fourneaux, les 
fours électriques et les autres procédés de 
fabrication. 

Relevés mensuels indiquant, pour les mêmes 
catégories, Ie nombre des hauts fourneaux 
existants et des ha uts fourneaux en activité; 

d) R elevés annuels aussi complets que pos
s ible, indiquant les quantités de minerais de 
fer et de manganèse et de ferrailles utilisées 
pour la fabrication de la fonte. 

Le comité visé au paragraphe 2 b) de la 
partie I de la présente annexe, sera chargé 
de définir Je minerai de manganèse. 

2°. Acier, /er puddlé. - Les relevés sui 
vants seront fournis: 

a) Relevés mensuels de la production d'acier 
en indiquant séparément: 1 °. pour les lin
gots, 2°. pour Ie moulages en première fu
sion, les quantités produites en distinguant, 
dans chaque cas, les procédés de fab rication 
ei-après : 

Procédé Siemens-Martin: a) acide; b) ba
s ique; 
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Convertisseur: a) ac ide ; b) basique; 
Four électrique; 
Aut res procédés de fa brication (y compris 

la convei'sion d irecte du m inera i); 
b) R elevés mensuels de la product ion de 

fer puddlé; 
c) Relevés annuels du nom bre des fours, 

convert isseurs, etc. , existant dans Ie pays pour 
la production d' aoier et de fe r puddlé en 
d istinguant les d ivers p rocédés ment ionnés au 
p aragraphe a) ; 

d) R elevés annuels de la p roduct ion totale 
des scories de déphosphoration ; 

e) R elevés annuels aussi complets que pos
s ible, des quantités : 1°. de fon te · et 2°. de 
fe rra illes, employées pour la product ion des 
l ingots, des moulages en première fusion et 
du fer puddlé, en distinguant les d ivers pro
cédés de fabr ication ment ionnés au para
graphe a ) ; 

/) R elevés mensuels aussi détaillés que pos
sible des quan t ités de demi-produi ts et de pro
dui ts fin is. L e com ité vi sé au paragraphe 2 b) 
de la pa rt ie I de Ia présen te annexe établ ira, 
à eet e ffet , une classificat ion appropriée com
portant: 1 °. une li ste ind iquant les ca tégories 
cons idérées comme un minimum nécessa ire, 
et, 2°. une liste p lus complète des catégor ies 
considé rées comme dés irables. Le comi té ti en
d ra compte de la classification adoptée par la 
Chambre de Commerce internationale. 

II. A utres métaux. 
Les relevés ind iqueront la prod uction totale 

de fo nder ie. 

ANNEXE IV. 

R ECENSE MENT DE LA PRODUCTION 
INDU STRIELLE. 

(Vair Articl e 6.) 

l. P ériode su1· laquell e porte chaque enquête. 

Les chiffres fo urnis doivent en généra l se 
rappor ter à l' année civile . P our les entre
pr ises dont les comptes sont arrêtés à une 
da te autre que le 31 décem bre, on prendra 
les ch iffres a fférents à l 'année de compte dont 
la pi us grande partie sera com pr ise dans 
l 'année à laquell e se rapportera Ie recense
ment. 

2. Objet du recensenient . 

a) Le recensement de la production doit 
eng lober toutes les branches de l' activ ité in
d ustri elle, y compr is Ie bàtiment et les au tres 
modes de construct ion, les mines e t l a méta l-
1 urg ie. 

b) Pour Jes opérations qui se r attachent, 
pa r certa ins cótés, à ! ' industri e m anufactu
r ière, pa r d'autres à l' agricul ture, à la pêche, 
aux t ransports ou au co=erce (telles que la 
la iteri e, Ie lavage de la la ine, l 'abatage, des 
animaux, la scierie, ! 'emballage, etc.) , il 
faudra déterminer, dans chaque cas, si l a 
nature du trava il , son organisation, les pro
cédés employés Ie font ren t rer p lutót, soit 
dans !' industrie, soit dans l 'agriculture, les 
transports, etc., et si, dès lors, il doit ou non 
figu rer dans Ie recensement de !'industrie. 

3. Etablissements compris dans l' enquête. 

a) En principe, il faudrait être renseigné 
sur tous les établissements fai sant partie des 
industr ies compr ises dans Ie recensement, 
comme il est dit au pa ragraphe 2 c i-dessus, 
qu'il s appartiennent à des particu liers, à des 
sociétés c ivi les, anonymes ou coopératives, à 
l 'Etat ou à des a dm inistrat ions locales . 

b) E n rai son des difficultés p articu lières 
que présente la réunion de renseignements 
p récis et di gnes de fo i concernant de très pe
tites entrepr ises, dans tous les cas ou leur 
production totale sera relativement peu im
portante, par rapport à celle de !'indust r ie 
considérée, on se bornera à relever, en ce qui 
les concerne, les données les pi us simples et 
on éval uera, d' après ces données, les chiffres 
globaux à a jouter à ceux qui auraient été 
relevés dans les grands établi ssements. Ces 
estimations seront indiquées séparément. 

D ans Ie cas ou la production tota le des 
peti ts établi ssements et , notamment, des ate
liers de fam ille, représente une fract ion de la 
production d' une industri e trop g rande pour 
qu ' une telle évaluation so it suffisante, il y 
aura avantage à en préciser les éléments pa r 
des enquêtes spécia les, limitées a ux établisse
ments choisis comme les p lus typiques. 

c) Les réparations, Ie f in issage ou Ie tra
va il à façon, exécutés avec des m atéri aux 
fourni s par Ie client, devron t être compris 
cl a ns Ie recensement, sous réserve des indica
t ions du paragraphe b) c i-dessus. 

4. Uni tés sur lesquell es portera l ' enquête. 
Les chiffres fourn is doiven t être spéciaux à 

chaque établissement . Quand une même entre
prise exerce plusieurs industr ies dans des 
établissements distincts, ell e devra fourn ir sé
parément les chiffres relat ifs à chacun d'eux. 
Quand, dans un même établissement, il est 
exercé p lusieurs industr ies pour lesquelles il 
est ten u des comptabili tés di stinctes et qui , 
dans Ie pays, sont le plus souvent exercées 
séparément, il est dés irable que les chiffres 
so ient fourni s séparément pour chacune de 
ces industr ies. 

Cette séparation des comptes ne sera néan
moins pas nécessaire pour les ind ust r ies qu i 
ne sont que des accesso ires d' une industrie 
pri ncipale, comme, par exemple, l a répara
t ion des véh icules do nt ce l Ie-ei fa it usage. 

5. Elénients principaux de l 'enquête. 
A. Produi ts et dépenses. 

Pour év iter tout dou ble emploi dans les 
chiffres relatifs aux di fférentes phases de la 
prod uction d'un même objet dans des établis
sements d ifférents et aux valeurs créées dans 
chacu n d'eux, les pr incipes ei-après devront 
être observés : 

a) P roduits. - Les chi ffres relatifs aux 
quantités produ ites pourront être omis et les 
valeurs seules seront ind iquées, dans tous les 
cas ou Ie dénombrement complet des quan
tités impliquerait l'énumération d'un nombre 
excessif d'objets désignés indi v iduellement ou 
par t rès petits g roupes. 

Des chiffres spéciaux doivent être donnés 
pour ch aque classe de produi ts ayant une 
g ra nde importanoe dans la vie économique du 
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pays ou du district envisagé. Les subdivisions 
doivent étre poussées as ez loin pour que les 
quantité soient indiquées en unités adaptées 
à la nature des objets dont il s'agit. 

Les valeurs des divers produits cloivent être 
incliquées en monnaie, cl'après Ie prix au 
comptant, à !'époque et à l'endroit ou ils sont 
1 i nés aux acheteurs par Ie producteur ou par 
son personnol. Les procluits en cours de fa 
br icat ion au début et à la fin de l'année 
envisagée seront évalués d'après Ie prix des 
matét'iaux employés et du travail effectué à 
ce dates. Les produit fabriqués dan l'an
née et non vendus à son expirntion seront 
estimós au prix courant à cette date. 

Les marchanclises transférées d'un établ isse
ment à un autre appartenant au même pro
pri 'tai re, et pour lesquelles des renseigne
ment dist incts doivent être fournis d'après Ie 
paragraphe 4 ci-dessus, cloivent être évaluées 
au prix courant au moment du transfert. 

b) Matériattx employés. - Les quantités et 
la valeur des matériaux utilisé pour obtenir 
les produits visés au paragraphe a) ci-dessus 
doivent comprendre Ie matériaux employés à 
la réparation des bàtiments et de !'outi ll age 
affect.és à cette production, quand ces répara
tion sont effectuées par Ie personnel de 1 'éta
bli ement. Des chiffre spéciaux seront don
nés pour les matériaux Ie plus importants, 
matières premières ou demiproduits, pour les 
prix des combustibles, de l'énergie é lectrique 
ou autre, pour les outils remplacés et les 
emballages utilisés. Des restrictions corres
pondant à celles qui figurant au paragraphe 
a) ci-dessus, seront appliquées à l'indication 
des quantités et aux détails des énumérations. 

La valeur indiquée pom les matériaux sera 
Ie prix au comptant, à )'époque et au lieu de 
leur livraison aux acheteurs. Les produits en 
cours de fabrication, transférés d'un établis
sement à un autre appartenant au même p,·o
priétaire, seront évalués comme il est dit au 
paragraphe a) ci-dessus. 

c) TravattX donnés au dehors. - Pour cha
que établ issement compris dans Ie recensement, 
on doit indiquer la valeur et, si possible, la 
mesure en quantioo du travail confi é à 
d'autres établ is ernent , pour la comparai on 
avec les autres renseignements fournis . La 
valeur est Ie prix payé pour Ie travail. 

d) Charges de dépréciation. - L'indication 
des charges · relati ves à la destruction, à 
l'usure ou à la dépréciation des bätiments et 
de l'outillage, bien que constituant un é lé
ment de l'étude complète de la production, 
apparaît en pratique comme très difficile. 
sinon impossible à obtenir par les moyens 
d'information que comporte un recensement 
général de la production. Comme une indica
tion sur ce point est désirable pour une déter
m i nation satisfaisante des valeurs créées au 
cours de Ia fabrication, les amortissemcnts 
néce aires pour tenir compte de la déprécia
tion doivent être évalués approximativement, 
pour chacune des principal e industr ies, au 
moyen d'enquêtes spéciales portant sur des cas 
typiques. 

B . Facteurs de la production. 
a) P ersonnel. - Dans tous les cas ou !'on 

peut connaître Ie nombre des heures de tra-

vail du personnel pendant l'année à laquell e 
s'applique Ie recensement, ce chiffre donne la 
meilleure mesure de la quantité de main
d'~uvre utilisée. A défaut, il convient d'éva
luer l'effectif moyen du personnel employé et, 
à eet effet, de demander Ie nombre des per
sonnes occupées, à des dates assez rapprochées 
pour pe,mettre d'ótablir une moyenne satis
fa isante. Il faut d istinguer les adul tes, les 
enfants, les hommes et les femmes. Des ch if
fres spéciaux pour Ie personnel dirigeant ou 
administratif et pour la main-cl'amvre sont 
clésirables, si l'organisation de l'entreprise 
comporte leur spécialisation. Le personnel cli
rigeant cornprencl les propriéta ires gérant 
eux-rnêmes leur entreprise, Ie personnel de 
bureau et Ie personnel technique (par exem
ple les de sinateurs, clans la construction mé
canique). 

Lorsque Ie travail cl'un établissement indus
trie! est effectué en partie par du personnel 
travaillant à l'usine ou au bureau, en partie 
par des travailleurs à clomicile, ou quand 
l'établissement garde en réserve du personnel 
payé, des chiffres spéciaux do ivent être clon
nés pour les travai ll eurs à dom icil e et pour Ie 
personnel en réserve. 

b) Outillage . - Les chiffres concernant 
l'équipement mécanique d'une usine doivent 
indiquer la pui ance en chevaux-vapeur ou 
kilowatts de machines employées clans les 
atel iers et usines, en clistinguant les types 
principaux ( vapeur, gaz, essence, énergie hy
clraulique ou é lectr ique, etc.). Pour chaque 
industrie, l'inclication des types de machines 
employées qui la caractérisent est désirable. 

Les machines habituellement en activioo 
pendant l'année envisagée doivent être cl is
tinguées des machines qui ne sont pas habi
tuellement utilisée . 

c) Salaires. - Quoique les chiffres relatifs 
aux salaires ne soient pas un ' lément e sen
tiel du recensement de la production indus
trielle, il est néanmoins très important de 
connaître Ie total de salaires et traitements 
payés pendant l'année du recensement; ces 
renseignements acl clitionnels augrnenteront 
beaucoup la valeur des conclusions tirées de 
l'étucle des résultats du recensement. 

cl) Capital engagé dans l'industrie. - Des 
renseignements sur ce capita! seraient forL 
utiles pour l' évaluation des amortissements, de 
1 a puissance de production, etc. Mais un re
censement de Ia procluction n peut pas four
nir les moyens d'obtenir, dans tous les pays, 
des rense ignements satisfa1sants sur ~e point. 

6. S ecret des renseignements ob tenw,. 
Le personnel employé aux recensernents cloit 

garder Ie secret sur les renseignements par
ticul iet à chaque entreprise. 

Bien que l'intórêt général doive toujours 
prédorniner, il importe de tenir compte des 
considérations légitimes d'intórêt privé qui 
s'opposent à toute publication des renseigne
ments fournis, ou à leur communication à 
toutes pe1 onnes autres que les employés au 
recensernent. 

Il est dósirable que les lois autorisant la 
réunion des documents nécessaires pour Ie 
recensement, édictent des pénal it,és pour toute 
violation du secret. 
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7. P ériodicité des enquêtes. 
Il est désirable qu'un recensernent de la 

production industrielle ait l ieu à des inter
valies ne dépassant pas dix ans. Si ces re
censernents ne sont pas effectués à des dates 
rapprochées, par exernple à des intervalles 
n'excédant pas deux ans, des chiffres annuels 
ou rnensuels concernant la production brute 
des principales industries de chaque pays con
stitueraient une base utile pour apprécier la 
situation aux époques intermédiaires; ils per
rnettraient, en outre, de déterminer la situa
tion de l' année du recensement dans Ie cycle 
économique. 

8. Recensements pa.rtiels. 
D ans le cas ou certa ins pays voudraient 

établir l a statistique, en quantité et en valeur, 
de certaines productions, sans entre-prendre 
Ie recensement général, il leur est recomman
dé d'appliquer les règles des paragraphes 1, 
3, 4, 5 A, a) et b) ci-dessus. 

ANNEXE V. 

INDICES DE L'ACTIVITË INDUS
TRIELLE. 

( Voir Article 7.) 
I. Les relevés concernant les variations de 

l'activité industrielle devraient, dans la me
sure ou les conditions techniques des différen
tes industries Ie permettent, faire connaître la 
production non seulement en valeur, mais 
a ussi en quantité. 

II. Quand il ne peut être obtenu aucune 
donnée sur les quantités et les valeurs, ou à 
titre de cornplémeiit à ées données, lorsqu'elles 
ex istent, il y aura de fournir d'autres indices 
de l' activité industrielle. 

Pour ces indices, il conviendrait d'employer 
les données ei-après, relatives à divers fac
teurs de la production, sous les réserves men
tionnées à ]'annexe IV, afin d'assurer l 'inter
prétation correcte des relevés: 

a) Matières premières utili ées dans !'in
dustrie en question; 

b) Outillage en activité et, s'il y a lieu, 
ses rapports avec !'outillage installé (hauts 
fourneaux, métiers-heures, broches-heures, 
etc.); 

c) Force motrice (kilowatts-heures, che
vaux-vapeur, consommation de charbon pour 
la production de l'énergie, etc.) ; 

d) Travailleurs effectivement employés 
(nombre des ouvriers, personnel technique et 
adm inistratif, nombre de jours ou d'heures de 
travail, total des salaires payés). 

III. En outre, il y aurait intérêt à fournir 
Jes renseigneinents ei-après, b ien qu' ils ne se 
rapportent pas directernent à la production de 
la période envisagée: 

a) Commandes reçues (val eur et, autant 
que po sible, quantité des produits comman
dés pendant cette période) ; 

b) Quantité et valeur des ventes pendant 
ladite période; 

c) Quantité et valeur des cornmandes res
tant à exécuter à la fin de cette période. 

Ces rense"ignements sant particulièrement né-
L. & S. 1932. 

cessaires quand les données mentionnées aux 
paragraphes I et II font défaut. 

IV. En vue des comparaisons internationa
les, il conviendrait de commencer par établir 
des relevés et des indices de la production 
pour les industries ei-après, dans tous les 
pays ou elles ont une importance suffisante : 

1. Industrie minière (pétrole brut, char
bons et autres combustibles; minerais métalli
ques et autres minéraux); 

2. Industr ies métall urgiques: 
a) Hauts fourneaux et aciéries; 
b) Forges, laminoirs et tréfileries (fer et 

ac ier); 
c) Fonderies, larnino irs et tréfileries (autres 

métaux); 
3. Les industries mécaniques suivantes: 
a) Construction de navires en acie r ; 
b) Locornitives; 
c) Matériel roulant des chem ins de fer; 
d) Autornobiles; 
4. Industries texti les (filature et tissage): 
a) Coton; 
b) Laine; 
c) Soie; 
d) Soie artificielle; 
e) L in ; 
/) Chanvre, y compris Ie phormium; 
g) Jute. 
Afin d' avoir non seulement une comparai

son internationale entre les industries les plus 
importantes des divers pays, mais aussi une 
juste idée de l'activité industrielle totale de 
chacun d'eux, il faudrait joindre aux indus
tries ci-dessus celles qui sant énumérées c i
ap rès, ou quelques-unes d'entre elles, choisies 
à raison de leur irnportance dans Ie pays et de 
la possibili té d'obtenir des renseignements: 

1. Industries soumises généralement à des 
droits d'accise: 

a) Brasseries; 
b) Distillation de boissons a lcooliques; 
c) M anufactures de tabac; 
d) Fabrication et raffinage du sucre; 
e) Fabrication des allumettes; 
2. Minoteries; 
3. Extraction d 'huiles végétales; 
4. Fabrication du savon; 
5. Tanneries; 
6. Fabrication de chaussures; 
7. Raffinage du pétrole; 
8. Fabrication d'engrais artificiels; 
9 . . Fabrication de pàtes de bois; 

10. Fabrication de papiers et carton; 
11. V erreries ; 
12. Fabrication du cirner,t; 
13. Briqueteries et tuileries. 
V. Les relevés des quantités prnduites, ou, 

à defaut de données suffisantes sur ces quan
tités, les indices de leurs var iations, devraient 
être établis chaque mais. Si !'on doit se bor
ner à des indices mensuels indi rects, il fau
drait avoir, au mains une fo is par an, une 
statistique des quantités. 

VI. Il faudrait encourager les organisations 
autonomes publiques ou privées, les institu
tions scientifiques et les organisations ou as
sociations industrielles à réunir des statisti
ques remplissant les condit ions énumérées ci
dessus, en sus des statistiques établies par les 
services administratifs officiels. 

22 
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VII. Il est essentie! que des mesures soient 
prises pour donner aux personnes à qui se
ra ient demandés les éléments de la statistique, 
la certitude que Ie secret sera gardé sur les 
détai ls fournis. 

VIII. Les tableaux publiés pour ch aque 
industr ie devraient définir avec précision l a 
nature de cette industrie ( pricipaux objets 
produits et procédés mis en ceuvre) faire con
naître si !'industrie tout entière est englobée 
dans la statistique et, dans la négative, indi 
quer quelle fraction approximative de !'en
sembl e de cette industrie y est comprise. Les 
résultats du recensement de la production 
pourraient être util isés à eet effet. Au cas ou 
Je cadre des statistiques annuels différerait de 
cel ui du recensement, les écarts résultant de 
ce fait devraient être expliqués. 

ANNEXE VI. 
(Voir Protocole, I, 6°.) 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES 
STATISTICIENS AGRICOLES DE LA 
NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L'I STITUT INTERNATIONAL 
D' AGRICULTURE 

et 

FORMULAIRE-TYPE POUR LE RECEN
SEME T AGRICOLE MONDIAL 

avec 

RÉSOLUTIONS S'Y RÉFÉRANT. 
(A nnexés à titre documentaire.) 

Rapport de Ia Commlssion des Statistlcleus 
agrlcoles de la neuvlèrne Assernblée géné 

rale tle l'Iustltut lnternatlonal 
d' Agriculture. 

l. Date à laquell e le recensement dev1·ait 
être fait. 

Pour ce qui a trait à l'année du recense
ment, une longue discuss ion eut lieu; mais il 
a été décidé à la fin de ne pas apporter de 
changement à la recommandation précédente, 
que Ie recensement dans l'hémisphère septen
trional devrait se rapporter aux cultures ré
coltées dans l 'année solaire 1929 et dans l ' hé
misphère méridional aux cu ltures récoltées dans 
l'année du l er juillet 1929 juqu'au 30 j uin 
1930. La date effective, ou la période de l' an
née, dans l aquell e Ie recensement devrait être 
fait, est surtout importante pour ce qui con
cerne Ie bétail, <lont les effectifs peuvent pré
senter de très grandes différences, selon les 
différentes saisons de l'ann ée. S'il était pos
sible, il serait désirable de pouvoir obtenir 
des données se rapportant aux deux époques 
sa isonnières de l 'année, dans lesquelles Ie bé
ta il se trouve à son maximum et à son mini
mum, et ceci est un point que les autorités 
chargées du recensement dans chaque pays, 
devraient tenir présent. Par exemple, !à ou 
il existe une différence substantielle quel 
conque dans les effectifs du bétail selon les 
différentes saisons, il est sans doute très dé
sirable que !'on indique si les résultats du re
censement se rapportent à une période de 
maxim•a ou de minima et quelle est la varia
tion probable. 

La Comm ission a nommé une Sous-Commis
sion pour ] 'examen de cette question et les 
concl usions présentées peuvent être résumées 
ainsi: 

Pour ce qui concerne !'époque de l'année à 
l aquelle on devrait fa ire Ie recensem ent du 
bétail , ch aque Etat serait libre de faire Ie 
recensement à !'époque qui lui paraîtrait la 
plus opportune. 

Dans Ie but d'avoir des chiffres comparables. 
chaque Etat, en se basant sur I es résultats du 
recensement, devrait faire l'évaluation de l'ef_ 
fectif maximum et de l'effectif minimum de 
chaque espèce de bétail pendant I' année. 

Pour donner à cette éval uation une base 
sûre, il est nécessaire que Ie bétail soit clas
sifi é par àge, ainsi qu'il est proposé da ns Ie 
formulaire-type. 

2. B ois et Forêts . 
La Commission de 1926 avait été d 'avis que 

Ie formulaire-type devrai t contenir une ques
tion contenant la superficie boisée comprise 
dans les exploitations agricoles, Le Congrès de 
sylviculture recommanda qu'en p lus de la 
superficie bo isée, on essayàt d 'établir la quan
tité de bois coupé dans les exploitations en 
1929. Dans la présente Commission on a fait 
remarquer que l'agriculture et la sylvicul ture 
sant étroitement liées entre elles, surtout dans 
les pays de l'Europe. Si Ie recensement agri
col e était limité seulement aux bois et forêts 
qui se trouvent dans les exploitations agrico
les, ou bien qui en dépendent, il y aurait de 
grandes superficies boisées qui ne seraient pas 
relevées, de façon que la superficie boisée 
relevée aurait peu de signification. 

D'autre part, la difficul té d'obtenir des don
nées concernant la superficie boisée qui ne 
fait pas partie des exploitations agricoles, a 
é té mise en évidence particul ièrement en vue 
des dépenses supplémentaires qui en dérive
raient et aussi du fait que Ie relèvement de 
statistiques sur la production forestière de
mande des connaissances techniques spéciali 
sées. Vu la grande divergence des opinions, l a 
Commission a nommé une Sous-Commiss ion , 
qui a. recommandé l'adoption du questionnaire 
su ivant, soit pour les bois et forêts qui sant 
compris dans les exploitations agricoles, soit 
pour ceux qui en sont exclus: 

1. Superficie boisée, distinguée en taillis et 
autres formes. 

2. Quantité de bois coupé en 1929: 
a) Total pour tous les usages: 
b) Bois employé comme combustible, y 

compris Ie bois destinÁ à la fabrication du 
charbon de bois; 

c) Bois destiné à la préparation de l a pàte. 
3. Au tres produi ts forestiers: 
a) Produits directement ou indirectement 

destinés à l 'alimentation humaine; 
b) Procluits servant au tannage ou à l a 

fabricat ion d'extra its tanniques; 
c) Caoutchouc (pas d ans les plantations); 
d) Résines et produits résineux; 
e ) Produits non compris dans les cl asses 

p récéd en tes. 
En ce qui concerne les bois et forêts qui ne 

sont pas cornpr is d ans les exploitations agri 
coles, il a été suggéré de limiter Ie recense
ment aux forê ts en exploitation, tout en in-
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vitant les gou~ernements à {ournir une esti
mation de Ia superficie des a utres ten es boisées 
qui se trouvent sur leurs tenitoires. 

3. Elaboration et classijication des résultats 
dJu recensement. 

La Commission a exprimé ! 'avis que les 
gouvernements des di fférents pays devraient 
être invi tés à classifier les résultats du r e
censement par l 'étendue des exploitations. 
Chaque pays serai t libre d' adopter l a classi
fication , par groupements qui lui semble l a 
plus adaptée à ses conditions particulières; 
maïs dans Ie hut d'obtenir l a comparabili té 
internationale des données, il est dési rable que 
les groupements choisis puissent permettre 
u ne classification entre les limi tes suiva ntes: 

1 h a et au-dessous, 

au-dessus de 1 
" 

jusqu' à 5 ha y compris 
5 10 

10 20 
20 ,, 50 

" 50 
" 

100 
100 200 

" 200 
" 

500 
500 

" 
1.000 

" 1.000 
" 

2.500 
" 2.500 

Les pays qui n'emploient pas Ie système 
métrique dans Ie relèvement des superficies, 
se serviront naturellement de leur propre sys
tèm e de mesures, mais il s devraient, autant 
que possible, a dopter une cl assification <lont 
les groupernents correspondent, dans la me
sure du possible , aux groupements de l a clas
sification susm entionnée. L'Institut, si possi
ble fera les corrections nécessaires pour ren
dre' les données exactement comparables du 
point du vue international. D ans quelques 
pays les groupements qui se trouvent vers l a 
fin de l a class ification, c'esWt-dire les plus 
grands, pourront difficil ement être applica
bles, m a is il est nécessaire de pourvoir aussi 
a ux pays ou les exploitations couvrant une 
très grande étendue sont fréquentes. 

4. Limite minimum de la superjicie relevée. 

Dans Ie formulaire-type, on suggère que 
seulement les exploitations d'un hectare et 
au-dessus, ou celles qui produisent plus de 100 
doll a r s pa r an, soient relevées dans Ie recen
sement, quoique, natureJlement, tous les pays 
soien t li bres de fa ire entrer dans leur recen 
semen t aussi les exploitations au-dessous de 
cette l im ite de superfici e, s 'il s Ie cro ient dési
rable. La Commission a été d' avis que l a 
limite de l a valeur de l a production appor
terait d'inutil es difficul tés et que puisque 
plusieurs pays ont exprimé Ie dés ir de pou
voir obtenir des informations concernant les 
exploitations d'un hectare ou a u-dessous, il 
serait mieux d'enlever toute limite. D ans Ie 
cas des pays qui ne dema ndent pas d'infor
mations au sujet des exploitations jusqu' à 
cette limi te , on est d' av is qu ' il serait util e 
qu' il s puissant fournir une estimation de l a 
superficie et de la production de ces exploi
tations. 

Un point important par rapport à ce sujet, 
est la question de la comparabilité entre les 

exploitations dans les différents groupementsr 
à cause de la variété dans les caractéristiques 
des terrains. S i l'on prenait comme facteur
déterminant l a superficie totale de l 'exploita-• 
tion, il faudrai t reconnaître que cette super-• 
fi cie totale peut, dans quelques cas, compren°
dre aussi des superficies incultes destinées au 
pà turage, des montagnes, des terrains boisés. 
et même des terra ins ent ièrement improduc
tifs. Toutefois, la Commission n' a pu trouver 
aucun moyen d'év iter que la classitïcation 
soit basée su r la superficie totale des exploi 
tations et, par conséquent, ce principe a été 
a dopté. 

5. Cultures multiples et assóciées. 
La Comm ission a décidé sur cette question 

de ne 1·ien a jouter a ux suggestions qui se 
trouvent dejà dans Ie formulaire-type .. 

6. Méthode d' estimation de la productionv 
agricol e. 

La Commission s'est trouvée d 'accord sur 
cette question que les éclaircissemen ts qui se 
trouvent déj à da ns Ie formula ire-type ne de
mandent aucune modification. 

7. Classification du bétail . 

Sur ce sujet une discussion a eu lieu qui a 
abouti à une proposition d'ajouter à l a partie 
supplémentaire du formu laire-type une re
cornmandation pour que les différents pays 
qui ont la possibi li té de Ie faire obtiennent 
des informat ions quant à l'e ffectif des bovins 
purs des di verses races, des bovins croisés et 
des bovins des races locales. 

En ce qui concerne l a volai ll e, il a été 
relevé que les données pourra ient présenter 
de grandes variations, selon les différentes 
époques auxquell es Ie recensement aura l ieu, 
et on a pensé que Ie formulaire-type devrait 
être corrigé de telle façon qu' il résulte clai re
ment qu'on devra relever, par exemple, tous 
les canards, y compr is a ussi l es canetons, e t 
ainsi de mêm e pour les autres espèces de vo
la illes. 

Il est désirable que les poussins et les autres 
espèces de volaille en bas age soien t relevés, 
si poss ibl e, séparément. 

L a classification à adopter pour les bovins 
et surtout l a question concernant les vaches 
laitières (Nos. 5 et 6, Section 4, du formu-
1 ai re-type) a donné l ieu à une longue discus
s ion. Uune · Sous-Commission fut expressément 
nommée et ell e a recommandé l a cl assifica
tion suiva nte à l a place de celle qui se trouvc 
dans Je formul a ire-type: 

'1 °. B ovins au-dessous d'un an; 
2° Génisses et vaches d'un an et a u-dessus: 
a) Servant à l a production laitiè re; 
b) Servant excl us ivement à l a reproduc-

tion; 
c ) 
30_ 
40_ 

Autres ; 
Taureaux d'un a n et au-dessus; 
Autres bovins d'un a n et a u-dessus. 

8. Corrélation des résultats du recensement 
avec les caractéristiques géographiques 

et autres. 
Tout en reconnaissant l'intérêt que présente 

ce sujet, on a considéré qu'il devrait être 
tra ité au moyen d'enquêtes spécia les et pas 
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néces airement en connexion avec Ie recense
ment. 
9. M éthode á'estimation de la production de 

la vianàe de boucherie. 
Cette question a été prise en considération 

par Ie Conseil international scientifique agri
cole et la présente Commission a recommandé 
d'adopter les conclusions qui ont été présen
tées par lui et qui sont les suivantes: 

"Etant donné la diversité de l'organisation 
stati tique des différents pays adhérents à 
l'Institut international d'Agriculture, il n'est 
pas considéré comme opportun de recomman
der dès maintenant l'adoption d'une méthode 
particulière pour l'établis ement de la sta
tistique de la production et de la consomma
tion de la viande. Toutefois, il est désirable 
d'attirer l'attention sur les points suivants, 
qui sont basés sur l'expérience acquise par les 
pays ayant déjà établi cette statistique: 

"a) Que la statistique de la productio_n 
soit mise en rapport avec l 'effectif du béta1l 
relevé annuellement au moyen de recense
ment ou d'estimation; 

"b) Que dans les pays dans lesquels il 
n'existe pas à présent une statistique annuelle 
pour Ie bétail, l'effectif soit estimé périodi
quement d'après les meilleures sources d'in
formation disponibles, parmi, lesquelles les 
données du recensement immédiatement précé
dent; 

"c) Que dans les pays dans lesquels les 
animaux sant abattus sous Ie controle des 
autorités dans des abattoirs publics, on se 
serve des données résultant de ce controle 
pour établi r Ie nombre des animaux abattus, 
ainsi que Ie poids net moyen en vue d'utiliser 
ces ré ultats pour estimer la production et la 
consommation de la via ode; 

"a;) Qu'en vue d'estimer la production de 
la viande des animaux abattus dans les fer
mes ou dans les abattoirs non soumis au con
trole ou à l'inspection des a utorisés, des don
née semblables à celles indiquées au point c) 
soient obtenues au moyen d'enquêtes spécia les 
ou comme réponse à des questionnaires spé
ciaux portant sur Ie pays tout entier ou se 
rapportant à des localité déterminées et ty
piques qui peuvent être prises comme base 
pour estimer les totaux du pays entier; 

"e) Qu'en vue d'obtenir l'estimation de la 
consommation, il soit tenu compte des im
portations et des exportations de la viande et 
que chaque fois qu'il est nécessaire, on attire 
l'attention des autorités préposées aux doua
nes sur l'opportuni té d'adopter une class ifica
t ion qui dósigoe clairement les quantités de 
v iande de chaque espèce d'animaux importées 
et exportées." 

En ce qui concerne cette question, la Com
mission a adopté une recommandation pour 
que les pays adbérents à l'Institut, ou qui 
participent au recensement mondial, commu
niquent à l'Institut, autant qu'il est possible, 
les données annuels sur les stocks du bétail 
sur l'augmentation ou la diminution des ef
fectifs, sur la mortalité, etc., et que ces don
nées soient publiées par l'Institut sans déla i. 

10. M-ain-d' reuvre. 
Il a été établi que la question concernant 

Ie nombre des personnes employées tempo
rairement à la date du recensement soit trans
po ée de la première partie du formulaire
type à la partie supplémentaire, comme une 
question facultative. 

En outre, il a été convenu qu'il est désira
ble d'obtenir des informations sur la main
d'amvre temporaire employée pendant l' an
née. Mais puisque les renseignements sur Ie 
nombre des personnes employées temporaire
ment peuvent induire en erreur, on a suggéré 
d'obtenir, si pos ible, Ie nombre de journées 
de travail accomplies (c'est-à-dire journées
homme) et on a proposé Ie questionnaire sui
vant: 

Nombre de journées de trava il accomplies 
dans l'exploitation pendant l'année agricole 
1928-1929: 

a) Par Ie personae! { de 15 ans et { M. 
au-dessus F. permanent 

au-des ous de 15 ans 

b) Par Ie personnel { de 15 ans et { M. 
au-dessus F. temporaire 

au-dessous de 15 ans 
La Commission a été d'avis qu'il sera it 

aussi dés irable que chaque pays introduise 
dans Ie rapport sur son recensement, un bref 
exposé sur toute variation saisonnière ou ex
ceptionnelle, existant à !'époque du recense
ment dans la main-d'ceuv1·e temporaire, et 
indique en même temps jusqu'à que! point 
les donoées relevées peuvent être considérées 
comme étant représentatives. 

ll. Autres questions. 
Un certain nombre de modifications a lil· 

troduire dans Ie formulaire-type ont été dis
cutées et il a été convenu qu'on apporterait 
certains changements au formulaire-type, 
quand il sera réimprimé. 

Un point qui intéresse les pays tropicaux et 
subtropicaux, c'est la proposition que, dans 
ces pays, on obtienne séparément les informa
tions qui concernent la production des exploi
tations appartenant aux iodigènes de celles 
qui appartiennent à d'autres personnes (c'est
à-dire non indigène ) . 

Une recommandation fut aussi adoptée pour 
que les pays qui ont appliqué des méthodes 
de réforme agraire soient invités à introduire 
dans leur recensement des questions dans Ie, 
but de savoir si, comme résultat de la réforme 
agraire, l 'étendue de chaque exploitation a 
augmenté ou diminué, ou bien si l'exploita
tion a été nouvellement créée. 

12 octobre 1928. 
Le rapporteur, 

H . J. Thompson. 

Formulalre -tyI)e 1>onr Ie recensement 
agrlcole mondlal. 

I. Observations préliminaires à l'usage des 
Gouvernements. 

a) Oontenu dJu formulaire-type. 
Le formulaire-type suivant est destiné aux 

deux hémisphères, y compris les tropiques, et, 
par conséquent, i I envisage des cultures ou les 
espèces de bétail qui n'exitent pas dans un 
pays mais qui n'existent pas dans d'autres. Il 
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est entendu que les cultures ou les espèces de 
bétail qui n'existent pas dans un pays déter
miné ne seront pas insérées dans son ques
tionnaire. 

D'autre part, chaque pays est libre d'ajou
ter d'autres cultures et objets et d'élargir les 
questions de façon à obteni r toutes les in
fotmations supplémentaires qu'il pourrait dé
sirer. 

b) Superficie niini1num. 
Aucune limite n'est plus uggérée, quant à 

la superficie minimum des exploitations agri
coles à relever par Ie recensement. D ans Ie 
cas des pays qui ne relèvent pas les exploita
tions d'un hectare et au-dessous, on est d'avis 
qu'une estimation de la superfi_cie et de_ la 
production globales de ces pet,tes explo1ta
t ions serait très utile. 

c) Période à laquelle les questions du re
censem ent se réfèrenl;. 

Le recensement dans l'hémisphère septen
trional devrait se rapporter aux cultures ré
col tées dans l'année solaire 1929 et dans l'hé
misphère méridional aux cu ltures récoltées 
dans l'année du ler juillet 1929 jusqu'au 30 
juin 1930. La date effective, ou la période d_e 
l'année, dans laquelle Ie recensement devra1~ 
être fait est surtout importante pour ce qut 
concerne Ie bétail, dont les effectifs peuvent 
présenter de très grandes différences, selon 
les différentes saisons de l'année. S'il était 
poss ible il serait désirable de pouvoir obtenir 
des don'nées se rapportant aux deux époques 
saisonnières de l 'année, dans lesquelles Ie 
bétail se trouve à son maximum et à son 
minimum, et ceci e t un point que les autori
tés chargées du recensement dans chaque pays, 
rlevraient tenir présent. Par exemple, là oû 
il existe une différence substantiell e quelcon
que dans les effectifs du bétail selon les dif
férentes saisons, il est sans doute très désirable 
que ]'on indique si les résul tats du recense
ment se rapportent à une période de niaxima 
ou de minima et quelle est Ia variation pro
bable. 

P our ce qui concerne !'époque de l'année à 
laquell e on devrait faire Ie recensement du 
hétail, chaque Etat est libre de faire Ie re
censement à !'époque qui lui paraît la plus 
opportune. 

Dans Ie but d'avoir des données comparables 
entre elles, chaque Etat, en se basant sur les 
résultats d,1 recensement, devrait faire l'éva
luation de l'effectif maximum et de l'effectif 
minimum de chaque espèce de bétail pendant 
l'année. 

Pour donner à cette évaluation une base 
sûre, il est nécessaire que Ie bétail soit clas
sifié par age, a insi qu'il est proposé dans Ie 
formulai1·e-type. 

d) P,·oduction. 
Un des buts essentiels du recensement est 

d'obtenir des chiffres aussi exacts que possible 
sur les quantités de chacun des produits ob
tenus par les récoltes, les bois et forêts et Ie 
bétail dans l'année du recensement. Ce but 
peut être atteint de deux façons différentes: 

1 °. En demandant à chaque cultivateur de 
communiquer la quanti té de chaque produit 

qu'il a récoltée ur la superfi cie déclarée par 
lui comme cultivée en vue de cette produc
tion et Ie montant de chacun des produits ani
maux fournis par Ie bétail qu'il a décla ré. 
En théorie, cette métbode devrait donner des 
résul tats satisfaisants. Mais, en pratique, il 
n'en est pas ainsi, parce que, très souvent, les 
quanti tés récoltées ne sont ni mesurées ni 
enregistrées. L'expérience a montré que cette 
méthode est assez satisfaisante pour les pro
duits que ]'on vend en totalité, comme Ie 
coton la laine certaine espèces de céréales, 
de f;uits et lêgumes dans certaines régions. 
En effet, les quantités vendues sont mesu
rées et, en général , la quanti~ t?tale prod?ite 
pour certaines régions ou d1stncts peut etre 
controlée par les statistiques du mouvement 
et d'entrée sur les principaux marchés. La 
méthode est moins satisfaisante lorsqu'il s'agit 
de produits qui, en partie ou en totali té, sont 
con ommés dans l'exploitation, comme les 
fourrages , Ie légumes, les fruits, Ie lait, la 
volaille et les reufs. 

2°. En fa isant es timer expressément par 
des spécialistes la production moyenne de char 
que culture· par unité de _surface , ou la_ pro
duction moyenne des an,maux domestiques, 
pour chaque unité géographique à laquelle se 
rapportent Ie ch iffres du recensement. En 
multipliant les superficies cultivées par la 
récolte moyenne ou Ie nombre d'animaux do
mestiques par la production moyenne d'un 
anima!. on obtiendra les quantit.és totales 
pour l'année du recensement. 

La valeur des résultats obtenus par cette 
méthode dépend de l'exactitude avec laquell e 
on peut obtenir moyennant Ie recensement, 
Ie données rel~tives aux superficies et au 
nombre d'animaux domestiques, ainsi que de 
l'exactitude et du soin avec lesquels on a fixé, 
par estimation , les productions moyennes. 
Quand ces deux éléments sont ob~en~,s avec 
exactitude, cette méthode est auss , sure que 
celle de !'information individuelle et pré
sente beaucoup moins de difficultés et exige 
moins de temps et de frais. 

Etant donné l'intérêt qu'il y a à fixer la 
production totale pour chaque culture et 
chaque espèce d'animaux domestiques, dans 
l'année du recensement, l'Institut internatio
nal d'Agriculture prie instamment tous les 
Etats d'obtenir les chiffres relatifs à l a pro
duction soit avec l'une des deux méthodes 
indiquées, soit au moyen des deux méthodes 
combinées. San ces chiffres, Ie recensement 
serait incomplet. 

On propose de formuler quelques questions 
pour obtenir directement de l' agriculteur des 
informations concernant un certain nobre de 
produits animaux. Si !'on estime qu'une ten
tative d'obtenir ces informations directement 
des fermiers ne pourra probablement pas don
ner de résultats satisfaisan~, les gouverne
ments sont vivement priés de p,-end1·e les 
mesures nécessaires pour estimer la produc
tion au moyen d'enquêtes spèciales effectuées 
par des experts. 

e. Données concernant la superficie et la 
production des légûmes. 

Les pays qui jugeraient très difficile Ie 
relèvement de la superficie occupée par cha-
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que espèce de légume, comme il est demandé 
par les questions Nos. 66 à 74, sont priés de 
donner Ie chiffre de la superficie totale oc
cupée par tous les légumes. Quant à la produc
tion, on prie instamment tous les pays de 
voulo ir fournir, autant qu'il est possible, des 
données détaillées sur chaque espèce de lé
gume. 

f. Bois et forê.t s. 
L'adoption de la section F (Bois et forêts) 

du formulaire-type est recommandée soit pour 
les bois et forêts qui ont compris dans les 
exploitations agricoles, soit pour ceux qui en 
sont excl us . 

En ce qui concerne ces derniers, on suggère 
de limiter Ie recensement aux forêts exploi
tées, tout en invitant les gouvernements à 
fournir une estimation de la supedicie des 
autres terres boisées qui se trouvent sur leurs 
territoires. 

II. Fonnulaire- type. 
Section A. - Eclaircisse1nents préliminaires. 

a) L e recense1nent est conjidentiel et n'a 
aucun but fis cal. 

Les informations demandées n'ont aucun 
rapport avec la taxation des impóts, e ll es sont 
strictement confidentielles, e l les ne seront 
vues que par les employés . du bureau de l a 
statistique et aucun déta il concernant les ex
ploitations individuell es ne sera publié. 

b) Définition d'une exploif..ation agricole. 
Une explo itation agricole, aux fins du re

censement, est consti tuée par tout terrain con
sacré totalemcnt ou en partie à la production 
agricole ou du bétail, qui est cultivé dirigé 
ou géré par une personne, seule ou avec l'as
sistance d'autres personnes, sans tenir compte 
de la propriété, tenure, dimension ou situa
t ion, et qui peut se composer d'une seule ou 
bien de plusieurs parcelles quand ell es se 
trouvent dans Ie voisinage et qu'elles sont 
considérées et cultivées comme une seu le ex
ploitation. La personne qui cultive ou dirige 
l'exploitation peut être propriétaire, fermier, 
régisseur à gages ou celui qui oultive ou con
trole la terre et ses produits sous une forme 
spéciale de tenure. Dans Ie cas ou la terre est 
exploitée simultanément par deux ou plu
sieurs personnes associés, une d'elles sera dé
cignée comme représentant des assoc iés pour 
fournir les données du recensement. L'exploi
tation peut être connue sous Ie nom de lot, 
pièce ou parcelle de ten-e, jardin, verger, 
bien. ranch , plantation, établ issement rural, 
propriété ou tout autre nom, mais doit, dans 
tous les cas, être cultivée, dirigée ou gérée 
par une personne. 

Les ten-es boisées et les forêts contrólées, 
dirig'e ou gérées par Ie chef de l'exploita
tion, eront inscrites comme partie de l'exploi
tation , de même que les lopins de terre et les 
bàtiments occupés et util isés par les travail 
leurs employés dans l'ex ploitation. 

Les terres des communes devront être re
l evées : 1 °. par Ie tenancier, quand e l les se 
trouvent sous son controle exclusif (la pro
priété restant à la commune ou à d'autres 
autor ités administratives), et 2° . dans tous 
les autres cas, par Ie chef administratif de l a 
co1n1nune. 

c) Pét-iode a laquell e les questions du re
censement se 1·éftrent. 

(Voir les indications fournies sous I , c).) 

Section B. - Che f de l'exploitation (proprié-
tai1'e, fermier, régisseur à gages, etc.) 

1. om et prénoms ...... .......... .. .. . .. . ........... . 
2. Adresse postale ................ . .......... , .. .. .. . . 

Section C. - Main-d'ceuvre permanente de 
l' exploitation. 

(I nscrire toutes les personnes employées de 
façon permanente dans cette exploitation à la 
date du recensement, classées par àge et sexe, 
y compris Ie chef de l'exploitation, sa femme 
et les membres de sa familie effectiviment 
employés à des travaux agricoles. N e pas 
inscrire les personnes employées principale
ment auv travaux domestiques.) 

Personnes employées de façon permanente 
à la date du recensement: 

Mem bres 
de la Autres 

famili e personnes -------= o=-= 
"' " ~ ~ 

s 
3. Au-dessous de 15 ans ..... . . 
4. De 15 ans et au-dessus . ... .. . 

S ection D. - Superficie de l' exploitation. 
Unité de 
mesure 
utilisée 

5. Supe1-jicie totale del' exploitation 
(Tout terrain exploité par Ie chef 

d'exploitation spécifié dans la ques
tion N°. 1. e pas inscrire Ie ter
rain loué à ou <lont la récolte est 
faite par une autre personne et qui 
doit être inscrit sur un questionna ire 
séparé.) 
6. T en·es labourabl es .................... . 

(Comprendre les terres destinées à 
la culture de p lantes herbacées asso
lées, sur lesquelles on fait la ré
colte, ainsi que celles qui n'ont pas 
pu être récoltées pour une raison 
quelconque et celles en jachère. Les 
prairies artific ielles qui ont été la
bourées en 1929 ou dans une des 
quatre années précédentes rentrent 
dans cette oatégorie.) 

Note . Dans Ie cas de culture as- · 
sociées de pi antes herbacées et de 
pi antes I igneuses, et pour autant 
qu'il sera possible de déterminer, 
même approximativement, les su
perficies occupées pat· les cultures 
herbacées et celles occupées par · Jes 
plantes I igneuses, on les attribuera 
respect ivement aux T erres labou
rables et aux Cultures arbo1·escentes 
et arbustives (question °. 8). Si, 
au contraire, les cultu res herbacées 
et les cultures I igneuses sont entre
mêlées de sorte à ne pas permettt·e 
une distinction des superficies qui , 
reviennent respecti vement aux unes 
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et aux autres, on attribuera la tota-
1 ité des superficies à la catégorie 
des Terres labourables, lorsque la 
culture des plantes herbacées y re
présente la destination la plus im
portante et à la catégorie des Cul
tures arborescentes et arbustives 
( question N°. 8) Jorsque la desti
nation la plus importante est con
stituée par la culture des plantes 
ligneuses. 

7 . Prairies pennanentes et páturages 
(Comprendre les terres destinées 

d'une manière permanente ou pen
dant •les cinq dernières années à la 
production de pi antes herbacées four
ragères vivaces. Les prairies per
manentes et les pàturages dans les
quels on cult ive des plantes ligneu
ses ainsi que les prés et les pàtu
rages dans les bois devront être 
comprises seulement si la produc
t ion des herbes fourragères y re
p rése1>te la destination Ja plus im
portante.) 

8. Cultu1·es a1·bo1·escentes et a,·bus-
tives ...... .................. ..... ... ....... . . 

(Comprendre les terres destinées à 
l a culture des plantes ligneuses ne 
rnntrant pas dans la catégorie des 
bois et iorêts. ) 

Note . Dans les cas de cultures as
sociées de plantes ligneuses et de 
plantes herbacées, se tenir aux in
structions indiquées clans la note à 
la question N°. 6. 

~. Bois et foréts ........ .. ............. ... . 
(Comprendre les terres couvertes 

d'essences forestières et <lont la des
tination la plus importante est la 
production du bois et des produits 
forestiers.) 

10. Marais p1·oductifs, bruyè?-es et 
autres terres incultes produc-
tives ...... ....... .. ....................... . 

(Comprendre les terres qui don
nent quelques productions végétales 
utilisées et qui ne rentrent pas dans 
les catégories précédentes. ) 

a) 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
b. 
23. 
24. 
25. 

Céréales réc.oltées pour la graine. 
Froment d'hiver . . . . 
Froment de printemps . 
Avoine 
Orge . . . . 
Seigle ... . 
Millet. . . . .. 
Maïs égrené . . . . . 
Riz (non décortiqué) . 
Sorgho ...... . 
Méteil. . . .......... . 
Autres céréales récoltées pour la graine 

Plantes légumineuses pour la graine. 
Fèves et haricots 
Soja 
Pois . . 

ll. T erres inproductives ............... . 
(Comprendre les terres qui ne don

nent aucune production végétale 
util isée et qui ne rentrent pas dans 
les catégories précédentes.) 

N ote. Le total des chiffres indi
qués en réponse aux questions Nos. 
6 à 11 inclus doit être égal à la 
superficie indiquée en réponse à la 
question N°. 5 de cette section. 

Section E. - Cultures et 1·écoltes en 1929 
(ou 1929-1930). 

Cultures associées. - Quand deux ou plu
sieurs cultures différentes sont plantées en
semble et récoltées séparément, indiquer sé
parément et dans la section appropriée la 
superficie occupée par chaque culture, pour 
autant qu'il est possible de la déterminer, 
tout au moins d'une façon approximative. 
Dans Ie cas ou Jes cultures associées sont con
fondues au point de rendre impossible de 
faire une distinction entre les superficies ap
partenant en particulier à chacune de ces 
cultures, des colonnes spéciales doi vent être 
ajoutées au formulaire pour chacune des cul
tures en question, à la suite des colonnes indi
quécs au formulaire-type. Dans ces colonnes 
spéciales, la superficie totale occupée par les 
cultu res associées doit être indiquée à cóté du 
nom de la culture la plus importante et doit 
être également répétée, entre gui ll emets, à 
cóté du nom des autres cultures associées. 

Cultures dérobées. - Quand une seconde 
cultu re est plantée et récoltée sur Ie même 
terrain que celui qui avait déjà produit une 
première récolte pendant la même année, la 
superficie de la prémière culture doit être 
inscrite sur la ligne indiquée et la superf icie 
de Ja culture subséquente, ou culture dérobée, 
sur Ja colonne ajoutée, entre crochets. Cette 
disposition a pour but d'éviter un double 
emploi et l ' indication d'une superficie cultivée 
supérieure à la surface cultivab le de l'exploi
tation. 

Cultures donnant plus d'un produit. - Quand 
une culture fournit plusieurs produits, ainsi 
que cela arrive pour Ie !in et Ie chanvre 
(graines et filasse), la superficie doit être 
inscrite à oóté du nom du produit principal 
et répétée entre crochets à cóté du nom du 
produit secondaire. 

Superficie 
,.-,-__ 

Unitó 
de mesure 

Quantité 
récoltée en 1929 

(ou 1929-1930) 
,.-,-__ 

Unité 
de mesure 
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26. Lentilles. . . . . . . . . . . . . . . . . 
27. Autres Jégumineuses pour la graine . . . . 
c) Tubercules et racines comestib/,es et fourragers. 
28. Pommes de terre 1 

29. Patates et ignames. . . . . . . . . . . . 
30. Tubercules et racines fourragères (navets, better-

aves, carottes, etc.). . . . . 
31. Arrow-root . . . . . . . . . . . . 
32. Manioc . . .. .. . .... . .... . . 
_33. Au tres tu hercules et racines. . . . . . . . . 
d) Graminées et légumineuses fourragères cultivées. 

d 1) Trèfle et fléole, raygrass et autres graminées 
similaires, seuls ou mélangés - ensemencés pen
dant les cinq dernières années sur des t errains 
destinés à être labourés de nouveau : 

34. Coupés pour Ie foin . . 
35. Non coupés pour Ie foin 

d 2) Luzerne : . 
36. Coupée pour Ie foin . . 
37. on coupée pour Ie foin 

Superficie 
,.-"-., 

Unité 
de mesure 

d 3) Au tres her bes fourragères pas encore mentionnées : 
38. Coupées pour Ie foin . . . 
39. Non coupées pour le foin . . . . .. 
e) Cultures industrielles. 

e 1) Cultures sucrières. 
40. Canne à sucre . . . . . . . . . . 
41. Betterave à sucre . . . . . . . . . 
42.- Autres cultures de plantes sucrières . 

e 2) Cultures de plantes textiles. 
43. Coton (égrené) . . . . . . . . . . . 
44. Lin cultivé pour la filasse. . . . . . . . . . 
45. Chanvre (Canabis sativa) cultivé pour la filasse . 
46. Chanvre de la Nouvelle-Zélande (Phormium tenax) . 
47. Abacá. Chanvre de Manille - Musa textilis). . . 
48. Jute et similaires (Corchorus et Hibiscus). . . . 
49. Ramie et rhéa (Boehmeria nivea et B . tenacissima). 
50. Sisal (Agave sisa-lana et henequen (A . jourcroydes). 
51. Autres cultures de plantes textiles cultivées. 

e 3) Cultures de graines oléagineuses . 
52. Graines de !in . . . . . . . . . ·. . 
53. Graines de chauvre. 
54. Graines de coton. . 
55. Arachides (en cosse) 
56. Ricin . . . . .. . 
57. Navet te et colza. . 
58. Sésame . .. .. . 
59. Tournesol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
60. Autres graines oléagineuses non mentionnées a illeurs 

e 4). Autres cultures industrielles. 
61. Tabac. . . . . . . .' . . . . . 
62. Houblon . . . . . . . . . . . 
63. Moutaarde . . . .. ..... .. . . ... . 
64. Indigotier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
65. Autres cultures industrielles pas encore mentionnées 
f) Légumes. 
66. Artichauts. 
67. Asperges . 
68. Céler is . . 
69. Choux .... . ... . 
70. H aricot s et f èves verts . 
71. Oignons et aulx . 
72. Pois verts. . . . . 
73. Tomates . . . . . . . . 
74. Autres légumes . . . . 

344 
Quantité 

récoltée en 1929 
(ou 1929-1930) 

,.-"-., 

Unité 
de mesure 

_ _ .L..._ 

1 Il est désirable d'indiquer séparément, autant qu'il est possible, les pommes de terre de primeur 
et celles de culture normale. 
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g) Cultures pour la semence. 
(Ne pas inclure les cultures pour la semence qui ont 

été comprises dans les superficies indiquées dans d'au
tres numéros de la présente liste.) 
75. Betterave à sucre . . . . . . . . . . . . . . 
76. Trèfle . . . ... .. .......... . . 
77. Luzerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
78. Superficies destinées exclusivement à des cultures 

pour la semence non spécifiées ailleurs . . . . 
h) Terrains ensemencés et dont aucun produit n'a été 

récolté en 1929 (ou en 1929-1930) en raison d'échec 
des cultures ou de destruction. 

79. Superficie total~ . . . . . . . . . . . . 
i) Jachères non cultivées pendant toute l'année. 
80. Superficie totale . . . . . · . . . . . . . . . . 

(Note. - La somme des Nos 12 à 80 inclus doit 
égaler les superficies indiquées en réponse à la 
question N°. 6.) 

j) Prairies permanentes et páturages. 

81. 
82. 

Herbes des terres destinées d 'une manière per 
manente ou pendant les cinq dernières années aux 
plantes fourragères vivaces (y compris les terrains 
avec des arbres si la récolte du foin ou Ie pil.turage 
est leur principale destination) : 
Coupées pour Ie foin . . . . . . . . . . . . . 
Non coupées pour Ie foin. . . . . . . . . . . 

Superficie 
,.----,--._ 

Unité 
de mesure 

Nomb.re de ceps 
Superlicie ou d'árbres 

1982 
Quantité 

recoltée en 1929 
(ou 1929-1930) 

Unité 
de mesure 

Quantité 
récoltée en 1929 

(ou 1929-1930) 
,.-,__._,.----,--._ 

k) Vignes 
83. Vignes pour ra1sms destinés à la 

vinification . . . . . . . . . . 
84. Vignes pour raisins destinés à la 

production des raisins secs . . . 
85. Vignes pour raisins de table . . 
l) Oliviers. 
86. Oliviers pour la productiond'olives 

destinées à l'extraction de l'huile . 
87. Oliviers pour la production d'olives 

destinées à la consommation ou à 
la conservation . . . . . . . . 

Unité non en en 
de produc- produc-

mesure tion tion 
Nombre de oeps 

m) Arbres fruitiers de verger et à enveloppe dure. 
N'indiquer que les arbres frui

tiers plantés et .cultivés ; ne pas in
diq uer les arbres à l'état sauvage.) 

88. Abricotiers. 
89. Amandiers. 
90. Ananas .. 
91. Bananiers . 
92. Cerisiers. . 
93. Dattiers. . 
94. Figuiers . . 
95. Limoniers . . . . . . . . . . . 
96. Orangers et mandariniers . . . . 
97. Citrus (autres que les limoniers, les 

orangers et les mandariniers) 
Noisetiers . . . . . . . . . 98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 

oyers . .. .... . 
Noix de coco (cocotiers) 
P êchers .. . 
Poiriers .. . 
Pominiers .. 
Pruniers ...... . 
Autres arbres fruitiers 

Unité 
de 

mesure 
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u perficie 
,-,-_ 

Un ité 

n) Men us fruits cultivés. 
106. Menus fruits et baies de tout genre, cultivés (ne 

pas inscrire les fruits à l'état sauvage) : 
106 (a) 
106 (b ) . 
106 (c) . . 

de mesu re 

Superficie 

U nité non en 

o) Plantations diverses. 
107. Café .. . .. . . 
108. Thé ... .. .. . 
109. Cacao . . . . . . . 
llO. P oivre ordina ire . . . 
lll. Quinquina (Ginchona). . . . . .... 
ll2. P lantes à caoutchouc, à gommes ou à résines : 

112-a) Caoutchout ier de Para (Hévéa) . 

de produc-
mesure tion 

112-b) Caoutchoutier du Mexique (Castilloa) __ 
112-c) Caoutchoutier de Céara (Manihot) 
ll2-d) Caoutchoutier d'Assam (Ficus ela~tica) __ 
ll2-e) Arbre à gutta-percha. . . . . . 
ll2-f) Autres arbres et arbustes produi-

sant des gommes, résines ou ca
outchouc (cultivés) . 

113. Mûrier . . . . 
ll4. Bambous . . . . . . . . 
ll5. Jones de rotin. . . . . . 
ll6. Sagoutier . . . . . . . . 
117. Autres arbres et ar bustes cultivés non 

mentionnés ailleurs. . . . 

a) Superficie boisée. 
ll8. Taillis. . . . . 
ll9. Autres formes . . 
120. Superficie totale . 

Section .F. - Boi~ et Foréts. 

b) Quantité de bois coupé en 1929 (ou en 1929- l930). 

en 
produc

tion 

121. Bois employé comme combustible, y compris Ie bois destiné à la fabri-
cation de charbon de bois . . . . . . . . . . . . . . . 

122. Bois destiné à la préparation de la pa.te . . . . . . . . . 
123. Bois pour toutes les autres destinations . . . . . . . . . 
124. Qua.ntité totale de bois coupé en 1929 (ou en 1929-1930) 

c) Autres produits /orestiers. 
125. Produits directement ou indirectement destinés à l'ali

mentation humaine. . . . . . . . . . . . . . . . . 
126. Produits servant au tannage ou à la fabrication d 'extra its 

t anniques . . .... .. .. .. . ..... . 
127. Caoutchouc (pas dans les plantations) . .. . . . 
128. R ésines et produits résineux . . . . . . . . . . . 
129. Produits non compris dans les classes précédentes. 

Noms 
des 

produits 
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Quantité 
récoltée en 1929 

( ou 1929-1930) 
,-"-.. 

Unité 
de mesure 

Quanti té 
récoltée en 1929 

(ou 1929- 1930 ) 

Unité 
de 

mesurc 

Unité 
de 

mes ure 

Quantité produite 
en 1929 

(ou en 1929- 19~0) ------Unité 
de 

m es ure 
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Section G. - Bétail. 

(Les données doivent se rapporter a u bétail existant effectivement à la date d u recensement i 
I nscrire t out Ie bétail existant sur l'exploitation, qu'il soit, ou non, la propriété du gérant, ains 
q ue Ie bétail se trouvant sous la surveillance d 'un berger sur du terrain commun, sur des prairies 
non closes, marais, montagnes ou terrains forestiers, et en général sur des terres qui ne sont pas 
envisagées par Ie recensement des exploitat ions.) 

a) Chevaux. 
130. Poulins et pouliches a u-dessous d'un a n . . 
131. Jeunes chevaux de 1 à 3 ans. . . .... 
132. E talons de 3 ans et a u-dessus. . . . . . . 
133. Juments et hongres de 3 a ns et a u-dessus . 
b) Muleta Bardots. 
134. J eunes mulets au-dessous de 2 ans 
135. Muleta de 2 a ns et au-dessus . 
-c) Anes. 
136. Nombre total de tous iiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Bovins. 
137. Bovins au-dessous d 'un an . . . . . . . . . . . 

Génisses et vaches d 'un an et a u-dessus : 
138. Servant à la production laitière. . . . . 
139. Servant exclusivement à la reproduction. 
140. Autres . . . . . . . . . . 

141. Taureaux d 'un an et au-dessus . . . 
142. Autres bovins d 'un an et au-dessus 
<0) Ovins. 
143. A~neaux au-dessous d 'un an . . . . 
144. Beliers d' un an ou plus . . . . . . 
145. Brebis d'un an ou plus. . . . . . . 
146. Tous les au tres ovins d 'un an ou plus 
f) Caprins. 
147. Nombre total de tous äges . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
g ) Porcins. 
148. Porcs a u-dessous de 6 m ois. . . . . . . . . . 
149. Verrats pour la reproduction, de 6 mois et plus 
150. Truies pour la reproduction, de 6 rnois et plus . 
151. Tous autres porcs, de 6 mois et plus . . . . . 
h) V olaille. 1 

152. Nombre 
153. 
154. 
155. 
156. 
i ) A beilles. 

total de coqs, poules et poulet s . 
,, d? _canards . . . . 

d ores . .... . .. . . 
de pigeons . .. . ... . 
de d indons . .. . . .. . 

157. Nombre de ruches de cette exploitation à la date du recensement 

III. A ppendice. 

Production animale. 

Nombre 

On propose de formuler les questions suivantes pour obtenir directement de l'agricul teur des 
informations concernant un certain nombre de produits a nimaux. 

a) Produits de la laiterie. 
Quantité t otale de lait obtenue en 1929 (ou 1929-1930): 

158. Des vaches . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . hectolitres 1 

159. D'autres animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inscrire Ie lait donné aux animaux comme nourriture, consommé sur 
l'exploitation, vendu, ou employé d'une autre façon. Ne pas comprendre 
Ie lait tété par les jeunes animaux.) 

160. Beurre fait sur. l'.exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilogrammes 1 

161. Fromage fait sur l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

1 Les poussins, les canetons, les oisons, les pigeonneaux et les dindonneaux sont aussi relevés 
dans Je recensement de la -volaille. Toutefois, il serait désirable q u' ils soient relevés, autant que 
possible, séparément. 
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b) Produits de la basse-cour. 
162. Oeufs produits en 1929 (ou 1929- 1930) . . . . . . . . . . . . . . nombre 
c) Laine. 
163. Nombre de moutons tondus en 1929 (ou 1929-1930) sur cette exploitation nombre 
164. Poids total de la laine obtenue . . . . . . . . . . . . . . . ... kilogrammes 1 

(Indiquer s'il s'agit de laine en suint ou de laine lavée sur Ie dos.) 
d ) Mohair (poil de ch èvre angora). 

348 

165. Poids total du mohair obtenu. . . . . . . . . •. . . . 
(Indiquer s'il s'agit de mohair en suint ou lavé sur Je dos.) 

. • kilogrammes 1 __ ,. ___ _ 

e) Miel. 
166. Mie! obtenu en 1929 (ou 1929- 1930) ........ . kilogrammes 1 

f) Vers à soie. 
167. Quantité d'ceufs mis en circulation en 1929 (ou 1929-1930). 
168. Quantité de cocons frais produits en 1929 (ou 1929-1930) 

. grammes 1 __ 

. hectogrammes1 __ 

IV. Questions supplémentaires. 

Tous les pays sont priés de comprendre dans leur recensement de 1930 toutes les questions in
sérées dans Je formulaire-type qui se trouve dans les pages précédentes et de prendre les dispositions 
nécessaires pour connaître la production animale, conformément aux indications contenues dans 
l'Appendice. Ci-après sont indiquées des questions supplémentaires, questions qui se rapportent 
à des objets pour lesquels il est désirable qu'autant de pays que possible recueillent les informations 
démandées. 

Un grand nombre d 'autres sujets intéressants ont été laissés de cöté à l'effet d'éviter une surcharge 
du recensement avec des questions de moindre importance et de réduire les dépenses, o'u parce 
qu'on est d'avis qu'on ne pourra pas répondre aux questions y relatives d'une façon satisfaisante . 
A cette categorie appartiennent des questions relatives aux prix et à la valeur, au poids vif et mort 
du bétail, à la consommation et à l'utilisation des produits de la ferme, aux facilités de l'exploitation 
et à d'autres sujets analogues. 

A. Tenure de l'exploitation. 

169. De combien d'hectares 1 de cette exploitation êtes-vous propriétaire (ou sont 
propriétaires un ou plusieurs membres de votre familie, si vous ne payez pas 
de location pour l'usage du terrain ou ne recevez pas de salaire pour son exploitat.)? H ectares 1 

170. Combien d'hectares 1 de cette exploitation gérez-vous à bail: 
170 a) en fermage ....... . ..... . .......... . 
170 b) en métayage . ... . .. .. '· .... . ..... . .. . 

171. Combien d'hectares 1 de cette exploitation gérez-vous pour d 'autres per
sonnes en qualité de régisseur à gages? . . . . . . . . . . . . . .. 

172. Combien d 'hectares 1 de cette expfoitation gérez-vous en qualité autre que 
celles indiquées dans les trois questions précédentes ? En qualité de . . . . 

Note: La somme des questions os. 169 à 172 incluse, doit égaler la superficie totale de l'exploi
tation, ainsi qu'elle est indiquée dans la question N°. 5. 

B. Main-d'oeuvre temporaire de l'exploitation. 

Comme supplément aux données se référant au nombre des travailleurs permanents de l'exploi
tation, donc à Ie section C. du formulaire-type, on propose d 'ajouter les questions suiva.ntes pour 
les pays qui désirent recueillir des informations concernant la main-d'ceuvre temporaire de l'ex
ploitation, Ie nombre de journées de travail accomplies dans l'exploitation, les heures de travail , 
les salaires et les conditions de logement : 

a. Nombre des travailleurs temporaires se trouvant sur l'exploitation à la date du recensement: 

173. Au-dessous de 15 ans . 
174. De 15 ans et au-dessus . 

Membres de la familie 
du chef de l'exploitation Autres personnes 
~ 

Sexe . Sexe Sexe Sexe 
mascuJi n féminin masculin féminin 

b. Nombre des journées de travail accomplies dans l'exploitation pendant l'année agricole 
1928-1929 (ou 1929-1930) : 

Par Ie personnel permanent { de 15 ans et { 175. M 
au-dessus 176. F 

177. au-dessous de 15 ans 

Par Ie personnel temporaire { de 15 ans et { 178. M 
au-dessus 179. F 

180. au-dessous de 15 ans 
1 Ou autre unité de messure . 
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Il est désirable que chaque pays introduise dans Ie rapport sur son recensement un bref exposé 
sur toute variation saisonnière ou exceptionnelle, existant à !'époque du recensement dans la main
d 'reuvre temporaire, et indique en même temps jusqu'à quel point les données relevées peuvent 
être considérées comme étant représentatives. 

c. Heures de travail faites habituellement par jour dans cette exploita tion par la main-d'reuvre 
salariée : 
181. Pendant la période de la récolte . . . . . . 
182. P endant d 'autres périodes. . . . . . . . . . 

d. Salaires de la main-d'reuvre de l'exploitation : 

I. Travailleurs engagés au jour : 
183. Salaire moyen par heure . . . . 

II. Travaille~ engagés par mais : 
184. Salaire moyen en argent, par mois et par t ête . . . 
185. Salaire moyen en nature (nourriture, chauffage, loge

ment, etc.) exprimé dans son équivalent, en argent, par 
mais et par t ête. . . . . . . . . . . . . . . . . 

heures 

En ét.< En hiver 

Hommes Femmes Hommes F emmes 

Note. L'addition des Nos. 184 et 185 doit donner le total du salaire mensuel moyen du travailleur. 
e. Logement de la main-d'reuvre salariée et des personnes employées. 
Sur Ie nombre total de personnes engagées dans cette exploitation combien : 

I. Occupent une habitation séparée, appartenant à l'exploita tion: 
186. Comme une portion du salaire . . . . . . . . . . . . . . . . 
187. Indépendamment du salaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. Sont logées sur l'exploitation : 
188. Dans la ferme avec Ie chef d 'exploitation . . . . . . . . . . . 
189. Dans des dépendances réservéesà l'usage des travailleurs de I'exploitat. 
190. Dans d 'autres batiments ou d 'une autre fa çon . . . . . . . . . . 

III. 191. Vivent en dehors ou indépendamment de l'exploitation 

C. Drainage. 

Sexe 
masculin 
Nombre 

Sexe 
f/•mini n 
Nombre 

192. Superficie des terres de cette exploitation qui sont pourvues de fossés ar tificiels permanents 
de drainage, de canaux en tuiles, et c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . hectares 1 

(Comprendre les terres drainées au moyen de canaux ou de fossés construits pour durer plu
sieurs années et non détruits chaque aunée par Ie labourage et l'érosion ; ainsi que celles drainées 
au moyen de drains à la superficie ou sousterrains fait~ en tuile, brique, pierre, etc.) 

D. I rrigation. 
193. Si une partie quelconque de l'exploitation est irriguée, en indiquer la superficie hectares 1 

(I nscrire seulement les terres irriguées au moyen de canaux art ificiels, fossés ou tuyaux qui 
conduisent !'eau d 'un niveau plus élevé ou la montent d 'un niveau plus bas par des pompes ou 
d'autres machines. Ne pas inscrire les terres ou !'eau est t ransportée à la main.) 

E . Engrais. 
Les engrais constit uent un facteur important de hl, production agricole et, dans beaucoup de 

pavs, il est désirable d'obtenir des données relatives à leur esp èce et à leurs quantités . On propose 
deux méthodes : 

a. Une enquête directe faite chez les exploitants en relation avec Ie recensement agricole. 
b. Une enquête auprès des fabricants et des marchands d 'engrais et des bureaux d 'inspection 

ou de licence des autorités gouvernementales et provinciales. 

F. Stocks de l'exploitation. 
La détermination des stocks de produits agricoles disponibles à un certain moment est d'impor

tance primordiale pour chaque pays et pour Ie commerce national et international. Les stocks 
visibles, c'est -à-clire les st9cks en transit et dans les élévateurs publics, peuvent être calculés faci
lement, parce qu'il s'agit de grandes quantités faciles à connaître_ Les stocks invisibles, c'est-à -dire 
les stocks qui sant encore chez Je cultivateur ou Ie premier acheteur, ou dans les minoteries ou 
élévateurs privés et, qui, eux aussi, font partie du stock total, sont tr ès difficiles à calculer et même 
à estimer. 

C'est pourqnoi on propose que les gouvernements établissent, au moment du recensementi les 
stocks de produits agricoles d' une certaine importance commerciale, comme Ie maïs, les produit s 
textiles, Ie t abac, Ie café, Ie thé, la laine, et c., qui restent à vendre dans les fer mes ou les minoteries, 
les élévateurs diverses races, dos bovins croisés et des bovins des races loca l<'s, et les silos des cam-

1 Ou aut re unité de mesure. 
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pagnes. De telles données a,uraient une très grande valeur comme basr, d'estimation annuelle des 
stocks. 

G. JJ.fachines agricoles. 

Une qu~st,ion a? sujet de laquell? il est très dé_sira:bie de re?ueillir ~es inforTations est l'inventaire 
des machmes agn coles et de !'outillage d'explo1tat10n. Oet mrnntaire peut etre dressé en insérant 
dans Ie formulaire des questions ayant Ie caractère suivant. Les articles peuvent êtr'l étendus ;pour 
donner satisfaction aux besoir,s des pays respectifs. II est désirable que l'Institut soit informe des 
artides dont on propose fo relèvement pour chaque pays, en vue d'assurer un certain degré de com
parabilité entre les divers pays, 

Indiquer Ie nombre des machines suivantes sur l'exploitation, à Ia date du recensement: 
194. Charrues . . Nombre 
195. Herses . . . . . . . . . . 
196, Semeuses ........ , . 
l 97. Moisonneuses . . . . . . . . 
198. Batteuses . . , . . . . . . . 
199. Générateurs de force motrice . 

H. Pépinières et serres chaudes. 

200. ombre total de mètres carrés 1 vitrés. . . . . . . . . . . . . . . . 
201. ombre d'hectares 1 non vitrés (en plein air) , . . . . . . . . . .. . 
202. Montant encaissé en 1929 (ou 1929-1930) par la vente de jeunes arbres 

fruitiers, d'arbustes fruitiers et de plants de vigne . . . . . . . . . . 
203. Montant encaissé par la vente de jeunes arbres forestiers et d'arbres et 

d'arbustes d'ornementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
204. Montant encaissé par Ia vente de fleurs et de plantes à fleurs . . . . 
205. Montant reçu par la vente des Iégumes et des plantes de Iégumes . 

I. Fleurs (en plein air). 

mq.1 
ba. 1 

206. Cultivées principalement pour la vente. . . . . . . . . . . . . . . . Superficie __ _ 
(Coniprendre les superficies plo.ntées principalement pour la vente. Ne. pas coniprendre les fleurs 

cultivées principalement pour la semence, inscrites à la question N°. 78, ou les fl eurs cultivées 
ous vitrages, inscrites à la question °. 200.) 

J. Classi/ic.ation des bo11ins par ,:aces. 

On recommande aux pays, qui ont Ia possibilité de Ie faire, d'obtenir des informations quant à 
l'effectif des bovins purs des Le tableau suivant a été suggéré par Ie Gouvernement de !'Uruguay, 
comme modèle : 

Ligues pures de Li~nes pures sans 
pédigrée (Inscrites pedigree, ou par 

au berd-b~ , ___ c_roisement 

" 
Bovins 

" 
., 

" 
., 

"' 
., 

~ "' ;:l 
.., 

"' -~ " bil 
.., 

" "ei! '.Z 0 .., 
.;j ] ~ 

.., 0 ... E ..s 

1 Ou autre unité de mesure. 
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K. Animaux domestiques particuliers à certains pays. 

Indiquer l'effectif à Ja date du recensement. 
207. Chamaux : 

207 a) Au-dessous d'un an . . . . . . 
207 b) D'un an et au-dessus . . . . . 

208. Lamas, guanacos et vicunas (vigognes). 
209. Rennes . . . . . . . . . 
210. Eléphants : 

210 a) Au-dessous d 'un an 
210 b) D'un an et au-dessus 

211. Buffles : 
211 a) Veaux au-dessous d'un an . 
211 b) J eunes buffles d 'un à 2 ans. . 
211 c) Tous les buffles a u-dessus de 2 ans . 

212. Autruches . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre-

213 . Animaux à fourrure (élevés en captivité pour la fourrure ou la p eau) : 
213 a) Renards . 
213 b) Skunks .. 
213 c) Autres . . 

214. Li èvres et lapins. 

Hésolntlons concernant Ie recensement. 
V reu de la septième Assemblée yénérale 

de l' l nsti tut (1924). 

L'Assemblée générale: 
Confirme la grande utilité qu'il y aura it à 

obtenir de tous les Etats l'exécution d'un re
censement agricole général à une date et sur 
un pl an uniforme. 

Cette date pourrait être fixée à 1930-1931. 
Ell e attire aussi l 'attention du Comité per

manent sur l'importance qu'il y aurait à entre. 
prendre immédiatement les démarches néces
sa ires pour engager les Etats adhérents à 
entrer dans la voie indiquée et à accomplir 
une étude approfondie pour la préparation 
d'un programme organique qui serait soumis 
en 1926 à une réunion de spécialistes dé ignés 
par les gouvernements respectifs au se in de 
leur délégation à l' Assemblée générale de 
1926. Ce programme serait ensuite communi
qué aux gouvernements. 

V aeux de la huitième A ssemblée générale 
de l' l nstitut (1926) . 

L' Assemblée générale: 
Vu Ie rapport de M. G. Wagnière sur Ie 

l'ecensement agrico)e mondial (rapport N° . 9); 
Vu Ie rapport de la Commission scientifiquo 

internationale de l'Institut (annexe au rap
port N°. 9); 

Vu également Ie 
des statisticiens de 
nexe 2 au rapport 

Décide : 

rapport de la Commission 
l'Assembl ée générale (an
o. 9); 

1 °. D'exprimer son approbation de prin
cipe au formu la ire-type revisé tel qu' il est 
1·eproduit dans ]'annexe 2 du rapport N° . 9; 
d'expr imer, en outre, son approbation des 
idées ém ises par les deux Comm issions susmen
tionnées; 

2° . D'inviter Ie Comité perma nent: 
a) A transmettre ce formulaire aux gou

vernements, conjointement avec des explica
tions ou autres notes qu'il juge nécessaires, et 
de prendre toutes les mesures qu'il estime op
portunes pour engager tous les pays du monde 
à donner leur consentement à l 'exécution d'un 
rncensement agricole en 1930 sur les bases 
indiquées; 

b) A soumettre à l'Assembl ée générale de 
1928 un rapport sur l'activi té déployée, en 
même temps que des mémorandums et des 
recommandations sur toute question qui reste , 
encore à décider. 

L'Assemblée générale: 
Vu la recommandation faite par Je délégué 

des P ays-Bas . 
Invi te Ie Comi té pe1·manent à étudier l 'éla

boration d'une méthode générale d'évaluation 
de la production agricole pour exécuter Ie 
même travai l dans les différents pays dans 
Ie but d'une comparaison définjtive. Ce tra
va il pourra être exécuté en liaison avec Ie 
recensem ent agr icole général projeté pour l'an
née 1930. 

L' Assemblée générale : 
Considère qu'il est de toute importance de 

recue ill er les statistiques concernant les res
sources fornst ières mondiales en vue du fait 
que la poli t ique forestière de tous les pays 
devrait êtt-e basée sur des statistiques qui dé
montrent la situation respective mondial e de 
l'offre et de la demande de bois, et 

Invi te Ie Congrès de syl vicultu re à bien 
vouloir accorder une attention spéciale à ce 
problème et à donner des indications qui puis
sant servir de gu ide à l 'I nstitut, partioulière
ment da ns Ie but de connaître approximative
ment les ressources en bois des pays qui n'ont 
pas organ isé un service de statistique fores
tière. 

V reu du Congrès intenwtiomu de sylvicultu,·e . 
(Rome, avril -mai 1926. ) 

Le Congrès international de syl vicu ltu re: 
Reconna issant l'importance des produits fo

restiers en tant que récol te de la ferme, insiste 
pour que Ie fonnulaire-type qu'on p ropose 
pour Je recensement agricole in ternational 
contienne, sous l' en-tête "Récoltes de 1929", 
un numéro qui fournisse des renseignements 
sur la quant ité de bois coupé sur la ferme. 

R ésolution adoptée pa,· la Conf e,·ence èco
nomique internationale. 

(G nève, mai 1927.) 
La Con férence considère comme nécessaire 

Ie perfectionnement des statisti ques agricoles. 
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périodiques, notamment en ce qui concerne Ie 
béta il et les produits d'origine animale. 

Les informations réunies par l'I nstitut inter
national d'Agriculture révèlent que, dans les 
dernières vingt-cinq années, trente-sept pays 
seulement, qui représentent moins de la 
moitié de la superficie terrestre et 30 % envi
ron de la population du monde, ont procédé à 
un recensement agricole. 

Un recensement agricole mondial , opere 
selon les méthodes proposées par l'Institut in
ternational d'Agriculture , permettrait de don
ner aux informations statistiques des divers 
pays Ie caractère d'uniformité nécessaire que 
leur manque jusqu'ici. 

Il n'est pas moins nécessaire d'organiser, 
-dans Ie domaine national et international, la 
-diffusion rapide, parmi les agriculteurs, de 
renseignements sur les récol t.es, les stocks, la 
,consommation et Ie mouvement des d iffé rentes 
marchandises éléments constitutifs de la for
mation des 'prix. La publication mensuelle 
des indices de prix comparatifs des produits 
.agricoles et des produits industriels, ainsi que 
-des ind ices des éléments principaux des pr ix 
de rev ient des produits agr icoles, formera la 
matière d'un enseignement des plus utiles. 

(Rapport définitif de la Conférence écono
m ique internationale, Genève 1927; Chapitre 
4, Agricu lture, page 49.) 

Recommandation de la Con/érence agricole 
impériale. 

(Londres, octobre 1927.) 
La Comm ission recommande que ! 'on attire 

l'attention des Gouvernements de !'Empire 
britannique sur la nécessité de coopérer de la 
iaçon la plus large possible au projet pour Ie 
i·ecensement agricole mondial de 1930-1931. 
.El Ie désire aussi faire remarquer que ce re
.censement fourn it une occasion unique pour 
,obtenir des statistiques complètes concernant 
J'agriculture de !'Empire. 

.Résolutions adoptées par la neuvième Asse11i
blée générale (1928). 

L' Assemblée générale: 
1 °. Approuve Ie rapport de la Commission 

,des statisticiens en ce qui concerne Ie recense
ment agricole mondial; 

2°. Recommande au Comité permanent de 
modifier Ie formulaire-type de façon à donner 
,effet aux recommandations contenues dans Ie 
Tapport; 

3°. Exprime ses remerciements à !' .. Inter
national Education Board" pour l' assistance 
iinancière qu'il a accordée aux travaux du 
recensement agricole mondial et espère que 
1' International Education Board" continuera 
.à" accorder cette assistance dans les années 
prochaines pour permettre que Ie travail qui 
a été commencé avec tant de succès puisse 
.aboutir à une conclusion satisfaisante. 

4 °. Enfin, l 'Assemblée générale prie les 
.Etats qui fourniront à l 'Institut les résultats 
,de leur recensement agricole de joindre à 
Jeur envoi une note expliquant en détail les 
méthodes d' après lesquelles ils auront obtenu 
.ces renseignements. 

Engelsche tekst. 

l NTERNATIO AL CONVE TION R ELA
TING TO E CONOMIC STATISTICS. 

P REAMBLE. 

The President of the German Reich ; the 
Federal Pres ident of the Austrian Republ ic; 
H is Majesty the King of the Belgians; the 
President of the United States of B razil ; H is 
Majesty the K ing of Great B ritain, I reland 
and the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India; His Majesty the King of 
the Bulgarians; His Majesty the King of 
Denmark; the President of the P olish Repu
blic for the Free City of Danzig; His Majesty 
the King of Egypt; the Government of the 
Estonian Republic; the President of the Re
public of Finland; the President of the 
French Republic; the P res ident of the H el
lenic Republic; His Serene H ighness the Re
gent of the Kingdom of H ungary; His Ma
jesty the King of Italy; H is Majesty the 
Emperor of J apan; the P res ident of the 
Latvian Republic; H er Royal H ighness the 
Grand Duchess of Luxemburg; His Majesty 
the King of orway; Her Majesty the Queen 
of the ether lands; the President of the Po
l ish Republ ic; the Pres ident of the P ortu
guese Republ ic; His Majesty the King of 
Roumania · H is Majesty the King of the 
Serbs, Cro~ts and Slovenes; His Majesty the 
King of Sweden; the Swiss Federal Council; 
the President of the Czechoslovak Republ ic. 

Recognising the importance of statistics 
be ing ava ilable to show the economie posit ion 
and development in the world as a whole and 
in different countries on a comparable basis: 

Considering that this object may best be 
achieved by resort to simultaneous and con
certed action in the form of an international 
Convention, by which the offi cial preparation 
and publication of various classes of economie 
statistics and the genera! adoption of uni f01m 
methods in the preparation of certain statis
tica! returns may be assured: 

Have appointed as their P lenipotent iaries 
for this purpose: 

(Zie voor de namen der Gevolmachtigden 
de Fransche tekst .) 

Who, having communicated their fu ll powers, 
found in good and due form, have agreed as 
follows: 

Art. 1. 1. The High Contracting Parties 
undertake to compile and publish, in respect 
of every part of the territories under their 
admin istration to which the present Conven
tion applies, the statistics mentioned in Article 
2 below and at the intervals stated there in. 

2. For the purposes of the statistics requ i
rnd by the present Convention, every territory 
possessing a separate statistica! system for any 
class of statistics may be shown in such sta
tistics as a separate unit. It shall be stated 
in all statistics published under the provisions 
of th is Convention to what territories such 
statistics apply. 

3. The obligations conta ined in the present 
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Conveiition are subject to .the interpretations 
and t6 the reservations which are set out in 
the Prótocol to the prèsent Convention and 
to the reservations which may be allowed 
hereafter under the provisions · 6f Article 17 ' 
below: 

Art. 2. The classes of statistics referred to 
in th,è __ preceding article are the ' following: 

I. _Exterool. Tm.de. 
(a) , Annual and monthly returns of the 

quantity and value of imports and exports; . 
(b) Annual , and if possible quarterly or 

preferably monthly, returns showing the net 
tonnage of vessels engaged in external trade 
entered at and cleared from the ports of the 
country concerned, according to their nationa
lities. 

ll. Óccupati'ons. 
Returns of the population according to oc

cupations to be compiled and published at 
least once in each decade, and to relate to the 
c losing year of the decade (that is to say, the 
years ... 1930, .1940, 1950 and so on), or to a 
year as. i;iear as possible to such closing year. 

III. Agriculture, Live-Stock, Forestry ànd 
Fisheries. 

(A) Genera! censuses of agriculture, to be 
taken if possible once in each decade, on the 
1 ines proposed and, if possible, for the year 
proposed by the International Institute of 
Agriculture. 

(B) Annua l returns showing: 
(1) . The clistribution of the cultivated area 

amongst the principal crops, stating if possi
ble, in cases where such information is of im
poi-tance, both the areas sown or planted and 
the aTeas harvestecl; and 

(2) The quantities of such crops harvestecl. 
(C) Periodical (if possible annual) returns 

of the numbers of the chief species of live
stock, showing sex and age where possible. 

(DJ In the case of countries to whose eco
nomy timber production is important, perio
dical returns of forest resources, showing 
forest area and, whenever possible, timber 
conten_t, annual growth . and annual cut; dis
tinction . to be made as far as possible accor-
ding to t!'ie species of the timber. · 

(E) In the case of countrie in which 
fish~rie·s are an important and organised 
branch of economie activity, annual teturns 
showmg: (1) the products of the main sea 
fisheiies landed and, if possible, of inland
water_ fisheries ; (2) the nationalities of the 
boats · by ,,',hich suéh products are landed · 
(3) the' numbers and classes of national boa~ 
engaged in fisheries; and ( 4) the number of 
persons ' einployed on such boats. ' 

Wheneyer , it is not possible to render com
plete returns, an approx imate indication of 
the 'extent 'to whicli such ·retürns are defective 
shall C be'. g,ven. 

1 r L •, • • 

IV. M inin{i !"and M etallu1·gy. 
Reti.irhs" (ät• J'east annual)' of the quahtities 

produeéd"'of ·1a'ny , of· 'the minerals and metal$ 
mentionèd ' bé'l'o,v; .tlie ·production of' which ih 
the _country ·èóholirned · is -of' national -_ impor-
tancl1~ ·: i-., , i v ,-i ' ~J .,. 

L. & S. 1932. 

(1) Noh-Metallic Minerals' : 
Coal (bituminous or anthracite), lign ite' and 

coke , · ,, 
P;troleum and natura) gas, 

itrates, 
Phosphates, 
Potash minerals , 
Sulphur. 
(2) Metallic Minerals and Metals : 
(a) Ores of the folÎÓwing: 
Iron, Aluminium, Tin, Manganese, 
Copper, Lead, Zine; Nickel. 
(b) Smelter production (actual or estima-

ted) of the following: 
Iron and Steel, Tin, 
Copper, Zine, 
Aluminium, Manganese, 
Lead, ickel , 

V. lndrust,·y. 

Silver, , 
Gold, 
Platinum. 

Antimon·y, 
Tungsten , 
Molybdenum, 
Bismuth, 

( A) Statistica! surveys at regula1· intervals, 
and if possible at least once in every ten 
yea,·s, of: 

(a) Industrial establishments, including at 
least a ll such establishments of any considera
ble imp01-tance; and 

( b) If possible, commercial establishments. 
Such surveys may be carried out in connec

tion with a census of population or with a 
census of industrial production or indepen
dently, and shall show, inte1· alia: 

(1) With regard to such establishments, the 
number of persons of each sex employed 
therein; and, so far as possible, such persons 
accord ing to cátegories of their employment 
and distinguishing adults , from young persons, 
the age at which this distinction is made 
being stated. 

An estimate shall also be made, if possible, 
of the numbers of persona employed in esta
blishments which are not included in the 
Slll'Veys. 

(2) In the case o.f industrial establishments, 
the nomina! capacity of the prime movers (if 
any) installed, distinguishing, if possible 
between (i) steam engines, (ii) internal-com'. 
bustion engines, and (i_ii) hydraulic engines; 
and the nommal capac,ty of the .electric mo
tors installed (if any) indicating whether the 
electric energy is gen'erated in the establish
ment or elsewhere. In each of the above
mentioned classes, prime movers and electric 
motors normally in use should, if po sible, be 
shown separately from those idle or in reserve. 

(B) Returns of industrial production, as 
comprehensive as it may be possible in the 
case of each country to furnish wi th a suf
f icient degree of accuracy. 

(C) Statistica! sel'ies in the form either of 
absolute_ figm·es or relati".e figures referring 
to a per10d taken as a basis of comparison at 
regular intervals,• if possible -quarterly or pre. 
ferably monthly, showing the variations of the 
industrial activity of the most representative 
branches of prodoction. ' 
VI. Index Numbers of ,Prices. 

Tndex' numbers : ' 
ta) ·Showing t'fte 'generàl · move-inent of' 

23 
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wholesale prices, to be compi led and published 
monthly, and 

( b) Showi ng the gene ral movement of the 
cost-of living, to be compil ed a nd published 
at least quarterl y. 

The cost-of-living indices may be based on 
data relat ing to a single town or to several 
towns selected as being representative and 
taken e ither separately or collectively. 

Each statement of index numbers mentioned 
above sh a ll contain a reference to a short of
ficial publication showing the items the prices 
of which have been used, and the methods 
em pl oyee] in the calculation of the indices. 

In addition to the indices mentioned above, 
the wholesal e prices, in absolute or relative 
form, of the principal individual commodities 
shall , so far as practicable, be published for 
the same periods. 

Art. 3. The High Contracting Parties, in 
order to faci li tate comparison of the statistics 
of external trade of different countries, under
take to adopt for the purpose of the compil a
tion of th is class of statistics the principl es 
set out in Annex I , Part I. 

The High Contracting Parties further un
dertake, as far as the means of investigation 
at their disposal permit, to prepare, for the 
purposes of experiment, the statistica! tables 
spec ified in Annex I, Part III. 

Art. 4. The High Contracting Parties ex
press their genera! acceptance of the princi
ples set out in Annex II for the compilation ' 
of fishery statistics, and agree to apply them 
as far as poss ible in their respective fi shery 

1,tatistics. 
Art. 5. The High Contracting Parties 

express their genera! acceptance of the prin
ciples ·underly ing Annex III for use, so far 
as practicabl e, as a basis for their statistibs 
of the production of the minerals and metals 
rnferred to in Article 2- IV, whenever the 
production of such minerals and metals in the 
country concerned is considered to be of na
tional importance, and agree, in the event of 
their compil ing statistics of the production of 
other minerals and metals, to do so on similar 
lines. 

Art. 6. The High Contracting Part ies 
ex press their genera! acceptance of the prin
ci ples underl_ying Annex IV, which is atta
ched as a model scheme of census of industrial 
production, and agree to consider the ques
t ion of giving effect to such of them as may 
be applioable when it becomes poss ible to 
contemplate a complete or partial census of 
the type indioated in that A,nnex. 

Art. 7. The High Contracting P arties 
express their genera! acceptanoe of the , prin-. 
ciples underJying Annex V, which is attached 
as an illustration of a scheme for the com
pilation of indices of industrial activity, ·and 
agree to consider the question of giving ·effect 
to suoh of them as may he applicable when it 
becomes possible to contemplate the ·pre,para
tion of indices of industrial activity on a 
c-omprehensive scale . 

Art. 8. 1 . A Committee of Technica! Ex
perts shall be appointed a·t a meeting of' the 
Council of the League of Nations and onb 
delegate from each State, not a Member of 

the League of Nations, represented at the 
Conference of Geneva, on behalf of which 
rat ifîcations or accessions have been deposited. 

2. In addition to the particular functions· 
which are entrusted to it u nder the provisions 
of the present Convention and the instruments 
annexed thereto, the Committee of Experts 
referred to in the preceding paragraph of 
this article may make any suggestions which 
appear to it useful , for the purpose of im
proving or arnplifying the principles and ar
rangements la id down in the Convention con
cerning the classes of statistics dealt with 
therein. It may a lso make suggestions in re
gard to other classes of statistics of a simj] ar 
character in respect of which it appears desi
rable and practicable to secure international' 
uniformity. It shall examine all suggestions to 
the same end wh ich may be submitted to it 
by the Governments of any of the High Con
tracting Parties. 

The Committee sh all not make any sugges
tions in respect of statistics relating to public 
or private finance (public debt, revenue and 
expenditure, banking, the money market, 
stock exchange, etc. ), or without the previous 
agreement of the a ppropriate international 
institutions or organ isations in respect of sta
t istics relating to agriculture, labou r or trans
port. 

3. The Council of the League of Nations 
is requested, if at any t ime a desire to that 
effect is expressed by not less than half of 
those Members of the L eague and non-member 
States on whose behalf instruments o f ratifi
cation or aocession have been deposited; to 
convoke a conferei,ce for the revision and, if 
it seems desirabl e, the amplification of the 
present Convention. 

Art. 9. The High Contracting Parties un
dertake that their respective statistica! ser
vices shall exchange with each other the sta
tistica! returns compiled and published by 
them in accordance with the provisions of the 
present Convention. 

Art. 10. Should a dispute a ri se between 
two or more High Contracting Parties as to 
the interpre'tation or application of the pro
visions of the present Convent ion, and should 
such dispute not be settled e ithe r directl y 
between the parties or by the employment of 
other means of reaching agreement, the par
t ies rnay, by mutual consent, submit the dis
pute, with a view to an amicabl e settlement, 
to the Committee of Experts referred to in 
Article 8. 

In such ci rcumstances, th is Commi ttee may 
request the parties to submit their observa
t ions e ither orally or in writing and shall 
give an adv isory opinion on the question at 
issue. 

Art. ll . Any Hi gh Contracting Party may, 
at the t ime of signature, ratification or ac
cession, deciare that, in accepting the present, 
Convention, he does not assurne any obliga, 
tions in respect of all or any df his colonies, 
proteotorates, overseas territories or territories 
under suzerainty .or mandate; and the pre
sent Conventiou shall not apj\ly to any terri
tories named in such declaration. 

Any High Contracting Party may give 
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notice to the Secretary-General of the League 
of ations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to all 
or any of his territories which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph, and the Convention 
shall apply to all the territories named in 
such notice one year after its receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations. 

Any High Contracting Party may, at any 
t ime after the expiration of the five years' 
period mentioned in Article 16, deciare that 
he desires that the present Convention shall 
cease to apply to all or any of his colonies. 
protectorates, overseas territories or terr itories 
under suzerainty or mandate, and the Con
vention shall cease to apply to the territories 
named in such declaration six months after 
i ts recei pt by the Secretary-General of the 
League of Nations. 

The Secretary-General of the League of 
Nations shall communicate to all the Mem
hers of the League of Nations and non-mem
ber States mentioned in Article 12 all decla
rations and notices received in virtue of this 
article. 

Art. 12. The present Convention, of which 
the French and English texts shall both be 
authentic, shall bear this day's date; it may, 
until the thirtieth day of September, nineteen 
hundred and twenty-nine, be signed on behalf 
of any Member of the League of Nations, or 
of any non-mernber State which was repre
sented at the Conference of Geneva or to 
which the Council of the League of ations 
hall have communicated a copy of the Con

vention for this purpose. 
The present Convention shall be ratified. 

The instruments of ratification shall be trans
mitted to the Seoretary-General of the League 
of Nations, who shall notify their receipt to 
a ll Members of the League and to the non
member States referred to in the preceding 
paragraph. 

Art. 13. As from the first day of October, 
" meteen hundred and twenty-n ine, the present 
Convention may be acceded to on behalf of 
any Member of the League of Nations or 
any non-member State mentioned in Article 12. 

The instruments of access ion shall be t rans
m itted to the Secretary-General of the League 
of Nations, who shall notify their receipt to 
all the Members of the League and to the 
non-member States inentioned in Article 12. 

Art. 14. The present Convention shall come 
into force on the ninetieth day following the 
receipt by the Secretary-General of the League 
of Nations of ratifications or accessions on 
behalf of not less than ten Members of the 
League of Natioos or noo-member States. 

Art. 15 . Ratifications or accessions received 
after the entry into force of the Convention 
In accordance with Article 14 shall take 
effect as from the ninetieth day following the 
date of their receipt by the Secretary-General 
of the League of Nations. 

Art. 16. After the expiration of five years 
from the coming into force of the present Con
vention in accordance with Article 14, it may 
be denounced by an instrument in writing, 
deposited with the Secretary-General of the 

League of Nations. The denunciation shall 
take effect six months after its receipt by the 
Secretary-General and shall operate only as 
regards the Member of the League or non
member State on whose behalf it has been 
deposited. 

The Secretary-General shall notify all the 
Members of the League and the non-member 
States mentioned in Article 12 of any de
nunciations received. 

If, as the result of simultaneous or succes
sive denunciations, the number of Members of 
the League and non-member States bound by 
the present Convention is reduced to less than 
ten, the Convention shall cease to be in force. 

Art. 17. The High Contracting Parties 
agree to accept the reservations to the appl i
cation of the pre ent Convention which are 
set fort in the Protocol to this Convention 
and in respect of the countries therein named. 

The Governments of countries which are 
ready to accede to the Convention under Ar
ticle 13, but desire to be allowed to make any 
reservations with regard to the appl ication of 
the Convention, may inform the Secretary
General of the League of Nations to this ef
fect, who shall forthwith communicate such 
reservations to the Governments of all coun
tries on whose behalf ratifications or acces
sions have been deposited and enquire whether 
they have any objection thereto. If within six 
months of the date of the communication of 
the Secretary-General no objections have been 
received, the reservations shall be deemed to 
have been accepted. 

Art. 18. The present Convention shall be 
regi tered by the Secretary-Genera I of the 
League of Nations on the day of its entry 
into force. 

In faith whereof the abovementioned Plen i
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva this fourteenth day of De
cember, nineteen hundred and twenty-eight, 
in a single copy, which shall remain deposited 
in the archives of the Secretariat of the 
League of N ations, and certified true copies 
of which shall be delivered to all the Mem
bers of the League and to the non-member 
States referred to in Article 12. 

(Zie voor de ond.erteekeningen de Fransche 
teh.rt.) 

PROTOCOL. 

At the moment of signing the Convention of 
this day's date, the undersigned Pl enipoten
tiaries deel are that tey have agreed on the 
interpretations of the various prnvisions of 
the Convention set out hereunder in the first 
part of this Protocol and that tey accept the 
reservations made in virtue of the first para
graph of Artiole 17 of the said Convention 
which are set out in the second part of this 
P1·otocol. 

PARTI. 

It is understood: 
(1) That nothing in this Convention shall 
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be interpreted as limi t ing or affecting the 
competence of the International Institute of 
Agriculture; 

(2) That nothing in the present Convention 
imposes any obligation to compile or to pu
blish particulars which would result in the 
disclosure of information relating to any indi
vidual establishment; 

( 3) That the provisions of the present Con
vention may be suspended in the case of any 
High Contracting Party, exceptionally, for as 
limited a t ime as possible, and to the extent 
which circumstances render necessary , in the 
case of f orce majeure or grave events affec
ti ng the safety of the State; 

(4) That the provisions of Article 2- I (a) 
do not require that quantities should be shown 
in the case of special categories of goods where 
the statement of their quantity would afford 
no information of practial utility for statistica! 
purposes; . 

(5) That in the monthly returns required 
by Article 2- I (a): 

(a) The enumeration of a rticles a nd the 
data relating thereto may be shown in an 
abridged form; 

(b) The information furnished may be of a 
summary character in the case of sich foreign 
trade of a country as is of relatively little 
importance; 

( 6) 'l'hat the proposals of the International 
Institute of Agriculture, referred to in para-

. graph (A) of Article 2-III, are those appro
ved by the Ninth Genera! Assembly of that 
Institute, which are reproduced in Annex VI 
for the purposes of information and r eference ; 
and that, in the event of the Genera! Assem
bly of the International Institute of Agricul
ture modifying those proposals, the High Con
tracting Parties will be free to adopt whatever 
modifications are introduced therein; 

(7) That the provisions of paragraphs (B) 
a nd (C) of Article 2-V are not to be regar
ded as excluding the use of estimates in the 
case of small enterprises; 

(8) That the provisions of paragraphs (B) 
and (C) of Article 2-V oblige the High Con
tracting Parties to use their best endeavours 
to secure representative figures, hut that, ne
vertheless, in a country where industry is 
little developed, it may not be poss ible to 
furnish elaborate statistics; 

(9) Tha t, in countries where, in view of 
local circumstances, such as the extent of the 
territory, the scattered character of the in
dustries, and the distances which separate 
such industr ies from their markets , the 
monthly preparation of index numbers of 
wholesale prices is not feasible , a quarterly 
publication of such indices wil! be deemed to 
satisfy the requirements of Article 2- VI. 

PART II. 
The reservations set out below aré accepted: 

(1) A,:ticle 2- lll (B). 
Turkey: Returns provided for in this para

graph shall be compi led and published in Tur
key at in tervals as short as possible, hut shall 
not be required annually. 

Union of South Africa: Returns 
1 
wil! not 

conta in information with reg-ard to area under 

crops on native farms, and in native reserves , 
locations and mission stations. 

(2) · Article 2-IÎ/I (E). 
Brazil: These provisions will not apply to 

Brazil. 
(3) Artic.le 2- IV , parag,·aph (2) (a) . 

J apcin: The choise of ' the ores shall be left 
to the discretion of the J apanese. Government. 

(4) Article 2- V (B), (C). 
F,·ee City of Danzig, Greece, Po,·tugal, Tur

key: The returns provided ' for in these para
graphs wil! not be ·required. 

(5) Article 2'.- VI. 
P ortugal: Monthly publication of index 

numbers will not b\'l required in the immediate 
future . 

(6) Article 3-paragraph 2. 

Mexico, Tu,·key: This paragraph wil! not 
apply as an obliga tion, but as a recommen
dation. 

In faith whereof the undersigned have af
fixed their signatures to the present Protocol. 

Done at Geneva this fourteenth day of De
cember, one thousand nine hundred and twen
ty-eight, in a single copy, which shall be de
posited in the arch ives of the Secretariat of 
the League of Nations, and of which authen
ticated copies shall be delivered to a ll Mem
hers of the League of Nations and non-Mem
ber States 1·epresented at tp.e Conference. 

( Z ie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

ANNEX I. 

EXTER AL TRADE STATISTICS. 
(See A1·ticle 3.) 

PARTI. 
I. Statistics of external trade sha ll be com

piled in one of the two ways indicated be low : 
( a) W hen returns n f special trad,e are c01n

piled alone or together with returns of geneml 
trade: 

Special imports shall include a ll goods de
clared for domestic consumption in the terri
tory to which the statistics apply, and all 
goods decla red (on the conditions normally 
applied to " improvement trade" and " repair 
tra de") for transformation, re pa ir or supple
m entary treatment therein. Re-packing, sort
ing or blending do not constitute such trans
formation or supplementary treatment. 

Special exports shall include a ll exported 
goods produced within the territory to which 
the statistics apply, or nationalised therein. 

Nationalised goods shall be taken to mean 
imported goods which are placed at the free 
disposal of the importers after payment of the 
duti~s, if any, to which they may be liable ; 
or 1mported goods, which have undergone 
transformation, repair or supplementary treat
ment, and which have been a dmitted tem
porarily free of duty fo1:: these purposes. 

Special imports and special exports shall not · 
include any part of transit trade as defined in 
paragraph V (3) below, . 
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Generai tr~de shall be taken to include: as 
regards imports, all merchandise arriving from 
all territories external to the 'territorJ to which 
the statistics apply, and, as regards exports, 
all ·merchandise leaving that territory for an 
externa] destination. However, there shall be 
excluded goods under bond in direct transit 
or merely transhipped in ports. ' 

Particulars by countries of (1) ind irect 
transit trade, and (2) ·di rect transit trade (in
èluding 'trll.nshipment trade) shall be shown in 
separate tahles. The quantities of these goods 
shall be. stated in gross weight; in cases whère 
this indication cQ,nnot be furn.ished, any other 
method o{ measurement may be adopted , in
cluding · that by value, on condition , that the 
method used is stated in the returns. 

When, tables -showing "improvement trade" 
and "repa'ii· trnde" are cómpiled, the full 
value of each ca'tegory of goods (orîginal value 
of goods, or original value plus value of work 
and material added, as the case ma.y require) 
sha]] be shown both 01) arrival in and on 
despatch from the territory. 

(b) When the ,·etu,~u; of im.ports ,·elate to 
aggregabe imports only, and re-exports of such 
i mported good,s are also slwwn: 

Aggrega,te imports shall comply with the 
defihition · given in paragraph (a) above of 
genera] import trade. 

Exports and rè-exports shall be shown sepa-
ratel y. ' 

All goods despatched from the territory to 
which the statistics apply which (1) have been 
próduced·· therein or (2) ,. having been importeä, 
have b~en subjected therein to transformation, 
repair 01' supplementary treatment, shall be 
showi1 ' as ex))oits. · 

All goods importeçl into the territory to 
which the ' statistics apply and subsequently 
exported therefrom wühotit undergoing any 
transfo1ma'.tion, repair or supplementary treat
ment (excluding goods transhipped under 
bond, i .e., goods under Customs control in 
direct, ,trans~t or merely transhipped in ports) 
shall bè shown as re-exports. · 

Re-packlng, sorting or blending do not con
stitute transformation or supplementary treat-
men,t: . 

Direct transit tra de ( including trànshipment 
trade) shall form the subject of separate re
turns, in ,the ,manner provided in paragraph 
(a) abóve. ' 

,Vnen tables showing "improvement trade" 
and "repair trade" are ccimpiled, the full 
value of each category of goods shall be 
hown .in the manner provided in paragraph 

(a) above. 
II. 'rhere shall be maintained or estàblished 

the system of valutions known as "declared 
valties", that is to say, val ues dec1ared by 
importers an·d exporters (or their duly recog
nised àgents) in respect of each individual 
transaction: Further, with a view to obtaining 
accuracy in statistics of external trade, such 
Yalues shall be subjected to verification and 
systematic checking. 

III ·- (a). For this purpose · val ues at the 
front/er {land or sea frontier as the casè may 
be) shall be employed; that is to say, in the 
case of imports, the value at the place of 

despatch plus thè cost of transport and insu
rance from that place to the frontier of the 
country of import, and, in the case of exports, 
the value free on board or free ön rai l or road 
vehicle at the frontier of the cotmtry of ex• 
port. 

In the' 'casé ,of irriports, import du ties, internal 
taxes and simïlar charges imposed in the 
co'untry of import shall be excluded from the 
val ues. In the case of exports, export du tie , 
interna] taxes and similar charges imposed in 
the country of export shall be included in o 
far as they ' in fact remain charged on the 
goods exported. 

( b) When in any country ad valo,·eni du
t ies are imposed on imports or exports, the 
values ascertained in conformity with the 
methods prescribed in the fiscal legislation of 
such country fOl' the assessment of these duties 
may be used for the purposes of the statistics 
of imports or exports, even i;hough they may 
différ from the val ues as ,defined in paragraph 
(a) above. Siinilarly, in any such country, the 
val ues ascertained by the ap):ll ication of the 
same methods may be employed in respect of 
goods exempt from duty or subject to specific 
duties. vVhen this course is followed in any 
country, its statistics must show clearly the 
inethod of valuation adopted and should give 
at least an annual, and if possible a detailed , 
estimate of the values on the basis of the 
method of valuation described in 'paragraph 
(a) -above. 

IV. 'I'he unit or units of measuré in which 
quantities of each comrriodity are stated -
weight, length, area, capacity; etc. - shall be 
precisely defi ned. 

When the quantity of goods of ariy kind is 
expressed in any unit or units of measure 
other than weight, an estimate of the average 
weight of each unit, or multiple of ünits, shall 
be shown in the annua] returns. · 

In the case of weights, precise definitions 
shall be given of the meaning of terms such 
as "gross weight", ,,net weight" and "legal net 
weight", with due regard to the varying sig
nificance of the same term ,vhen applied to 
different classes of goods. 

V .' (1) The t.erritory to which the statist ics 
apply shall ' be µnderstood to include the 
Customs territory of the country concerned 
together with all Customs bonded and other 
warehouses and depots under Customs control, 
and all free ports and free zones belonging to 
that country. 

(2) When two or more countries have en
tered into a Customs union and trade sta
tistics referring tot the whole un ion are pu
bli shed, the territory to which the statistics 
apply may be the joint area of all the countries 
comprising that union. 

Nothing in this definition shall be interpre
ted as preventing the publication of separate 
statistics for non-contiguous territories instead 
of statistics relating to the whole of the 
Customs territory, when such Customs terri
tory is composed of nón-contiguous terr itories. 

(3) By "transit trade" shall be understood 
the total of al l d irect and indirect transit 
trade, as hereinafter defined. 

The direct transit trade of any territory to 
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which the statistics apply (as defined above) 
shall be understood to include all goods 
passing through that territory for purposes of 
transport only, without being placed at the 
free disposal of the importers or warehoused. 

The indirect transit trade of any territory 
hall be understood to incl ude a ll goods 

coming from territories external thereto which 
are entered into warehouses or depots, actual 
or corrtructive, included in the territory to 
which the statistics apply (as defined above) 
and subsequently exported therefrom without 
being placed at the free disposal of the im
porters and without having undergone trans
formation, repair or supplementary treatment 
other than re-packing, sorting or blending. 

VI. The statistica! territories to be shown 
in the returns of trade by countries required 
by the present Convention shall correspond to 
the list which forms Part II of this-Annex. 

Any one of the High Contracting Parties 
may at any time request the Secretary-General 
of the League of ations to take the neces
sary measures to modify Part II of this Annex 
in view of changes that may have occurred. 

·The Committee of Experts pr9vided for i11 
Article 8 shall draw up as soon as possible 
after their appointment a minimum list of 
the statistica) territories, whether isolated or 
grouped together, which shall be specified in 
the statistica of external trade by countries. 
Nevertheless, a ny one or more items on this 
minimum list may be replaced in whole or in 
part by the items corresponding to it (or to 
them) contained in the list which form s Part 
II of this Annex. 

In the stati tical tables, showing for various 
categories of goods the countries with which 
that trade is conducted, those countries with 
which such trade is unimportant may be 
grouped under the heading "Other countries", 
without further specification. 

Goods con igned on optional bills of lading 
and cargoes "for orders" shall be shown sepa
rately as consigned "For orders". 

VII. In view of the special importance of 
accurate monetary statistics, returns shall be 
compiled showing in separate tables, under 
both weight and value, the imports and ex
ports of: (1) gold coin, (2) gold in bars ( in 
the form acceptable in inter-bank transactions_l, 
a nd (3) other gold. 

VIII. Returns shall be compi led in the case 
of countries to which the bunker fuel trade is 
important, showing the quantities (and if pos
sible the values), estimated or ascertained, of 
bunker coal and other bunker fuel supplierl in 
the ports of the country concerned to vesse ls 
cngaged in external trade, fot· their own use. 
Supplies to national vessels and to other ves
sels shall be sh0\n1 separately, if possible. 
The supplies of bunker fuel in non-maritime 
ports are only required to be inclulled in such 
rnturns when the bunker fuel trade in such 
ports is of importance. 

IX. In the compilation of returns of ex
. " ternal trade required by the provi ions of this 

Convent,on: 
(i) The following shall be excludecl: 
(a). Iu the case of exports, ships' stores 

supplied to national ships ; 

( b) In the ·case of imports, fishery products 
which are regarded by the country in which 
they are landed as its domestic procluce; 

(2) The following may be excluded: 
(a) Imports and exports, temporary or per

ma nent, of any goods involving no commer
cial transaction; 

(b) In the case of exports, ships' stores sup
pl ied to foreign ships; 

(c) Goods imported or ex portecl in insigni 
ficant quantities which may be regardecl as of 
negligible importance in comparison wi th the 
total trade in these particula r goods. 

X. In the compilation of the returns of 
external trade required by the provisions of 
the present Convention, the civil calendar 
year (Ja nuary 1st to December 31st) and the 
calendar month shall be employed. 

evertheless, a statistica! year diffe ring 
from the civil ca lendar year may in addition 
be maintained in any country to which the 
present Convention applies. 

[De Enyelsche tekst van de nu volgende 
staat is weggelaten.] 

PART III. 

1. The statistica) tables referrecl to in the 
second paragraph of Article 3 of this Con
vention and further speci fi ed be low shall be 
pre pa red for a period of twel ve consecuti ve 
months. 

2. These tables shall relate to a number of 
articles forming part of the import export 
trade of the tenitory in respect of which they 
are compiled, the said articles being selected 
by the High Contracting Party concerned. 

3. The tables relating to imports shal 1 
show for each of the selected articles, for the 
purposes of comparison: 

(a) The countries of origin or production ; 
( b) The countr ies of cons ignment or pro

venance; 
(c) The countries of purchase. 
4. The tables relating to exports shall show 

for each of the selected articles , for the pur
pose of comparison: 

(a) The countries of consumption ; 
( b) The countries of consignrnent or desti 

nation; 
( c) The countries of sale. 
5. The expression mentioned below shall, 

in paragraphs 3 and 4, bear respectively the 
meanings hereinafter defined: 

The expression "country of origin or pro~ 
duction" . shal l mean, in the case of natura! 
products, the country where the goods were 
produced, and, in the case of manufactured 
products , the country where they were trans
formed into the condition in which they were 
introduced into the country of import, it being 
understood that re-packing, sorting and blen
ding do not constitute transformation. 

The expression "country of cosign1nent 01· 

provcnance" shall mean the country from 
which the goocl were originally despatched 
to the country of import, with or without 
brea king bulk in the course of transport, but 
without any commercial transaction in the 
intermediate countr ies (if any). 
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The express ion "country of purchase" shall 
mean the country in which the se ller of the 
goods carries on his business. 

The express ion "country o f consmnption" 
sha ll mean the count ry in wh ich the goods 
wil! be put to the use for which they were 
produced, or in wh ich they will undergo a 
process of transfo1·mation, repai11 or supple
mentary treatment, it being understood that 
re-packing, sorting and olend ing do not con
stitute t ransformation or su ppl ementary treat
ment. 

The express ion "country of consignment or 
desti11atio,n" shall mean the count ry to which 
the g_oods were actually despatched, with 01· 
without breaking bulk in the course of trans
port, hut without any comme rcia l transaction 
in the intermediate countries (if any ). 

The expression "country of sale" sha ll mean 
the country in which the purchaser of the 
goods carries on his business. 

6. The period of twel ve months referred 
to in paragraph 1 above shall begin to run 
in the case of each count ry, not later than 
the J anuary 1st next followi ng the date of 
the entry into force of the Convention in the 
,case of the country concerned. 

7. An soon as poss ible a f ter the expiry of 
the period of twel ve months referred to in 
the preceding paragraph, the High Contrac
t ing P arties concerned sha ll forward to the 
Committee of Experts refened to in Article 
8, reports stating, in regard to each of the 
methods of c1ass ification referred to in para
g raphs 3 . a nd 4, the advantages and draw
backs _ of all kinds noted in the,_course of the 
expet·1ment. 

8. The Committee of Experts sha ll , with in 
three months a f ter the recei pt of reports from 
half the countries in respect of which the 
Convention is in force at the time of the ir 
receipt, present a memorandum showing the 
results o f its consideration of these report'!. 
This memorandum shall be c irculated to the 
Governments of the High Contracting Parties 
with a view to a supplementary agreement. 

ANNEX II. 

STATISTICS OF FISHERIES. 

(See Article 4-) 
The statist ics of fi sheries should show: 
1. The quantity and va lue of a ll products 

-0 f sea fi she ries (including crustaceans , mol 
luscs and shellfish of every kind) landed 
direct in the country, shown separately ac
,cording to the principal kinds of fish ; and 
the nationalities o f the vessels by which they 
,tt•e landed, including also in the returns, if 
poss ible, and so far as it is applicable, the 
.same information i.n the case of inla nd-wate r 
fisheries. 

2. The quantity and value of the products 
o f the fi she ries mentioned above imported 
from other countr ies and expor ted to other 
countrjes_ 

3. If possible , the quantity of the principal 
categories o f fishery products prepared in 
the country concerned. 

4. As far as poss ible, the quantity of fj sh 

caught by national vessels, inespect i ve of the 
p lace of landing, and the quantity öf aqui 
cultural products taken. 

5. The number of persons engaged in 
fi she ries, class ified , as fa r as possible, by sex 
and according to whether fi shing is their main 
or their secondary employment. 

6. T he numbe r a nd classes of national 
boats employed in sea fishing a nd, if poss ible, 
in inland-water fishing. 

7. A.s far as poss ible, the local it ies i11 
which the fi shery products landed in the 
country were obtained and the periods spent 
in obtaining such products. 

ANNEX III. 

MINERAL AND METALLURGICAL 
STA'l'ISTICS. 

(See A,·ticle 5. ) 

PART 1. - GE ERAL PROVISIONS AP
PL YING TO ALL MINERAL AND METAL

LURGICAL STATISTICS. 

1. Returns of minera l production shall , 
unl ess otherwise specified, relate to the raw 
minera l as extracted from the mines, qual'l'ies, 
etc. 

2. -The returns shall show the tota l produc
. tion for each _raw. mineral by weight and also: 

(a) In the case of each of the metallic 
minerals, the weights of each- of the metals 
conta ined therein ; 

( b) In the case of each of the minerals, 
other than meta llic minerals, the weights of 
each of the essential constituent e lements (as 
defined by the Committee of Experts referred 
to in Article 8, or such sub-committee as may 
be appo inted for the purpose). 

3. R eturns shall show, not only the pt·o
duction of the country as a whole, but also 
that of the chief producing districts. 

4. When the weight is given in a uni t 
other than the metric ton, the unit employed 
and a lso its relation to the metric ton shoulrl 
be clearly indicated. 

5. If in a ny case it is not poss ible to com
pile exact data as defined in this Annex. 
estimates shall be given in respect of any 
production which is of importance. 

PART II. - SPECIAL PROVISIONS. 

A. Non-Metallic Minerals. 

I. Coal. 
The returns sha ll show the net weight of 

the coa l and l ignite, excluding unusable waste 
a fte r washing a nd picking . 

The following returns shall be given: 
l. Monthly1 returns showing: 
Total production of: (a) coal ; a nd (b) 

l ignite; • 
umber of working days in the rnonth; 

Average numheF of persons ernpoyed, inclu
ding those employed underground and on the 
surface, hut excluding adrn inistrative, techni 
ca!, a nd clerical staff; 

Total prodi,ction at the mining establ ish-
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Jl)ents of coke, coal briquettes and lignite 
briquettes. . , 

2. Annual returns showing: . , , . 
Total • productipn of; (a) coal; · a,nd ( b) 

lignite; . , , 
Total production of coke, coal briquiittes 

and l ignite briquette, induding that of" non-
miniog. establ,.ishments; 1 , 

Average number of per ons employed: (a) 
underground, (b) on the ,surface, and (c) the 
total of those , employed under and above 
ground, a.r;,d, where ,practicable, under the 
following headings: male and female, adults 
and young persons, operative staff ( incl udjng 
workers engaged in supervision) and adminis
trative, technica! and clerical staff. 

II. Other ~on-Metallic Minerals. 

The returns shall show the total production 
of mineral extracted from all mines, 1 quarries 
and other workings, and, i'n , the case of such 
minerals as potash and sulphur, the total 
weight of the essential constituent elements. 

B. fron. '.Ore an<1 /:ons\,one. 
The following returns shal! be gi;ven: 
1. Monthly returns showing: · 
(a) Total pt"oduction ; 
{b) Average number of persons employed 

(it shall be stated whether administrative, 
technica! and clerical staff is or is not in
cluded in . the figures). 

2. Annual returns showing: . , 
. (a) Total production of iron ore a,1d of ,the 
iron content of such ore under ,each of , the 
following headings, viz. , Magnetite, Hematite, 
Carbonate, Manganiierous, Chromifetous and 

ickeliferous Iron Ore . . . 
The weight of manganese, chromium and 

nickel contained in tha.manganiferous, chro1p
iferou and nickeliferous iron . ore,s- shall , also 
be given . An endeavour should ba imade to 
obtain and show ,particulars -iQf fron. ore pro
ducecl from the roasting of . ironpyrites, 
showing the total weight and total iron 
content. 

{b) Average number of i:iersons , employed 
(it shoulcl be statecl whether ,administrative, 
technica! and clerical staff is includecl in_ the 
figure ). . 

The question of the divisio.n, if any, of 
iron ores iJ1to different cl,a ses . acco~ding to 
phosphorus content ~haJI be referred , to the 
Comm ,ttee specified in paragraph 2 (b) of 
Part I oi th.is Annex, ,yhich shall alsp be 
as ked to lay down a definition for mangani
ferous, chromiferous and · nickeliferous iron 
ores. The attention of .the Committee ~hall be 
di rected to the proposals of the Io,ternational 
Chambe~ of Commerce çonta,ned in · it~ rèpor.t 
submitted to the Conference. of dep~va. 

c. Non-Ferrom M et,alli~ Ores. 
The returns shal_I show: . , 
(a) Total production of ore extracted from 

all mines, quarries an~ ot.her working& and 
total weight ,of the · conte,;,t. . , . 

{b) Average, number of . Pllf5.QD employed 
(it shoulçl be . tated whether adwinist,rative, 
technica! ánd -clerical sta([ is ,,q.t·•, is not inolµ-
cled in the fjguresi , . :> .. ,. 

D. M-etals. J 1 (, 

- I . Iron and Steel. ' • ·i ·• 

(i) Pig iron. - The following ' l:etui-ns shall 
be given: .. 

1 (a) Monthly returns ' showing the total pro-
duction of each of the followifig: ' · 

Hematite pig-1ron (the Commi'ttf;le 'referred 
to in paragraph 2 ( b) of Part I 'öf ' this 
Annex shall be asked 'to · define ·the ' lim it of 
phosphorus for this class; the attenti?n of 
tne Committee shall be directed' tö the ' pro
posal of the International Chamber of Com
J11erce contained in its report - mlmtioned 
above); · • 

Bl!sip pig-i ron for the mánufactu~~ of rstèel; 
ferro-alloys; • · ' · · ·,' ' · 
All other pig-iron ; 
(b) Annua l returns show.inll: ~~h •~e tot':11 

product1on under the headrngs men:t,orièd 111 

paragraph (a) above atid, in the case of ferro 
alloys, the produétion of eabh ' caf.llgory of 
such alloys (i.c., ferro-silicon, ff rro-mangariese, 
etq.); , 

(c) · Annual returns showin8" ' the nmJ?,ber of 
furriaces in existence for the prodllçtion · of 
pig-iron', distinguishing be'hveen_' blastftlrnáces, 
electric furnaces and oth'(;t 'proçe~~e~ pf .ma-
nufacture. " · 

Montlily return how'ing '· s'eparate~y,
1 
·under 

the above h·eadings, tJle numbe'r of ' fyrnace 
ex isting and the fu1·nace_ ?n operatio1,1; . 

{d) Annual returns, as complète äs1 pdssible, 
of the quantities of iron a,nd rhanganese ore 
and scrap used in the manufacture of p1g
irpn. The difinition· of manganès,e 9re shall 
be given by the Committee o f Expert.s referre.d 
to above in paragraph 2 ( b) of Part I of th, s 
·Annex. . ' 11 

' 

(ii) · Steel and Puà.àled 'frori. ;_ The follo-
'wini returns shall be' given: ' ' '· · " 
' .' (a) Monthly returns of the _'pröduction of 

teel, indicating separately : (1·) .'Ingdt:S; ·and 
(2) ' Castings direct from the· furnace; snowing 
11Y eàch case the production· acoorcling' to eách 
of . the follo\\>i11g rr\ethods of ' manufactufe :· 

Open-hearth (Siemens-Martin) j:)rocess: (a) 
Acid ; (b) Ba ic; 

Convertor proces : (a) Acid; (b) Basic; 
Electr ic-furnace -proces ; 
Other processes (includi-ng direp~ conversion 

from ore); 
(b) Monthly returns of the production of 

puddled iron; · 1 ,, • 

(c) Annual returns showing the, number oi 
furnaces , convertors, etc., in .existeoce in the 
country for the product.ion of ,stee l ,ru;,d P,Udd
led iron, distinguishing between. .ithEl , methods 
of manufacture enumerated in pa,ragraph (a) ; 

(d) Annual return of the tota~. proçluction 
of phpsphoric basic slag; • , . ,, 

(e) Aon~1al returns, as ç0mplete . .!\S po~sibl~, 
of: (1) .pig-it'on and (2) scrap, consumed. in 
the production of ingots, of castings , .direct 
from the furna e and of puddled iron, disti.ng
,uishing between metbod of manufacture en.u-
merated in paragraph (a); 1 

(/) Monthly returns, a detailed as prac
tioab\e, of semifin ished and finished products. 
The Gommittee n1ferred .to above jn prag,·aph 
2 (b) of Part I of this An1iex. shall , draw up 
a suitable cla sif ication for th is. p1,11·pose, con-
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taining a list shöwing, . /1) · the classes con
sidered necessary as a >minimum and (2) those 
additional classes considered desirable . ··IT'he 
attention of .the Comrrlittee shall be drawn to 
the classification contained in, the · report of 
the International ·Chamber"of Commerce ·sub
initted to the 'Conferehce ,of Geneva. 

~I '. ,:Öther','~e.tals. 
Annual returns sball "be 1 ,giiven ,show ing the 

total smelter .,production.i·,·> 
,,, ' 

ANNEX:IN. . . · 

CENSUS OF INDUS'.{'RIAL PRODUCTION. 

·, (Set Article ,6.,) 

· 1. · 
0

,P
1

e
0

riod, of .Enq;.iry. 

The partiC:ular& •to ·_ be ascer-tained should 
relate, in genera!; to the •calendar year. In the 
case of enterprises whose' abcöunts , are pre pa red 
for a year ending othenrisè'.· than on December 
31st, however, particulars should be taken for 
the business year of which the major part falls 
within the calen·dar year to' which the Census 
relates. 111: ' 

2. Scope ·of' Enquiry. 

(a) The Census of ,in~ustrial. production 
should cover all bl'MWfi'es of manufacturing 
activity, includirig bt\ildirig aqd other works 
of constructiori, . and ,'iilao. ,mj'ning., and metal-
ltu-gy. . . ' ' .. '"' ·. . ' ' 

( b) In the 'ca·st:i of óper,ii,tim;is on the border 
line between manufp;eturing mdustry on the 
one hand, and agric~lture',"fishing, transport 
or commer~ qn , the, qther (such as dairyiqg, 
wool -scouring, sl.aµgh~ri!)g, sawl)lilling', pack
ing, etc.), it wiJ) bfl l)~çess,ary to . cletermirie in 
each case wh~t)ler' tp~ ,p~tpr,e, and the organi
sation o( the, wor)<,,q.ni:j ',t,he -pr.o,c.i:,sses employed 
a re rather cli'á1',aftei:ist.1c 'çi'f , iriätisti'y than of 
agriculture

1 
transp r.t;' 'ftc,; ijpcj wh~thè1: these 

OI;leratjons sh'o~ld ,orJWçµ/,\1 9dt;'tá.J)>vithin the 
scope .?f a Census , ?1 !Il/ilust~ial , proänct,10n. 

3. Li,nî ts of- Enquiry. 

(a) In principlei pàrtïcu.Jars· should 'be se
cm:ed in respect qf ,

1
ap !"Stahlishll)ents in the 

industries, covered .. ~y tpe _ Cepsus (see Sectio!l 
2 above), whether ow~c\ by, _privat\l per15ons 01· 
.firms, by joint-stock C9!11Panies 9r co-operative 
organisations, or by, ~hEl Staj,11 or locaJ govern-
1nent author~ties. 1 ,·l , i , 

(b) In view of the ·~P.!l!) i,11 .difficult ies con
t)ected with securill'g,, ri:,lia~)e and ,adequate 
information in the ç,as_'/·,9f, very' sma,11 ~stabli,§h
ments , it is recommencted thap, . ~vhru;!' the pro
duction of such establ ishmenJ;s is iQ. the aggrn
gate ·of smalI impç,r\~ncë.~'!l proportion to that 
of the industry cop.çeq11lçl, the particular§ re
quired from them should " be limited to ' the 
simpl est data, and that aggrega,te figmes for 
the industry should be prepared by adding to 
the parbiculars, , ascertained for. the J arger 
·establishments, estimates of tàe a·ggregate's for 
the small establ ishments!_ p.1:e1>a~ed, ,on -the best 
availlable · basis from .the--,data thus obtained. 
The · esbimated figures should /be, .•shown• separa
tely from the others: , . 

In -CitSeS in which · the aggregate _,production 

of sma!J establishments, in particular that ·of 
domestic workshops, represents a proportion 
of'• the• production in the industry concerned 
too g1;eat to be ,treated satisfactori ly by means 
of such estimates, the particulars rel ating, to 
smal-1 ,establishments might advantageously be 
ascertained b:y means of special enquires limi
ted to selected rep~esentative establishments. 

(c) Repair and finishing work and work 
executed upon material supplied by customers 
should be included .in so far as the conditions 
of the preceding paragraph apply. 

4. 1 [/n~~s of Enquiry. 

The particulars to be ascerta ined ·should 
relate to indivii'.lual establishments. In cases in 
which a fimi carries on several industries in 
separate · éstablishments,' -separate parti'culars 
should ,be obtained · for each such establish
ment. Where, in the same works oi· factory, 
:there are carried on branches of industl'y for 
which it is customary to maintain separate 
accounts, such branches being also commonly 
carl'ied ort as separate enterprises in the coun
try concerned, sepavate }'.)articulars relating to 
each of these· branches are desirahle. 

This separation of accounts should, ho,vever, 
not be regarded as ,essential in respect of small 
branches subsidiary to the main establish
ments,' such1 for example, as thosè engaged in 
carryi ng out· repairs · to véhicles used ; in' con
•ne<ition with the main business ·of the establis
ment concerned. , 

5. The, Main Heads of En,quir;.,· 

' 'A .. Pi·oducts and · Costs. 

In o,'.der 
0

that the";e~ults secured may per~it 
of the elimination of cluplicate records. of the 
same goods by ,differènt establishments, a'nd 
of th11 detflrmip\ltipn , of the ,values .created in 
the course of manufacturing processes, the fol-
1.;wing pa(·t'iculars .shoulçl be asc~rtained : '' 

(a) ·, l'ro(fu,cts,b .:..... , farticulars . rela~ing . to 
quantity may e omitted and values only 
shown in ·, i-espect of products I the natnrè ."of 
whicli · is s1,1ch , !\J3 ' to r,equir13, fqr , a ratîor:al 
stateme,nt .of q.uant~py,. an exhaustive . enumer
átion of t,he various items of 01:1trut singly or 
in very sm,all groui:is. , , . .. 

Separate, partjcula,~·s should be g iven _:in 
respect of each class of products havi,;,g .a cpn
siderable importance in the ·economie life of 
the country or 'district to' which the Census 
relates. The subdivision of the ·various classes 
of products should be . carried far enough to 
permit of a statement -of their quantity in 
térmg of. a .,unit suitable to •. tbeir nature: . 
· The 1 values of the· several products to he 
ascertained shöuld be their cash val,ue at the 
t ime and place of delivery to purchasers by 
the producers or their emplóyees.' Partially 
·finished •goods in stock at the bê'ginning and 
.at the ·end of -the year to which the accounts 
Telate should be valued on · the basîs of tne 
material ., used and -,work döne on such goods 
up to the date of valuation for the purposes 
of the Census. Goods , remaining unsold at the 
end of the ·year in which they were mannfac
tured should·. be ,included at · their m!trket 
:value a.t the end of that year. 

Goods transferred from one establishment to 



1932 8 JULI (S. 337) 362 

another under the same ownership, reparate 
particulars for which are ascertained in accor
dance with Section 4 above, should be recor
ded at their market value at the time of 
trans fer . 

(b) Materials used. - The quantities and 
values of the materials used in the production 
of the goods e numerated according to the prin- 1 

ciples specified in (a) above should include 
n;iaterials used in repairs to buildings a nd 
plant emplÖyed in their production, when 
such repairs are carried out by the J)mployees 1 

of the establisment. Separate particulars 1 
.should be asc.ertai ned for each of the more . 
important materials, bath raw and partially 
manufacturëd, for the cost of fuel and electr ic 
or other power consurned, for tools replaced 
and for packing material used in the year of 
account. Limitations corresponding to those 
expressed in (a) above should apply to the 
s tatements of quantity and to the degree of 
detail procured. 

The values to be ascertained in respect of 
the several materials should be their cash 
value at the time and place of delivery to 
purchasers. Partially manufactured goods 
transferred from another establishment under 
the sarne ownership should be valued as spe
c ified in paragraph (a) above. 

(c) Work given oitt. - Fof each establ ish
ment included in the Census there should be 
shown, for purposes of comparison with other 
particulars given, the value and, if possible , 
the quantity of work given out to be clone by 
other establisments. The value to be shown is 
the payment made for the work clone. 

(d) Depreciation Cha1·ges. - The ascertain
ment of the appropriate charges in respect of 
wear and tear and depreciation of structures 
and plant, though forming a n essential factor 
in a complete investigation of production, is 
shown by experience to be difficult, if not 
impracticable, on the basis of mass statistics 
secured by the ordinary Census procedure. As 
information on this head is desirable for a 
satisfactory determination of the values created 
in the course of the processes of manufacture , 
the appropriate a llowances to be made in 
respect of depreciation should be ascertained 
approximately for each of the principal in
dustries by means of specia l enquiries regard
ing typical cases . 

B. Factors of Production. 
(a) P ersonnel. - In cases in which a re

cord of the number of man-hours worked in 
the period covered by the Census is available . 
that record furnishes the best basis of the 
statistics of the laboul'. utilîsed in the industries 
concerned. Where particulars of this character 
are not availlable, it is desirable to ascerta in 
the average number .• of persons employed a nd , 
with that end in view, particulars should be 
obfäined of the numbers employed at intervals 
during the year suff ic iently frequent to enable 
a reliable average figure to be calculated. 
The numbers should be ascertained separately 
for adults and chi ldren and for males and 
females . Particula rs showing separate ly the 
administrative and operative staffs are a lso 
desirable in a ll cases in which the scale of 
operations is such as to call for such sepai-a-

tion of functions. Figures for the administra
tive staff should include directing and ma 
naging staff, including work ing owners, offict 
staff and technica] staff (e. g., draughtsmen in 
engineering works). 

In cases in which the work of an industrial 
establishment is carried on partly by persons 
working at the factory or office, partly by 
persons working in their own homes, and also 
in cases in which there is maintained a reserve 
of workpeople receiving ' payment from the 
estáblishment to whicb they are attrached, 
separate particulars relating to home workers 
or to workers maintained in rese,·ve should be 
pt·oc urêd. ~ 

{b) -·Plant. - Particu-lars relating to the 
mechan ica! equiprnent of industry should show 
the horse-power or kilowatt capacity of engines 
employed in works and factories, distingui
shing the principal types of engines - steam. 
gas

1 
oil, water, electric, etc . For the various 

industries, particulars are de~irab le of the 
types of machinery employed that are in each 
case most characteristic of the •i ndustry con
cerned. 

Machinery ordinarily working during the 
year of return to which the particulars re late 
should be distinguished fl'Om machinery not 
ordinarily working. 

(c) Wages . - Wbile particulars relating to 
wages are not an essential element in a Census 
of industrial production, it is nevertheless of 
great importanCle that the aggregate of the 
amonuts paid in wages and sa lar ies in the 
Census year should be ascerta ined. This ad• 
ditional information 'would greatly increase 
the value of the conclusions to be derivecl 
from a study of the Census l'.estil ts . 

(d) Capital invested in lndust·ry. - Infor
mation relating to the capita! invested in 
industry would be of great assistance in deter
mining the approximate a llowances to be made 
in respect of depreciation, the productive ca
pacity and other matters. A Census of pro
duction, however, cannot se rve in alle coun
tries as the means for securing satisfactory 
information on this subject. 

6. Sec,·ecy of l nfor1T1,ation obtained. 
Secrecy of details relating to individual 

businesses should be maintained by the per
sans engaged on the Census. 

While the public interes t is of necessity of 
prime importance, reasonable consideration 
should be given to the effects on the private 
interest:, concerned of the pub! ication , or com
munication to persons other thah tbose enga
ged in the Census, of particular items of infor
mation furnished. 

It is desirable that laws authorising the 
collection of documents necessary for the Cen
sus should establislr penal ties for any vio l ation 
of se~recy. 

7. P cr-iodicity of Censitses. 
It is desirahle that a Census of indus.trial 

production should be repeated at intervals of 
not more tban ten years. In· cases in which 
sucb a Census is not repeated at short inter
vals (e.g. , within two years), annual or 
monthly particu[Ms of the gross p.roduction 
of the leading industries of_ the country would 
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se rve as a basis for an appreciation of the 
position in the intervening periods, and would 
also serve to determine the relation of the 
Census year to the business cycle. 

8. Partial Cemuses . 
In the case of countries which desire to 

obtain statistics of the production of certain 
products by quantity and by va lue without 
undertaking a general Census of production, 
it is suggested that the princinles conta ined 
in Sections 1, 3, 4, 5 A (a:) and 5 A (b) above 
hould be app lied. 

ANNEX V. 

INDICES OF INDUSTRIAL ACTTVITY. 

(See A rticl e 7.) 

I. The returns relating to the variations of 
industrial activity should , in so far as the 
techn ica] conditions of the various industries 
permit, show production i't terms, not on ly of 
va lue, but also of quantity. 

II. When no data for quantity and value 
are avai lable, or as a supplement to these 
when they are supplie.d, other indices of in

.dustrial activity shal I be furnished. 
For the purposes of these other indices, the 

fo llowing classes of data concerning various 
factors of production shou ld be employed, sub
ject to the limitations mentioned in Annex IV 
with li view to ensuring the correct interpre
tat ion of the returns: 

(a) Raw materials used m the industry 
concerned ; 

(b) Equipment in operation, and1 if neces
sa ry, its relation to the total plant installed 
(b lastfurnaces, loom-hours, sp indl ehours, etc.); 

(c) Power employed (kilowatt-hours, horse
power, quantity of coa l used in generating 
power, etc.) ; 

(d) Workers effectively employed (number 
of operatives and administrative staff, number 
of days worked, number of hours worked, 
aggregate wages paid). 

III. In addition, the following information 
might with advantage be g iven, a lthough it 
does not directly refer to the production of 
the period to which the indices relate : 

(a) Orders received (va lue and, as far as 
poss ibl e, quantity of goods ordered during the 
period ); 

( b) Quantity and val ue of sa les during the 
period ; 

(c) Quantity and value of orders still to be 
executed at the end of the period. 

The information specified in this paragraph 
is particularly necessary when the data re
fe rred to in paragraphs I and II cannot be 
obtained for . any particular industry. 

IV. Foi the purposes of international com
parison, it would be expedien t, in the first 
instance, to secure returns and indices of pro
duction for the following industries in coun
tries in which these industries are of sufficient 
importance : 

l. Mining industry (crude petroleum , coa l 
and other fuel , metallic ores and other mine
ra ls). 

2. Metallurgical industries : 
(ei} Blastfurnaces and steel -works; 
(b) Forges, rolling-mills and wiredrawing

works (iron and steel) ; 
(c) Foundries, rolling-mills and wirn-

drawing-works (other metals). 
3. The following mechanica! industt·ies: 
(a) Shipbuilding (steel) ; 
( b) Locomoti ves ; 
(c ) Railway rolling-stock ; 
(áY Road motor-·vehicles. 
4 . Textile industries (spinning and wea-

ving): 
(a) Cotton ; 
(b) \Voo l ; 
(c ) Silk; 
(d) Artificial silk; 
(e) Linen; 
(/) Hemp (including phormium); 
(g) Jute. 
For the purposes of international compari

son of the production of the important indus
tries in the varions countries and for the pur
pose of obtaining an adequate appreciation of 
the total industrial activity of each country, 
there shou ld be furnished returns of produc
t ion for the following industries in additio11 
to those given above, or for certain of these 
industries selected in view of their importance 
in the country concerned and the availability 
of data re lating to them : 

1. Industries usually subject to exc ise 
du t ies : 

(a) Brewing; 
( b) Distill ing of a lcohol ic beverages ; 
(c) Tobacco manufacture; 
(rl) Sugar manufactm:e and refining; 
( e) Manufacture of ;natches. 
2. Flour-milling. · 
3. Oilseed-crushing. 
4. Soap-making. 
5. Tanning. 

· 6. Manufacture of boots and · shoes. 
7. Petroleum-refining. 
8. Manufacture of artificial fertilisers. 
9. Wood-pulp production. 

10. Manufacture of paper and cardboat'd. 
ll. Manufacture of glassware. 
12. Manufacture of cement. 
13. Brick- and tile-making. 

V. The returns of the quantity of produc
tion should be secured monthly. If, however , 
direct quantitative data cannot be secured 
monthly, indices of the variation of that 
quantity sho uld be obtained. In the latte,· case . 
returns of the quantity of production should 
be obtained fo1· each year. 

VI. Endeavours should be made to encou
rage autonomous organisations, offical or pri
vate , scientific institutions and industrial in
stitut ions or associations to compile statistics 
of the character discussed in the preceding 
paragraphs to suppl"ement the statistics of 
Government administrative services. 

VII. Steps should be taken to assure those 
from whom statistica! data are sought thar 
the secrecy of the details furnished is fully 
guaranteed. 

VIII. The tables published for each in
dustry should define precisely the charaêter 
of the industry (principal goods produced and 
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pl'OCe ses of mamifacture). and should indi
cate clea rl y whether the whole industry is 
covered by the statistics, and, if not, approxi
mately to what proportion of the whole in
rlust,·y they refer. The results obtained from 
the censuses of production should be utilised 
for this purpose. When th form in which the 
annual statistics are compi led differs from 
ihat of the census, a note sho, dd be attachee! 
to explain the discrepancies. 

ANNEX VI. 
(See P1·otocol, Part l , 6. ) 

REPORT OF THE COMMITTEE OF AGRI
CULTURAL STATISTICIA S OF THE 
NINTH GENERAL ASSEMBL Y OF THE 

INTER JATIONAL INSTITUTE OF 
AGRICULTURE 

· and 

, TANDARD FORM OF WORLD AGRICUL
TURAL CENSUS SCHEDULE 

w i th 

RELEVANT RESOLUTIONS. 

(A1111 exed /or purposes of information and 
re f e,·ence.) 

Report of t he Commlttee of Agrlcult ural 
Statlstlclaus of the nlnth Genera! Assembly 

or the International lnstitnte of 
Agrlcnlture. 

1. Date when the Census should be taken. 

A good deal of discuss ion took place in re
g-ard to the year of the Census, but it was fi
na ll y decidecl to make no change in the 
previous recommendation, ,xhich was that the 
Census in the Northern H emisphere should 
l'efer to crops harvested in the calenclar year 
1929, and in the Southern Hemisphere to 
crops harvested in the year July 1st, 1929., to 
June 30th, 1930. The actual date or per iod 
of the year at which the Census should be 
taken is chiefl y of importance in regard to 
live-stock, the numbers of which may differ 
,·ery greatly at different seasons of the year. 
It if were possible, it would be des irable to 
have fi gures showing both the minimum and 
the maximum seasons, and th,s is a · point 
which-, the Census authorities of each country 
mjght. bear in mind. F or example, where any 
~ubstantial differenoe exists at different 
seasons, it is obviously _very desirable to ind i
cate whether the re~ults of the Census relate 
tó a "per iod of minimum or m ax imum, and 
what is the probablé variation. 

Th "Comm ittee appointed a Sub-Committee 
to cons icler this question and their conclusions 
may be · summarised as follows : . 

As rega"ds the per iocl of the year of the 
1 i ve-stock Census, each State shoul d be free 
to ta ke the Census at the period of- the year 
co11s idered the most suitable. ' · 

·In order to provide compal'able figures, 
each , tate, on the basis of the resul ts o[ the 
Census, should make an estimate oI the1 maxi
mum and mi'nimum numbers of each class cif 
sto'ck clüring the year. 

To give this estimate a reliable basis it i 
necessary that the live-stock should be classi
fied by age as proposed in the stanclard form . 

2. Woods and Forests . 

The Committee of 1926 considered that the 
schedule should conta in a question as to the 
a rea of woodland included in agricultural 
holdings. The Forestry Congress recomrriendecl 
that, in addition to the area of woodland, ah 
attempt should be made to ascèrtain the quan
tity of wood cut on farms in 1929. In the 
present Committee, it was pointecl out that 
agriculture and Iorest1·y are very closely con
nectecl, especiall y in European countries. If 
the agricultural Census were limited only to 
woods included in or attached to agricultural 
holdings, large areas of forest would remai n 
unaccounted for and the area returned would 
have I ittle significance. 

On the other hand, the difficulty · of oh
tain ing returns of the area under forest (i.e:, 
the area not forming part of agricultural 
holdings) was emphasised, particularly in 
view of the additional cost involvecl and also 
of the fact thal the collection of statistics q_f 
forest production involved specialised techni 
ca! knowledge. In view of the divergence of 
opinion, the Committee appointed a Sub-Com
mittee, which recommended the use of the 
following questionnaire both as regards wood 
and forest lands included in agr icultural hol 
dings as well as for forests not incl uded in 
the agricul tural Cen us: 

l. Area of woodlancls, d istinguish.ing woods 
cut every few years and other woods. , 

2. Quantity of wood cut in 1929: 
(a) -Total quantity of wood cut in 1929; 
{b) Wood for fuel , including wood for 

charcoal; 
(c) Wood for •the preparation of pulp. 
3. Other forest products : 
(a) Products di rectly or" iridirectly to be 

used' for hum an consumption ; 
( o) Products to be used for tanning 01· for 

the manufacture of tann ic extracts; 
(c} Rubber (not in plantations); 

, (d) Resin and re inous products; 
(e) Products not incluclecl in the preceding 

classif ications. 
As regards woods and forests not included 

in agricultura l holdings, it was suggested 
that the Census should be limited to forest 
being exploited, though Governments migh~ 
be invited to furnish an estimate of the area 
of other forest lands in their territories . 

_3. T abulatio11 of the R esults 9/ the Censu$. 

The Comm ittee was of the opinion that the 
Governments of the different countries shoulcl 
be invited to classify the results · of the Cen
sus by size of holdings. Each country should 
be at liberty to adopt such size-groups s ap
pear most sui table to its partic,ular circum
stances, but for the purposes of international 
comparison it is desirable that the size-groups 
chosen should be such as would admit of 
classification within the following limits, viz. , 
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above 
1 hectare or less 
1 and up to 5 

10 
20 
50 

5 
· 10 

20 " 
50 

100 " 
200 " 
500 " 

1,000 " 
above 2,500 

100 
200 
500 

" 1,000 
,, ,, 2,500 

hectares . 

hectares 

Those countries in which the metric system 
of measurement is not adopted would natu
rally use their own customary measure, hut 
would as far as possible arrange their classi
fication in such a way as to enable compar i
son with the size-groups enumerated above. 
The Inst itute wil! , if possible, make the correc
t ions necessary to make the fi gures accurately 
comparable for international purposes. In some 
countries the larger size-groups would hardly 
be appl icable, hut it is necessary to provide 
for countries where farms covering very large 
nreas are common. 

4. Minimum A1·ea. 
Is is suggested in the standard form that 

only farms of one hectare and over or hol
dings producing more than $ 100 annually 
should be included, although naturally all 
countries were free to include in their Census 
holdings below that area if they feit it desi
rab le to do so. The Committee considered 
that the limitation of value would introduce 
unnecessary difficulties, and that as many 
countr ies desired to collect information as to 
holdings of one hectare or Ie s it was better 
to remove all I imitations. In the case of those 
countries which do not collect information as 
to holdings of one hectare or less, it was 
thought that an estimate of the area and pro
duction of such holdings would be useful. 

An important point in this connection is the 
question of the comparabili ty of the farms in 
the different size-groups a rising from the 
va,· iation in the character of the land. If the 
total area of the farm is taken as the deter
mining factor, it has to be recogn ised that 
this total area may in some cases include 
areas of rough grazing, of mountain, of forest 
land, or even of land which is entirely un
productive. The Committee did not. however, 
see any way of avoiding class ification based 
on the total area of the holdings, and this 
principle was accordingly adopted. 

5. Multipl e or Gompanion Crops. 
On this question the Committee decided to 

make no addition to the suggestions already 
contained in the standard form. 

6. M ethod of Estimating Crop Production. 
The Committee agreed that the observations 

on this point already contained in the standard 
form required no modification. 

7. Classification of Live-stock. 
A discuss ion took place on this subject 

which resulted in a proposal to add in the 
supplementary part of the standard form a 
recommendation that the various countries 
should, where practicable, obtain in,formation 

as to the number of pedigree of the principal 
breeds, crossbred cattle and n1!tive cattle. 

In regard to poultry, it was pointed out 
that the numbers might vary greatly accor
ding to the date of the Census and it was 
thought that the standard form might be 
amended as regards poultry to show that all 
fowls, including young chickens, should be 
included and similarly for other kinds. It is 
desirable that chickens and other young 
poultry should be gi ven separately if poss ible. 

The classification to be adopted for cattle 
and particularly the question relating to 
milking cows ( os. 5 and 6 of I tem 4 of the 
standard form) gave r ise to much discussion . 
A Sub-Committee was appointed and recom
mended the following class ification in place 
of that contained in the printed form: 

1. Calves under 1 year old; 
2. H eifers and cows 1 year and over: 
(a) Kept for milk, 
(b) Kept exclusively for reproduction , 
(c) Others; 
3. Bulls 1 year and over; 
4. Other cattle 1 year and over. 

8. Co,-relation of Census R esults with Geo
graphical and Other Charac teristics. 

Al though this was regarded as an interesting 
subject, it was cons idered that it should be 
dealt with by means of special enquiries and 
not necessarily in connection with the Census. 

9. Method of esti,nating M eat-Production. 
This question has been under cons ideration 

of the International Scientific Council and 
the present Committee recommended the 
adoption of their observations, which are as 
follows : 

,,Owing to the diversity of statistica! orga
nisations in the different countries adherent 
to the International Institute of Agriculture, 
it is not considered adv isable to recommend 
at present the adoption of a particular method 
fot· establishing statistics of meat-production 
and consumption. However, it is des irable 
that attention be drawn to the following 
points, which are based on the exper ience 
gained by countries which have already 
establ ished such statistics: 

,, (a) That statistics of production be corre
lared with the number of live-stock collected 
annuall y by means of a census or estimation ; 

,, ( b) That in those countries where annual 
statistics of livestock do not exist, the numbe,· 
hould be estim ated periodically from the 

best sources of information avai lable, inclu
ding the data of the Census immediately pre
ceding; 

,,(c ) That in the countries where animals 
are slaughtered under the contra! of the autho. 
rities in public slaughter-houses, the data 
resulting !rom this control should be used in 
order to determine the number of slaughtered 
animals, as well as the average net weight, . 
with a view to utilising such results for esti
mating the production and consumption of 
meat; 

,, (d) That in order to estimate the produc
tion of meat from animals slaughtered 011 . 

farms or in slaughter-houses not undec ,the 
control or inspection of the authorities, .da,ta 
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simi lor ro those indicated under (c) should 
be obtained by means of special enquiries or 
in reply ro special questionna ires oovering 
the entire country, or alternatively referring 
to determined and typical localities which 
ca n be used as bases for estimating the totals 
of the entire country; 

,, (e ) That in order ro obtain an estimate 
of the consumption, imports and exports of 
meat must be taken inro account, and that, 
whenever it is found necessary, the attention 
of the Cusroms authorities should be drawn 
to the advisability of adopting a cla si fi cation 
clearly specifying the quantities of meat im
ported and exported for e ach s pec ies of an i
ma l." 

In connection with this question, the Com• 
mittee adopted a recornmendation that the 
countries adhering ro the Institute, or taking 
part in the World Census, should, as far as 
po sible, supply the Institute with annual 
figures relating to stocks of cattle, the annual 
increase or decrease, mortali ty, etc. , and that 
these figures should be publ ished by the In
titute without del ay. 

10. Labou1·. 

It was agreed that the question in regard 
to the number of persons temporaril y em• 
ployed on the date of the Census should be 
omitted from the fi rst part of the sta ndard 
form and put in the supplementary part as 
an optional question. 

In addition, it was agreed that it was de
si rable to obtain information in regard ro 
temporary labour employed cluring the year. 
As particulars of the number of persons tem
porarily employed are li able to be misleading, 
it was suggested that, where possible, the 
number of days worked (i .e., man-days) should 
be obtained, and the following form was 
proposed: 

Total number of days worked on thP- farm 
during the agricultural year 1928-29 : 

(a) By persons per- { 15 years old { M. 
and over F. 

manently employed Under 15 years old 

(b) By per ons tem- { 15 years old { M. 
and over F. 

1 orarily employed Under 15 years old 

The Cornmittee also considered that it was 
desirable that each country in reporting on 
the Census should furnish a brief statement 
in regard to any seasonal or exceptional varia
tions ex isting at the time of the Census in 
regard to temporary labour, and should indi
cate at the same time the extent to which the 
figures collected could be regarded as repre
sentative. 

l l. Other Questions. 

A number of modifications in the standard 
form were discussed, and it was agreed that 
-certain changes should be made in the form 
when it was next reprinted. One point of in
terest to tropical and semi-tropical oountries 
was the suggestion that separate information 
should be obtained in regard to the produc
tion of native holdings and those under other 
management (i. e., non-native) . 

A recommendation was accepted that those 

countries which have adopted methods or 
agrarian reform should be asked ro include 
in their Census questions as to wheter the size 
of each holding, as a result of agrarian re
form, has increa ed for decreased and whether 
the holding has been newly created. 

October 12th, 1928. 
R. J. Thompson, 

Rapporteur. 

Standard from of world ag·rlcultural census 
schedule. 

1. Prel iniinary Statements / or l n / or1nation of 
th e Govermnents. 

(a) Contents of the Standard Form of Sche
dul e. 

The following standard form of schedule is 
intended for ise in both hemispheres , inclu
ding the tropics, and therefore includes erop 
and classes of live-stock grown in some oom1-
tries but not in others. It is understood that 
such crops or live stock as are not grown in a 
particular country wilt be omitted from its 
schedule. 

On the other hand, each country is free to 
incl ude other crops and subjects and to am
plify the questions so as to obtain any addi 
tional data that may be desired. 

(b) M ini1num Area. 
No limitation is suggested as to mrn1mum 

area of farms ro be incl uded in the Census. 
In the case of those countries which do not 
collect informations as to farms of one hec• 
tare or less, it is thought that an estimate 
of the area and production of such holdings 
wou! d be u eful. 

(c) P eriod to which Census Questions relatc. 

The Cen us in the Northern H emisphere 
should refer to crops harvested in the calendar 
year 1929, and in the Southern Hemisphere 
to crops ha rvested in the year July 1, 1929, 
to J une 30, 1930. The actual date or period 
of the year at which the Census should be 
taken is chiefl y of importance in regard to 
live-stock the numbers of which may differ 
very greatly at different seasons of the year. 
If it were possible, it would be desirable to 
have figures showing both the minimum and 
the maximum sea ons, and this is a po111t 
which the Census authorities of each country 
might bear in mind. For example, where any 
substantial difference exists at different sea
sons, it is obviously very desirable to ind icate 
whether the resul ts of the Census relate ro a 
period of minimum or maximum and what 
is the probable varia tion. In concl usion, as 
regards the period of the year of the l ive
stock Census, each State is free to take the 
Census at the period of the year cons idered 
the most suitable. 

In order to provide comparable figures each 
State, on the basis of the results of the Cen
sus, should make an estimate of the maximum 
and minimum numbers of each class of stock 
during the year. 

To give this estimate a reliable basis it is 
necessary that the live-stock should be clas-
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sified by age as proposed in the standard 
form. 

(cl) Prodmction. 
One of the principal objects of the Census 

is to ascertain as accurately as possible the 
quantities of each one of the products obtai
ned from the crops, the woods or the I ive
stock in the Census year. This can be clone 
by either of two methods: 

(1) By asking each farm operator to state 
the total quantity of each erop harvested on 
the area reported by him and the total quan
tity of each live-stock product obta ined from 
the I ive-stock reported. Theoretically this 
method should give satisfactory results . In 
actual practice, however, the resul ts obtained 
by this rnethod are not always satisfactory, 
because rnany of the quantities harvested are 
not measured or recorded. Experience has de
monstrated that this method is fairly satis
factory in the case of all crops the entire 
product of which is sold, such as cotton, wool , 
some kinds of grain, fruits and vegetables in 
certain regions, because the quantit ies sold 
a re measured, and the total quanti t ies from 
a given section or region can usually be 
checked by statistics of movement and re
ceipts at principal markets. The method is less 
satisfactory in the case of crops that are 
largely, or ent irely, consumed on the farm, 
as forage, vegetables, frui ts, milk , poultry, 
and eggs. 

(2) By ascertaining through special invcst i
gation conducted by experts the average yield 
of crops produced on a unit of area, or the 
a verage rate of production per domestic ani
ma!, for eaèh of the geographical units for 
which the Census data are compiled. The res
pective areas or numbers of live-stock multi
plied by the average yields or ràtes of pro
duction thus obta ined will give the total 
quantity of each product in the Census year. 
The val ue of the resul ts obtained by this 
method depends upon the accuracy of the 
data concerning areas and number of live
stock obtai-ned by Census methods, and upon 
the thoroughness and care with which the 
average rates of yield a re ascertained by 
special investigation. Whe1·e the two factors 
are dependable, the results obtained by this 
method a re quite as accurate as those obtained 
hy the method of direct enqui ty, and the 
difficulty, time, and expense involved are very 
much less. 

Because of the importance of ascertaining 
the total production of each erop and class 
of I ive-stock in the Census year, the Interna
tianal Institute of Agricu ltuTe strongly urges 
all countries to pub! ish production figures ob
tained by either or bath of the methods indi
cated without which the Census will be in
complete. 

Same questions are suggested for use in 
obtaining information relating to certain live
stock products directly from farmers . If is is 
considered that an attempt to obtain this in
formation directly from farmers would not 
be Jikely to give satisfactory results, Govern
ments are urged to arrange for estimating 
production by special enquiries by experts. 

(e) Data on A rea and Production of V ege
tables. 

Countries that find it impract icable to as
certain the area occupied by each kind of 
vegetable (questions N °. 66 to N °. 74) are 
requested to give the total a rea occupied by 
all vegetables. As to production, countries are 
reqi.iested to furnish , so far as possible, speci
fic data for each kind of vegetable. 

(f) W oods and Forests. 

The use of Section F (Woods and Forests) 
of the standard form of schedul e is recommen
ded bath as regards wood and forest la nds 
included in agricultural holdi ngs as well as 
for forests not so included. 

As regards woods and forests not included 
in agricultural holdings, is is suggested that 
the Census should be limited to forests being 
exploited, though Governments are invited to 
furnish an estimate of the area of other forest 
l ands in their territories. 

II. Standard Forni of Scli edule. 

S ection A. - Preliniinary Explanations. 

(a) Confidential and not /01· taxation. 

The information asked for is not connected 
in any way with taxation, is strictly confi
dential, will be seen only by employees of the 
statistica] bureau, and no particulars relating 
to individual returns will be pub! ished. 

(b) Definition of a Far,n. 

A farm, for Census purposes, is all land 
used wholly or partly for agricultural or live
stock production, that is, operated, directed, 
or managed by one person, alone or with the· 
ass istance of others, without regard to owner
ship, t itl e, size or location , and may be ifl' 
one or more separate pieces if they a re in the• 
same neightbourhood and are known and ope
rated as a single holding or property. The 
person who operates or directs the farm may 
be owner, tenant, hired manager, or one wh o
holds or control s the land and its products 
under a special form of tenure. In case the 
farm is operated jointly by two or more per
sons related or associated together, one of 
them will be designated to represent his as
sociates as farm operator to supply the Census. 
data. The farm may be known as a lot, piece, 
or parcel of land, garden, orchard, estate, 
ranch, plantation, rural establishment, proprie
torship, or other name, but in any case must 
be operated, directed or managed by one per
son. Woodland and forest land that forms a 
part of the farm or holding and is controlled, 
directed or · managed by the farm operator 
will also be repoTted, as well as the plots of 
ground and buildings occupied and utilised 
by the labourers employed and living on the 
fann. 

Communal land will be reported (1) by the 
occupier. when it is under his sole control 
(while remaining the property of the com
mune or other administrative authorities), 
and (2) in all other cases by the administra
tive head of the commune. 
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(c) P eriod to which CeTl./lUS Questiom relate . 
(Indications to be given according to Pal't 

I, c.) 

.13ection B . - Fa:rm Operator ( Owner, Tenant, 
or Manager). 

1. N ame in full ....... : ... ..... , ........... .. .... ... . . 
2. Post office address ...... .. .. : ................. .. 

Section C. - Farm Labour. 
(Include all persons permanently employed 

,on this farm on the date of the Census by age 
.and sex groups, including the farm operator, 
bis wife, and members of his family actually 
engaged in farm work. Do not include per
. sans employed principally on domestic or 
household work.} 

Permanently employed on the date of the 
Census: 

Members of 
Family Other Persons 

,----"-----,;--''-_ 

Male F emale Male Female 
3. Under 15 years .... . ... ........ . ...... . 
4. 15 years and over ........ ..... .. . .. .. .. . . 

Section D . - Farm Area. 
5. Total area in farm ......... Acres ..... ...... . 

(All land operated by farm operator named 
in question N° . 1. Do not include land rented 
to or cropped by any other person, which 
s houl d be reported on a separate schedule.) 
'6 . Arable land .......... .... .. .. Acres .. ......... . 

(Include all cultivated land, fallow land, 
.and artificial meadows, ploughed in 1929 or 
in one of the preceding four years. Do not 
foclude land under orchard or bush fruits , . 
trees or shrubs.) 

Note. - If the growing of herbaceous crops 
is associated with the growing of trees and 
.shrubs, in all cases where it is possible to · 
determine, however · approximately, the areas 
:u nder herbaceous crops and those under trees 
and shrubs should be ente red respective ly 
,mder "arable lands" , and under "lands for 
,growing trees and shrnbs" (N°. 8) . If, on the 
-contrary, the herbaceous crops and trees and 
shrubs are so intermingled that it is impos

.s ible to distinguish between the areas which 
belong to e ither, the whole of the area should 
be classed under the heading .of · ,,arable 
lands" when the growing of herbaceous crops 
is the chief object, and under the heading 
,,lands for growing trees and shrubs'.' (N°: 
8), when the chief object is the growing of 
trees and shrubs. 

'1 . Pe1·manent meadow and 
pasture . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. Acres ..... ..... .. 

(Lands that are used perma nently or duri ng 
the Jast five years for the growi,ng of peren
nial or long-lived herbaceous forage orops. 
Permanent meadow and pastu re · on. which , 
trees and shrubs are grown, as well. as· wqod
land meadows and pastures, should be included 
under this heading only when the growth of 
forage orops .thereon is the èh ief object.) · 
.8. Lands /01· growing trees 

and sh1'Ub·s ., ... .. ......... : .... : Acres 
(Orchand l ands itsed for growing ~re.es ;md 

shrubs, such as are not incl uded under the 
heading of wood and forest lands.) 

Note. - When the growing of trees and 
shrubs is combined with the growing of her• 
baceous crops, the instructions shown in the 
note on question N°. 6 should be followed. 

9. Wood and forests lands... Acres ......... , .. 
(Lands covered · with forest trees, the chief 

importa nee of which lies in their timber and 
forest products.) 
10. P1·oductive 1na;rshlands, 

lveathlands and other 1n·o
ductive but uncultivated 
lands . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . Acres ...... .... .. 

(Uncultivated lands not included under the 
preceding headings, produoing some kind of 
utilised vegetable product suoh as herbage for 
grazing, reeds and rushes for matting, and 
bedding for I i ve-stock, berries and other wi Id 
plants and fruits.) 

ll. U nproductive lands .. . . .. Acres ........ ... : 
(Lands not included under the preceding 

headings which do not produce any kind of 
utilised vegetable product . .) 

Note. - The sum of the areas under ques
tions Nos. 6 to 11 inclusive should equal the 
area given in answer to question N°. 5 of this 
section. 

S ection E. - Crops Harvested in 1929 
( or in 1929-30 ). 

Companion Crops. - When two or more 
differen t crops are planted together, but ha r• 
vested separa tely (companion crops), sho.w the 
area occupied by each erop separately in the 
proper section, wherever it is possible to detel'
mine, at a ny rate approximately, the area 
under each particular erop. In the oases where 
companion crops are so · intermixed that is is 
not possible to make a distiction between 
the areas properly belonging to eaoh of them, 
for each of the crops in question special co-
1 umns should be inserted in the forms, after 
the columns indioated in the standard form. 
In these special columns ·the total area occu
pied by the companion crops should be shown 
against the most impqrtant erop, a nd should 
be repeated in brackets against the name of 
the other associated orops. 

Multiple Crops . - When a second erop is 
pi anted and harvested on the same I and as 
that from whioh a first erop has al ready been 
harvested , during the same. year, in order to 
avoid duplication and the , indioll,tion of a 
larger area under crops than therè is o.rop 
land on the farm, the area of the previous 
first erop should be entered on the open line 
and that of the sucoeeding or multiple erop in 
t he followirîg space in square brackets. 

C1'0ps giving more than a singl e prodtuct. ·
When crops supply · severa) products, 1!,S is · the 
oase with fl ax and hemp (seed and fibre), the 
area should be shown against -the name of the 
ohi(lf product, a nd repeated, in square brackets 
agaiust the name of the- sepondary product. ,-

[De Eng.elsche iele# van de -~u volgende 
staat is weggelaten. ] 
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ResolutJons concernlng the census. 
Resolution ad,opted by the Seventh General 

Assernbly (1924). 
The Genera! Assembly: 
Expresses once more its opinion as to the 

desirability of inducing al l Governments to 
carry out a genera! agricultural Census on 
the sarne date and on a uniform plan. 

The date might be fixed for 1930-31. 
It also ca ll s the attention of the Permanent 

Comrnittee to the importance of taking im
mediate steps to induce the adheri ng Govern
ments to accept this propo3al and of making 
a thorough study, preparatory to drafting a 
well -considered programme to be submitted in 
1926 to a meeting of specia lists appointed by 
the Governments as mernbers of thei r respec
ti ve delegations to the Genera! Assembly of 
1926. This prograrnme should then be com
municated to the Governments. 

Resolutions adJopted by the Eighth General 
Asse1nbly (1926). 

The Genera! Assembly: 
Having cons idered the report of M. Wag

nière on the World Agriculturnl Census (Re
port N°. 9), the report of the Committee of 
the Scientific Council of the Institute (Annex 
to Report O

• 9) and the report of the -Sta
tistica] Committee of Experts attending the 
Genera[ Assembly of 1926 (Second Annex to 
Report O

• 9), resol ves; 
1. To exprnss its approva l in principle of 

the revised Standard Form, as printed in the 
Second Annex to Report N°. 9 and its con
currence in genera! with the views expressed 
by the two Committees a.bove mentioned; 

2. To- invite the Permanent Committee: 
(a) To circulate this Form to the Govern

ments, together with such suitable explanatory 
and other notes as it may judge necessary, and 
to take such other steps as may be cons idered 
with a view to inducing a ll the countries of 
the world to agree to take an agricul tural 
Census on the lines indicated; 

( b) To submit to the Genera[ Assembly of 
1928 a report on the action taken together 
with memoranda and recornrnendations in 
regard to any questions which remain to be 
decided. 

The Genèral Assembly: 
Having cons idared the suggestion of the 

delegate of the Netherlands, requests the 
Permanent Committee to cons ider the prn
paration of a genera! plan for estimating 
agricultural production, in order that such 
work may be carried out on the same lines in 
different countries with a view to accurate 
comparison. This work could be carried out in 
connection with the genera! agricultural Cen-
us proposed for the year 1930. 
The Gener al Assembly: 
Considers that the col lection of statistics as 

to the world's forest resources is of the 
greatest irnportance in view of the fact that 
the, forest policy of all countries shoul,d be 
based on statistics which show the relative 
position of the supply and demand for timber 
throughout the world; and, 

Invites the Forestry Congress to devote spe
cial attention to this question and to make 

L. & S. 1932. 

recommendations for the guidance of the I n
stitute, particularly with the object of ascer
taining approximately the t imber resources of 
countries where there is no organised forestry 
statistica ! service. 

Resolution Adopted by the International, 
Fo.,.estry Congress. 

(Rome, April-May 1926.) 
The Congres : 
Recognising the importance of forestry pro

ducts as on a par with that of farm products. 
urges that the model form proposed for the 
World Agricultural Census should conta in 
under the heading "Crops of 1929" , a number 
for indicating the data as to the quantity of 
wood cut on the farm. 

Eesolution adopted by the World Economie 
Conference, Geneva, May 192"1. 

The Conference cons iders it necessary that a 
better service of periodical agr icultura l sta
tistics should be instituted, especially as 
regards !ivo-stock and anima! products. The 
data collected by the International Institute 
of Agriculture show that, during the last 
twenty-five years, only thirty-seven countries, 
representing less than half the total area and 
about 30 per cent of the population of the 
world, have as yet proceeded to the compil 
ation of an agricul tural Census. 

A world agricultural Census on the lines 
proposed by the International Institute of 
Agriculture would make it possible to give to 
the statistica! data of the different countries 
a character of uniformi.ty which up to the 
present they have lacked. 

It is no less necessary to organise, nationally 
and internationally, the speedy transrnission 
to agriculturists of information on harvests, 
stocks, consumption, and the movements of 
different commodities, these being important 
factors in the formation of prices. The monthly 
publication of indices of comparative prices 
of agricul tura l products and industria l pro
ducts would prove of great val ue, as would 
indices of the principal elernents of the costs 
of production of agricultura l products. 

(Final Report, The World Economie Con
ference, Geneva, May 1927, Chapter 4, Agri
culture, page 48.) 

Reco1n1nendation of the hnperial Agricult-u1·al 
ReseMch Conference, London, Octobe1· 19'2"1. 

The Committee recommend that the atten
tion of the Governments of the British Empire 
should be drawn to the need of co-operating 
to the fullest possible extent in the project of 
the World Agricultural Census of 1930-31. 
They desire to point out that this Census 
affords a unique opportunity of collecting com
prehensive statistics relating to Empire agri
culture. 

Resolutions Adopted by the Ninth General 
Assernbly (1928). 

The Genera] Assernbly: 
1. Approves the Report of the Committee 

of Statisticians in regard to the World Agri 
cul tura l Census and recommends that the Per
manent Committee should modify the standard 

24 



1932 8 Ju L I (S. 337-338) 3ï0 

form so as to gi ,·e effect to the recommend
ations contained in the Report; 

2. Expresses its than ks to the International 
Education Board for the financial ass istance 
it has given in connection wi th the World 
Agricultural Census, and hopes that the Inter
national Education Board will continue it 
assistance in future years so as to enable the 
work which has been so successfully begm, to 
be brought to a satisfactory concl usion. 

Finally, the Genera! Assembly begs the 
countries wh ich will supply to the Institute 
the rnsults of their agricu ltural Census to adel 
to their report note explaining in detail the 
,nethods empl'oyed to obta in the inform at ion. 

s. 338. 

J uli 1932. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht, do01· 
ruiling, van gronden onder Leiden aan de 
gemeente Leiden. 

Wij WILHELlV[!KA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegjng genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente Leiden eene rniling aan te 
gaan van gronden onder Leiden ; 

l oo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche overdracht aan de ge
meente Leiden van gronden onder L eiden, om
schreven in de in afschrift aan deze wet gehechte 
akte van ruiling, geteekend 2 November 1931, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Fiwmciën, De Geer. 

De Minister van Onderwijs, Kimsten 
en Wetenschappen, J. T er p s tr a . 

( Uitgeg. 2:l Juli 1932.) 

fil'SCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
I. Wïllem Jacobus Cornelis de Konina, Ont

vanger der R egistratie en Domeinen te Leiden, 
handelende namens den Staat der ederlanden , 
daartoe gemachtigd bij brief van den Directeur 
der R egistrnt,ie en Domeinen te 'a-Gravenhage, 
d.d. 3 Augnstus 1931, n°. 202/6702, gegrond 
op den brief van den Minister van F inanciën, 
d.d. 30 Juli 1931, n°. 45 afdeeling Domeinen, 

II. Mr. Adriaan van de Sande Bakhuyzen, 
burgemeester der gemeente Leiden, wonende 
aldaar, als zoodanig deze gemeente vertegen
woordigende en tevens handelende ter uitvoe
ring van de besluiten van den Gemeenteraad 
d.d. 2 September 1929 en 28 St>ptember 1931, 
goedgekeurd bij besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland, d.d. 16 September 1929 
en 12 October 1931, 

zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat der Nederlanden staat - onder 

voorbehoud van goedkeuring bij de Wet - in 
eigendom af aan de gemeente Leiden, die in 
eigendom aanneemt: 

de perceelen, kadastraal bekend als gemeente 
Leiden, sectie P, nos. 1608 en 1610, te zamen 
groot 54,70 aren. 

Daartegenover st~at e gemeente Leiden in 
eigendom af aan den Staat der l\ederlanden 
(Departement van Onderwij s, Kunsten en 
\Vetenschappen), die in eigendom aanneemt: 

het perceel , k,i,dastraal bekend als gemeente 
Leiden, sect,ie L . n°. 142:l, groot 9:1,l0 arnn, 
ben8\·ens eea gedeelte tot, sloot vergraven grond 
groot ongeveer vijf en zeventig centiaren, deel 
uit makeude van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Leiden, sectie L n°. 1351 op de aan 
dtze akte gehechte teekening in roode kleur 
aangegeven. 

De,.e overeenkomst van ruiling geschied t 
onder eene toegift van de zijde van den Staat 
der Nederlanden ten bed.rage van veertien 
duizend vierhonderd twee en veertig gulden 
en vijftig cent, (f 14,442.50), welk bedrag door 
den hiervoorgenoemden Ontvanger zal worden 
betaald door overschrijving op de postrekening 
n°. 6155 van den Gemeente-Onkanger te Leiden 
binnen twee maanden nadat de goedkeuring 
bij de wet is verleend, mits vóór dien datum 
bij genoemden Ontvanger is ingekomen een 
bewijs van onbezwaardheid van het door den 
8taat vel'luegen perceel en perceelsgedeelte, door 
den Hypotheekbewaarder niet eerder afgegeven 
dan één dag na de overschrijving dezer akte. 

Deze overeenkomst 1s verder aangegaan op 
de ,olgende voorwaarden : 

1. Het overgedragene wordt geleverd in vol
len en vrijen eigendom , vrij van hypotheken, 
met uitsluiting van elke vordering wegens 
over- of ondermaa,t. 

Partijen zijn tot geen vr~jwaring gehouden 
voor mo2elijk verborgen gebreken, erfclienst
baarheden of lasten, op het wederzijds over
gedrarrene rustende. 

2. D e perceelen kunnen in genot worden 
aanvaard op den dag van de betaling van de 
toegift. 

3. De grond- en andere zakelijke lasten 1.ijn 
voor rekening van ieder der partij en ,an den 
l Januari 1932 af. 

4. Door en voor rekening van den Staat za l 
het terrein van het nieuwe Academische Zieken
huis door middel van een hek worden afge
scheiden van het perceel gemeente Leiden 
sectie P n°. 1610, en , zoodra zulks door de 
gemeente Leiden worrlt verlangd, van het per 
ceel aldaar bekend sectie P n°. 1608. 

5 . de Staat zal aan de gemeente Leiden over 
het gedeelte van de toegift groot f 14,255 van 
1 Juli 1930 af tot den dag van de betaling van 
de toegift een rente vergoeden van 4 ½ % per 
jaar. 

6. De kosten vallende op deze a-kte en op de 
overschrijving daa-rvan in de openbare register , 
welke overschl'Ïjving zal geschieden door de 
zorg van voornoemden Ont.vanger - zijn voor 
rekening van den Staat. 

Waarvan deze akte in duplo is opgemaakt 
en geteekend den 2 November 1931. 

(get.) A. v . d . S. B a k h n y z en. 
(get.) D e Koning. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van 

Financiën, 
Van Asch van Wij c k . 
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s. 339. 
8 Juli 1932. WET tot aanvulling van de 

artt. 75 en 80 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 en van de artt. 23 en 29 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892. 

Bijl. Handel . 2de Kamer 1931/1932, n°. 367, 
1-4. 

Handel . idem 1931/1932, blz. 2790. 
Idem l ste Kam er 1931/1932, blz. 731. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, over te gaan tot aan
vulling van de artikelen 75 en 80 der Wet_ op 
de Inkomstenbelasting 1914 en van de artike
len 23 en 29 der Wet op de Vermogensbelas
t ing 1892 ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan de artikelen 75 en 80 der Wet 

op de Inkomstenbelasting 1914 wordt een lid 
toegevoegd, 1 uidende: 

Voor eene weigering om te voldoen aan de 
verplichting ingevolge art. 70 of 74 kan een 
belastingplichtige zich niet met vrucht beroe
pen op de omstandigheid, dat hij uit hoofde 
van zijn stand, zijn beroep of zijn ambt tot 
geheimhouding verplicht is, zelfs al mocht 
deze hem bij eenig wetsvoorschrift zijn opge
legd. 

Art. II. Aan artikel 23 der Wet op de Ver
mogensbelasting wordt een lid toegevoegd, en 
in artikel 29 van die wet wordt na het derde 
lid een lid ingevoegd, lu idende: 

Voor eene weigeri ng om te voldoen aan de 
verplichting ingevolge artikel 19 of artikel 22 
kan een belastingplichtige zich niet met vrucht 
beroepen op de omstandigheid, dat hij uit 
hoofde van zijn stand, zijn beroep of zijn 
ambt tot geheimhouding verplicht is, zelfs al 
mocht deze hem bij eenig wetsvoorschr ift zijn 
opgelegd. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1934. 

Zij geldt niet met betrekking tot aanslagen 
over belastingjaren, welke vóór dat tijdstip 
zijn geëindigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, D e Ge e r. 

( Uit geg. 22 J uli 1932. ) 

s. 340. 

8 Juli 1932. WET, houdende wijziging van 
de wet van 19 December 1931 (Staa tsblad 
no. 527) tot tijdelijke heffing van een bij
zonder invoerrecht op benzine. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alioo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is eene nadere regeling ~e tref
fen ten aanzien van de heffing van het bJJzOnder 
invoerrecht op benzine ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In artikel 2 der wet van 19 December 1931 
(.Staatsblad n°. 527) tot tijdelijke heffing van een 
bijzonder invoerrecht op benzine worden de 
volgende wijzigingen gebracht : 

Het eerste lid wordt gelezen : Onder benzine 
worden verstaan lichte aardolie- en bruinkool
teerdistillaten, zoowel geraffineerde als ruwe, 

waarvan, hetzij het soorteljjk gewicht bij eene 
temperatuur van 15° Celcius niet meer bedraagt 
dan 0,778, hetzij het ontvlammingspunt bene
den 21° Celsius ligt. Aardolie- en bruinkool
teerdistillaten met een honger soortelijk gewicht 
en ontvlammingspunt, waarvan bij atmosphe
rischen druk ten minste 90 percent van het 
volume bij 225° Celsius of lagere temperatuur 
overdistilleert, worden ook als benzine aange
m erkt. 

Tusschen het derde en het vierde lid wordt 
een nieuw lid ingelascht, luidende : Wij behou
den Ons voor bij algemeenen maatregel van 
bestuur volgens deze wet belaste stoffen, 
welke, ook na vermenging, niet als motorben
zine gebezigd kunnen worden, van het bijzonder 
invoerrecht vrii te stellen en niet aldus belaste 
stoffen, welke, "met of zonder vermenging, veel
vuldig als motorbenzine of ter vervanging 
hiervan gebezigd worden, ,oor de toepassing 
van deze wet als benzine aan te merken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHELM! A. 
De Minister van Financiën, De Gee r. 

( Uitgeg. 22 Juli 1932.) 

s. 341. 

8 J iûi 1932. WET, tot wijziging van de wet 
van den 14den Juni 1918 tot afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderzee (Staatsblad 
n°. 354). 

Wij WILHELM! JA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de plannen voor de droogmaking van de 
af te sluiten Z1ûdcrzee, voor zoover van invloed 
op de landsverdediging, nog niet een zoodanig 
vasten vorm hebben aangenomen, dat reeds 
t hans een deugdelijke grondslag aanwezig is 
voor het vaststellen van de in verband da9.rmede 
noodige maa.tregelen en werken in het belang 
van de landsverdediging, en uit dien hoofde de 
termijn van veertien jaar, vastgesteld in de 
tweede alinea van artikel 2 der Wet van den 
14den Juni 1918 (Staatshlad n°. 3M), gewijzigd 
bij de Wet van den 2den Juli 1923 1Staatsblad 
no. 325), de Wet van den 25st-en Mei 1926 
(Staatsblad n°. l!'iO) en de Wet van den 2lsten 
Juli 1928 ( Staatsblad n°. 258), behoort t e worden 
verlengd; 

ioo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Iu de 2de alinea van artikel 2 van de Wet 
van den 14den ,Jnni 1918 (8taat8blad n°. 354), 
gewijzigd ingevolge de Wet van den 2den Juli 
1923 (Staatsblnd n°. 325), de wet van den 2/lsten 
1\11.ei 1926 (Staatsblad n°. 150) en de Wet van 
den 2lsten Juli 1928 (S taatsblad n°. 258), wordt 
de in de laatste zinsnede genoemde termijn 
van veertien jaar" gewijzigd in "twintig j aar~'. 

rn"verband daarmede wordt in de 2de alinea 
van artikel 6 dier Wet, gewijzigd als voren, 
het jaartal " 1933" gewijzigd in "1939". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHELMIXA. 
De Minister van Defensie, L. JI,. Deck er s. 
De Minister vt1n Financiën, De Geer. 
De Minister van Waterstaat, P.J. Reymer. 

(Uitgeg. 22 Juli 1932.) 
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8 Juli 1932. WET, houdende w1Jz1grng van 
de onteigeningswet en van de wet van 27 
Maart 1915 (Staatsblad n°. 171) tot tij
delijke afwijking van de onteigeningswet. 

Bijl. Handel. 2de Kam er 1930/1931, n°. 
396, 1- 3; 1931/1932, n°. 53, 1-5. 

Handel. idem 1931/1932, blz. 2834. 
lde1n l ste Kamer 1931/1932, blz. 731. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

d at het wenschelijk is de onteigeningswet en 
d e wet van 27 Maart 1915 (Staatsblad n°. 
171} tot tijdel ijke afwijking van de onteige
ningswet te wijzigen, en wel in het bijzonder 
de bepalingen betreffende de openbare be
kendmakingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de onteigeningswet worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
§ 1. Ti tel I wordt gewijzigd als volgt: 
I a. In artikel 7, tweede lid, wordt in 

plaats van " in een nieuwsblad hunner ge
meente en, bij het ontbreken daarvan, in dat 
eener naburige gemeente" gelezen: ,.in een 
te r plaatse verspreid wordend nieuws- of ad
vertentieblad". 

b. Artikel 7, derde lid , wordt gelezen als 
volgt: ,,De kosten komen ten la~te van hen, 
te wier name het werk wordt ontworpen." 

II. In artikel 10, tweede lid, wordt "in
genieur" vervangen door " deskundige". 

III. In artikel 11, eerste lid, tweeden zin, 
'\\Ordt "dagbladen der provincie" vervangen 
door: ,,in de streek verspreid wordende nieuws
of advertentiebladen". 

IV. Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
,,Ons besluit wordt in de Staatscoumnt open

baar gemaakt en in a fschri ft of afdruk ge
durende ten minste een en twintig dagen ter 
inzage van een ieder nedergelegd op de se
cretarieën der gemeenten, binnen welke de in 
artikel 10 bedoelde commissiën hare zittingen 
hebben gehouden. 

Door de hoofden der gemeentebesturen 
wordt die nederlegging, met vermelding van 
datum en nummer van Ons besluit en van de 
Staatscou,·ant, waarin het is openbaar ge. 
maakt, alsmede van den aard en de strekking 
van het werk, op de gebruikelijke wijze voor
a f aan de ingezetenen bekend gemaakt en in 
één of meer ter plaatse verspreid wordende 
nieuws- of advertentiebladen aangekondigd. 

Een en ander geschiedt op kosten van hen, 
te wier name het werk wordt uitgevoerd." 

V . In artikel 23 wordt: 
onder 1°. in plaats van " Ons besluit" ge

lezen: ,,een exemplaar van de Staatscourant, 
waarin is openbaar gemaakt Ons besluit"; 

onder 2°. het slot "alsmede" , enz. vervan
gen door: ,.in dat bewijs word t vermeld, in 
welk nieuws_ of advertentieblad dan wel 
nieuws- of advertentiebladen en op welk tijd
stip vorenbedoelde zitting is aangekondigd". 

Vla. Artikel 25 onder 2°. wordt gelezen: 
" 2°. wanneer niet wordt overgelegd een 

exemplaar van de Staatscourant, waarin is 
openbaar gemaakt Ons besluit, waarbij de 
aanwijzing ter onteigening der in de dag
vaarding vermelde perceelen, erfdienstbaar-

heden of andere zakelijke regten is geschied ·" 
b. In artikel 25 onder 3°. wordt "dagbia

den der provincie" vervangen door: ,, in de 
streek verspreid wordende nieuws- of adver
tentiebladen". V~r In artikel 27, twee?e lid, wordt " dag
blad vervangen door: ,.rneuws- of adverten
tieblad". 

VIII. In artikel 28, eerste lid, wordt 
"nieuwsblad" vervangen door: ,,n ieuws- of 
advertentieblad" . 

IX. In artikel 35 wordt "dagblad" ver
vangen door: ,,n ieuws- of advertentieblad" . 

X a. In artikel 54, eerste lid, wordt " dag
blad der provincie" vervangen door: ,, in de 
streek verspreid wordend nieuws- of adverten
tieblad". 

b. in artikel 54, tweede lid, wordt " dag
blad" vervangen door "nieuws- of advertentie
blad". 

§ 2. Titel II wordt gewijzigd als vol gt: 
I. Artikel 62, tweede lid, vervalt. 
II. Artikel 65, derde lid, wordt gelezen 

als volgt: 
,,Het besluit, bedoeld in het vorige lid, 

wordt in de Staatscourant en in een in de 
streek verspreid wordend nieuws_ of adver
tentieblad openbaar gemaakt." 

III. Artikel 66, tweede lid , wordt gelezen 
a ls volgt: 

,,Bij het verzoekschrift moet worden overge
legd een exemplaar van de Staatscourant en 
van het nieuws- of advertentieblad, waarin 
Ons besluit dan wel dat van Gedeputeerde 
Staten of van een der andere collegiën of 
besturen is openbaar gemaakt." 

IV. In artikel 69 , vierde lid, wordt " dag
bladen" vervangen door: ,,nieuws- of adver
tcntiebl aden". 

V. Artikel 70, tweede lid , wordt gelezen 
als volgt: 

,,Bij het verzoekschrift moet worden over
gelegd een exemplaar van de Staatscourant oî 
van het nieuws- of advertentieblad, waarin 
het besluit, volgens het vorige artikel geno
men, is openbaar gemaakt." 

§ 3. Titel IIa wordt gewijzigd als volgt: 
In artikel 72a, tweede lid, wordt in plaats 

van: ,,terwijl artikel 61 slechts in zooverre 
toepassing vindt, als de onteigening dient ten 
einde uitvoering te geven aan een werk" ge
lezen : ,,terwijl a rtikel 15, tweede lid, voor 
zooveel betreft de vermeldi ng van den aard 
en de strekking van het werk, en artikel 61 
slechts in zooverre toepassing vinden, als de 
onteigening dient ten einde uitvoering te ge
ven aan een werk". 

§ 4. Titel Illb wordt gewijzigd als volgt: 
I. Artikel 760, tweede lid , wordt gelezen 

als volgt: 
,,Van deze nederlegging wordt, met mede- ... 

deeling van plaats en tijdstip, waarop de in 
artikel 76q genoemde commissie zal zitting 
hebben, door den burgemeester in één of meer 
ter plaatse verspreid wordende nieuws- of ad
vertentiebladen onverwijld kennis gegeven 
overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd 
van het betrokken Departement van algemeen 
bestuur en op kosten van het Rijk." 

II. Artikel 76s, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt: 
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" Ons besluit tot onteigening wordt in do 
Staatscourant openbaar gemaakt en in af
schri ft of afdruk gedurende ten m inste een 
en twintig dagen ter inzage van een ieder 
nedergelegd op de secretarie der gemeente, 
waarin de te onte igenen perceelen zijn gele
gen. Door de zorg van den burgemeester wordt, 
overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd 
van het betrokken Departement van algemeen 
bestuur en op kosten van het R ijk, die neder
legging, met verinelding van datum en num
mer van Ons besluit en van de Staatscourant, 
waarin het is openbaar gemaakt, in één of 
meer ter plaat,se verspreid wordende nieuws
of advertentiebladen vooraf aangekondigd." 

IV. In artikel 76 t, eerste l id, wordt in 
plaat;; van: ,,het nummer van de N ederlaná
sche Staatscourant en van het nieuwsblad, 
waarin dit besluit is bekend gemaakt, zoo
mede van" gelezen: ,,een exemplaar van de 
Staatscourant,. waarin Ons besluit is openbaar 
gemaakt en een bewijs van den burgemeester, 
dat ook overigens aan artikel 76s, eerste l id, 
is voldaan, zoomede" . 

§ 5. Titel I V wordt gewijzigd als volgt: 
I. Van artikel 80, vierde lid, wordt de 

eerste zin gelezen a ls volgt: 
"Van !!lke nederlegging wordt door het 

hoofd van het gemeentebestuur in één of meer 
ter plaatse verspreid wordende nieuws- of ad
vertentiebladen onverwijld kennis gegeven. " 

II. Artikel 84 wordt gelezen als volgt: 
"Het raadsbesluit tot ontei·gening, dan wel 

een • afschrift of afdruk ervan, wordt gedu
rende ten minste een en twintig dagen ter 
inzage van een ieder nedergelegd op de se
cretarie der gemeente. Door het hoofd van 
het gemeentebestuur wordt die nederlegging, 
met vermelding van den aard en OP. strek
king van het werk, op de gebruikelijke wijze 
vooraf aan de ingezetenen bekend gemaakt 
en in één of meer ter plaawe verspreid wor
dende nieuws- of advertentiebladen aange
kondigd." 

III a. In artikel 86, eerste lid, wordt in 
plaat;; van : ,,wordt aan Gedeputeerde Staten 
medegedeeld en door dezen ter kennis ge
bragt van het gemeentebestuur en van de 
onteigenende partij " gelezen : ,,wordt aan 
Gedeputeerde Staten, het gemeentebestuur en 
de onteigenende partij medegedeeld". 

b. Artikel 86, tweede l id, wordt gelezen : 
.,Wordt het raadsbesluit door Ons goedge
keurd, zoo wordt Ons daartoe strekkend be
sluit met het raadsbesluit in de Staatscourant 
openbaar gemaakt." 

I V. Artikel 87, tweede lid, wordt vervan
gen door het volgende : 

,, Wordt door Ons, Gedeputeerde Staten ge
hoord, de onteigening toegestaan, zoo vindt 
artikel 83 overeenkomstige toepassing. 

Ons beslu it wordt in de Staatscourant open
baar gemaakt en in afschrift of afdruk ge
durende ten minste een en twintig dagen ter 
inzage van een ieder nedergelegd op de se
cretarie der gemeente. 

Door het hoofd van het gemeentebestuur 
wordt die nederlegging, met vermelding van 
datum en nummer van Ons besluit en van de 
Staatscourant, waarin het is openbaar ge
maakt, a lsmede van den aard en de strek-

king van het werk, op de gebru ikelijke wijze 
vooraf aan de ingezetenen bekend gemaakt en 
in één of meer ter plaatse verspreid worden
de nieuws_ of advertent iebladen aangekon
digd." 

V. In artikel 89 wordt: 
onder a het onder 1°., 2° . en 3°. vermelde 

vervangen door: 
,,1 °. een exemplaar van de Staatscourant, 

waarin Ons besluit met het daarbij goedge
keurd raadsbesluit ingevolge artikel 86, tweede 
lid , is openbaar gemaakt; 

2°. een door het hoofd van het gemeente
bestuur a fgegeven bewijs, dat de artikelen 
80 en 84 zijn nageleefd ;"; 

onder b in plaat;; van "Ons besluit " gelezen: 
"een exemplaar van de Staatscourant, waarin 
is openbaar gemaakt Ons beslui t". 

§ 6. Titel V wordt gewijzigd als vol gt : 
Artikel 98, tweede l id, wordt gelezen als 

volgt: 
,,Zoodra het voorstel van wet ingediend is, 

wordt het aan den Octrooiraad toegezonden . 
Deze maakt in het eerstvolgend nummer van 
het blad, volgens artikel 25 der Octrooiwet 
1910 (Staatsblad n°. 313) uit te geven, die 
indiening bekend met beknopte aanduiding 
van het te onteigenen octrooi en met mede
deeling, onder vermelding van het nummer 
daarvan, dat de betrekkel ijke Kamerstukken 
bij de Algemeene Landsdrukkerij tegen be
taling van de te noemen kosten verkrijgbaar 
zijn." 

§ 7. Titel VI wordt gewijzigd a ls volgt: 
I. In artikel 110 wordt de eerste zin ge

lezen als vol gt: 
"Van elke nederlegging wordt door het 

hoofd van het gemeentebestuur in één of meer 
ter pi aatse verspreid wordende n ieuws- of 
advertentiebladen onverwijl d kennis gegeven." 

II a. Artikel 115, derde lid , wordt gelezen 
als volgt : 

" H et besluit van Gedeputeerde Staten, dan 
wel een afschrift of afdruk ervan, wordt ge
durende ten minste een en twintig dagen ter 
inzage van een ieder nedergelegd op de se
cretarie der gemeente. Door het hoofd van 
het gemeentebestuur wordt die nederlegging, 
met vermelding van den aard en de strekking 
van het werk, op de gebruikelijke wijze vooraf 
aan de ingezetenen bekend gemaakt, en in 
één of meer ter plaatse ve1·spreid wordende 
nieuws. of advertentiebladen aangekondigd." 

b. In artikel 115, vij fde lid, wordt de slot
zinsnede "wordt aan Gedeputeerde Staten 
medegedeeld en door deze ter kennis gebragt 
van partijen" gelezen als volgt : .,wordt aan 
Gedeputeerde Staten en aan partijen mede
gedeeld". 

c. Artikel 115, zesde I id, wordt gelezen : 
,,Wordt het besluit van Gedeputeerde Sta

ten door Ons goedgekeurd, zoo wordt Ons 
daartoe strekkend besluit met het besluit van 
Gedeputeerde Staten in de S taatscourant open
baar gemaakt." 

IV. In artikel 117 wordt: 
a. het onder 1 °. en 2°. vermelde gelezen 

als volgt: 
,,1 °. een exemplaar van de Staatscourant, 

waarin Ons besluit met het daarbij goedge
keurd besluit van Gedeputeerde Staten inge-
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volge artikel 115, zesde lid, i openbaar ge
maakt;,,; 

b. in plaats va n "3°." gelezen: ,,2°.". 
§ 8. Titel VII wordt gewijzigd als volgt: 
I. Artikel 127, tweede lid. wordt gelezen 

als volgt: 
" Van die nederlegging wordt door het hoofd 

van het gemeentebestuur in één of meer ter 
plaatso verspreid wordende nieuws. of adver
te ntieb laden vooraf kennis gegeven. Zij wordt 
daarenboven door dat hoofd op de gebruike
lijke wijze aan de ingezetenen bekend ge
n1aakt." 

II. Artikel 133 wordt gelezen als volgt: 
.,Ous besluit tot onteigening wordt in de 

Staatscou1·ant openbaar gemaakt en in af
chrift of afdruk gedurende ten minste een 

en twintig dagen ter inzage van een ieder 
11edergelegd op de secretarie de,· gemeente of 
gemeenten, bedoeld in artikel 127, eer te lid. 

Door het hoofd van het gemeentebestuur 
wol'dt die nederlegging, met vermeld ing vau 
datum en nummel' van Ons be luit en van de 
Staatscourant, waarin het is openbaar ge
maakt, alsmede van den aard en de stl'ekking 
vau het werk, op de gebruikelijke wijze voor
af aan de ingezetenen bekend gemaa kt en in 
één of meer ter plaatse verspreid wol'dende 
uieuws. of advertentiebladen aangekondigd." 

III. In artikel 137 wordt onder 1 °. ,,Ons 
bes! uit" vervangen door: ,,een exemplaar van 
de Staatscourant, waarin is openbaar gemaakt 
Ons be luit". 

§ 9. Titel VIII wordt gewijzigd a ls volgt: 
1. In artikel 144 wordt de eerste zin ge

lezen als volgt: 
,.Van elke nederlegging wordt door het 

ho fd van het gemeentebe tuur in één of 
mee,· ter plaatse verspreid wordende nieuws
of advertentiebladen om·erwijld kennis ge
geven ." 

II. Artikel 148 wordt gelezen a ls volg t: 
,,Ons besluit wordt in de Staatscou1·ant open

baar g maakt en zoo poedig mogelijk in af
schrift of afdruk gedul'ende ten minste een en 
twintig dagen ter inzage van een ieder neder
gelegd op de secretarie de r gemeente of ge
meenten, bedoeld in artikel 143, eerste lid. 

Door het hoofd van het gemeentebestuur 
wordt d ie nederlegging. met ,-e1melding van 
datum en nummer van Ons besluit en van de 
/Staatscourant, waarin het is openbaar ge
maakt, a lsmede van het doel vau de onteige
ning, op de gebruikelijke wijze voornf aan de 
ingezetenen bekend gemaakt en in één of 
meer ter plaatse verspreid wordende nieuws
of advertentiebladen aangekondigd. 

Een en ander geschiedt op kosten van hen, 
te wier name de onteigening geschiedt." 

III. In arti kei 150 wordt onder 1 °. ,,Ons 
bes! uit" vervangen door: .,een exemplaar 
van de Staatscourant, waarin is openbaar ge
maakt Ons besluit". 

Art. Il. In de wet van 27 Maart 1915 
( taatsblad n°. 171 ) tot tijdel ijke afwijking 
van de onteigeningswet, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. Artikel 3, eerste I id, wordt gelezen a ls 
vol gt: 

"Het bestuu1· der gemeente, binnen welke 
ten behoeve van het werk eigendommen zul-

len moeten worden onte igend, geeft in de 
taatscourant en in één of meer ter plaatse 

verspreid wordende nieuws- of advertentie
bladen, alsmede op de gebruikelij ke wijze. 
openbare kennis van den aard en de strek
king van het werk, met vermelding, dat de 
lij t van de kadastrale nommers en van de 
namen der in de registe1-s .van het kadaster 
aangeduide e ige naars ter secreta ,·ie der ge
meente voor een ieder ter inzage I igt." 

II. In artikel 3, tweede lid, wordt achter 
het woord "kennisgeving" ingevoegd: ,.en 
van de lijst, bedoeld in het eei-ste lid,". 

III. In artikel 3, derde I id, wordt het 
woord " wot·d t" vel'vangen doot·: ,,worden de 
lij st, bedoeld in het eerste I iel, en". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Schierke, den 8sten J ui i 1932. 

WILHELl\II ' A. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche ZaJ.:en, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 
De JJfinister van Economische Zaken 

e1i Arbeid, 
T. J. Ver c h uur. 

De Minist er van Defensie, L. N. D eck ers. 
De Minister van }'inanciën, D e Ge e r. 

De Minister van Justitie. J. Do 11 11 er. 
( Uitgeg. 29 Juli 1932.) 

s. 343. 

8 Juli 1932. \\"ET, houdende nadere wijzi
ging en aimvulling van artikel 4 van de 
Indische Muntwet 1912. 

\V~j V{ILHELl\UNA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in o,·enveging genomen hebben , 

dat het wenscbelijk iA, artikel 4 der Indische 
Muntwet 1912 (Nederlandse\ Staatsblad n°. 32ö; 
Indisch Rtaritsblad n° . 610), zooals dit artikel 
wordt gelezen ingevolge de wet van 24 April 
1929 (Nederlandsch Staatsblad n°. 196; Indisch 
Staatsblad n°. 170), nader te wijzigen en aan te 
vullen; , 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art. 1. Het eerste lid van Htikel 4 der In

dische Muntwet 1912 wordt nader gewijzigd en 
aangeTILlcl en gelezen als volgt : 

"De winst, op aanmuntingen van munten 
verkregen, wordt, na aftrek van rle kosten van 
aanmunting, besteed tot aankoop van inschrij
vingen in een of meer van de Grootboeken der 
Nationale ehulcl, in te schrij ven onder een 
hoofd van rekening, luidende : ,,Fonds uit de 
zuivere winsten, verkregen uit aanmuntingen 
voor reJ..ening van ~ederlandsc·h-Indië," dan 
wel tot aankoop van schuldbekentenissen, uit
gegeven krachtens Neclerlandsche of Neder
landsch-Indische leeningwetten. 

De renten van de Grootboek.inschrijvingen 
en de andere schuldrnrderingen van het fond 
worden aan het fonds toegevoegd, indien en 
voor zoolan~ de werkelijke waarde der beleg
gingen ten tijde van het .ervallen der renten 
minder bedraagt dan 70 percent van het ver
schil tusschen de nominale waarde van de voor 
Nederlandsch-lnclië vervaardigde munten, voor 
zoover niet uit den omloop genomen, en de me
taalwaarde dier munten, wordende in mindering 
van h et a ldus gevonden bedrag gebracht het 
verschil tusschen de nominale waarde van de 
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uit den omloop genomen en voor ommunting 
of vermunting voor Nederlandsch-Indië gebe
zigde teekenmunten, welke vóór 1913 werden 
geslagen, en de metaalwaarde dezer munten 
berekend naar een zilvergehal te van f.145 dui
zendste. Heeft de werkelijke waarde gemeld 
percentage bereikt of overschreden, dan worden 
de renten geboekt ten voordeele van de midde
len van Nederlandsch-Indië. 

Tot grondslag van berekening worden geno
men de Amsterdamsche beurskoersen van de 
Grootboekin$chrijvingen en andere schuld
vorderingen benevens de groothandelsprijzen 
van de muntmetalen, een en ander op den laat
sten afdoeningsdag in het jaar, voorafgaande 
aan het betrokken dienstjaar. 

Overgangsbepaling. 
2. Het bedrag van het op den dag van in

werkingtreding dezer wet onbelegd gedeelte van 
het in artikel 1 genoemd fonds blijft voor beleg
ging bestemd. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen datnm. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
ne Minister van Koloniën, De Graaf f. 

( Uitgeg. 19 Juli 19:12.) 

s. 344. 

8 J uli 1932. WET, houdende kwijtschelding 
van het restant-bedrag van eene door de 
Algemeene Rekenkamer in N ederlandsch
lndië aan de erfgenamen van wijlen L. E. 
de Ceuninck van Capelle, in leven alge
meen pakhuismeester te Pasoeroean, opge
legde vergoeding. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge art.ikel 19 der Indische Comptabi
liteitswet (Nederland.<ch Staatsblad 1925 no. 
.328, Indisch taatsblad n°. 448) kwijtschelding 
Yan vorderingen van Nederlandsch-l wlië tot 
een bedrag boven f 10,000 bij de wet behoort 
t e geschieden en dat er termen gevonden zijn 
,om de hierna te noemen kwijtschelding te ver
leenen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Aan de erfgenamen van wijlen den heer L. E. 
<le Ceuninck van Capelle, in leven algemeen 
pakhuismeester te Pasoeroean, wordt kwijtge
scholden eene som van f 63,948. 23, zijnde het 
restant-bedrag van de hun bij het besluit van 
de Eerste Tafel van de Algemeene .Rekenkamer 
van l Juli 1924, n°. 11204-/2, opgelegde ver
goeding van f 65,702.02. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 8sten JuJi 1932. 

WILHELMINA. 
De Mini.~ter van Koloniën, D e Graaf f. 

(Uitgeg. 26 hli 1932.) 

s. 345. 

8 Juli 1032. WET, tot wijziging en aanvulling 
van de Vuurwapenwet 1919. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1931/1932, n°. 150, 1-8. 
Hand,. id. blz. 2315-2320; 2323-2327. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1931/1932, n°. 150, 

blz. 1-5. 
Hand. id. blz. 731. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken in de Vuw·wa
penwet 1919 eenige wijzigingen en aanvullingen 
aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel l, eer~e lid, onder l 0. der 

Vuurwapenwet 1919 wordt gelezen als volgt: 
1°. onder vuw·wapenen mede ,erstaan bom

men, handgrana.ten en dergelijke voor ontplof
fing of voor het verspreiden van vergiftige, 
verstikkende of weerloosmakende gassen be
stemde wapenen, vlammenwerpers, zoomedE>, 
naar bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen .regelen, alarmpistolen en andere soort
gelijke voor bedreiging of afdreiging geschikte 
voorwerpen;'' 

Art. Il. a. In den aanhef worden aan artikel 
3 dier wet twee nieuwe leden toegevoegd, lui
dende: 

"Het is verboden een vuurwapen of munitie 
te vervaardigen, te herstellen of voorhanden te 
hebben. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing op 
hem, die bevoegd is het vuurwapen of de muni
tie voorhanden te hebben." 

b. De laatste alinea van dat artikel wordt 
gelezen als volgt : 

,,De bevoegdheid om een vuurwapen voor
handeu te hebben sluit in zich de bevoegdheid 
om munitie voorhanden te hebben. Deze laatste 
bevoegdheid strekt zich enkel uit tot de munitie, 
welke bij dat vuurwapen behoort . Voor het 
voorhanden hebben van munitie zonder vuur
wapenen kan, voor zoover de belanghebbende 
niet ingevolge de wet van 28 April 1884- (Staats
blad no. 81) tot- het honden van eene bewaar
plaats of tot opslag van ontplofbare stoffen 
en daarmede tot het voorhanden hebben van 
munitie gerechtigd i , een machtiging tot het 
voorhanden hebben van die munitie wordt>n 
verleend, waarb\i het bepaalde in het derde 
lid onder 4-0. en bet Yierde, vijfde en zesde lid 
van o,ereenkomstige toepassing zijn." . 

Art . III. In artikel 4-, tweede lid, dier wet 
wordt in plaats va,n : ,,en geleibilj etten" gele
zen : ,, , geleibiljetten en bonnen". 

Art. IV. Artikel 5 dier wet verva lt. 
Art. V. Het tweede lid van artikel 6 dier 

wet wordt gelezen a ls volgt : 
"Het voorgaande lid is niet van toepassing 

ten aanzien van het afleveren van een vuur
wapen: 

1 °. aan iemand, die ingevolge artikel 3, derde 
lid, onder 1°. en 2°., bevoegd is een vu urwapen 
voorhanden te hebben en aan den houder van 
een a.Jgemeene machtiging als bedoeld in artikel 
3, derde lid, onder 4°.; 

2°. aan iemand, die ingevolge artikel 3, derde 
lid, onder 4°., als houder eener bijzondere mach• 
tiging, of ingevolge artikel 13 der J achtwet 1923 
bevoegd is het vuurwapen voorhanden te heb
ben, mits door dien persoon wordt overgelegd 
een door het hoofd van plaatselijke politie zijner 
woonplaats afgegeven bon tot aflevering van 
een vuurwapen ; 

30_ aan iemand, die ingevolge artikel 3, 
eerste lid, aanhef en onder 1°. en 2°., der wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81) het wapen 
op den openbaren weg of op eenige voor het 
publiek toegankelijke plaats bij zich mag heb
ben en voorzien is van een verklaring van het 
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boven hem gesteld gezag, dat hij tot de aan
schaffing van het betrokken vuurwapen be
paaldelijk gemachtigd is; 

4°. aan iemA.nd, die ingevolge artikel 3, 
eerste lid, onder 6°., der wet van 9 Mei 1890 
(Sl/i,atsnlaà, n°. 81) het wapen op den openbaren 
weg of op eenige voo~het publiek toegankelijke 
plaats bij zich mag hebben ; 

,50, aA.n iemand, die, overeenkomstig het 
bepaalde in A.rtikel 3, eerste lid, onder 7°., der 
wet van 9 Mei 1890 (Staatsblatl n°. 81) en voor
zien van een der daarbedoelde bescheiden, het 
vuurwapen zal vervoeren ; 

6°. door iemand, die, bevoegd om het wapen 
voorhanden te hebben, het tijdelijk in bewA.ring 
geeft aan een meerderjarige, die tot hem in 
dienstbetrekking staat, of aan een meerder
jarigen huisgenoot.". 

Art. VI. Het eerste en tweede Jid van artikel 
9 dier wet worden gelezen: 

,,De hoofden van plaatselijke politie zijn be
voegd te bevelen, dat personen, die vuurwa
penen of munitie voorhanden hebben, deze 
binnen een daarvoor te stellen termijn op daar
toe aan te wijzen plaatsen of in handen van 
daartoe :.an te wijzen personen aan de gemeente 
in bewaring geven. 

Het bevel wordt door het hoofd van plaatse
lijke politie schriftelijk gericht tot dengene, 
wien het aangaat, hetzij gegeven bij algemeene 
bekendmaking. Wanneer een algemeen bevel 
zich richt mede tot personen, die bevoegd zijn 
vuurwapenen of munitie voorhanden te hebben, 
is daartoe een door of vanweii;e Onzen Minister 
van Justitie gegeven machtiging noodig." 

Het derde lid van artikel 9 vervalt. 
Art. VII. In den aanhef van artikel 11 dier 

wet wordt in plaats van de woorden "Indien de 
in bewaring gegeven vuurwapenen en mnnitie" 
gelezen: ,,Indien de voor iemand, die bevoegd is 
die voorwerpen voorhanden te hebben, in be
wA.ring gehouden vuurwapenen en munitie." 

Art. VIII. In artikel 12, eerste lid, dier wet 
wordt- in plaats van "verstikkende of vergif
tiJe gassen" gelezen : ,, vergiftige, verstikkende 
ot weerloosmakende gassen" . 

Art. IX. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

WILHEL.l\1IN A. 
De Jllinister van Ju.•titie, J. Don n e r. 

( Uitgeg. 19 Juli 1932.) 

s. 346. 

8 Juli 1932. WET, houdende instelling van 
een Economischen Raad. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen oo weten : 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot instelling 
van een vast college van advies en bijsta.nel aa.n 
de Regeering betreffende onderwerFen van eco
nomischen aard in den roimsten zin en dat arti
kel 78 der Grondwet bepaalt, dat deze instelling 
geschiedt- krachtens de wet;' 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Arf. 1. Er is een Economische B,aad, welke 

zij n zetel heeft te 's-Gravenhage. 
2. 1. De R!lad dient den hoofden der De

partementen van Algemeen Bestuur op aanvra
ge van advies over onder\\ erpen van economi
schen aard in den ruimsten zin. 

2. De Raad kan uit eigen beweging den 
Raad van Ministers en den hoofden der Depar
tementen van Algemeen Bestu 11' van advie 
dienen over alle onderwerpen van dien aA.rd. 

3. De Raad verricht voortR die werkzaam
heden, welke hem bij of krachtens de wet wor
den opgedragen. 

3 . 1. De Raad bestaat uit ten minste tien en 
ten hoogste vijftien leden, die door Ons op 
voordracht van Onzen Minister van Economi
sche Zaken en Arbeid worden benoemd en 
ontslagen. 
• 2. Door Ons worden op voordracht van On

zen voomoemden Minister telken jare uit de 
leden van den Raad benoemd een Voorzitt"r 
en een plaatsvervan"end Voorzitter. 

3. De Raad wordt bijgestaan door een Secre
taris, die door Ons op voordracht van Onzen 
voornoemden Minister wordt benoemd en ont
slagen en wien als zoodanig bezoldiging kan 
worden verleend. Indien de Secretaris geen lid 
van den Raad is, heeft hij daarin een raadgeven
de stem. 

4. Aan den Secretaris worden z::>o noodig 
adjunct-secretarissen en verrlere ambtenaren 
toegevoegd. lij worden door Ons op voordracht 
van of met Onze machtiging door Onzen voor
noemden Minister benoemd en ontslagen. 

4. J. De leden van den RaA.d treden om de
vier Jaren af en zijn aanstonds weder benoem
baar. 

2. H\j, die tot lid i benoemd, ter vcrvullini 
van een tusschentijde opengevallen p laittE, 
treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in 
wiens plaats ruj is benoemd, moest aftreden. 

5. 1. Door Ons kunnen, op voordracht van 
Onzen :Minister van Economische ,..aken en 
Arbeid, vaste commissiën van den Raad wórden 
ingesteld ter behandeling van bepaalde onder
werpen of groepen v,i.n onderwerpen. In de 
vaste commissiën kunnen mede leden benoemd 
worden buit.en de leden van den Raad. 

2. De vaste commissiën dienen den Raad op 
zijne aaf.lvra!);e nf uit eigen bewegin!; van advie 
over onderwt>rpen, waarvan de behandeling tot, 
hare tA.ak behoort. Zij sta1m voorts den Raad 
in rle vervulling van zijne taak ten dienste. 

3. Door Ons worden op voordrncht van Onzen 
voornoemden Minister regelen vastgesteld met 
betrekking tot- de w,jze van samenstelling en 
cle be,oegdheden der vaste commissiën. 

4. Aanvragen aan den Raad om advie~ over 
onderwerpen, waar,an de behandeling moer in 
het bijzonde1 tot de taak van één of meer vaste 
commissiën behoort, worden door den Raad 
in handen dier commissiën gesteld. De Raad 
kan daarbij bepalen dat de commissiën het door 
haar vast te stellen advies rechtstreeks als 
advies van den Raad zullen uitbrengen. 

6. 1. Door Ons kunnen op voordracht van 
Onzen Minister van Economische Zaken en 
Arbeid besta~nde colleges worden erkend als 
colleges ,an advies. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen voornoemden Minister regelen vastge
steld met betrekking tot het verband van 
erkende colleges van advies met den Econo
mischen Raad. 

7. 1. De Raad en de vaste commissii'n stellen 
ter rei:reling hunner werkzaamheden een regle
ment vast, benevens eene instructie voor hunne 
secretarissen en adjunct-secretarissen. 
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2. De in het vorig lid bedoelde reglementen, 
zoomede de daarin aangebrachte wijzigingen, 
treden niet in werking dan nadat zij door Onzen 
Minister van Ecouomiscbe ,/;aken en Arbeid zijn 
goedgekeurd. 

8. De Raad is bevoegd, ter behandeling van 
onderwerpen. waarvan de behandeling niet tot 
de taak eener vaste commissie of van een erkend 
college van advies behoort, bijzondere commis
siën in te ste11en. ln deze commissiën kunnen 
mede leden benoemd worden buiten de leden 
van den Raad. De Raad kan bepalen, dat eene 
bijzondere commissie het door haar vast te 
stellen advies rechtstreeks als advies van den 
Raad zal uitbrengen. 

9. 1. De hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur zijn bevoegd, de vergade
ringen van den Raad en van de commissiën bij 
te wonen. 

2. Onze Minister van Economische Zaken 
en Arbeid doet zich in die vergaderingen in 
den regel door één of meer door hem aan te 
wijzen ambtenaren vertegenwoordigen ; Onze 
Ministers van Buitenlandscbe Zaken, van 
Financiën, van Waterstaat en van Koloniën 
hebben daartoe, ieder voor wat hem betreft, 
op gelijken voet de bevoegdheid. 

3. De in het vorig lid bedoelde bevoegdheid 
komt mede toe aan de hoofden der andere 
Departementen van Algemeen Bestuur, voor 
zoover in de vergaderingen onderwerpen, tot 
den werkkring van hun Departement behoo
rende, in behandeling komen. 

4. DP donr Ons ingestelde vaste commissiën 
en de krachtens artikel 8 inaestelde bijzondere 
commissii'n zijn bevoegd, zich door ten hoogste 
3 personen, uit haar midden aan te wjjzen, te 
doen vertegenwoordigen in de vergacleringen 
Yan den Raad, waarin onder erpen in behan
deling komen. w~,arvan de behand eling geheel 
of ten deele tot haar taak behoort. · 

5. De Raad en de commi•siën zijn bevoegd, 
ambtenaren zoomede andere personen uit te 
noodigen, de vergaderingen tot het verstrekken 
van inlichtingen bij te wonen; de ambtena1en 
zijn, behoudens verhindeiing, verplicht aan 
zoodanige uitnoodiging gevolg te geven. 

6. De Raad en de commissiën zijn bevoegd 
te hunner voorlichting personen, niet-leden, 
tot de vergaderinge:1 toe te laten. 

1n. l. De R aad of eene commissie kan om
trent -onderwerpen. in een vergadering van den 
Raad of van die commis~ie behandPld, aan 
a llen, die daarbij tegenwoordig waten, geheim
houding opleggen. Deze wordt in acht genomen, 
totdat de Raad of de commissie haar opheft. 

2. De leden van den Raad en van de com
missiën zijn tot geheimhouding verplicht ten 
ag,nzien van stukken, door de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur tot den 
Raad of tot de commissie gericht, indien op die 
stukken het woord "geheim" vo0rkomt. Deze 
geheimhouding wordt in acht genomen, totdat 
zij door het hoofd van het betrokken Departe-
ment opgPbeven wordt. · 

11 . Een verslag van het verhandelde in elke 
vergadering van den Raad en van de commissiën 
wordt zoodra mogelijk door den Voorzitter en 
den Secretaris geteekend aan OnzC'n Mini ter 
van Economische Zaken en Arbeid gezonden, 
benevens aan de hoofden der andere Departe
mentell van Algemeen Bestuur, voo · zoover 

zij die vergadering hebben bijgewoond of zich 
aldaar hebben doen vertegenwoordigen, of 
voor zoover in die vergadering onderwerpen 
zijn behandeld, tot den werkkring van hun 
Departement behoorende. De commissiën zen
den bovendien van het verhandelde in elk 
harer vergaderingen aan den R aad een verslag 
toe . 

12. l. De adviezen van den Raad of van eene 
commissie worden opgesteld overeenkomstig 
het gevoelen van de meerderheid der vergade
ring; van afwijkende gevoelens van de minder
heid wordt desverlangd in het advies melding 
gemaakt. 

2. Bovendien zijn de leden van den Raad en 
van de commissiën bevoegd afzonderlijke aan
teekeningen bij het advies te voegen, mits het 
daarin uitgesproken gevoelen verdedigd zij in 
de vergadering, waarin het uit te brengen advies 
werd behandeld. 

3. De in artikel 9, tweede en derde lid, be
doelde ambtenaren en de in het vierde lid van 
dat artikel bedoelde vertegenwoordigers der 
commis~iën, hebben in de vergaderingen een 
raadgevende stem. 

4. De Raad zendt een afschrift aan Onzen 
Minister van Economische laken en Arbeid, 
van elk ingevolge deze wet uitgebracht advies 
en tevens afschriften aan de erkende colleges 
van advies en aan de commissiën, voor zooverre 
bij het advies onderwerpen betrokken zijn, 
waarvan de behandeling tot de taak dier col
leges en commissiën behoort. 

De commis•iën zenden afschriften aan Onzen 
Minister van E conomische Zaken en Arbeid en 
aan den Raad van elk ingevolge deze wet uit
gebracht advies. 

13. 1. De Raad brengt jaarlijks aan Onzen 
Minister van Economische Zaken en Arbeid 
verslag uit omtrent zijn werkzaamheden en 
bevindingen gedurende het afgeloopen kalen
derjaar, zoomede aan de hoofden der andere 
Departementen van Algemeen Bestuur, indien 
in het verslag onderwerpen zijn behandeld, tot 
den werkkring van bun Departement behoo
rend. 

2. Onze voornoemde Minister is bevoegd, dit 
verslag geheel of ten deele te publiceeren. 

14. De leden van den Raa.d en van de oom
missiën ontvangen vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten. Bovendien kan aan de leden 
eene vergoeding voor tijdsverzuim worden toe
gekend. 

15. Hetgeen nog ter voorbereiding van het in 
werking treden dezer wet of tot hare uitvoering 
noodig is, wordt voor zoover niet in deze wet 
anders is bepaald, bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

16. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Wet op den Economischen 
Raad", met bijvoeging van het ja.art-al en het 
nummer van h~t Staatsblad, waarin zij is ge
p laatst. 

2. Deze wet treedt in werking op een nade1 
door Ons t-e bepalen tijdstip. 

La.sten en bevelen, enz. 
Ge11:even te Schierke, den 8sten Juli 1932. 

. WILHELMINA. 
I>e Jlinister i·an Economische Zaken en Arbeid , 

T. J. V e rs c huur. 
( Uitgeg. 22 Juli 1932). 
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s. 347. 
.S J u,li 1932. WET tot regeling van den in

voer van versch of gekoeld rund- en ka lfs
v leesch en van bevroren rund- en kalfs
v leesch . 

Wij WILHELM I NA, enz .. .. d oen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, , 

,dat artikel 3 der "Crisisinvoerwet" 1931 1S taats
hlrid n°. 535) voorschrijft, dat ingevolge Onze 
besluiten v an den 23sten ,Januari 1932, n°. 25 

-en n°. 26, (Nederlandsche S taatsconrant van 25 
.J anuari 1932, n°. 16), en van den 30en J a nuari 
1932, n°. 7 (Nederlandsche Staatscourant van 
2 Februari 1932, n°. 22), gewij zigd bij Ons 
beslui t van J a n 13de n April 193 2, n ó. 5 (Neder
landsche Staatscourant van 13 April 1932, n°. 1 

71 ), houdende bepalingen tot toepassing van 
_ge noemde wet op den invoer van versch of 
gekoeld rund- en kalfsvleesch en van bevroren 
rund- en kalfsvleesch, een voorstel van wet 
behoort t e worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad mu State, enz. 
Art . 1. In deze wet is t e verstaan onder : 
1°. ,,invoer " , invoer in het vrjje verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
_gaanden opslag in entrepot : 

2°. ,,Onze Minister " , de Minister van Arbeid, 
H andel en Nij verheid. 

2. Gednrende een t ijdvak, aanvangende met 
16 J anuari 1932 en eindigende met 15 Juli 1932 
,of zooveel eerder als door Ons, op voordracht 
van Onzen Minist er, zal worden bepaald , is de 
i nvoer uit ieder land va,n versch of gekoeld 
rund - en kalfsvleesch alsmede de invoer van 
bevroren ru nd - en kalfsvleesch verboden , voor 
z oover deze meer bedraagt da n 60 t en honderd 
van den gemiddelden inv0er dier ar t ikelen uit 
d at land gedurende het overeenkomstige tijd -
vak der jaren 1929, 1930 en 1931. -

3 . 1. Gedurend e het in het vorig artikel ge
n oemde tijdvak zal d e invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn t oegestaa n, t enzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht va n On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt , alsmede betreffende 
d '3 vasts telling van bedragen, welke t er bestrij 
d in!' van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
d en in rekening gebracht . 

3. I n een besluit, a 1s in het vorig lid bedoeld, 
k an aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast t e stellen 
t en aanzien van de in dat besluit gestelde rege
lingen , alsmede op grond van bijzondere 'JID· 
standigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid, afwij kingen toe t e ~taan . 

4. Een besluit, als in het tweede lid bedoeld, 
wordt in d e N ederlandsche S taatswurant bekend 
gemaakt . 

4. 1. H ij die opzettelijk goederen invoer t in 
strijd mot het bepaalde in de ar t ikelen 2 en 3, 
word t gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste 6 maanden of geldboete van t en hoog
s te f 10,000, terwij l de goederen, waarmede 
of ten aanzien waarva n de overtreding plaats 
had, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt , 

aflevert of t en verkoop of t er aflevering in voor
raad heeft , w,i,arvan h jj weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

:1. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet , 
worden als misdrijven beschouwd . 

5. 1v.l.e t het opsporen van de fe iten, strafbaar 
gesteld b\i deze wet, zij n, behalve de bij of krach 
t ens ar t ikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast a lle 
a mbtenaren van Rijks- en gemeentepoli t ie, 
zoomecle de a mbtenaren der in voerrecht en en 
accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene st rafbepaling 
d ezer w et, z ijn nie t van t oepassing de s t raf
bepalingen, voorkomende in de wet ten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

7. Met betrekking tot de in en k rachtens deze 
wet gegeven voorschriften zijn de art ikelen 
5, 6 en 7 d er "Crisisinvoerwet " 1931 (Staats
blad n°. 535) van overeenkomst ige toepassing . 

8. Deze wet t reedt in werking met ingang yan 
e_en na.der door Ons t e bepalen datum. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Schierke, den Sst en Juli 1932. 

WILH E LMINA. 
De 1lfinister van Economische Zaken en Arbeid, 

T . J . V e r s c h uu r. 
( Uitgeg . 26 J u li 1932.) 

s. 348 . 

16 J ul i 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninkl ijk beslu it van 4 Septembei-
1862, Staatsblad n°. 174, houdende voor
schr iften ter ui tvoering van de wet van 
21 December 1861 , Staatsblad n° . 129, 
regelende de zamenste l I ing en de bernegcl
heicl van den R aad va n State. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voord racht van Onze M inisters van 

J ustit ie en van Binnenlandsche Zaken van 
9 J un i 1932, 2e Afdeel ing A, n° . 950 ; 

Overwegende dat, in verband met het in 
werking t reden op 1 Mei 1932 van Ons 'beslui t 
van 8 December 1931, Staatsblad n°. 501, en 
van de wet van 21 Apri l 1932, Staatsblad n°. 
175, een wijziging noodzakelijk is in artikel 
31 van het Koninklijk beslu it va n 4 Septem
ber 1862, Staatsblad n°. 174 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
28 ·Juni 1932, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 J uli 1932, 2e Afdee
ling A, n°. 952 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

E enig artikel . 
In artikel 31 va n het K oninkl ijk besluit van 

4 September 1862, Staatsblad n°. 174, wordt, 
in plaats van " de derde tot dat van B innen
la ndsche Za ken en Landbouw ;", gelezen: 

,,de derde tot dat van Binnenlandsche Za
ken;" 

en wordt, in plaats van : ,,de achtste tot dat 
van Arbei d, Handel en Nijverheid ; " , gelezen: 

"de achtste tot dat van Economische Zaken 
en Arbeid ; " . 

Onze Ministers van Justit ie en van Binnen
landsche Za ken zijn belast met de uitvoering 
van dit bes luit, hetwelk in het Staatsblad zal 
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worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

E.volène, den 16den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justit ie, J. Don n er. 

s. 349 . 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uiigeg. 26 Juli 1932.) 

16 Juli 1932. BESLUIT rot wijziging en aan
vulli ng van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staatsblad 
1929, n°. 72) , laatstelijk gewij zigd bij het 
Koninklijk besluit van 7 Juli 1932 (Staats
blad n°. 323). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers , van 
9 Juni 1932, n°. 257, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 Juni 1932 n°. 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 4 Juli 1932, n°. 294, Ka
binet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Gerekend van 1 November 1928 in 

vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de navol
gende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

In schaal 36 vervalt onder de afdeeling 
,;Waterstaat", onderdeel "Staatsbed,-;jf de,· 
P os terijen, T elegrafie en Telefonie", het ambt 
van Bureelambtenaar. 

In schaal 49 wordt onder de afdeeling 
,;Waterstaat", onderdeel "Staatsbedrijf der 
P oste,·ijen, 'l'elegrafie en 'l'el efoni·e", als eerste 
inschrijving opgenomen: 
Bureelambtenaar. 

In schaal 93 wordt onder de afdeeling "Wa
terstaat", na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Zuiderzee,·aad", opgenomen : 

Zuiderzeewerken . 
Burnelambtenaar. 

In schaal 96 wordt onder de afdeeliug "Wa
terstaat", onderdeel "Staatsbedrijf de,· Poste-
1·ijen, _'l'elegrafie en Telefonie", na de inschrij . 
ving "Adjunct-magazijnchef aan het Magazijn 
van postzegels", opgenomen: 
Bureelambtenaar le klasse. 

In schaal 101 vervalt de afdeeling ,,,vater 
staat" met hetgeen daaronder is vermeld. 

Schaal 105 en hetgeen daaronder is vermeid 
komt te vervallen. 

In schaal 150 wordt onder de afdeel ing 
,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
als eerste inschrijving opgenomen: 
Bureel chef. 

In dezelfde schaal wordt na de laatste in
schrijving, vermeld onder het onderdeel 
,.Staatsb edrijf dei· Posterijen, T elegrafie en 
Tel-efonie", opgenomen: 
Hoofdbureel ambtenaar. 

en wordt onmiddellijk voor het onderdeel 
,,Luchtv aartdienst'' , opgeno1nen: 

Zuiderzeewerken. 
Bureelchef. 

2. In afwijking van de desbetreffende bepa
lingen van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1928 geschiedt de over
gang van de op den datum Yan afkondiging 
van dit besluit in dienst zijnde: 

a. bureelambtenaren bij het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van 
de schaal 36 (f 1200- f 2100) naar de schaal 
49 (f 1200- f 2200); 

b. bureelambtenaren le klasse bij voormeld 
Staatsbedrijf van de schaal 101 (f 1800- f 2900 ) 
naar de schaal 96 (f 1800- f 2800); 

c. bureelambtenaren bij de Zuiderzeewer
ken van de schaal 105 ( f 1200- f 3000) naar 
de schaal 93 (f 1200-f 2800); 

op het weeldebedrag, hetwelk zij op dien 
datum reeds genieten, met inachtneming van 
den diensttijd door hen reeds op dat bedrag 
doorgebracht, met dien verstande, dat voor 
deze onder b en c vermelde am btenaren van 
kracht blijft de rngeling, dat hunne wedde als 
zoodanig tot onderscheidenlijk f 2900 en f 3000 
wordt verhoogd, nadat zij gedurende 2 jaren 
f 2800 zullen hebben genoten. 

Onze M inisters, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za l worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Evolène, den 16den J uli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister -van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

Voo1'Zitt e1· van den Raad va.n M inister.,. 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 29 Jul i 1932.) 

s. 350 . 

16 J1ili 1932. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van het Groninger universiteits
fonds als bevoegd om bij de faculteit der 
wis- en natuurkunde aan de Rijksuniver
siteit te Groningen een bijzonderen leerstoel 
te vestigen in de nitwenc!'ige planten
morphologie. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 Mei 1032, n°. 17117 3, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies Yan 
28 Juni 1932, n°. 32) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juli 1932, n°. 2563, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
het Groninger universiteitsfonds aan te wi.J

zen als bevoegd om b\j de faculteit der wis - en 
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Gro
ningen een bijzonderen leerstoel te vestigen, 
opdat door den daarvoor te benoemen hoog-
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leeraa.r onderwijs wordt gegeven in cle uitwen
dige plantenmorphologie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Evolène, den 16den Juli 1932. 

s. 351. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, Kmisten en 
Wetenschappen, J. Ter p s 1, ra. 

( Uitgeg. 29 Juli 1932.) 

16 Jul i 1932. BESL IT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 23 October 
1919 (Staatsblad 11°. 611) betreffende het 
ijkloon voor maten, gewichten en gasme
ters, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
17 Februari 1932 (Staatsblad n°. 52). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 11 Mei 
1932 n°. 10080, Afdeeling Handel en Nijver
he id ; 

Gelet op artikel 17 der IJkwet , laatste lijk 
gewijzigd bij de wet van 25 Juli 1919 (Staats
blad n°. 522); 

Den Raad van State gehoord (advies van 28 
Juni 1932, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minjster van 6 Juli 1932, n°. 14564, 
a fdeeling Handel en r ijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 1 van het Koninklijk be luit van 

23 October 1919 (Staatsblad n°. 611) betref
fende het ijkloon voor maten, gewichten en 
gasmeters, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
17 Februari 1932 (Staatsblad n°. 52), wordt 
aan de opsomming, onder het hoofd "B. In
houdsmaten:" gegeven, toegevoegd: 

,,Meetkranen .... ... .... .......... f 1.00 f 0.50." 
Onze Minister van Economische Zaken en 

Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het St.a.a,tsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

Evolène, den 16den Juli 1932. 
WILHELM! A: 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

s. 352. 

T. J . Verschuur. 
(Uitgeg. 9 Aug. 1932.) 

16 Juli 1932. BESLUIT tot aanvulling van 
het Reglement op de maten Pn . gewichten. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ter Yan 

Economische Zaken en Arbeid van 13 Mei 
1932, n°. 9527, Afdeeling Handel en • ij ver
heid: 

Gelet op artikel 12 der IJkwet, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 25 J uli 1919 (Staats
blad n°. 522); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 J uni 1932, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Jul i 1932, n° . 14565, 
Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Het Reglement op de maten en ge

wichten, vastgesteld bij Ons bes luit van 6 N~
vember 1912 ( taatsblad n°. 341), JaatstehJk 
gewijzigd bij Ons besluit van 28 Mei 1919 
(Staatsblad n°. 269), wordt aangevuld als 
volgt: 

I. Aan de "Lijst der bij lagen" wordt een 
letter S. toegevoegd luidende: 

,,S. De meetkranen van 1 en ½ liter" . 
II. Na Bij lage R. wordt ingevoegd een Bij

lage S, luidende: 
"Bijlage S van het Reglement op de maten 

en gewichten. 
De Meetkrancn van 1 en ½ li ter. 
1. Deze maten, be temd tot het meten van 

vloeistoffen, bestaan uit een plug en daarbij 
behoorend huis. 

Aan het huis bevindt zich een flens met be
hulp waarvan de maat aan een reservoir kan 
worden bevestigd. Slechts in den toestand 
waarin de maat aan een reservoir is bevestigd, 
mag zij voor metingen worden gebruikt. 

De maat moet in zoodanigen stand aan het 
reservoir bevestigd zijn, dat op het oogenbl ik 
van meting, de as van het toestel horizontaa 1 
ligt. 

Plug en huis zijn ven·aardigd van daarvoor 
geschikt metaal; alle deelen, die met de te 
meten vloeistof in aanraking komen, zijn, zoo 
nooilig, vertind. 

De plug is hol en door een niet verstelbaar 
tusschenschot in twee gelijke helften verdeeld ; 
elke helft is voorzien ,·an een toevoer- en een 
afvoeropening. 

I n het huis is aangebracht een vul- en een 
aftapopening. Met behulp van een hefboom 
kan de plug heen en weer worden gedraaid 
en wel wodanig, dat de toevoeropening van 
de eene helft tegelij k met de afvoeropening 
van de andere helft onderscheidenlijk vóór cle 
vul. en aftapopening in het hu is komen. 

De plug is aan de voorzijde voorzien Yan een 
glazen ruit, die het mogelijk maakt zich er 
van te overtuigen, dat de afdeelingen geheel 
worden gevuld en geledigd. 

Op de glazen ruit is voor beide helften de 
inhoud onuitwischbaar aangegeven. 

De plug moet aan het huis kunnen worden 
vastgezet. 

De beide helften van de plug hebben elk 
een inhoud van ½ of 1 liter; onderverdeelin
gen mogen niet zijn aangebracht. 

Op de voorzij de van de pi ug is op den bui
tensten ring naast de hefboom een weinig in 
het oog vallend fabrieksmerk gestempeld. 

2. De hoeveelheid water die, wanneer een 
helft geheel gevuld is, na draaiing van de 
plug uit de a ftapopening stroomt, mag van 
den aangegeven inhoud afwij ken: 

bij het 
afmeten! 

van : 

bij eersten ijk 
van: 

1 li ter 10 tot +0.6 centiliter 
½ liter I O tot+ 0.5 centiliter 

bij herij k van: 

-0.3 tot +0.9 centilit er 
-0.~6 tot +0.75 centiliter 
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2. Di t besluit treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoer ing van di t 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschr ift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Evolène, den 16den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

s. 353. 

T . J . V e r s c h uur. 
{Uitgeg. 9 Aug. 1932.) 

16 Jul i 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Beslui t van 10 F ebruari 
1922 {Staatsblad n°. 58) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 64, onder 2° ., 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 29 Januari 1929 (Staats
blad n°. 18). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , Handel en Nijverheid van 29 April 
1932, n°. 792, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 64 onder 2°. der Ongevallen
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
14 Juni 1932, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken en Arbeid van 
5 Juli 1932, n°. 1446, Afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 10 Februari 

1922, Staatsblad n° . 58, laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 29 J anuari 1929, Staatsblad n°. 
18, en te bepalen a ls volgt: 

Art. 1. Het vijfde lid van artikel 3 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 10 
Februari 1922, Staatsblad n° . 58, vervalt. 

2. Het derde lid van artikel 7 van Ons 
rnrengenoemd gewijzigd besluit vervalt. 

3. Het vierde lid van artikel 8 van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit wordt a ls volgt 
gelezen: 

,,Het tweede lid van artikel 7 van dit be
sluit is van toepassing.". 

4. Na artikel 12a van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit worden twee nieuwe artike
len ingevoegd, luidende a ls volgt : 

"Art . 12b. De gezamenlijke panden, door 
een naamlooze vennootschap of vereeniging 
a ls bedoeld in artikel 58 gegeven ter voldoe
ning aan het bepaalde in het eerste lid onder 
3°. van dat artikel , zijn verbonden ter zake 
van alle ten laste van d ie naamlooze ven
nootschap of vereeniging loopende blijvende 
renten. 

Art. 12c. Teruggave van ingevolge artikel 
58 gegeven panden vindt a lleen plaats bij ge
legenheid der toepassing van het bepaalde in 
artikel 63.". 

5. Tabel I , behoorende bij Ons vorenge
noemd gewijzigd beslui t, wordt vervangen 
door de bij dit besluit gevoegde tabel. 

6. Dit besluit treedt in werking met in-

gang van een nader door Ons te bepalen tijd
stip. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Evolène, den 16den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken 
en Arb eid, 

T. J . Vers c huur. 
(Uitgeg. 9 Augustus 1932.) 

TABEL I. 

. µ,, /.fx+ l,1 l's.+t,i µz+l,I µ.._ •• ,, µI ,fO/, µ-,;.+&,& P1+7,7 Pr.+8JJ 

u 0.9982 0.9876 0.9696 0.9682 0.!l800 0.9840 0.ll86S 0.9878 o.~7 
1, 0.9979 0.9867 0.9678 0.Q616 o.,rnn 0.Q837 0.ll86S 0.9878 0.""'6 
16 0.9976 0.9&>0 0.0000 0.llW\l 0.9791 0.9830 0,9862 0.98"?8 0.-
17 0.9972 0.9846 0.96!6 0.9'88 0.9788 0.9884 0.9862 0.'878 0.WM 
18 0.9967 0.0886 0.9687 0.9581 0.9786 0.9888 0.9002 0.9876 0.9948 
19 0.9962 0.8680 09681 O.Or>76 0,97&, 0.!l88S 0.9860 0.987. o.m, 

20 0.9969 0.9827 0.9627 0.0074. 0.978,i 0.91381 0.98b7 0.9811 0.99IO 
21 0.9908 0.982¼ 0.9626 0.0072 0.9782 0.9828 0.OOM 0.9868 0.9938 
22 0,90{)7 0.9822 0.002, 0.9r,7J 0.9779 0.9826 o.9861 0.9867 0.9936 
23 0.9906 0.9820 0.9622 0.9"69 0.9777 0.9828 0.98f>l 0.Q866 0.9931 .. 0.9965 0.9817 0.9620 0.9669 0.977, 0.9822 O.O&l9 0.9862 0.9927 .. . O.G952 0.9818 0.9619 0.9568 o.m, 0.9820 0.98-l-S 0.9868 0.0926 
26 O.OO-l8 0.9811 0.9618 0.9571 0.9778 0.9817 0.98-l2 0.9806 0.992' 
27 0.99H 0.9808 0.9620 0.0671 0.9770 0.9814, o.88-io 0.98M 0.9924, 
28 0.99.W 0.""'7 0.9621 0.9671 0.9768 0.9813 0.98<0 0.9806 0.99'JO 
29 0.9938 0.9808 0.9620 0.9(,72 0.9767 0.9U2 0.98(0 0.9868 0.91}')~ 

80 0.9936 0.980½ 0.9621 0.9573 0.9767 0.9818 0.9:!kl 0.9868 0.""'8 
31 0.9981 o.~ 0.9629 0.9f>7f, 0.Q769 0.8816 o.osn 0.98M 0.0018 
98 0.9927 0.ll80l O.Q626 0.9ó79 0.9770 0.98HS 0.9839 0.9849 0.9912 
98 0.9926 O.OOO"J. 0.9628 . 0.9582 &9771 0.9818 0.9884 0.984R 0.990< 

"' 0.99'2' 0.9000 0.9682 0.9080 .9770 0.9800 0.9828 0.9836 0.11698 .. 0.992' 0.9807 0.0630 0.9086 0.9766 0.9802 0.9820 Q.9828 0.9893 
sa 0.9920 0.9009 0.9637 0.9088 0.9760 0.9790 0.981' 0.9824 0.9891 
81 0.9926 0.9009 0.9680 0.9579 0.9763 0.9789- 0.9009 ·0.8822 0.ll802 
98 0.9003 .0.9806 0.9681 o.9fm o.lm7 o:9784 0.9808 0.9823 O'.ll!9S 
89 -0.9918 O.a!Ol 0.0027 0.9670 OJtHS 0.9788 0.9009 0.982' 0.9893 

,o 0.9912 0.9700 0.9623 0.ll6ll8 0.9748 0.978! 0.9810 0.9825 0.9891 
41 0.990< 0.9791 0.9621 0.9600 0.97« 0.9786 0.9811 0.982' 0.9886 

" 0.9888 0.9787 , 0.9622 0.9672 0.9747 0.9787 0.9810 0.9819 0.9878 ., 0.9893 0.9787 0.962ó 0.9676 0.9748 0.9.786 0.900~ 0.9818 0.9870 

" 0.9891 0.9789 0.9680 0.9680 0.9748 0.9788 0.9000 0.9807 0.ll!ill .. 0.9892 0.9791 0.9638 0.9082 0.97-l6 0.ffl77 0.9793 0.9000 0.l&S 

' '6 0.9893 0.9793 0.963, 0.9682 0.97'1 0.9771 0.9787 8:~~:t 0.9848 

" 0.9893 0.8791 0.9633 0.9681 1 0.979' 0.9766 0.9782 0.98U 
48 0.9891 0.9787 0.9680 0.9679 o. 0.9761 0.9779 0.9790 0.9889 
,e 0.ll88ö 0.9781 0.9627 o.9678 o.gW, 0.Q759 0.97i9 0.9789 0.9831 

ro 0.9878 0.9774 0.9624 0.9ó78 0.9726 0.9769 0.9778 0.9784- 0.9818 
,1 0.9870 0.9700 0.9622 0.9682 0.9727 0.9759 0.9774 0.9773 0.9794 

" 0.9861 0.9760 0.9623 0.9689 0.9728 0.9766 0.9764 0.9764 0.9'764 
os 0.9868 0.9766 0.9626 0.9696 0.9'i27 0.9747 0.97,6 0.9728 0.11780 .. 0.984.8 O.W.-M 0.9629 0.9"99 0.9719 0.9780 0.9719 0.9698 0.9698 .. 0.98!, 0.9761 0.9680 0.llWll 0.9703 0.9706 0.9691 0.9670 0.0071 .. 0.9889 0.97'5 0.9625 0.9b89 0.969) 0.9677 0.9663 0.9646 0.9661 

" 0.9881 0.9738 0.9611 0.9f>7i 0.96ö6 0.9651 0.9640 0.9681 0.9637 .. 0.9818 0.9712 0.9ö91 0.9606 0.9680 0.9680 0.0626 0.9620 0.9623 
,e 0.971).t. 0.968ó 0.9668 0.9ó38 0.9611 0.9616 0.9616 0.9610 0.9607 

60 0.976' 0.98M 0.9647 o.91326 0.9ó99 0.ll808 0.9606 0.9597 0.968l 
61 0.9780 0.96'.!6 0.9630 0.9622 0.9692 0.0000 0.969-i O.Ofl76 0.9f>OO 
62 0.9698 0.0008 0.9ó22 0.9ó22 0.9586 0.9688 0.9ö74 0.9544 0.9507 
68 0.9671 0.9689 0.9618 0.0523 0.9576 0.9670 0.9M3 0.9ó03 0.9-l63 
61 0.966î 0.9ó80 0.9516 0.9620 0.9669 0.9539 0.9601 O.Ot60 0.9420 

60 0.9637 0.9572 O.OölO 0.9ó09 0.9;'>80 0.9498 0.9459 O.OU8 0.9374 
66 0.9628 0.9óó8 0.9492 0.9-iSO 0.9489 0.9i5ó 0.9417 0.9'J78 0.9818 
67 0.0007 0.9ö87 0.9-163 0.9«.2 0.9U6 0.9-U3 0.9871 0.9317 0.9263 
68 0.968< 0.9008 0.9425 0.9404 0.1'!06 0.9368 0.9316 0.9'63 0.9195 
00 0.llóllO 0.94.66 0.0086 0.9366 0.9860 0.9812 0.9261 0.9196 0.9125 

70 0.9ro7 0.9423 0.98'8 0.9326 0.9300 0.9258 0.019-i 0.9125 O.OOüO 
71 0.9463 0.9382 0.00()7 0.9273 0.9'262 0.9192 0.9125 0.9000 0.8\füO 
72 0.9420 0.9339 0.9"..66 0.9223 0.9186 0.9122 0.9000 Q.8900 0.&:3~ 
73 0.9374 0.9'Z81 0.9206 0.9161 0.9118 0.9048 0.89ó0 0.8825 0.8720 

" 0.9318 0.8232 0.914.3 0.0000 o.ooa 0.804.9 0.8825 0.8720 0.80-l5 

76 0.9'263 0.9166 0.9078 0.9028 Q.89'6 0.8826 0.8720 0.8645 0.8'6() 
76 0.919ö 0.9101 0.0011 0.8981 0.8822 0.81'.!0 0.8646 0.8'60 0.8830 
77 0.9126 0.9030 0.8920 0.8811 0.8718 0.86!6 0.8'60 0.8330 0.8100 

. 78 0.0060 0.8984 O.S!Jr3 0.8711 0.8644 0.84-M 0.8330' 0.8190 0.l<lllO 
79 0.8900 0.8818 0.8706 0.8640 0.8'60 0.8330 0.8190 0.8000 0.7900 

!I'.) 0.8826 0.8712 0.8638 0.8160 0.8330 0.8190 0.l<lllO 0.7900 o.nro 
81 0.8720 0.8641 0.8'00 0.8930 0.8190 0.l<lllO 0.7900 0.7750 0.7630 
82 0.86-fö 0.8460 0.8330 0.8190 0.l<lllO 0.79(0 0.7760 0.7630 0.7460 
8S 0.8'60 0.8830 0.8100 0.l<lllO 0.7900 0.7750 0.7680 0.7'60 0.7280 
8' 0.8330 08fOO 0.8000 0.7900 0.7700 0.7030 0.7460 0.7230 0.7080 
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8> 0.8UIO 0.8060 0.7900 o.nr,o 0.7800 0.7400 o.7280 0.70IIO 0.68:.l ll6 0.8060 0.7900 o.noo 0."'80 0.7480 0.7280 0.'IOIO 0."820 0."640 f!I 0.7000 0.77W 0.7630 0.7400 0.7280 o:roan 0.6820 0."640 0.6260 ll6 0.7i60 0.7680 0.1,00 0.7280 0.70IIO 0.6820 0.0MO 0.0260 0.6010 89 0.7680 0.7460 0.7230 0.7000 0.6820 0.60/0 0.6260 0.6910 0.6610 

90 0.746() 0.7280 0.7000 0.6820 0&M0 0.6260 0Ml0 0.6610 0.6010 91 0.7280 0.7030 0.6820 o.66,o 0.6200 0.b910 &:~ig i~ 0.'800 Il'.) 0.7030 0.6820 0."640 0.6260 0.6910 0.6610 
"3 0.6820 0."640 0.0260 0.6910 0Jl610 0.6010 o.,soo .. 0.66'0 0.6260 0.6910 o.Ml0 0llOIO 0.'800 .. 0.6260 0.0010 OR>IO 0..6010 0.W<l .. 0.6QI0 0.MIO O.WlO o.,soo 
97 0.6610 O.C.010 0.4800 .. 0.&010 o.,sro 
99 o.,srio 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 16 Juli 
1932 (, taatsblad n° . 353). 

s. 354. 

~fij bekend, 
De Jfin ister van Economische Zaken 

en Arbeid. 
T. J. V e r s c h u u r. 

16 Jul i 1932. BESLUIT, houdende besl is
sing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der ,vet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
te rde Staten van .Yoord- Hollan<l van 21 
October 1931, n°. 109. 

Wij WILHELM! TA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

L. A. Kors, autobusdienstondernemer te H eem
s!Fdc. tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van 21 October 
1931, n°. 109, waarbij afwijzend i beschikt op 
zijn verzoek om wijziging van de hem ver
leende vergunning tot het onderhouden van 
en autobusdienst van Zandvoo ,·t over Haar

/ tm naar A msterda11i en terug; 
Den Raad van State, Afd el ing voor de 

Ge chillen van Be tuur, gehoord, adviezen 
van 9 Maart en van 13 April 1932, nos. 165 
en 165/68; 

Op de voordracht van Onzen ~fini ter van 
Water taat van 8 Juli 1932, n°. 484 , afdee
li ng Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
.VoonL-H olland bij voornoemd bes! uit afwij
zend hebben beschikt op het verzoek van L. 
A. Kors te H ee1nstede om het hem bij Ons 
beslui t van 12 J uni 1931 , n°. 44 , opgelegde 
ve rvoerverbod voor het traject Haarl em {Mo
torgemaal )-Zandvoort zoodanig te beperken, 
dat vervoer van passagiers tusschen H eem
slede en Zandvoort mogelijk wordt, uit over
weging, dat hun College geen aanleiding vindt 
door eene gunstige beschikking op het onder
werpelijke verzoek het bij On voormeld be
sl uit opgelegde vervoerverbod op de wijze, als 
door den aanvrager gewenscht, te beperken, 
nu Wij zóó kort geleden hebben be list, dat 
een vervoerverbod, als in het be luit opgeno
men, noodzakelijk is ter bescherming van de be
langen van de oord-Zuid-Hollandsche Tram
weg Maatschappij , en zulks te minder, daar 

noch in de ingediende schriftelijke stukken, 
noch bij de behandeling in de openbare zit
ting nieuwe gezicht punten werden geopend, 
die zoodanige afwijking zouden kunnen recht
vaardigen; 

__ dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij , 
riJdende door H eemstede, een gedeelte van 
deze gemeente bedient waar de tram niet 
komt; dat zelfs dat gedeelte, waar de tram 
wel rijdt, van eene rechtstreeksche verb inding 
met Zandvoort is verstoken, zoodat men eerst 
per tram naar de Tempelierstraat moet gaan 
om daar de tram voor Zandvoort te nemen ; 
dat het dus voor de hand ligt, dat het alge
meen belang er mede gebaat is, indien men 
H eemstede van eene recht treeksche verbin
ding met Zandvoort voorz iet; 

dat in wezen het door Ons opgelegde ver
,·oerverbod daa1mede niet wordt veranderd : 
dat immers niet verzocht werd opheffing van 
het vervoerverbod Haarlem-Zandvoort; dat 
dus het vervoerverbod bi ij ft bestaan op het 
wegvak, waar beide vervoermiddelen parallel 
rijden; dat het dus gaat om een klein ge
deelte van H ee11,stede en om eene gewijzigde 
redactie van het vervoerverbod ; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 12 
Juni 1931 , n°. 44, aan den appellant de ge
vraagde vergunning voor een autobusdienst 
tusschen Zandvoort en Amsterdam is verleend 
ten einde een goede verbinding tot stand te 
brengen voor de bewoners van de H aa,·lem-
1nermeer en van Amsterdam {Zuid) metHaa,·
lem en Zandvoort; dat Wij het noodig hebben 
geacht aan deze door Gedeputeerde Staten 
geweigerde vergunning een verbod te verbin
den van locaal vervoer op het traject H aar
lem{Motorgemaal )-Zandvoort ter bescherming 
van de tramwegbelangen, met welk vervoer
verbod de vergunninghouder zich kon ver
eenigen; 

dat de thans gevraagde gedeeltelijke ophef
fing van dat vervo rverbod, weliswaar voor 
het publiek in enkele gevallen eenig gerief 
kan medebrengen, doch dat dit slechts moge
lijk zou zijn ten nadeele en ten koste van de 
tram, die op hare lijnen een frequenten dien t 
met modern uitgerust electrisch rijtuigmate
rieel onderhoudt; 

dat de duurzame verkeer behoeften, welke 
de tram bevredigt, voor de verkeersvoorzie
ning op het betrokken traject van veel groo
ter beteekeni zijn dan het ongerief, dat voor 
enkele reizigers uit het vervoerverbod, zooals 
het werd opgelegd mogelijkerwijs kan voort
vloeien; 

dat de tram ook in de verkee1·sbehoeften 
t usschen H ee11istede en Zandvoort op voldoen
de wijze voorziet; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland op de aanvraag terecht afwij
zend hebben beschikt; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen voorooemden Minister in 
het Staatsblad za l worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
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Raa d van State, Afdeeling voor de Geschillen , 
Yan Bestuur. 

Evolène, den 16den - Juli 19 32. 
WILHELM! A. 

De ,lfinister van Waterstaat, P. J . R e y me r. 
( Uitgeg. 9 A ugust,~s 1932.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT 

N° . 484. 

Afdeeling: 
Vervoer_ en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, 8 J uli 1932. 

Aan de I{oningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 9 Maart 1932, n°. 165 , met 
ontwerp-besluit en eene bijl age aangaande 
het beroep, ingesteld door L . A. Kors, auto
busdienstondernemer te H eemstede, tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
~Voord-Holland van 21 October 1931, 11°. 109, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn verzoek 
om wijziging van de hem verleende vergun
ning tot het onderhouden van een autobus
dienst van Zandvoort over H aarle,n naar A ·m
sterd.am en terug. 

H et door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij met vernietiging van 
de bestreden beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, het opgelegde ver
voerverbod zou komen, te vervallen voor het 
weggedeelte tusschen Spanjaardslaan en Te
ding van Berkhou t laan, luidt a ls volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. A. K ors, autobusdienstondernemer te 
H eemstede, tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Noord-Hollanil van 21 
October 1931, n°. 109 , waarbij a fwij zend is 
besch ikt op zijn verzoek om wijzig ing van de 
hem verleende vergunning tot het onderhou
den van een autobusdienst van Zandvoort over 
Haarlern naar Amsterdam en terug; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van B estuur, gehoord, adv ies van 
9 Maart 1932, n°. 165; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
vVaterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
~Voord-Holland bij voornoemd besluit a fwij 
zend hebben beschikt op het verzoek van L. A. 
Kors te H eemstede om het hem bij Ons be
s! uit van 12 Juni 1931, n° . 44, opgelegde 
vervoerverbod voor het traject Haarl em (Mo
torgemaal) - Zandvoort zoodanig te beperken, 
dat ve rvoer van passagiers tusschen H eemstede 
en Zandvoort mogelijk wordt, uit overweging, 
dat hun College geen aanleiding vindt door 
eene gunstige beschikking op het onderwerpe
lijke verzoek het bij Ons voormeld besluit op
gelegde vervoerverbod op de wijze, a ls door 
den aanvrager gewenscht, te beperken, nu 
Wij zóó kort gel eden hebben beslist, dat een 
vervoerverbod, a ls in het besluit opgenomen, 

noodzakelijk is ter bescherming van de be
langen van de oord-Zuid-Hollandsche Tram
weg-Maatschappij, en zulks te minder, daar 
noch in de ingediende schriftelijke stukken,. 
noch bij de behandeling in de openbare zit
ting nieuwe gezichtspunten werden geopend. 
die zoodanige a fwijkin g zouden kunnen recht
vaard igen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat
hij, rijdende door H eemstede, een gedeelte van 
deze gemeente bedient waar de tram niet 
komt; dat zelfs dat gedeelte, waar de tram 
wel rijdt, van eene rechtstreeksche verbinding 
met Z andvoort is verstoken, zoodat m en eerst 
per tram naar de Tempelierstraat moet gaan 
om da.ar de tram voor Zandvoort te nemen ; 
dat het dus voor de hand ligt, dat het a lge
meen belang er mede gebaat is, indien men 
H ee,nstede van eene rechtstreeksche verbin
ding met Z andvoort voorz iet; dat in wezen 
het door Ons opgelegde vervoerverbod daar
mede niet wordt veranderd ; dat immers niet 
verzocht werd opheffing van het vervoerver
bod Haarl em-Zandvoort; dat dus het ver
voerverbod blijft besta.an op het wegvak, waar 
beide vervoerm iddelen parallel rijden; dat het 
dus gaat om een klein gedeel te van H eem
stede en om eene gewijzigde redactie van het 
vervoerverbod; 

Overwegende: dat inderdaad aan de be
woners van H eernstede, die thans eerst per 
tram naar de Tempelierstraat moeten r ijden, 
ten e inde aldaar in de tram naar Zandvoort 
over te stappen, de onderhav ige busdienst een 
zoo snelle en bovendien rechtstreeksche ver
bindjng zou geven , dat het wenschelijk is aan 
hunne belangen tegemoet te komen, ook a l 
mocht de Tramweg-Maatschappij daarvan 
eenige geringe financieele schade ondervin
den· 

G;zien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan: 

met vernieti gi ng van het bestreden beslui t 
rnn Gedeputeerde Staten van Noord-H olland 
de t iende aan de vergunning verbonden voor'. 
waarde aldus te lezen : 

Het is verboden in de r ich t ing Zandvoort 
reiz igers op te nemen van Haa,·l em (Motor
gema.a l) tot Zandvoo1·t, uitgenomen op het 
traject Spanjaardslaan tot Teding van Berk
houtla.an; het is verboden in de richting van 
A msterdarn re izigers uit te laten op het tra
ject Z andvoo,·t tot Teding van Berkhoutlaan 
en op het traject Spanjaardslaan tot Haar
lem (Motorgemaal ). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, waarvan af
sch rift zal worden gezonden aan den Raa d. 
van State, Afdeeling voor de Gesch illen van. 
Bestuur. 

, den 

De ilfiniste,· vau Waterstaat," 

Wijl tegen besliss ing in dien zin bij mij 
bedenking bestond, heb ik mij nader tot de 
Afdeeling gewend met den volgenden brief 
van 2 April 1932 n°. 481, afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen: 

,,Ingevolge door Hare Majesteit de Ko
ningin verleende machtiging leg ik hierbij, 
weder aan de Afdeeling over de stukken om--
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trent de beroepszaak, behandeld in haar ad
vies van 9 Maart 1932, n°. 165. 

Blijkens het ontwerp-besluit wil de Afdee
ling aan den wensch van den appellant tege
moet komen door het bij Koninklijk besluit 
van 12 Juni 1931, n°. 44, opgelegde vervoer
verbod Haarlem(Motorgemaal)-Zandvoort op 
te heffen voor wat het gedeelte Spanjaards
laan-Teding van Berkhoutlaan betreft. 

Ik vraag mij af, of met beslissing in dien 
zin de belangen van een goede en duurzame 
verkeersvoorz iening worden gediend. 

Blijkens de overwegingen van het Konink
lijk besluit van 12 Juni 1931, n°. 44, is aan 
Kors d.e gevraagde vergunning voor een auto
busdienst Amsterdam-Zandvoort in beroep 
verleend, ten einde de bewoners van de voor
mali ge gemeente Sloten en van Haarlemme1·-
1neer een goede verbinding te geven met 
Zandvoort, H aarlem en Amsterdan,. 

Tevens zouden dan van dezen busdienst kun
nen profiteeren de bewoners van A mste,·dam 
(Zuid), die anders een vrij aanzienl ijken af
stand moeten afleggen tot het Centraal Sta
tion te A msterd,a.1n of tot het Spui a ldaar. 

In deze verkeersbelangen wordt door spoor 
en tram niet, of op minder goede wijze voor
zien . 

Deze overwegingen gelden ten aanzien van 
de onderhavige aanvraag niet. 

Het traject, waarvoor thans opheffing van 
het vervoerverbod wordt voorgesteld, ligt in 
het verkeersgebied van de . V. Noord-Zuid
Hollandsche Tramweg-Maatschappij. Deze mo. 
dern uitgeruste electrische tramwegmaatschap. 
pij biedt ruim voldoende verkeersgelegenheid 
zoowel op hare intercommunale lijn A mster
dam-Zandvoort, als op lijn 1 van haar stads
net te Haa1·l e1n. 

De route, welke de busdienst van Kors volgt, 
zou bij opheffing van het vervoerverbod, in 
bepaalde gevallen iets meer ge rief mede bren
gen voor de bewoners van het betrokken 
stadsdeel , doordat zij zich niet eerst per tram 
naar de Tempel ierstraat behoeven te begeven, 
of een betrekkelij k geringen afstand naar de 
halte van den tramweg Haarlem-Zandvoort 
moeten afleggen. Uit de stukken blijkt even
wel niet, dat het publiek dit als een bezwaar 
voelt. 

Onder die omstandigheden ben ik met Ge
deputeerde Staten van Noord,.Holland en den 
Inspecteur-Generaal der Spoor- en Tramwe
gen van oordeel, dat de belangen van den 
busondernemer moeten wijken voor die van 
de tram, wegens de zeer veel grootere betee
kenis, welke laatstgenoemde voor de verkeers
bediening van de betrokken streek heeft, en 
dat derhalve het opgelegde vervoerverbod niet 
behoort te worden beperkt. 

Ik moge het bovenstaande alsnog aan het 
oordeel der Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgen
de nader advies van 13 April 1932, n°. 
165/68: 

"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 2 April 1932, n°. 481, Afd. 
V. en M., opnieuw bij den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 

ter overweging aanhangig gemaakt, het be
roep , ingesteld door L. A. Kors, autobus
dienstondernemer te Heemstede, tegen de be
sch ikking van Gedeputeerde Staten van 
1'ïoo1vlrHolland van 21 October 1931, n°. 109, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn verzoek 
om wijziging van de hem verleende vergun
ning tot het onderhouden van een autobus
dienst van Zandvoort over Haa,·lem naar 
A 1iiste1·da11, en terug. 

De Minister wijst er op, dat bij het besluit 
van 12 Juni 1931, n°. 44, waarbij aan K ors 
vergunning is verleend, het verkeersbelangen 
betrof, waarin spoor en tram niet of op mine 
der goede wijze dan de busdienst voorz ien; 
zoodanige overwegingen gelden, naar de Mi
nister meent, thans niet; eenig meer gerief 
zou gedeel telijke opheffing van het vervoer
verbod aan de bewoners van H eemstede en 
een a:ingrenzend stadsdeel van Haarlen, wel 
geven, omdat zij zich dan niet eerst per tram 
naar de Tempelierstraat behoeven te begeven 
of naar de halte van de tramlijn Haarlem
Zandvoort moeten loopen, maar uit de stuk
ken bi ijkt niet, dat het publiek dit a ls be
zwaar voelt. Onder deze omstandigheden zou 
de Minister de belangen van den busdienst 
willen laten wijken voor die van de tram en 
het vervoerverbod niet beperken. 

De Minister heeft de Afdeeling niet van de 
onjuistheid van het ontwerp-besluit kunnen 
overtuigen. De Afdeeling is overtuigd, dat, 
wanneer men het publiek u itnoodigde zijn 
meening kenbaar te maken over de vraag, of 
het aan een rechtstreeksche verbinding per 
bus van H eemstede met Zandvoort niet de 
voorkeur geeft boven een overstapverbinding 
met de tram, de bezwaren tegen de laatste 
tevens vermoedelijk 10 cent per keer ( de 
stadstram) duurdere en tijdroovender verbin
d ing overvloedig zouden aangevoerd worden. 

Maar afgezien hiervan, de busdienst is 
thans niet voldoende rendabel; eenige ver
meerdering van vervoer uit H eemstede zal 
zijn bestaanszekerheid zeer ten goede komen ; 
daardoor worden dus de overige verkeersbe 
langen, welke de busdienst blijkens voormeld 
besluit d ient, gebaat. De tramweg-maatschap
pij zal slechts naar verhouding in zeer ge
ringe mate vervoer missen; de tram dient 
allereerst voor het vervoer Amsterdam-Haar
le1n-Zandvoort vice-versa, niet voor het ver
voer H eemstede-Zandvoort. Voorts heeft de 
tram een financieel florissant bestaan, zoodat 
van het behoud van een duurzame verkeers
voorziening, ter wille waarvan het vervoer
verbod H eemstede-Zandvoort moet blijven 
bestaan, geen sprake is. 

Wanneer men dan bedenkt, dat vervoerver
boden zoo al noodig, dan toch a ltijd een nood
zakelij k !..·waad zijn, en gezien het negatieve 
stelsel der wet, waarop de Afdeeling den 
laatsten tijd met een beroep op de geschiede
nis der wet bij herhaling heeft gewezen, 
slechts bij noodzaak behooren te worden op
gelegd, dan schijnt het der Afdeeling niet 
twijfelachtig, dat voor handhaving van het 
vervoerverbod H eemstede-Zandvoort geen 
voldoende rechtvaardiging te vinden is. 

:Oe Afdeeling kan derhalve geen termen 
vinden tot wijziging yan het bij haar advies 
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van 9 Maart 1932, n°. 165, voorgedragen 
ontwerp-besluit en heeft mitsdien de eer Uwer 
Majesteit eerbiedig in overweging te geven 
hetzelve a lsnog te bekrachtigen." 

Hetgeen de Afdeeling in tweeden termijn 
aanvoert, heeft mij niet kunnen overtuigen 
van de juistheid der voorgedragen ontwerp
beslissing. 

Dat het publiek e lke uitbreiding of verbe
tering van verkeersgelegenheid in het alge
meen zal toejuichen, laat zich gereedel ijk ver
klaren, doch is voor de beoordeeling van de 
concurrentievraag onvoldoende. Immers be
hoort dan juist de vraag te worden overwo
gen, of op den duur meer openbare vervoer
middelen nevens elkander economisch bestaan
baar moeten worden geacht, en zoo ja, of 
daarmede ook het openbaar verkeersbelang in 
zijn geheel zal zijn ge!'liend. H et publiek 
pleegt zich daarover weinig te bekommeren, 
en kan noch behoeft dergelijke vragen te be
oordeelen. 

Verder wordt opheffing van het vervoer
verbod verdedigd met een beroep op het feit 
eenerzijds, dat de busdienst th ans niet vol
doende rendabel is , en anderzijds, dat de 
tt-am in gunstige geldelijke positie verkeert. 

Het wil mij voorkomen, dat hiermede het 
aanvankel ijk doel , waarvoor de vergunning is 
verleend, uit het oog wordt verloren. Dat doel 
was om de bewoners van de Haarle1nmermeer 
en van Amste11d,a,1n (Zuid) te he lpen aan een 
goede verbinding met Haarl em en Zandvoo1·t. 

Ter bescherming van de tramwegbelangen 
wei·d daarbij een vervoerverbod Haarl em 
(Motorgemaa1)-Zandvoort opgelegd. Blijkt 
dat op die basis de busdienst niet rendabel is, 
dan bewijst dit dat de verkeersbehoeften on
voldoende zijn. Het is onder die omstandig
heden in strijd met de billijkheid en met de 
e ischen van een goede verzorging van het ver
keer om door inkrimping van het vervoerver
bod den busdienst ten koste van de tram in 
stand te houden, nu laatstgenoemde op a lles
zins behoorlijke wijze voorziet in het verkeer 
ook tusschen H eenistede en Zandvoort, en de 
tram voor de verkeersvoorziening ongetwij
feld grootere beteekenis heeft dan de bus. 

In overeenstemming met Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland en met den Inspec
teur-Generaal der Spoor- en Tramwegen moge 
ik Uwer Majesteit mitsdien zeer eerbiedig in 
overweging geven om op de gronden, vermeld 
in het eerbiedig hierbij aangeboden ontwerp
besluit, het ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen het hiernevensgaande, aan den Raad 
van State gerichte schrijven van de N. V. 
Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschap
pij , aan den Vice-Président van dien R aad te 
doen terugzenden. 
De Mini.st er van Wat erstaat , P.J. Re y me r. 

s. 355. 

16 J uli 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1927 
(Staatsblad n°. 200) en van het Konink
lijk besluit van 28 December 1925 (Staats-

L. & S. 1932. 

blad n°. 518), zooals dat nader is gewij
zigd, houdende wijziging en aanvulling 

van de voorschriften betrekkelijk de scheeps
boekhouding. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën, van Waterstaat en van Justitie 
van 18 Mei 1932, n°. 170, Afdeeling Invoer
rechten en Accijnzen, van 18 Mei 1932, n°. 
481 , Afdee ling V ervoer- en Mijnwezen , en 
van 18 Mei 1932, le Afdeeling C.; 

Gezien het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 
1927 (Staatsblad n°. 200), alsmede Ons be
sluit van 28 December 1925 (Staatsblad n°. 
518) , laatstelijk gewijzigd bij dat van 25 No
vember 1927 (Staatsblad n°. 364}, houdende 
wijziging en aanvulling van de voorschriften 
betrekkelijk de scheepsboekhouding; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
meetbrieven, afgegeven volgens Ons besluit 
van 20 Juli 1899 (Staatsblad n° . 164), laat
stelijk gewijzigd bij dat van 5 October 1923 
(Staatsblad n°. 472), hier te lande ook na 
30 September 1932 nog eenigen tijd van 
kracht te doen blijven; 

Mede gezien de wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n°. 880); 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
31 Mei 1932, n°. 42} ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Juni 1932, n° . 148, 
Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen, van 14 
Juni 1932, n° . 487, Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, en van 20 Juni 1932, le afdee
ling C, n°. 933; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan het slot van art. 23, eerste lid, 
van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1927 
(Staatsblad n° . 200) wordt in plaats van: 
,,1 October 1932" gelezen: 1 October 1937. 

2. In art. 25, tweede lid, van Ons besluit 
van 28 December 1925 (Staatsblad n°. 518), 
zooals dat luidt ingevolge Ons besluit van 25 
November 1927 (Staatsblad n°. 364), wordt 
mede in plaats van: ,,1 October 1932" ge
lezen: 1 October 1937. 

Onze Ministers van Financiën, van Water
staat en van Justitie zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Evolène, den 16den Juli 1932. · 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Financiën, De Geer. 
be Ministe1· van Waterstaat; P.J. Re y me r. 

De M inister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 29 Juli 1932.) 

s. 356. 

16 Juli 1932. BESLUIT, houdende voorzie
ningen tot het in overeenstemming bren
gen van de Nederlandsch-Indische wetge
ving met _de voorschriften van het tractaat 
van 30 September 1921 ter bestrijding van 
den handel in vrouwen en kinderen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het in verband met het 

op 30 September 1921 op het Secretariaat
Generaal van den Volkenbond neergelegd 

25 
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Verdrag ter bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen, noodig is eenige wette
lijke voorzieningen te treffen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloni ën van 17 Juni 1932, lste Afdeel ing, 
n° 2 · 

Den' Raad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1932, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Koloni ën van 11 Juli 
l 932, n°. 13; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de artikelen 70, 91 en 162, tweede 

1 id, van de Indische Staatsregeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In artikel 2 van het Koninklijk besluit van 

8 Mei , 1883, n° . 26 (Indisch Staatsblad n°. 
188), laatstelijk gewijzigd bij Ons beslui t van 
18 Juni 1926, n°. 117 (Indisch Staatsblad n°. 
359), wordt n°. 6 gelezen als volgt: 

.,6°. verkrachting", 
en wordt n°. 7 gelezen: 
,, 7° . een der misdrijven tegen de zeden, 

strafbaar gesteld bij de artikelen 286 tot en 
met 290, 292, 294 en 295 van het Wetboek 
rnn Strafrecht voor Nederlandsch-lndië, en 
der misdrijven van vrouwenhandel en handel 
in minderjarigen van het mannelijk geslacht". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State en dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

Evolène, den 16den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 29 Juli 1932.) 

s. 357. 

16 .Juli 1932. BESLUIT tot bekrachtiging 
van de ordonnantie van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië van 18 
April 1932 (Indisch Staatsblad n°. 166) 
strekkende om den invloed van tijdelijke 
sala ri sverlagingen bij zelfstandige gebieds
dee len te vermijden bij de toepassing van 
eenige wettelijke voorschriften. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de ordonnantie van Onzen Gouver

neur-Generaal van Nederlandsch-lndië van 18 
April 1932 (Indisch Staatsblad n°. 166), strek
];ende om den invloed van tijdelijke salaris
, erlagingen bij zelfstandige gebiedsdeelen te 
verm ijden bij de toepassing van eenige wet
telijke voorschriften ; 

Gelet op artikel 92 der Indische Staats
regel ing; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 15 Juni 1932, 2e Afdeeling, 
n° 21 · 

Den 'Raad van State gehoord (advies van 
den 28sten Juni 1932, n° . 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Juli 1932, 2e Af
deeling, n° . 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bekrachtigen de door den Gouverneui·

Generaa l van N ederlandsch-Zndië krachtens 

artikel 92 van de Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie van 18 Apri l 1932 (In
disc h Staatsblad n°. 166), waarbij is bepaald : 

Art. l. Voor zoover noodig onder nadere 
bekrachtiging door de wet of door een alge
meenen maatregel van bestuur te bepalen, 
dat ,mar in bij Koninklijke besluiten en or
donnantiën vastgestelde reglementen en ge
geven voorschriften sprake is van bezoldiging 
of met bezoldiging overeenkomende inkom
sten, daaronder bij de toepassing van de des
betreffende bepalingen worden verstaan de on
verminderde bedragen, waarop deze bezoldi 
gingen en deze inkomsten in de afzonderlijke 
inkomstenregelingen der zelfstand ige gebieds
deelen zijn of zullen worden gesteld. 

2. Deze ordonnantie treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare afkon
diging en werkt terug tot 1 J ui i 1931. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbl<id zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State zal worden 
gezonden. 

Evol ène, den 16den Juli 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Koloniën, De Gr aaf f. 
( Uitgeg . 29 Jul i 1932.) 

s. 358 . 

25 Jul i 1932. WET tot wijziging van de 
grnns der gemeente Schiermonnikoog. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is, de grens der gemeente 
Schiermonnikoog aan de zeezijde nader vast 
te stell en; 

Zoo is het, dat ,vij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grenzen der gemeente Schier-

1nonnikoog worden nader vastgesteld als volgt: 
De Zuidelijke grens vangt aan in een punt 

a, li ggende op de in ongeveer Zuidoostelijke 
richting verlengde verbindingslijn der beide 
kapen op Engelsmanplaat, en van wel k punt 
de coördinaten in het stelsel der Rijksdrie
hoeksmeting bedragen X = + 44797,45 en 
Y = + 144098,31. 

Van dit punt loopt de grens in rechte Oos
telijke r ichting door het vaarwater "Het Gat 
van Schiermonnikoog" tot een punt b, waar
van de coördinaten zijn X = + 62775 ,70 en 
Y = + 144098,31. 

Vervolgens buigt de grens om in Noorde
lijke richting tot een punt c, met de coördi
naten X = + 62775, 70 en Y = + 151598,31. 

Van dit punt gaat de grens in Westelij ke 
richting tot het punt d, waarvan de coördi
naten bedragen X = + 51325,70 en Y = + 
151598,31, knikt dan in Zuidwestel ij ke r ich
ting tot de Noordkaap op de Engelsmanplaat. 
Deze Noordkaap heeft tot coördinaten in het 
hierboven vermelde stelsel X = + 43437,53 
en Y = + 146484,41. 

Vanaf de Noordkaàp volgt de nieuwe ge
meentegrens de bovengenoemde verbindings
l ij n van de beide kapen en haar -verlengde 
tot het punt van uitgang. 

2. Deze wet treeçlt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkond iging. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

s. 359. 

WILHELl\11 A. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys d e B eerenbrouok. 

(Uitgeg. 9 Augustus 1932.) 

25 Juli 1932. WET tot opheffing van de ge
meente C1·omvofrt en wijziging van de 
grenzen tusschen de gemeenten 's-Herto
genbosch en Vught . 

Wij WILilELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overn'eging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot op
heffing van de gemeente Cromvoirt en tot 
wijziging van de grenzen tusschen de gemeen
ten 's-H ertogenbosch en Vught; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. 1. De gemeente Cromvoirt wordt 

met ingang van 1 Januari 1933 opgeheven. 
2. Met ingang van di en datum worden bij 

de gemeente 's-H ertogenbosch gevoegd de ge
deelten der gemeenten Cromvoirt en Vught, 
gelegen ten noorden van de lijn, welke de 
zuidelijke grens vormt van de kadastrale per
ceelen gemeente Cromvoirt, Sectie B nos. 525 
en 473 en Sectie A n°. 476 en gemeente 
Vitght, Sectie A n°. 358. 

3. Met ingang van dien datum wordt bij 
de gemeente Vught gevoegd het gedeelte der 
gemeente Cromvoirt, dat niet ingevolge het 
tweede lid van dit artikel overgaat naar de 
gemeente 's-H e,·togenbosch. 

2. 1. Alle bezittingen van de gemeenten 
Cromvoirt en Vught, gelegen in een der vol
gens artikel 1 a f te scheiden gebieden, gaan 
over op de gemeenten, waaraan die geb ieden 
worden toegevoegd, zonder dat daarvoor eene 
nadere akte wordt gevorderd. 

2. Zulks geschiedt eveneens ten aanzien 
van uit wet of overeenkomst voortspruitende 
I asten, rechten en ve rplichti ngen der gemeen
ten Cromvoirt en Vught, betrekking hebbende 
op de hiervoor bedoelde gebieden, echter met 
uitzondering van de overeenkomst van geld
Ieening en, voor zooveel betreft de opbrengst 
der plaatselijke belasting, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid, 
en 13, tweede lid. 

3. De uit overeenkomst van geld leening 
voortsprnitende Jasten en verplichtingen der 
gemeente C1·omvoirt zijn van 1 J anuari 1933 
af la ten en verplichtingen der gemeente 
Vught. 

4. Geschillen, voortvloeiende uit de toepas
sing van het bepaalde in de voorgaande leden 
van dit artikel , worden, op verzoek van de 
meest gereede partij, beslist door Gedeputeer
<;le Staten van Noordbrabant, met inachtne
ming van de regelen, voor dat college gel
dende bij de beslissing van geschillen. 

5. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die gesch ie
den krachtens deze wet. 

6. Zij, die nà 31 December 1932 gevestigd 
zijn op het gebied, hetwelk de tegenwoordige 
gemeente Cromvoirt uitmaakt, hebben, bij 

verhuring van bezittingen, welke ingevolge 
deze wet van de gemeente C1·omvoirt naar de· 
gemeente 's-H ertogenbosch of de gemeente 
Vught overgaan, bij gelijk bod de voorkeur, 
zoolang en voor zoover die bezittingen eigen
dom van eene dier laatstgenoemde gemeenten 
zijn. 

3. 1. De dienst der begroeting, voor het 
jaar 1932 vastgesteld voor de gemeente Crom
voirt, wordt, van 1 Januari 1933 af, voortge. 
zet door de gemeente Vught . 

2. De rekening der gemeente Cromvoirt ' 
over het jaar 1932 wordt opgemaakt door den 
ontvanger der gemeente Vught en voorloopig· 
vastgesteld door den raad dier gemeente met. 
inachtneming der regelen, ter zake in de ge
meentewet gesteld . In die rekening worden 
verantwoord de saldi der rekening van de 
gemeente Cronivoirt over het jaar 1931. 

3. De voordeel ige of nadeelige saMi· der iir 
het tweede lid van di t artikel bedoeide, doov· 
Gedeputeerde Staten van Noo1·dbrabant' ge
sloten rekening komen ten bate, respectieve
lijk ten laste, der gemeente Vught. 

4. Na de slui ting van de begroeting over 
het dienstjaar 1932 nog te ontvangen of te. 
betalen achterstallige posten, betrekking· fteb
bend op de gemeente Cromvoirt, komen: ten 
bate, respectievelijk ten laste, d'er gemeente 
Vught. Onder deze posten wonl'en óegnepeil' 
alle ontvangsten en uitgaven, ter zake ml/Il' 

directe belastingen, over op het tijdstip van
in werking treden dezer wet nog Toopende of 
reeds afgeloopen belastingjaren. . 

4. 1. De ten name der gemeente Cromvoirt 
uitstaande schuldvorderingen en kap-itaîen zijn 
van 1 J anuari 1933 af schuldvorderingen en 
kapitalen der gemeente Vught. 

2. Echter komen de kapitalen, door de 
gemeente C1·omvoirt ontvangen wegens ge
heelen of gecleeltelijken verkoop van hare 
onroerende goederen nà 1 Juli 1929, ten voor
deele der gemeente, aan welke, naar artiker 2 
dezer wet, die goederen, indien zij niee waren 
verkocht, zouden zijn overgegaan. 

3. De waarborgsommen, gestort doc,r be
sturen van bijzondere lagere scholen, gelegen 
in de aan de gemeenten 's-H ertogenbosr:h en 
Vught toe te voegen gebieden, gaan over on
derscheidenlijk aan de gemeenten 's-H ertogen
bosch en Vu;{J.ht. 

5. 1. Het burgerlijk armbestuur der ge
meente Gromvoi1·t wordt met ingang van 1 
J anuari 1933 opgeheven. 

2. De eigendommen en de schulden, a ls
mede de rechten en de loopende verplichtin
gen van dat armbestuur gaan met ingang van 
dien datum over aan het Bedeelingsfonds van 
"de Godshuizen en de Al gemeene Arme" te 
's-H ertogenbosch. 

6. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten voor krankzinni
gen of in woningen, welke ingevolge wette
lijke regeling geacht worden deel uit te ma
ken van zoodanige gestichten, komen, voor 
zoover zij tijdens de opneming daarin woon
plaats hadden op een der gebieden, welke in
gevolge artikel 1 dezer wet naar andere ge
meenten overgaan, van 1 J anuari 1933 af 
voor rekening van die andere gemeenten. 

7. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
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uitsluitend betrekking hebbend op hetgeen 
volgens de artikelen 1 en 2 naar andere ge
meenten overgaat, worden aan die gemeenten 
overgedragen. 

2. Overigens gaat het archief der gemeen
te Cromvoi1·t over naar de gemeente Vught. 

3. H et bestuur der gemeente 's-H ertogen
bosch heeft te a llen tijde het recht van dit 
archief kosteloos inzage te nemen en op kos
ten zijner gemeente afschri ften en uittreksels 
te vorderen van de zich daarin bevindende 
stukken. 

8. 1. De personen, voorkomende op de op 
31 December 1932 geldende kiezerslijst der 
gemeente Cromvoirt, en op dat tijdstip ge
vestigd op het naar de gemeente 's-H ertogen
bosch overgaand gebied dier gemeente, wor
den van 1 J anuari 1933 af geacht voor te 
komen op de op dien datum geldende kiezers
lijst der gemeente 's-Hertogenbosch. 

2. De personen, voorkomende op de op 31 
Decem ber 1932 geldende kiezerslijst der ge
meente Cromvoirt, en op dat tijdstip gevestigd 
op het naar de gemeente Vught overgaand 
gebied dier gemeente, worden van 1 Januari 
1933 a f geacht voor te komen op de op dien 
datum geldende kiezerslijst der gemeente 
Vught. 

3. Burgemeester en wethouders der ge
meente Cromvoirt zenden op 31 December 
1932 aan burgemeester en wethouders der ge
meenten 's-Hertogenbosch en Vught, voor zoo
ver betreft de personen, bedoeld onderschei
denlijk in het eerste en tweede lid, uittrek-
els uit de op dien datum geldende kiezers

lijst hunner gemeente. 
4. Burgemeester en wethouders der ge

meente Vught zenden vóór 7 J anuri 1933 aan 
burgemeester en wethouders der gemeente 
' s-H ertoge,~bosch, voor zoover de betrokken 
personen gevestigd zijn op het van eerstge
noemde naar laatstgenoemde gemeente over
gaand gebied, een uittreksel u it de op 1 J a
nuari 1933 geldende kiezerslijst hunner ge
meente. 

5. De personen, voorkomende op het in het 
vierde lid van dit artikel bedoeld ui ttreksel, 
worden van 1 J anuari 19 33 af geacht voor 
te komen op de op dien datum geldende kie
zerslijst der gemeente 's-H ertogenbosch, en 
worden van 1 J anuari 1933 af geacht niet 
meer voor te komen op de op dien datum 
geldende kiezerslijst der gemeente Vught. 

6. De in het derde en vierde lid bedoelde 
uittrekse ls worden toegevoegd aan de op 1 
J anuar i 1933 onderscheidenlijk in de gemeen
ten 's-Hertogenbosch en Vught geldende kie
zerslijsten en vormen met die kiezerslijsten 
één geheel. Die kiezerslijsten worden, voor 
zooveel noodig, aangevuld met de vermelding 
vn de plaats der woning van eiken kiezer op 
den eersten J anuari van het jaar der vaststel
ling en met de vermelding van het nummer 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. 

7. De ingezetenen, gevestigd op gebieden, 
welke ingevolge artikel 1 naar een andere 
gemeente overgaan, worden ten aanz ien van 
het opmaken V\ln de kiezerslijst en voor de 
verkiesbaarheid tot leden van den gemeente
raad van 1 J anuari 1933 af a ls ingezetenen 

dier andere gemeente beschouwd. 
9. 1. De uitkeering uit het gemeentefonds, 

ingevolge artikel 3, onder a, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij 
zigd, door de gemeente C,·o ,nvoirt te ontvan
gen, wordt voor het uitkeeringsja:ar 1932/1933 
verminderd met 1/4 gedeelte en vervalt met 
ingang van het uitkeeringsjaar 1933/1934. De 
vermindering voo r het uitkeeringsjaar 1932/ 
1933 wordt in haar geheel ingehouden op den 
termijn van uitkeering, vervallende 1 Fe
bruari 1933. 

2. Gedurende den t ijd , dat de burgemeeskr 
en de secretaris der gemeente Cromvoirt 
wachtgeld genie ten krachtens artikel 16 deze,· 
wet, zal de gemeente Vught van het Rijk 
jaarlijks eene bijdrage in die wachtgelden ont
vangen en wel in dezelfde verhouding als 
waarin de laatstgenoten uitkeering ingevolge 
artikel 3, onder a, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, onge
acht de vermindering, in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, staat tot de door genoem
de ambtenaren laatstelijk vóór 1 Januari 1933 
genoten jaarwedden. 

10. 1. De t\lrmijn der uitkeering uit het 
gemeentefonds, ingevolge artikel 3, onder b, 
der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd, door de gemeente 
Crom voirt op 1 Februari 1933 te ontvangen 
over het uitkeeringsjaar 1932/1933, wordt uit
gekeerd aan de gemeenten 's-Hertogenbosch 
en Vught, in de verhouding van het aantal 
inwoners, hetwelk op 1 J anuari 1932 geves
t igd was op de gedeelten van de gemeente 
Cro,nvoirt, die aan elk der gemeenten 's-H er
togenbosch en Vught worden toegevoegd; de 
uitkeering vervalt met ingang van het uitkee
ringsjaar 1933/1934. 

2. De uitkeering u it het gemeentefonds, in 
het vorig lid bedoeld, door de gemeenten 
's-Hertogenbosch en Vught over de uitkee
ringsjaren 1933/1934, 1934/1935 en 1935/1936 
te ontvangen, bedraagt: 

a. voor zooveel betreft het aantal inwoners. 
hetwelk op 1 J anuari 1933 gevestigd was op 
het geb ied, dat aan deze gemeenten wordt toe
gevoegd, eene gelijke som als voor dit aantal 
inwoners uit het gemeentefonds ontvangen zou 
worden onderscheidenl ijk door de gemeenten 
Crnmvoirt en Vught; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners 
op 1 J anuari aan elk der genoemde uitkee
ringsjaren voorafgaande, verminderd met het 
aantal inwoners onder a genoemd, de som. 
welke per inwoner krachtens de voormelde 
wetsbepaling aan elk dier gemeenten toekomt. 

ll. Bij de uitvoering van artikel 10 wordt 
buiten aanmerking gelaten eene eventueele 
:vermindering ingevolge artikel I , eerste lid, 
der wet van 18 Maart 1932 (Staatsblad n° . 
104) van de uitkeering uit het gemeentefonds, 
in het eerste lid van art'ikel 10 bedoeld, door 
de gemeente Cro1nvoirt te ontvangen ; voor de 
gemeenten 's-H ertogenbosch en Vught vindt 
overigens de wet van 18 Maart 1932 (Staats
blad n°. 104) onverminderd tqepass ing. 

12. Voor de bepaling van de uitkeering per 
inwoner, bedoeld in artikel 9 der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, voor het eerstvolgend vijfjarig tijdvak, 
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aanvangende met het jaa r 1936/1937, wordt 
ten aanzien -van de gemeenten 's-H ertogen
bosch en Vu ght all een rekening gehouden met 
de gemeenterekeningen over de ja ren 1933 en 
1934 en de belastingj aren 1933/1934 en 1934/ 
1935. 

13. 1. In het gebied, hetwelk vol gens ar
tikel 1 aan de gemeenten 's-H ertogenbosch en 
Vught wordt toegevoegd, blijven de op 31 De
cember 193 2 bestaande pl aatselijke belasting
verordeningen van kracht, totdat deze door de 
bevoegde machten onderscheidenlijk in de ge
meenten 's-H ertogenbosch en Vught zijn ge
wijzigd of door andere vervangen. Onder 
plaatselijke belastingverordeningen worden be
grepen verordeningen, als bedoeld in de ar
t ikel en 5 en 3ld,uodecies der Wet op de P er
soneele Bel asting 1896 .en in artikel 14 , zesde 
lid , der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n• . 
388), sedert gewijzigd. 

2. Van de zuivere opbrengst van directe be
lastingen in de opgeheven gemeente Cro1n
voirt, krachtens het l aatste lid van artikel 3 
ontvangen door de gemeente Vught, wordt 
een gedeelte uitgekeerd aan de gemeente 
's-H e1·togenbosch, volgens eene regeling, vast 
te stellen door Gedeputeerde Staten van 
N oordbrabant, de besturen der gemeenten 
's-Hertogenbosch en Vught gehoord. 

14. 1. Zij , die vóór 1 J anuari 1933 voor 
de gemeente Cro1nvoirt tot gewoon of tot bui
tengewoon dienstpl ichtige bestemd zijn, be
houden deze bestemming. Hetgeen echter te 
hunnen aanz ien overeenkomstig de Dienst. 
plichtwet en de te harer uitvoering gegeven 
voorschri [ten zou moeten worden verricht door 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
den dienstplicht zij n ingeschreven, geschiedt 
van dien datum af door den burgemeester der 
gemeente, naar welke het gebied, waarop de 
ten opzichte yan de inschrijving voor den 
dienstplicht in aanmerking komende woon
plaats gelegen was, is overgegaan. 

2. De namen van hen, die op 31 December 
1932 voor de lichting 1934 staan ingeschreven 
in de gemeente Cromvoirt, worden overge
bracht in het register van genoemde lichting 
van de gemeente, in het slot van het eerste 
l id bedoeld. 

3. Ten behoeve van de uitvoering van het 
bepaal de in het eerste en het tweede lid ver
strekt de burgemeester der gemeente Vught, 
zoo spoedi g mogelijk na 1 J anuari 1933, aan 
den burgemeester der gemeente 's-H erto gen
bosch de daartoe nood ige gegevens. 

15. 1. Zij, wier namen in de gemeente 
Cromvofrt voorkomen op de lijst, als bedoeld 
in artikel 17 der Drankwet (S taatsblad 1931, 
n°. 476) , worden ingeschreven op de respec
t ievelij k in de gemeenten 's-H erto genbosch en 
Vught bestaande lijsten, als bedoeld in ge
noemd artikel , met dien verstande, dat de 
volgorde van inschrijving wordt bepaald door 
den dag, waarop het verzoek om vergunning, 
dat le idde tot plaatsing, hetzij op de vervallen 
lijst, als bedoeld in artikel 13 der Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235), hetzij op de lijst, 
a ls bedoeld in arti kel 17 der Drankwet (Staats
blad 1931 , n°. 476) bij burgemeester en wet
houders der betrokken gemeente is ingeko
men. Voo1· zoover verzoeken op denzelfden 

dag inkwamen, gaa t de in leeftijd oudere ver
zoeker voor. Bij gelijken ouderdom beslist het 
lot. 

2. In de volgens deze wet naar de ge
meenten 's-H ertogenbosch of Vught overgaan
de gebieden is de onderscheidenlijk voor die 
gemeenten geldende splitsing, bedoeld in ar
tikel 3, tweede lid, der D rankwet (Staatsblad 
1931 , n°. 476) , tot 1 Mei 1940 niet van 
krncht. 

3. Ten aanzien van eene akte van vergun
ning tot verkoop van sterken drank in het 
klein, geldend voor eene localiteit in een huis, 
gelegen in een der volgens deze wet naar de 
gemeenten 's-H e1·to genbosch of Vught over
gaande gebieden, kan vermelding van eene 
locali teit in een ander huis, als bedoeld in 
artikel 28, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476 ), tot 1 Mei 1941 slechts 
plaats vinden, indien de vergunning wordt 
overgebracht naar eene locali teit van een 
huis, dat vóór de grenswijziging tot dezelfde 
gemeente behoorde als het eerstbedoelde huis. 
De wijziging in de vermelding der localiteit 
in de akte van de ve,·gunni ng geschiedt a lsdan 
door burgemeester en wethouders van de ge
meente, in welke het perceel, waarnaar de 
vergunning wordt overgebracht, is gelegen. 

16. 1. A an den burgemeester en de amb
tenaren in vasten dienst der gemeente Cro1n
••oirt, die ten gevolge van de opheffing van 
die gemeente worden ontslagen, en bij ingang 
van dat ontslag den pens ioengerechtigden 
leeftijd nog niet hebben bereikt, wordt ten 
l aste der gemeente l11ight een wachtgeld ver
leend u iterlijk tot 1 J anuari 1943, dan wel 
tot het t ijdstip, waarop hunne pensioengerech
tigdheid intreedt ; dit laatste, indien zij op 
1 J anuari 1933 den leeftijd van 50 jaar be
reikt hebben. 

2. H et wachtgeld wordt yerJeend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde, of de som der 
wedden, welke zij in hunne opgeheven be
t rekking of betrekkingen laatstelijk vóór 1 
J anuari 1933 hebben genoten, en wel voor 
hen, wier wedde door of vanwege het bestuur 
der gemeente Cromvoirt werd geregeld, vol
gens de wedderegel ing, welke op 1 Januari 
1932 gol d. Onder wedde wordt verstaan de 
bezoldi ging per jaar, verhoogd met genoten 
kindertoeslag, met dien verstande, dat het 
wachtgeld verminderd wordt op gelijke wijze 
a ls de kindertoeslag zou afnemen, indien de 
betrokkenen in dienst zouden zijn gebleven. 

3. Het wachtgeld wordt genoten, totdat de 
personen, bedoeld in li d 1, eene financie I ge
lijkwaardige andere openbare ambtelijke be
trekking zullen hebben aanvaard, met dien 
verstande, dat bij aanvaarding van een min
der bezoldigde betrekking het wachtgeld met 
het bedrag van die bezoldiging zal worden 
verminderd. 

4. Verhooging van bezoldiging, waarin be
grepen toekenn ing van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, als in het vorig lid bedoeld, 
in de gemeente Vught, strekt niet tot vermin
dering of opheffing van het wachtgeld. 

5. Bij verlies vóór het t ijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens lid 1 uiterlijk eindigt, van 
de betrekking, welke tot onthoudi ng, intrek-
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king of vermindering van wachtgeld le idde, 
wordt dit laatste geheel of gedeelte lijk tot het 
te voren genoten bedrag toegekend, tenzij Ge
deputeerde Staten van Noordbrabant, den be
langhebbende of diens gemacht igde gehoord, 
a lthans behoorlijk opgernepen, verklaren, dat 
het verl ies het gevolg was van e igen schuld of 
van e igen verzoek, niet gegrond op deugde
lijke redenen. 

6. Gelijk gevolg als aan de aanvaard ing 
van eene betrekking , zal zij n verbonden aan 
eene benoeming tot eene financieel gel ijk
waardige openbare ambtelijke betrekking, al 
wordt deze benoeming niet aangenomen, tenzij 
deze niet-aanneming geschiedt op grond van 
bezwaren, welke door Gedeputeerde Staten 
van N oo,·dbrabant, den be langhebbende of 
diens gemachtigde gehoo ,·d, althans behoor. 
lijk opgeroepen, deugdelijk worden verklaa,·d. 

7. Onder financieel gelijkwaardige betrek
king wordt verstaan eene betrekking of ver
eeniging van betrekkingen, welke den be
trokken ambtenaar eene minstens gelijke be
zoldiging en soortgelijke positie oplevert a ls 
hij in zijne opgeheven betrekking of betrek
kingen te zamen, in dienst van de gemeente 
C,·o,nvoirt, laatstelijk vóór 1 Januari 1933 
genoot krachtens de wedde regeling, bedoel.<:! 
in lid 2 van dit artikel. 

8. Het totaal aan wachtgelden, waarop een 
gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan niet 
de som overtreffen, welke laatstelijk wegens 
openbare ambtelijke betrekking aan wachtgeld 
en bezoldiging door den betrokken ambtenaar 
werd genoten. Het wachtgeldbedrag, waarvan 
aldus eene gemeente zoude worden ontlast, 
komt in de verhouding, door Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant te bepalen, ten 
voordeele van elke der betrokken gemeenten. 

9. De tijd, welke krachtens deze wet op 
wachtgeld wordt doorgebracht, wordt a ls 
diensttijd in den zin van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) , sedert gewijzigd, aan
gemerkt, terwijl de laatste lijk vóó r het ont
slag ge ldende pensioensgrondslag wordt ge
acht gedurende den tijd op wachtgeld door te 
loopen . 

10. De gemeente Vught stort in het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds jaarl ijks 
eene bijdrage, groot 10 % van den op den 
dag vóór het ontslag geldenden pensioens
grondslag. Van deze bijdrage kan op den 
voet . van het vierde en vijfde lid van artikel 
36 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) , 
sedert gewijzi gd, op den gewezen ambtenaar 
worden verhaald. 

ll. Hoofden en onde,-wijzers van openbare 
scholen hebben voor eenmaal de keuze om 
aanspraak te maken op het verkrijgen van 
wachtgeld, hetzij rnlgens deze wet, hetzij vol
gens artikel 51 der Lager-Onderwijswet 1920, 
sedert gewijzigd. 

12. Ten aanzien van het in dit art ikel be
paalde omtrent wachtgeld , worden mede ge
acht in vasten dienst te zijn de ambtenaren 
in t ijdelij ken dienst, die een n iet wezenlijk 
onderbroken diensttijd als zoodanig~ van ten 
minste 10 jaren hebben vervuld , tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, die een tij 
delijk karakter dragen. 

13. Geschillen over de toepassing van dit. 

artikel worden , burgemeester en wethouders 
van l'uglit , benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, althans behoorlijk 
opgeroepen, bes! ist door Gedeputeerde Staten 
van N oordb,·abant. 

17. De op 31 December 1932 in de gemeen
te Crn1nvoi1-t en in het aan de gemeente 
's-H ertogenbosch toe te voegen geb ied der ge
meente Viight bestaande besluiten, ambtena
ren en machten zu ll en, met inachtneming van 
de bepalingen dezer wet, voortdu,·en, totdat 
door het bevoegd gezag eene andere regeling 
is getroffen. 

18. 1. Met ingang van 1 Januari 1933 ver
valt in alle wetten en daarop gegronde voor
schr iften de vermelding als gemeente van 
Cro1nvo·irt. 

2. Met ingang van 1 J anuari 1933 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten 's-H·ertogen.bosch en 
Vught die gemeenten verstaan, zooals zij bij 
art. 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

19. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

s. 360. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

25 J uli 1932. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onte igen ing van per" 
ceelen, e rfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, noodig voor het rnrbree
den van het gedeelte van de Hengelosche
straat, gelegen tusschen den spoorweg
overgang naar Oldenzaal en den Singel te 
Enschedé. 

s. 361. 

25 J uli 1932. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfd ienstbaarheden en andere za
kelijke rechten , noodig voor het verbete
ren van het zuidelijk gedeelte der Brink
laan te Bussu,n. 

s. 362. 

25 J ul·i 1932. WET tot wtJztgmg van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 363. 

25 Juli 1932. WET tot regeling van den 
invoer van schoe isel. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten . 
Alzoo Wij in overwegi ng ge11omen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 5en Februari 
1932, n°. 2, (Nede1·landsche Staatscourant van 
5 en 6 Februari 1932, n°. 25), gewijzigd bij 
Ons besluit van den 19 Februari 1932, n°. 6 
(Nederlandse/ie Staatscourant van 22 Februari 
1932, n°. 36), ingevolge artikel 2 der "Crisis-
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invoerwet" 1931, (Staatsblad n°. 535) de in
,-oer van schoeisel is beperkt en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening in het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worde n gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland o( na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Januari 
1932 tot 1 October 1932 of zoovee l ee rder a ls 
door Ons, op voordracht van Onzen Minister, 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
o f voor het grootste deel van leder, voor zoo
,-e,· deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
rnn het gemiddelde aantal paren dier goe
deren, dat uit dat land gedurende het over
,eenkomstig t ijdvak der jaren 1928, 1929 en 
1930 is ingevoerd; 

b. schoenen, laarzen en pantoffels, niet ge
heel of voor het grootste deel van leder, 
,caoutchouc, gomelastiek of rnbber, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 75 ten honderd 
rnn het gem iddelde aantal paren dier goede
ren, dat uit dat land gedurende het overeen
komstig tijdvak der jaren 1928, 1929 en 1930 
is ingevoerd; 

c. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
-of voor het grootste deel van caoutchouc, go
melastiek of rubber, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van het ge
middelde aantal paren dier goederen, dat uit 
dat land gedurende het overeenkomstig tijd
rnk der ja ren 1929 en 1930 is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondern 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden toegekend. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artike len 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of ge ldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
pl aats had, kunnen worden verbeurd ver
kl aa rd. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt , 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. , 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet . 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van de fe iten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren van Rijks- en Gemeentepol i
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa 
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi 
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal , den 25sten Juli 1932. 

s. 364. 

WILHELMINA. 
De Mini.ster van Econo1nische Zaken 

en Arbeid., 
T. J. V e r s c h u u r . 

(Uitg t!g . 11 Augustus 1932.) 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 25 J uli 1932. WET tot regeling van den 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar invoer van tricotgoederen. 
_genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten. 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door Alwo Wij in overweging genomen hebben. 
-of vanwege Onzen Minister afgegeven ver- dat door Ons bij bes! uit van den 5en Februari • 
gunning. , 1932, n° . 3 (Ned e,·landsche Staatscourant van 

2. Door Ons worden op voordracht van 5 en 6 Februari 1932, n°. 25) gewijzigd bij 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de Ons besluit van den 15 Februari 1932 , n°. 2 
,·oorwaarden , krachtens welke, en de wijze. (Nederlandsche Staatscourant van 15 Februari 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be- 1932, n°. 31) , nader gewijzigd bij Ons besluit 
,doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de Yan den 28sten April 1932, n°. 16 (Nede,·-
rnststelling van bedragen, welke ter bestrij- landsche Staatscourant van 28 April 1932. 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat n°. 82), ingevolge artikel 2 der "Crisisinvoer. 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor- wet" 1931 (Staatsblad n°. 535) de invoer van 
<len in rekening gebracht. tricotgoederen is beperkt en dat artikel 3 Ya n 

3. In een besluit, als in het vorig lid be- genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid geval een voorstel van wet tot voorziening 
worden verleend, nadere voorschriften vast te van het in dat besluit geregeld verbod van 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge- invoer zal worden gedaan; 

telde regelingen, alsmede op grond van bij. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
zondere omstand igheden daarvan en van het Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 1°. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 
staan. rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf-

4. Een besluit, als in het tweede lid be- gaanden opslag in entrepot; 
doeld, wordt in de N ederlandsche Staatscott· 2°. ,,Onze Minister" , de Minister ,·an Eco-
rant bekend gemaakt. nomische Zaken en Arbeid. 
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2. 1. Gedurende het t ijdvak van 1 Februari 
1932 tot 1 Februari 1933, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Mi
nister, zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land van bovenkl eeding en onderklee
d ing, gebreid of uit tricotstof vervaardigd, 
zonder rubber {geen kousen of sokken) ver
boden, voo,· zoover deze meer bedraagt dan 
70 ten honderd van hetgeen gemiddeld ge
durende de jaren 1929 en 1930 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd, berekend naar 
de waarde dier goederen. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Iinister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wo rdt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister rege len gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verl eend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid . afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in het tweede lid be
doel cl , wordt in de N ederlawl.sche Staatscou
ramt bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete V/ln ten 
hoogste f 10 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als m isdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachten artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvorder ing aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en acc1J nzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepa l ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

7. Met betrekking tot de in en krach tens 

deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
{Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten J u li 1932. 

s. 365. 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 11 Augustus 1932.) 

25 Jul i 1932. WET tot regeling van den 
invoer van wollen en halfwollen stoffen. 

vVij WILHELM! TA, enz .... doen te weten . 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij besluit van den 5den F e
bruari 1932, n° . 4 {Nederlandsche Staatscou
rant van 5 en 6 Februari 1932, n°. 25) ge
wijzigd bij Ons besluit van den 15en Februar i 
1932, n°. 1 (Nede,·landsche Staatscourant van 
15 F ebruar i 1932, n° . 31), nader gewijzigd bij 
Ons besluit van den 28sten Apri l 1932, n°. 15 
{Nedcrlandsche Staatscourant van 28 April 
1932, n°. 82) , ingevolge artikel 2 de r "Crisis
invoerwet" 1931 {Staatsblad n°. 535) de in
voer van wollen en halfwollen stoffen is be
perkt, en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening in het in dat 
beslui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van E co
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Februari 
1932 tot 1 Februari 1933, of zooveel eerder 
als door Ons, op voordracht van Onzen Mi
nister zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land van manufacturen, stoffen en weef
sels van wol of van halfwol verboden, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 65 ten hon
derd van hetgeen gemiddeld gedurende de 
jaren 1929, 1930 en 1931 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd, berekend naar de 
waarde dier goederen. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachten~ welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 



393 25 J u L I (S. 365-366) 193Z 

vaststelling . van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verhouden, aan belanghebbenden w01·
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regeli ngen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l id, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in het tweede lid be
doeld, wordt in de Nederlandsche Staatscou-
1-ant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
ep 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten , straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van R ijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet va n toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
l en 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad 11 °. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

s. 366. 

WILHELMI A. 
De Ministe,· van Economische Zaken 

en· Arbeid, 
T . J. Vers c h uur. 

(Uitgeg. 11 Augustus 1932. ) 

25 Jul i 1932. WET tot regeling van den 
invoer van bovenkleeding. 

W ij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 5en Februari 
1932, n° . 5 (Nederlandsche Staatscourant van 
5 en 6 Februari 1932, n°. 25) gewijzigd bij 
Ons besluit van den 15 Februari 1932, n°. 3 
(Nederlandsche Staatscourant van 15 Februari 
1932, n°. 31}. nader gewijzigd bij Ons be
sl uit van den 28sten April 1932, n°. 14 (Ne-

d,er/,andsche Staatscourant van 28 April 1932, 
n° . 82). ingevolge artikel 2 der "Crisisinvoer
wet" 1931 (Staatsblaà n° . 535) de invoer van 
bovenkleeding is beperkt en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrij ft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ing 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer-

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaa nden opslag in entrepot; 

2°. ,.Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Februari 
1932 tot 1 Februari 1933, of zooveel eerder 
als door Ons, op voordracht van Onzen Mi
nister zal worden bepaald, is de invoer u it 
ieder land verboden van: 

a. bovenkleeding voor mannen en jongens, 
Yrouwen, meisjes en kleine kinderen, geen 
gebreide en tricotgoederen en niet vervaar
digd van weefsels met caoutchouc (gomel as
tiek of rubber) en dergelijke, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 62,5 ten honderd van 
hetgeen gemiddel d gedurende de jaren 1929, 
1930 en 1931 van die goederen u it dat land 
is ingevoerd, berekend naar de waarde d ier 
goederen, met uitzondering van bovenklee
ding voor vrouwen, meisjes en kleine kinde
ren, geen gebreide en tricotgoederen en n iet 
vervaardigd van weefsels met caoutchouc (go
melastiek of rubber) en dergelijke, andere dan 
van wollen of halfwoll en weefsels, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
berekend naar denzelfden grondslag; 

b. bovenkleeding voor mannen en jongens, 
vrouwen, meisjes en kleine kinderen, geen 
gebreide of tricotgoederen, vervaardigd van 
weefsels met caoutchouc (gomelastiek of rub
ber) en dergel ij ke, voor zoover deze meer be
d raagt dan 75 ten honderd van hetgeen ge
middeld gedurende de jaren 1930 en 1931 
van die goederen uit dat land is ingevoerd, 
berekend naar de waarde d ier goederen. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bij zondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststell ing van de bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, a ls in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen M inister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslu it ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij -
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zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijki ngen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in het tweede lid be
doeld, wordt in de Nederlandsche Staatscou
rant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwij I de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
pi aats had , kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
-die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingovoerd in strijd met een verbod krachten 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten , strafbaar ge teld bij deze wet, 
worden als misdrijven be chouwd. 

5. Met het opsporen van fe iten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren van Rijks- en Gemeentepol i
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling deze r wet, zijn niet v11n toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
<:leze wet gegeven voorschriften zijn de art ike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(, taatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
pas ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 

s. 367 . 

De Ministe1· van Econo,nische Zaken 
en Arbeid, 

T . J. Vers c huur. 
(Uitg eg . 11 Augustus 1932.) 

25 J uli 1932. WET tot regeling van den 
invoer van leestklaar schoenwerk. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 2den April 
1932, n° . 25, (N ederlandsche Staatscourant 
van 6 April 1932, n° . 66) ingevolge artikel 2 
der "Cris isinvoer-wet" 1931 (Staatsblad n°. 
535) de invoer van leestklaar schoenwerk is 
beperkt, en dat . artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorzien ing in het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer za l worden 
gedaan· 

Zoo i; het, dat Wij , den Ra~d van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

r chtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister" , de l\1inister van E co
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende een tijdvak van zes maan
den, aanvangende 1 April 1932 en eindigende 
30 September 1932 of zooveel eerder als door 
Ons zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land verboden van leestklaar schoen
werk voor zoover deze meer bedraagt dan 100 
ten honderd van het gem iddelde aantal paren, 
welke van dat schoenwerk gedurende het over
eenkomst ig tijdvak der ja ,·en 1930 en 1931 is 
ingevoerd. 

2. Bo,·en de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoevee lheden kunnen door of van
wege Onzen finister, op g rond van bijzondere 
omstandigheden , bijzondere.. vergunningen tot 
invoer dier goederen worden toegekend. 

3. 1. Gedurende het in het vo ,·ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde goederen zijn verboden, teqzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze , 
waarop eene vergunning als in het vorig lid be
doeld, wordt ve rstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een be luit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
tellen ten aanzien van de in dat beslui t ge

stelde regelingen, a lsmede om op grond rnn 
bijzondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaa lde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in het vorig lid be
doeld. wordt in de Nede,·land.flche Staatscou
rant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de arti kelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstra f van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had , kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze! fde straffen wordt gestraft hij , 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten ve rkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar geste ld bij deze wet, 
worden al misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van de feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks. en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
strafbepalingen , voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoe nvet" 1931 
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(Staatsb lad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
rnn den dag, volgende op dien harer afkondi
_ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Z inal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De iJf iniste,· van Economische Zaken 

en Ao·b eid, 
T. J. Vers c h uur. 

(Uitgeg. 11 Augwitus 1932. ) 

·s. 368. 

·25 Juli 1932. WET tot regeling van den 
invoer van boter. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 18en April 
1932, n°. 4 (Nederlandsche Staatscourant van 
18 April 1932, n°. 74) ingevolge artikel 2 der 
.. Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n° . 535) 
de invoer van boter is beperkt, en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening in het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze M inister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

3°. ,,boter", boter in den zin van artikel 1 
der boterwet. 

2. 1. Ged urende een t ij dvak van drie maan
den , aanvangende 1 April 1932 en eindigende 
30 Juni 1932 of zooveel eerder als door Ons 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van boter voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoevee lheid , welke gemiddeld per drie maan
den in de jaren 1928, 1929 en 1930 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig I id vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bij zondere vergunningen tot 
invoer van boter worden toegekend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tij dvak zal de invoer van boter zij n 
,·erboden, tenzij daarbij wordt overgelegd eene 
daartoe door of vanwege Onzen Minister af
gegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen M inister regelen geste ld betreffende de 
Yoorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, als in het vorig lid 
bedoeld, wo\·dt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststell ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoe r ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een beslu it, als in het vorig lid be
doe ld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
ste lde regelingen alsmede om op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 

' '\ 

bepaalde in het eerste lid, afw ij kingen toe te 
st.:--ian. 

4. Een besluit, als in het vorig lid be
doeld, wordt in de Nederlandsche Staatscou
rant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij d ie opzettelij k boter invoert in 
str ijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwijl dè bote r , waae
mede of ten aanzien waarvan 'ae overtred ing 
plaats had, kan worden verbeurd verklaard. 

2. Met deze! fde straffen wordt gestraft 
hij , d ie boter verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevel"t of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat zij is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artike len 2 en 3. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van de feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli 
t ie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accij nzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen . 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien hare,· afkondi 
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

s. 369 . 

WILHE"MINA. 
De Ministe,· van Econornische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 11 Augustus 1932.) 

25 J uli 1932. WET tot regeling van den 
invoer van rijwiel-buiten- en -b innen
banden. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
A lzoo ·wij in overweging genomen hebben. 

dat door Ons bij bes lu it van den 24sten Maart 
1932 n°. 16 (N ederlandsche Staatscourant van 
24 Maart 1932, n°. 59), gewijzigd bij Ons 
besluit van den 27sten Mei 1932, n°. 63, 
(N ederlandsche StaatscoU?·ant van 31 Mei 
1932, n°. 103) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) de in
voer van rijwiel-buiten- en -binnenbanden is 
beperkt, en dat artikel 3 van gerroemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorz iening in het in dat 
bes! uit geregeld verbod van invoer zal wor
den gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in ·entrepot; 
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2° . ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. l. Gedurende een tijdvak van elf maan
den, aanvangende 1 Maart 1932 en eindigen
de 31 J anuari 1933 of zooveel eerder a ls door 
Ons zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land verboden van: 

a. buitenbanden voor rijwielen (geen mo
torrijwielen) voor zoover deze meer bedraagt 
dan 95 ten honderd van het aantal, hetwelk 
gem iddeld per elf maanden in de jaren 1928, 
1929 en 1930 van die banden uit dat land i 
ingevoerd; 

b. binnenbanden voor rijwielen (geen mo
torrijwi e len ) voor zoover deze meer bedraagt 
clan 95 ten honderd van het aantal, hetwelk 
gemiddeld per elf maanden in de jaren 1928, 
1929 en 1930 van die banden uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere rnrgunningen tot 
invoer dier goederen worden toegekend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde goederen niet zijn toegestaan, tenzij 
ciaarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning . 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, als in het vor ig lid 
bedoeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verl~nd, nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in het tweede Jid be
doeld , wordt in de N ede,·landsche Sta,atscou
rant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettel ij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen va n de feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli-

t ie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op fe iten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer a fkondi
ging. 

Lasten en be ve len, enz. ; 
Gegeven te Zi nal, den 25sten Juli 1932. 

s. 370. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken 

en A1·beid, 
T. J. Vers c huu r . 

( Uitgeg. 11 Aug·ustus 1932.) 

25 J uli 1932. WET tot regeling van den 
invoer van porselein, fijn en sanitair 
aardewerk en muur- en wandtegels. 

Wij WJLHELMI A, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 18den Maart 
1932, n°. 8 (Nederlandsche Staatscourant van 
21 Maart 1932, n°. 56), gewijzigd bij Ons 
besluit van den 27sten Mei 1932 n°. 62 
(N ederlandsche Staatscourant van 31 Mei 
1932, n°. 103) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) de in
voer van porselein, fijn en san ita ir aardewei·k 
en van muur- en wandtegels is beperkt, en 
dat artikel 3 va n genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening in het in dat beslui t geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onde1' : 
1 °. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buiten land of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende een t ijdvak van elf maan
den, aanvangende 1 Maart 1932 en eindigen
de 31 Januari 1933 of zooveel eerder als door 
Ons zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land verboden van: 

a. porcelein (wi t, gekleurd, gedecoreerd, 
bedrukt of beschilderd), voor zoover deze 
meer bedraagt clan 90 ten honderd van het
geen gemiddeld per elf maanden in de jaren 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit da t 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend ; 

b. fijn aardewerk (wit, gekleurd, gedeco
reerd, bedrukt of besch ilderd, met uitzonde
ring van sanita ir aardewerk), voor zoover 
deze meer bedraagt dan 75 ten honderd van 
hetgeen gemiddeld per elf maanden in de 
jaren 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend; 

c. sanitair aardewerk, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 85 ten honderd van het
geen gemiddel d per elf maanden in de jaren 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
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land is ingevoerd, naar het gewicht berekend; 
d. muur- en wandtegels {verglaasd of met 

gekristalliseerde glazuren), voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van het
geen gemiddeld per elf maanden in de jaren 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
\vege Onzen MinisteL·, op grond van bijzondere \ 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden toegekend . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde goederen zijn verboden, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
g unning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
,·oorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, a ls in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes! uit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stel len ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede om op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in het tweede lid be
doeld, wordt in de Nederlandsche Staatscou
rant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste p maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van de feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende 'in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
l en 5, 6 en 7 der ,,Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe-
pass ing. " 

8. Deze wet treedt in werki_hg met ingang 

van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Econo,nische Zaken 

en Arbeid, 

s.: 311 . 

No. 371. 

T . J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 11 Augustus 1932.) 

25 Jul i 1932. WET tot w1Jz1gmg en verhoo
ging van het tiende Hoofdstuk {oud
Hoofdstuk V) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. (Rentelooze voorschot
ten ten behoeve van den graven tuinbouw 
in W est-l'riesland.) 

s. 372 . 

25 J uli 1932. WET, houdende w1Jz1gmg van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. (Garantierege
ling ten behoeve van de kippenhouderij) . 

s. 373. 

25 Juli 1932. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1932. (Be
ha,·tiging van àe Nationale Scheepvaa,·t
belangen). 

s. 374. 

25 Juli 1932. WET tot steun aan de varkens
houderij. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is tot steun van de var
kenshouderij tijdelijke maatregelen te treffen 
ten aanz ien van den afzet van varkens en van 
varkensvleesch en de teelt van varkens; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

TITEL I. 

Alge,neene B epaling. 
Art. l. In deze wet wordt verstaan onder: 
"Onzen Ministe,·": Onzen met de Zaken 

van den Landbouw belasten Minister. 

TITEL II. 

Van den afzet van varkens en va,·kensvleesch. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat de uitvoer van var
kens en varkensvleesch, al dan niet verwerkt, 
slechts is toegestaan aan een rechtspersoonlijk
heid bezittend lichaam, te noemen ederland
sche Varkenscentrale, dat voldoet aan de bij 
en krachtens deze wet te stellen eischen. 

3. 1. In het bestuur der Nederlandsche 
Varkenscentrale, welks leden door Onzen Mi
nister worden benoemd en ontslagen, zijn, 
rechtstreeks of middellijk, vertegenwoordigd 
de fokkers en mesters van varkens, de expor
teurs van varkensvleesch, alsmede andere 
groepen van belanghebbenden, daartoe door 
Onzen Minister aangewezen. 
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2. Onze Minister is bevoegd daarenboven 
andel"e personen tot bestuur leden te benoe-
1nen. 

3. De statuten, zoomede wijzigingen daar
van, behoeven Onze goedkeuring. 

4 . De Nederlandsche Varkenscentrale kan 
zich bij het gebruik van hare in artikel 2 be
doel de bevoegdheid doen bijstaan door na
t uurl ijke of rechtspersonen, echter niet dan 
11a goedkeming door Onzen Minister van de 
voorwaarden, waaronder deze bijstand ge
schiedt. 

5. 1. De baten, voortvloeiende uit de werk
zaamheden, waartoe de Nederlandsche Var
kenscentrale bij of krachtens deze wet be
voegdheid is verleend en welke door of van
wege haar zijn verricht. worden door of van
wege haar gestort in een fond , te noemen 
Rta bil isatiefonds. 

2. De geldelijke nadeelen, voortvloeiende 
uit de werkzaamheden, bedoeld in het vorig 
1 i cl , worden bestreden uit het Stabilisatiefonds. 

3. Het beheer van het Stabilisatiefonds be
rust bij de Nederlandsche V arkenscentrale, 
volgens door Onzen Minister te stellen bepa-
1 ing n, waarin niet mogen ontbreken voor
schriften omtrent de belegging en de reke
ning en verantwoording der in het fonds aan
wezige gelden. 

6. 1. Bij algemeenen maatregel van be tuur 
kan worden bepaald, dat, ongeacht de krach
ten de bepalingen der Veewet en der Vleesch
keuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524) ver
schuldigde gelden, en onder nader bij dien 
algemeenen maatregel van bestuur te tellen 
voorwaarden te slachten of geslachte varkens 
n iet mogen worden voorzien van merken, als 
bedoeld in artikel 70 van de Veewet en in 
a rtikel 16 van de Vleeschkeuringswet 1919 
(Staatsblad n° . 524), dan tegen betaling aan 
den rijks- of gemeentelijken keuringsdienst 
,·an een door Onzen Minister, de N eclerland
sche Varkenscentrale gehoord, telkens voor 
een door hem daarbij te bepalen tijdvak vast 
te stell en bedrag per te slachten of geslacht 
varken. Dit bedrag kan voor verschillend ge
wicht der varkens ve, chillend zijn. 

2. Van te lachten of geslachte varkens, 
welke overeenkomstig de bepalingen der 
Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n". 524) 
n iet van merken, als bedoeld in het vorig lid, 
behoeven voorzien te zijn, kan het in het 
vorig I id genoemde bedrag door of vanwege 
den betrokken vleeschkeuringsdienst worden 
geheven volgens door Ons daartoe te stell en 
regelen. 

7. Het bedrag, in lid 1 en 2 van het -vorig 
a rtikel bedoeld, wordt zoodanig vastgesteld, 
dat, de kosten voor de uitvoering dezer wet 
inbegrepen, door middel van het Stabi lisatie
fond voor de varkens een richtprijs kan wor
den verkregen, zooveel mogelijk overeenko
mende met de onmisbare productiekosten. 

8. 1. De gelden, door den rijks- of gemeen
telijken keuringsdienst krachtens artikel 6 
geïnd, worden naar door Ons te stellen re-ge
len gestort in het Stabilisatiefonds. 

2. Onze ~inister stelt vast het bedrag, dat 
aan den r ijks- of gemeentelijken keurings
dienst ter bestrijding van zijne kosten, uit 
deze wet voortvloeiende, per geslacht varken 

door de ederlandsche Varkenscentrnle zal 
worden uitgekeerd. Dit bedrag kan voor ver
schillende deelen des lands, voor al dan niet 
gemerkte geslachte varkens en naar het ge
wicht der varkens, verschillend zijn. 

9 . In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6 kunnen door Ons in bijzondere ge
vallen telkens voor eene daarbij aangewezen 
gemeente en voor een daarbij gesteld tijdvak, 
de werkzaamheden, krachtens het genoemde 
artikel door den gemeentelijken keuringsdienst 
te verrichten, aan anderen worden opgedra
gen. 

TITEL III. 

Van den invoer van varkens en varkensvl eesch. 

10. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat de invoer van var
kens of varkensvleesch, al dan niet verwerkt, 
slechts is toegestaan aan de ederlandsche 
Varkenscentrale, onder voorwaarde, dat de 
invoer van varkens of varkensvleesch, al dan 
niet verwerkt, slechts za l worden toegestaan 
tegen betaling van een door Onzen Minister , 
de Nederlandsche Varkenscentrale gehoord, 
telkens voor een door hem daarbij te bepalen 
tijdvak vast te stellen bedrag per varken, al 
dan niet geslacht. Di t bedrag kan voor ver
schillend gewicht der varkens verschillend 
zijn . 

11 . H et bedrag, in het vorig artikel be
doeld, wordt zoodanig vastgesteld, dat ver
schillen tusschen den prij van het varken -
vleesch in het binnenland en op de wereld
markt, daardoor zooveel mogelijk worden op
geheven. 

12. De ederlandsche Varkenscentrale kan 
zich bij het gebruik van haar bij artikel 10 
bedoelde bevoegdheid doen bijstaan door na
tuurlij ke o f rechtspersonen, echter niet dan 
na goedkeuring door Onzen Minister van de 
voorwaarden, waa ronder deze bijstand ge
sch iedt. 

TITEL IV. 

ran de teelt -van varkens . 

13 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat: 

a. het in voorraad houden, afleveren, ver
voeren of doen vervoeren van varkens, zwaar
der dan een nader door Onzen Minister te 
bepalen levend gewicht, slechts is toegestaan, 
indien zij voorzien zijn van een door hem 
vast te stellen oormerk ; 

b. het aanbrengen van merken, als bedoeld 
in d it artikel, sub a, slechts is toegestaan aan 
rech tspersoonlijkheid bezittende gewestelijke 
organisaties, onder door Onzen Minister te 
stellen voorwaarden. 

14. Onder de voorwaarden, bedoeld in het 
vorig artikel, sub b, mag niet ontbreken de 
bepaling, dat het aanbrengen der merken 
slechts mag geschieden tegen betaling door 
den varkenshouder van een daartoe door de 
betrokken gewestelijke organisatie onder goed
keuring van Onzen Minister uitsluitend ter 

• bestrijd ing van ha1·e kosten, vast te steil en 
bedrag, met dien verstande, dat voor het ge
bied van elke gewestelijke organisatie dit be
drag voor elk merk hetzelfde moet zijn . 
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15. l. Zoowel het totaal aantal der aan te 
brengen merken, als dat der merken, voor het 
gebied van elk der gewestelijke organisaties 
beschikbaar, worden telkens voor een daarbij 
te bepalen tijdvak en na overleg met de ge. 
westelijke organisaties en de N ederlandsche 
Varkenscentral e, vastgesteld door Onzen Mi
n ister. 

2. H et aantal der voor iederen varkens
houder beschikbare merken wordt, in verband 
met het bepaalde in het vorig lid van dit 
a rtikel, door of vanwege elk der gewestelijke 
organisaties vastgesteld. 

3. T en aanzien van varkenshouders, die 
meer varkens ter merking aanbieden, dan hun 

vereenkomstig het vorig lid van dit artikel 
merken zijn toegewezen, kan het bedrag, be
doeld in het vorig artikel, voor de meer aan
geboden varkens worden verhoogd volgens re
gelen, daartoe door Onzen Minister te stell en. 

16. l. Onze Minister stelt het geb ied vast, 
waarover iedere gewestelijke organisatie hare 
bemoeiingen zal ui tstrekken . 

2. Hij is bevoegd ten all en tijde de be
,·oegdheid , krachtens artikel 13, sub b, ve r
leend, in te trekken. 

17 . l. De statuten der gewestelijke organi
saties, zoomede daarin later aangebrachte wij
zigingen, behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

2. I n de statuten mag niet de bepaling 
ontbreken, dat slechts aan varkens, waarvan 
de houders leden zijn, merken worden aan
gebracht. 

3. De statuten houden in eene regeling van 
beroep ten aanzien van geschill en tusschen het 
bestuur en de leden en de bestuursorganen 
onderling. 

4. A an het bestuur kan in de statuten de 
bevoegdheid worden verleend onder goedkeu
ri ng van Onzen Minister eischen, betreffende 
a fstamming, te stellen ten aanzien van voor 
de voortplanting geschikt,e mannelijke varkens. 

TITEL V. 

Strafbepalingen. 

18. l. Overtreding van een der krachtens 
deze wet vastgestelde voorschriften wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste f 10,000. 

2. H et feit wordt beschouwd a ls eene over
trnding. 

3. Voorwerpen, den veroordeelde toebehoo
rende , waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtred ing is gepleegd, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

4. De rechter kan de openbaarmaking van 
zijne uitspraak gelasten. 

19 . Indi en de overtreding, omschreven in 
het voorgaand artikel, is gepleegd door of 
vanwege eene naamlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende ve reeniging of eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen de leden van het bestuur en/of 
tegen den beheerder of de beheerders. Geen 
straf wordt uitgesproken tegen hem, van wien 
blijkt, dat de overtreding bui ten zijn toedoen 
is gepleegd. 

20. Met het opsporen van de overtredingen 

van deze wet zijn bel ast, beha! ve de bij arti kei 
141 van het Wetboek van Strafvordering aan
gewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren van invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. zij, die daartoe bij algemeenen m aatregel 
van bestuur zijn aangewezen . 

21. l. Zij, die met het opsporen van de 
overtredingen van deze wet zijn be last, zijn 
bevoegd daartoe elke pi aats, daaronder be
g repen besloten lokalen, erven en woningen 
te betreden. 

2. Indien hun de toegang wordt gewe igerd , 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
pi ng van den sterken a rm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertooH 
van een bijzonderen schriftelijken last van den 
commissaris van politie, en in gemeenten , 
waar geen commissaris is, van den burgemees
ter . Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaa l op
gemaakt. Daa rin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. 

TITEL VI. 

Ove,·gangsbPpaling. 

22-. Door Ons kan worden bepaald , dat na 
de a fkondiging dezer wet, voordat zij volledig 
is tot uitvoering gekomen en onder nader door 
Onzen Minister te stell en voorwaarden, ge
durende 6 weken uitgaven kunnen worden 
gedaan tot stabilisatie van den prijs van het 
varkensvleesch , welke het bedrag van een 
millioen gulden niet zull en te boven gaan. 
Di t bedrag word t aan het Stabilisatiefonds in 
rekening gebrach t. 

TITEL VII. 

Slotbepalingen. 

23. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur, zoo 
noodig, met betrekking tot de uitvoering van 
deze wet nadere regelen te stellen of Onzen 
Min ister, onder door Ons te stell en voorwaar
den, daartoe bevoegdheid te verleenen. 

24 . Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t ite l : ,,Crisis-Varkenswet", met vermel
d ing van het nummer en den jaargang van 
het Staatsblad, waar in zij geplaatst is. 

25. Deze wet treedt in werking met den 
dag na dien harer afkondiging. Zij vervalt 
dr ie jaren na hare inwerkingtreding. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Zina l, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van E conomische Zaken 

en A,·b eid, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 6 Augmtus 1932.) 
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s. 375. 
25 J uli 1932. WET tot yergemakkelijking 

van m~'.'tregelen, bij Verdrag, of op an
dere w1Jze te treffen, ter breideling van 
de gevaren voortspruitende uit de beper
kende bepalingen, die steeds veelvuldiger 
op het internationale betalingsverkeer wor
den toegepast. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo 'Y.ij in overweging genomen hebben, 

,dat de ttJdsomstandigheden het wenschelijk 
maken, regelen te stellen ter vergemakkelij
kmg van het treffen van maatregelen, bij 
Verdrag of op andere ";jze, welke de strek
king hebben de gevaren te breidelen, die voor 
Nederland voortspruiten uit de beperkende 
bepalingen, door sommige vreemde Mogend
heden getroffen ten aanzien van het inter
nationale betalingsverkeer; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Wij behouden Ons voor ~ be-

1:rachtigen verdragen, gesloten met vreemde 
Mogendheden, welke beperkende bepalingen 
hebben getroffen ten aanzien van het inter
nationale betalingsverkeer, in zake de veref
fening van vorderingen, ontstaan in verband 
met in- en uitvoer. 

2. Deze verdragen worden zoo spoedig mo
gelijk ter kennis van de Staten-Generaal ge
bracht en, na bekrachtiging, in het Staatsblad 
geplaatst. 

2. 1. Wij kunnen bij algemeenen maatregel 
-van bestuur beperkende bepalingen stellen be
tr~ffende de vereffening of het op andere 
w1Jze te niet gaan van schulden, ontstaan in 
verband met invoer uit gebiedsdeelen van 
.door Ons aan te wijzen vreemde Mogendheden 
welke beperkende bepalingen hebben getrof'. 
fen ten aanz ien van het internationale be
tal ingsverkeer. 

2. Eene aanwijzing, als bedoeld in het 
eerste h d, wordt bekend gemaakt in de N e
.derlandsche Staatscou,·ant . 

3. Vereffening overeenkomstig de ingevolge 
het eerste hd gegeven voorschriften be-vrijdt 
den schuldenaar. 

3. 1. Door Ons kan, bij besluit bekend te 
maken in de N etl,erlandsche Staatscou,•ant, 
worden bepaald, dat invoer in Nederland uit 
geb iedsdeelen van eene vreemde Mogendheid, 
waarvoor een Verdrag, a ls bedoeld in artikel 
1, of, krachtens aanwijzing, de algemeene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2 
ge ld t, a lleen m ag plaats hebben onder over'. 
legging van door Ons aangegeven documen
ten aan de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

2. Overtreding van een besluit a ls bedoeld 
ïn het eerste lid, wordt gestraft ~et gevange-
111sstraf van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste tien duizend gulden. 

3. Het strafbaar feit, bedoeld in het voor
gaande lid, wordt beschouwd als een misdrijf. 
1n geval van samenloop met andere strafbare 
feiten vindt de vervolging en berechting van 
dit misdrijf plaats, alsof geen samenloop aan
wezig was. 

4. 1. Hij die in strijd met de bepalingen 
van een Verdrag, als bedoeld in artikel 1, of 
van den algemeenen maatregel van bestuur 
. bedoeld in artikel 2, opzettelijk eenige han'. 

deling verricht, die tengevolge heeft de ver
effening of het op andere wijze te niet gaan 
van schulden, ontstaan in verband met in
voer in Nederland uit gebiedsdeelen van de 
vreemde Mogendheid, waarvoor het Verdrag 
of, krachtens aanwijzing, de a lgemeene maat
regel van bestuur geldt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste tïen du izend 
gulden. 

2. Dit strafbaar feit wordt beschouwd als 
een misdrijf. · 

3. Dit artikel is ook van toepassing op fei
ten, buiten het Rijk in Europa gepleegd. 

4. De rnrvolging van de in dit a rtikel be
doelde strafbare feiten kan mede plaats heb
ben voor de rechtbank, binnen welker rechts
gebied de invoer van de goederen in Neder
land plaats vond. 

5. Met het opsporen van de strafbare fei
ten, omschreven in de beide voorgaande ar
t ikelen, zijn behalve de bij of krachtens ar
tikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen belast de ambtenaren 
van Rijks- en Gemeentepolitie en de ambte
naren der invoerrechten en accijnzen. 

6. 1. Wij geven bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere voorschriften ter bevorde
ring van eene goede uitvoering van de Ver
dragen, bedoeld in artikel 1. 

2. Als vereffeningsbureau voor Nederland 
kan daarbij de Nederlandsche Bank te A1n
ste1·da,n worden aangewezen. 

3. H et vereffen ingsbureau kan kosten in 
rekening brengen op door het bureau uit te 
betalen schuldvorderingen, ontstaan in ver
band met uitvoer uit Nederland. H et tarief 
van deze ~osten behoeft de goedkeuring van 
Onze M1111sters van Economische Zaken en 
Arbeid en van Financiën; het wordt bekend 
gemaakt in de Nederlandse /i e Staatscoumnt. 

7. 1. Goederen, in Nederland in entrepot 
of anderszins onder douane-toez icht opgesla
gen, worden voor deze wet als in Nederland 
ingevoerde goederen aangemerkt; goederen, 
111 Nederland uit entrepot of anderszins uit 
douane-toezicht naar het buitenland uitgesla
gen, als u\~ Nederland uitgevoerde goederen. 

2. _In b1Jzondere gevallen kunnen Wij bij 
besluit, bekend te maken m de Nederlandsche 
Staatscou,·ant, anders bepalen. 

8. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na d ien harer afkondiging. 

2. Beha! ve ten aanzien van de begane straf
bare feiten, vervalt zij met ingang van den 
eersten J anuari 1935, tenzij reeds vóór ge
melden dag door Ons, den Raad van State 
gehoord, zal zijn verklaard, dat de omstandig
heden haar verder voortbestaan niet noodig 
maken, in welk geval zij vervalt ten dage van 
deze verklaring. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

W1LHELMINA . 
De Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. ' 

De Minister van Financiën, De Ge e r . 
(Uitgeg . 6 Augustus 1932. ) 
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s. 376. 
25 Juli 1932. WET tot w1Jz1gmg van de Ze

gelwet 1917 en van de Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612). 

Bijl. Hanilel. l!de Kam er 1931/1932, n°. 
402, 1-4. 

Hand,el. id. 1931/1932, blz. 3008. 
Handel. 1ste Kam er 1931/1932, blz. 763. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is gebleken enkele bepa
lingen, welke de heffing van zegelrecht van 
buitenlandsche effecten en de opcenten daar
van ten behoeve van het Leeningfonds betref
fen, te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Zegelwet 1917, zooals die is 

gewijzigd laatstelijk bij de wet van 21 J ul i 
1927 (Staatsblad n° . 258), worden de navol 
gende veranderingen en aanvullingen aange
bracht: 

§ 1. In artikel 60 vervallen de laatste vijf 
leden. 

§ 2. Onmiddellijk na het a ldus gewijzigde 
artikel 60 wordt ingevoegd: 

Art. 60a. Het recht wordt berekend O\'Or 
het kapitaal in het stuk uitgedrukt of daarin 
aangewezen door de Yermeldi11g van den rente
voet of op andere wijze. 

I s in het stuk geen kapitaa l uitgedrukt o[ 
aangewezen, dan wordt het vijf-en-twintigvoud 
der uitgeloofde jaarlijksche rente daarvoor ge
nomen. 

Voor buitenland che effecten, welke inhou
den, hetzij bewijzen van schuld uit ge ldlee-
11ingen of rente-schuldbewijzen ten laste van 
b11 iten landsche lichamen en personen, hetzij 
bewijzen van aandeel of deelgerechtigdheid in 
vennootschappen, maatschappije11 of vereeni
gingerr ·waarvan de zetel buiten het Rijk ge
rnstigd is, hetzij certificaten, welke ter zake 
van bewijzen a ls hiervoor genoemd door adm i
nistratiekantoren hier te lande zijn opgemaakt, 
wordt met afwijking van het in de vmige 
twee leden bepaalde, het recht voor alle in een 
lrnlenderkwartaal ter zegeli ng aangeboden 
stukken berekend over de verkoopwaarde op 
den twintigsten dag der maand aan dat kwar
taal onmiddellijk voorafgaande. Deze verkoop
waarde wordt aangewezen: 

a. voor stu kken, we lke op dien da~ in de 
noteer i ng ter beurze te Amsterdam zijn opge
nomen, door de prijscourant vermeldende den 
koers van dien dag; 

b. voor stukken welke op dien dag niet zijn 
opgenomen in de noteering ter beurze te Am
sterdam, doch wel in de noteering aan een of 
meer ande re beurzen, door een schriftelij ke 
aangifte van den koers van dien dag aan die 
beurs of een dier beurzen; 

c. voor stukken, welke op dien dag niet in 
eenige noteering aan een beurs zij n opgeno
men, door een schriftelijke aangifte van het 
bedrag der verkoopwaarde op dien dag. 

De zegeling der stukken onder b en c ge
noemd, geschiedt a ll een ten kantore van het 
zege l te Amsterdam. De aanbieding ter zege-
1 ing gaat vergezeld van een onderteekende 
verklaring, waarin de aanb ieder ve rmeldt voo1· 
de stukken onder b genoemd den daar bedocl-

L. & S. 1932. 

den koers en voor de stukken onder c ge
noemd het bedrag waarop de verkoopwaarde 
wordt aangegeven. I n beide geva ll en moet de 
verklar ing door deugdelijke gegevens volgens 
regelen door Onzen Minister van Financiën te 
stellen ten genoegen van den ontvanger van 
genoemd kantoor worden gestaafd. Bij on
juistheid van de verklaring of van de daarin 
opgenomen gegevens is voor elk aangeboden 
stuk door den aanbieder een boete verbeurd 
van tienmaal het recht, dat te weinig zou zij n 
betaald, doch ten minste van honderd gulden. 
Indien de verklaring niet ten genoegen van 
den genoemden ontvanger wordt gestaafd , als
mede indien geen verklaring wordt ingediend, 
wordt de verkoopwaarde door den ontvanger 
begroot volgens regelen als hiervoor genoemd 
zijn. 

Is op den dag bedoeld in den aanhef van 
het derde li d van dit artikel in de gevallen 
sub a of b de koers niet genoteerd, dan geld t 
de laatste daaraan voorafgaande genoteerde 
koers. 

Indien op den dag bedoeld in den aanhef 
van het derdi, lid van dit a rtikel de stukken 
nog niet bestonden, treedt voor de toepassing 
van het bepaalde onder c, de dag van uitgifte 
der stukken in de plaats van den bedoelden 
dag. 

Voor de toepass ing van het derde lid van dit 
artike l vindt afronding van de koersen plaats, 
met dien verstande, dat breuken van minder 
dan een half verwaarloosd worden, en dat 
breuken van een half en meer, verhoogd wo r
den tot het eer tvolgende geheele getal. 

I s kapitaal, rente of koers alleen in vreem
de munt uitgedrukt, dan wordt deze herlaid 
tot Nederlandsche munt naar den maatstaf. 
welke daarvoor wordt aangenomen bij het ve1·. 
handelen ter beurze te Amsterdam. Is deze 
koo,rs, een noteer ing áan een buitenlandschc 
beurs, dan heeft de herleid ing plaats vo lgens 
den op den iu het derde li d van dit artikel 
bedoelden dag laatst bekenden wisselkoers vau 
Amsterdam. 

L igt het bedrag van het naar deze g ron d-
3lagen berekend recht tusschen twee der door 
het derde lid van àrtikel 60 bepaalde zegel
rechten, dan is het hoogste van die beide rech
ten verschuldigd. 

I s noch kapitaal noch rente uitgedrukt en is 
niet na te gaan hoe groot het kapitaal of de 
rente is, dan is voor stukken niet behoorende 
tot die voor wel kc het recht over de verkoop
waarde wordt geheven, een vast recht van een 
gulden vij ftig cent verschuldigd. 

§ 3. Artikel 65 wordt gelezen a ls volgt: 
Het zegelrecht, dat betaald is voor behoor

lijk gezegelde voorloop ige bewijzen van stor
ting, kan volgens regelen door Onzen Minister 
van Fi nanciën te stell en, in m indering worden 
gebracht op het bedrag, dat aan recht betaald 
moet worden wanneer de stukken, welke te,· 
vervanging van de voorloopige bewijzen wor
den uitgegeven ter zegeling worden aangebo
den, zulks mits deze aanbieding geschiedt bin
nen vij l jaren na de zegeling van de voorloo
pige bewijzen. 

Teruggave van zegelrecht vindt daarbij niet 
plaats. 

H et zegelrecht betaald voor behoorlijk ge-

26 
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zegelde voorloop ige bewijzen van storting, kan, 
volgens regelen door den voornoemden Minis
ter te stellen, worden teruggegeven, indien 
wordt aangetoond, dat zij vervangen zijn door 
stukken in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao uitgegeven en dat het deswege al
daar verschuldigde zegelrecht behoorl ijk is vol
daan. De teruggaaf moet gevraagd worden 
binnen vij f jaren na de zegeling van de voor
loopige bewijzen; zij wordt verleend ten hoog
ste tot het bedrag, dat op de definitieve stuk
ken is voldaan. 

2. In de Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 
612) wordt de volgende wijziging aangebracht: 

In de bij de wet van 19 Maart 1932 (Staats
blad n°. 110) aan letter a van het eerste l id 
van artikel 36bis toegevoegde bepaling wor
den de woorden: een zoodanig aantal opcenten 
geheven als gel ij k staat met een heffing van 
tachtig cent van iedere honderd gulden van 
het kap itaal in het stuk uitgedrukt, vervangen 
door: geheven tachtig opcenten voor aandee
l en in buitenlandsche maatschappijen en hon
derd opcenten voor andere buitenlandsche ef
fecten. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
rnn den dag na dien harer afkondiging. 

Van evenredig zegelrecht geheven voor het 
in werking treden van deze wet van aandee
len, waarin geen nominale waarde is uitge
drukt, heeft gecne teruggave plaats. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal , den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, De Ge e r . 

(Uitgeg. 6 Aug. 1932.) 

s. 377. 

25 Juli 1932. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. (Behartiging 
van de Nationale Scheepvaartbelangen). 

s. 378. 

25 Juli 1932. WET tot wijziging van de wet 
van 4 Februari 1932 (Staatsblad n°. 33) 
tot aanwijzing van de middelen tot dek
ki ng van de uitgaven, begrepen in de 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 
(Behartiging van de Nationale Scheep
vaartbelangen). 

s. 379. 

25 J uli 1932. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kel ij ke rechten, in de gemeente Hengelo 
(0.), noodig voor verbetering van den 
weg van H engelo ( 0.), over B eckum naar 
Haaksbergen. 

s. 380. 

25 J uli 1932. WET tot het brengen in qeheer 
en onderhoud bij de provincie Utrecht van 
het in d ie provincie gelegen gedeelte van 
den Rijksweg van de Klomp naar het 
l ngensche veer. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is het binnen het grond
gebied van de provincie Utrecht gelegen ge
deelte van den Rijksweg van de Klomp naar 
het l ngensche vee1· in beheer en onderhoud bij 
de provincie Utrecht over te brengen, en dat 
zulks ingevolge artikel 1, eerste lid, der Wa
terstaatswet 1900 krachtens de wet moet ge
schieden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Stat.e, enz. 
Art. 1. 1. Bij de provincie Utrecht wordt 

in beheer en onderhoud overgebracht het ge
deelte van den Rijksweg van de Klomp naar 
het l ngensche veer, gelegen tusschen het snij 
punt met de grens tusschen de provinciën 
Utrecht en Gelde1·land te V eenendaal en den 
Rijksweg van Utrecht over Driebergen naar 
A1-nhem, ter lengte van 6676 m, en tusschen 
laatstgenoemden Rijksweg en het l ngensche 
veer, ter lengte van 450 m. 

2. H et weggedeelte, gelegen in de gemeen
ten Veenendaal en Rhenen, omvat de percee
len kadastraal bekend gemeente Veenendaal 
Sectie D nos. 413, 2298, 497 en 1509 (alle ge
deeltelijk) en nos. 498, 1137, 1136 en 2142 
(alle geheel), Sectie C n°. 413 (gedeel tel ij k) 
en nos. 636, 1, 406 en 407 (alle geheel ), ge
meente Rhenm Sectie A n°. 460 (geheel ), 
Sectie H nos. 1966, 1976 en 2033 (alle ge
heel), Sectie I n°. 324 (geheel) en n°. 331 
(gedeeltelijk). 

3. H et weggedeelte is met eene getrokken 
zware, zwarte lijn aangeduid op de bij deze 
wet behoorende teekening. 1 

4. Van de overbrenging is uitgesloten de 
overgang van den spoorweg te V eenendaal. 
Overigens wordt het beheer en onderhoud over
gebracht, voor zooveel dit bij het Rijk berust, 
met dien verstande, dat de overbrenging ten 
aanzien van het perceel gemeente Veenendaal 
Sectie C n°. 636 enkel betreft de overbrenging 
in beheer en onderhoud van de brug op di t 
perceel en dat zonder toestemming van den 
Minister van Defensie de brug niet, mag wor
den gewijzigd of vervangen. 

5. In de overbrenging zijn begrepen de in 
den weg aanwezige kunstwerken, hoornen, kilo
meter- en andere palen en a lle andere van den 
weg deel uitmakende werken in het algemeen, 
voor zooveel een en ander in beheer en onder
houd bij het Rijk is en niet behoort tot den 
dienst van de Rijkstelegrafie en -telefonie. 

2. De provincie Ut,·ech t treedt door de over
neming in beheer en onderhoud van den weg 
tegenover derden in de rechten en verplich
tingen van het Rij k te dezer zake. 

3. 1. Het weggedeelte moet steeds ten dien
ste blijven ook van het doorgaand verkeer in 
beide richtingen. Van deze bepaling mag met 
toestemming van den Minister van Waterstaat 
en onder door hem te stellen voorwaarden 
worden afgeweken. 

2. H et weggedeel te moet steeds een aanslui
tend geheel vormen met het gedeelte R ij ksweg, 
gelegen in de provincie Gelderland. 

4. De overbrenging in beheer en onderhoud 
wordt geacht te zijn ingegaan op 1 J anuari 
1932. 

1 De teekening is niet opgenomen. 
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5. All e kosten, waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten Jaste van de 
provincie. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De M iniste1· van Waterstaat, P.J. R e y me r. 

(Uitgeg . 26 Aug. 1932.) 

s. 381. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van Nederlandsch-I ndië tot nadere 
wijziging en aanvulling van A fdeeling I 
van de begrooting van Ned.erlandsch- I ndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 382. 

25 Jul i 1932., WET, houdende goedkeuring 
van de beslui ten van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-Indië tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling IV 
van de begrooting van Nederlanclsch-I ndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 383. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
nera al van N ederlandsch-l ndië tot nadere 
wijziging en aanvull ing van Afdeeling VI 
van de begrooting van Nederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 384. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur-Ge
neraal van Nederlandsch- l ndië tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VII 
van de begrooting van Nederlandst:h-lnclië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 385 . 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-In<Aë tot vast
stelling van Afdeeling VII A (Haven van 
Makassar) van de begrooting van Ned,er
landsch-l ndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 386. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeuring 
vau het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-Indië tot vast
stelli ng van Afdeeling VII B (Emmaha
ven) van de begrooting van N ederlandsch
I ndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 387. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeur ing 
van het beslui t van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII C (Haven van 
Belawan) van de begrooting van Neder
landsch- l ndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 388. 
25 J uli 1932. WET, houdende goedkeuring 

van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van Newerlandsch-l ndië tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling IX 
van de begrooting van Nederlandsch!I ndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 389 . 

25 J uli 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van Newerlandsch-I ndië tot wijzi 
g ing en aanvulling van Afdeeling IX A 
van de begrooting van N ederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 390. 

25 J uli 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-Indië tot wijzi
g ing en aanvulling van Afdeeling IX B 
van de begrooting van Nederlandsch- I ndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 291. 

25 J uli 1932. WET, houdende nadere wijzi
g ing en aanvulling van de Indische Comp
tabi li teitswet 1925 (N ede1-landsch Staais
blad n°. 328; l n<lÁsch Staatsblad n°. 448) 
en wijziging van de Indische B edrij venwet. 

W ij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschelijk is de Indische Comptabil i
teitswet 1925 (N ederlandsch Staatsblad n°. 
328; I ndisch Staatsblad n°. 448) , l aatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1929 (Nede,·
landsch Staatsblad n°. 351 ; I ndisch Staatsblad 
n°. 197), nader te wijzigen en aan te vullen, 
zoomede artikel 24 der Indische Bedrijvenwet 
door eene nieuwe regel ing te vervangen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Comptabi li teitswet 1925 

(N ederlandsch Staatsblad n°. 328; Indisch 
Staatsblad n°. 448), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 24 Jun i 1929 (Nederlandsch Staats
blad n°. 351; I ndisch Staatsblad n°. 197 ), 
wordt nader gewij zigd en aangevuld als volgt : 

I. Van artikel 8 wordt punt a, ten 2e, ge
lezen: 

de belastingen en andere middelen van in
komst, gedurende het d ienstjaar ontvangen, 
behoudens de uitzondering vermeld bij arti
kel 8a. 

IL Tusschen de arti kelen 8 en 9 wordt een 
nieuw a rtikel opgenomen , luidende : 

Art. 8a. 1. Voor de belastingen, welke voor
komen op kohieren van aanslag, wordt als ont
vangst va n een dienstjaar verantwoord de op 
den voet van dit artikel berekende zu ivere op
brengst over het dienstjaar. 

2. Onder de zuivere opbrengst over een 
dienstjaar wordt verstaan het bedrag der inge
volge dit arti kel tot het di enstjaar behoorende 
belastingen . verminderd met het bedrag der 
ingevolge dit artikel tot het dienstjaar behoo
rende verminderingen, ontheffingen, terugga
ven of vrij stellingen en afschr ijvingen. 

3. Tot den dienst van een jaar behooren 
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de belastingen, in het dienstjaar verschuldigd 
geworden, waarvan de kohieren zijn vastge
steld vóór de afsluiting van het dienstjaar, 
a lsmede de belastingen, verschuldigd geworden 
in reeds afgesloten dienstjaren, waarvan de 
kohieren in het dienstjaar zijn vastgesteld. 

4. De verminderingen, ontheffingen, terug
gaven of vrijstellingen en afschrijvingen be
hooren tot het dienstjaar, waarin de belasting 
verschuldigd is geworden, voor zoover zij aan 
de kantoren, belast met de belastingadmi
nistratie, zijn geboekt vóór de afsluiting van 
het d ienstjaar; voor zoover zij belastingen be
treffen, verschuldigd geworden in reeds afge
sloten dienstjaren, behooren zij tot het dienst
jaar, waarin de boeking aan die kantoren 
pi aats heeft. 

5. Worden ten bate van den Lande opcen
ten geheven op de hoofdsom van kohierbelas
tingen, dan worden de bepalingen van de 
vorige leden van dit artikel afzonderlijk op de 
hoofdsom en op die opcenten toegepast. 

III. Het derde lid van artikel 17 wordt 
gelezen: 

Het bedrag der teruggaven van belastingen, 
niet vallende onder artikel 8a, wordt gebracht 
in mindering van de gelijksoortige ontvang
sten van het jaar, waarin de teruggave heeft 
plaats gehad. 

IV. Na de artikelen 55, 58 en 78 worden 
onderscheidenlijk ingelascht: 

Art. 55a. De Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië is bevoegd, overeenkom
st ig regelen in hare instructie te stellen, ter 
plaatse, waar zich 's Lands gelden en goederen 
bevinden en waar boekhouding en administra
tie daarvan worden gevoerd, in alle bureelen 
van den openbaren Landsdienst en in alle 
andere Lan<lsinrichtingen de inlichtingen te 
doen inwinnen en de opnemingen van gelden 
en goederen a lsmede de onderwekingen van 
boeken, rekeningen, verantwoordingen, bewijs
stukken en verdere bescheiden te doen ver
richten, welke zij noodig acht voor het uitvoe
ren van hare taak. 

Art. 58a. De Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië is bevoegd, in verband 
met de haar opgedragen taak aan de Staten
Generaal en den Volksraad zoodanige mede
deelingen te doen als zij in 's Lands belang 
noodig oordeelt. 

Art. 78a. Maakt de Algemeene R ekenka
mer in ederlandsch-Indië gebruik van de 
bevoegdheid, haar bij artikel 55a dezer wet 
verleend, dan kan zij aan comptabelen onthef
fing verleenen van de verplichting om reke
ningen aan haar in te zenden. 

In dat geval geschiedt de vervolging van die 
comptabelen op grond van de uitkomsten der 
van wege de Algemeene Rekenkamer ingestel
de onderzoekingen ter plaatse, dan wel van 
de door haar van het admin istratief gezag ont
vangen processen-verbaal of andere mededee
lingen betreffende hun comptabel beheer. 

V. H et eerste lid van artikel 59 wordt ge
lezen : 

De wijze Yan eedsaflegging en a l, wat verder 
de samenstelling en instructie dar Algemeene 
Rekenkamer in N ederlandsch-Indië betreft, 
wordt bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld in overeenstemming met deze wet. 

VI. In het eerste lid van artikel 80 worden 
tussohen de woorden "tegen die" en "veran
deringen" en tussohen de woorden "gemaakte" 
en "veranderingen" ingelascht de woorden 
,,bedenkingen of". 

2. A1·tikel 24 der Indische Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1927, n°. 174, I ndisch Staatsblad 
1927, n°. 419) wordt gelezen als volgt: 

1. De Algemeene Rekenkamer in Neder
landsch-Indië houdt voor zooveel noodig en 

. mogelijk ter plaatse, waar gelden en goederen 
van Landsbedrijven zich bevinden en waa,· 
boekhouding en administrat ie daarvan worden 
gevoerd, toezicht op de juistheid der bedragen, 
welke ten bate en ten laste van het bedrijf 
worden gebracht. Zij za l bij haar onderzoek 
de bewijsstukken aannemen, zooals die bij den 
handel gebruike lijk zijn . 

2. Alle bewij zen en bescheiden, van welken 
aard ook, tot de boekhouding en administratie 
van Landsbedrijven behoorende, blijven berus
ten ter plaatse, voor elk Landsbedrijf aange
wezen door het betrokken departementshoofd, 
behoudens tijdelijke overbrenging naar de bu
reelen der Algemeene Rekenkamer, indien 
zulks door haar voor haar onderzoek in bij
zondere gevallen noodzakelijk wordt geacht. 

3. De comptabelen bij Landsbedrijven zenden 
van het door hen gevoerd beheer geen reke
ningen in aan de Algemeene Rekenkamer. De 
vervolging van die comptabelen geschiedt op 
de wijze als bepaald voor niet tot Landsbedrij
ven behoorende comptabelen, aan wie de Al
gemeene Rekenkamer ontheff ing heeft ver
leend van de verplichting tot het inzenden van 
rekeningen van hun beheer. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der dagteeke
ning van het Staatsblad 'van N ederlandsch
l ndië, waarin zij is opgenomen, met dien ver
stande, dat de bepalingen van de artikelen 8 
en 17 van de Indische Comptabiliteitswet on
gewijzigd van kracht blijven voor op kohieren 
van aanslag voorkomende belastingen, welke 
vóór 1931 verschuldigd zijn geworden. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten J ui i 1932. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Koloniën, De Graaf f. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1932.) 

s. 392. 

25 J,di 1932. WET, houdende bekrachtiging 
van twee door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch- l ndië krachtens artike l 
93, eerste lid , van de Indische Staatsrege
ling vastgestelde ordonnanties. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van het eerste lid van arti kel 
93 van de Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnanties van 5 Maart 1932(/ndisch Staats
blad n°. 91) en van 9 April 1932 (Indisch 
Staatsblad n°. 140), strekkende tot buiten
werkingstelling van art ikel 16 der Indische 
Comptabiliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 
1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, n° . 
448) ten opzichte van de in die ordonnanti eö 
genoemde regeling tot invoering van een cri-
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sisheffing 1932 op het inkomen en tot verhoo
ging van den accij ns op gazoline, petroleum
benzine, enz. in N eáJerlamdsch-l nilië en op het 
Inlandsch gedistill eerd op Java en Mad.o era; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig a rt ikel. 

De met toepassing van het eerste I id van 
artikel 93 van de Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnanties van 5 Maart 1932 (In
disch Staatsblad n°. 91) en van 9 April 1932 
(I ndisch Staatsblad n°. 140 ), strekkende tot 
buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabili te itswet (N ed.e1-landsch 
Staatsblad 1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 
1925, n° . 448) ten opzichte van de in die or
dor nanties genoemde regelingen tot invoering 
va i. een cr isisheffing 1932 op het inkomen en 
tot verhooging van den accijns op gazoline, 
petroleumbenzine, enz. in Nederlandsch-l ndië 
en op het Inl andsch gedistill eerd op J ava en 
M ...doera, worden bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Z inal, den 25sten J uli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloni ën, De Graaf f. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1932.) 

S 393. 

25 Juli 1932. WET, houdende voorziening in 
de behoefte aa n geldmiddelen in verband 
met de aflossing van de ederlandsch-In
dische pond sterling-leeningen 1921 C en 
1923 B . 

Wij \VJLHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 
dat N ederlarulsch-l ndië voor de aflossing 

van ile ederl andsch-Indische leening 1921 C, 
ui tgegeven krachtens de N ederlandsch-Indische 
Leeningwet 1921 (Staatsblad 1921 n°. 798) , 
gewijzigd bij de wet van 29 Nov~mber 1922 
(Staatsblad 1922, n°. 607), en van de N eder
landsch-Indische leerung 1923 B, uitgegeven 
krachtens de ederlandsch-Indische Leening
wet ln3 (Staatsblad n°. 248), van De N eder
l andsche Bank N. V ., gevestigd te Amsterdam, 
en van De J avasche B ank, gevestigd te Ba
tavia, ponden ste rling op latere levering heeft 
gekocht en 

dat de wijze behoort te worden geregeld, 
waarop, in afwijking van a,·ti kel 23 der Indi
sche Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad n°. 
328), zal , moeten worden voorzien in de be
hoefte aan de geldmiddelen, benoodigd voor 
de betaling der gekochte pondén sterling; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt bevoogd verklaard, om met afwijking 
van artikel 23 der Indische Comptabili teitswet 
aan Onzen Minister van Koloniën oen afzon
derlijk cred iet te openen tot een zoodanig be
drag als noodig is om op een igen datum in 
1933 of daarna, waarop krachtens de ter zake 
gesloten leeni ngscontracten algeheele aflossing 
van de Nederlandsch-Indische pond sterling
leen ii:igen 1921 C en 1923 B toegelaten is, de 
betalmg te kunnen doen pl aats vinden van de 
ponden sterling, welke voor die aflossing noo
dig zijn. 

2. Bij de berekening van bedoeld bedrag 
wordt het pond ster] ing tot guldens herleid 

volgens den koers van den dag van a flossing, 
met dien verstande, dat voor wat betreft de 
door Nederlandsch-l ndië van De N ederland
sche Bank en van De J avasche Bank gekoch te 
ponden sterling de koopprijs niet lager zal zij n 
dan f 9. 25 en niet hooger dan f 9 .45 per pond 
sterling. 

2. 1. Ter voldoen ing aan de ingevolge arti
kel 1 ontstane schuld aan het Rijk kan Onze 
Minister van Koloniën schuldbewijzen ten laste 
van Nederland.sch-l ndië te gelde maken op zoo
danige voorwaarden, dat de uitgaven voor 
rente en afl ossing in totaal niet meer bedragen 
dan hetgeen verschuldi gd zou zijn geweest, 
indien n iet tot algeheele a floss ing van het 
uitstaand bedrag der N ederlandsch-Indische 
pond sterl ing- leen ingen 1921 C en 1923 B ware 
overgegaan. Hierbij wordt rekening gehouden 
met den koers van het pond ster! ing ten tijde 
van de vaststelli ng der voorwaarden van tegel
demaking der nieuwe leening. 

2. Voor het overige gelden voor de in het 
vorig lid bedoelde tegeldemaking de bepalin
gen van de Nededandsch-lnd ische Conversie
Leeningwet 1931 (Staatsblad 1931, n°. 274). 

3. 1. Zoolang de ingevolge artikel 1 ont
stane schuld aan het Rijk niet door een op den 
voet van art ikel 2 uitgegeven nieuwe geldlee
ning ten laste van Nederlarulsch- l ndië is ge
delgd, zal die schuld worden afgelost in jaar
lijksche termijnen van tenminste één dertigste 
van het oorspronkelijk nominaal bedrag der 
N ederlandsch-Indische pond ster! ing-leeningen 
1921 C en 1923 B , dit bedrag tot gu ldens her
leid overeenkomstig het bepaalde in a rtikel 1, 
tweede lid. 

2. In het geval dat door de uitgifte van een 
nieuwe geldleening ten laste van Nede1·. 
landsch-l ndië slechts een gedeelte van de 
schuld aan het Rijk zal zijn gedelgd, wordt 
het minimum-bedrag van de jaarlijksche aflos
singen van het overblijvend gedeelte naar 
evenredigheid verminderd. 

4. Onze Minister van Financiën zal in het 
voorschot aan de Indische kas, bedoeld in 
artikel 1 van deze wet, mogen voorzien door 
uitgifte of beleèning van bewijzen van vlotten
de schuld, met inachtnem ing van de daarom
trent bestaande en nog vast te stell en wette
lijke bepali ngen. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Zinal , den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Kol oniën, D e Graaf f. 

D e M inister van Financiën, De Ge e r: 
(Uitgeg . 17 Aug. 1932.) 

s. 394. 

25 J uli 1932. WET, houdende intrekking van 
de wet van den 23sten Juni 1913, tot in
steil ing van een Fonds ter verbete ring van 
de kustverded iging (Staatsblad n°. 309). 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat geen verdere uitvoering zal worden gege
ven aan de in de Wet van den 23sten Juni 
1913, tot instelling van een F onds ter verbe
tering van de kustverdediging (Staatsblad n°. 
309) in artikel 1 genoemde werken en voor
zieningen; 
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Zoo is het, dat V,'ij , den Raad rnn State, enz. 
Eenig arti kel. 

De wet van den 23sten J uni 1913, tut in
ste lling van een F onds ter verbetering van de 
kustverdediging (StaatS'blad n°. 309) is inge
trokken, met dien verstande, dat deze wet 
a lsnog toepassing zal vinden met betrekking 
tot de afwikkeling van de diensten van 1931 
en 1932. H et bat ig slot van de rekening van 
inkomsten en uitgaven van het in artike l 2 
van genoemde Wet bedoelde fonds za l ten 
bate van 's Rijks middelen worden gebracht. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, L. N. Dec k e r s. 

De llfinist er van Financiën, D e Ge e r. 
(Uitgeg. 19 Aug. 1932.) 

s. 395. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het op 27 Juli 1929 te Genève ge
sloten Verdrag voor de verbetering van 
het lot der gewonden en zieken, zich be
vindende bij de legers te velde. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 27 Juli 1929 te Genève gesloten 
Verdrag voor de verbetering van het lot der 
gewonden en zieken, zich bevindende bij de 
legers te velde, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

H et op 27 Juli 1929 te Genève gesloten 
Verdrag voor de verbetering van het lot der 
gewonden en zieken, zich bevindende bij de 
legers te velde, dat in afdruk nevens deze 
wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minist e,· van Buitenlandsche Zaken, 

B e e 1 a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Minister van Defensie, L. N . Dec k e r s. 

De Ministe,· van Justiti e, J. Do n n e r. 
D e M inister van Koloniën, D e Graaf f. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1932.) 

CONVENTION DE GENÈVE 
11our l'amélloratlon du sort des blessés et 
des malades dans les armées en campagne, 

du 27 julllet 1929. 

Le Prés ident du Reich Alleman<{ Ie Prési
d ent des Etats-Unis d'Amérique, Ie Prés ident 
Fédéral de la République d'Autriche, Sa Ma
jesté Ie Roi des Belges, Ie Président de la 
République de Bolivie, Ie Président de la 
République des Etats-Unis du Brési l, Sa Ma
jesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d'Irl ande et 
des Territoires Britann iques au delà des Mers, 
Empereur des Indes, Sa Majesté Ie Roi des 
Bulgares, Ie Président de la République du 
Chili, Ie Prés ident de la République de Chine, 
Ie Président de la R épublique de Colombie, 
Ie Président de la R épublique de Cuba, Sa 

Majesté Ie Roi de Danemark et d'Islande, Ie 
Président de la R épublique Dominicaine, Sa 
Majesté Ie Roi d'Egypte, Sa Ma jesté Ie Roi 
d'Espagne, Ie Président de la R épublique 
d'Estonie, Ie Président de la R épubl ique de 
Finlande, Ie Président de la R épublique Fran
çaise, Ie Président de la R épublique H elléni
que , Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur 
de la H ongr ie, Sa Majesté Ie Roi d' Italie, Sa 
Majesté l'Empereur du J apon, Ie Président 
de la République de Lettonie, Son Altesse 
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, 
Ie Président des Etats-Unis du Mexique, Ie 
Président de la République de Nicaragua, Sa 
Majesté Ie Roi de Norvège, Sa ]).1ajesté la 
Reine des Pays-Bas, Sa Majesté Impériale Ie 
Shah de Perse, Ie Président de la République 
de Pologne, Ie Président de la République 
Portugaise, Sa Majesté Ie R oi de Roumanie, 
Sa Majesté Ie Roi des Serbes, Croates et 
Slovènes, Sa Majesté Ie Roi de Siam, Sa 
Majesté Ie Roi de Suède, Ie Conseil Fédéral 
Suisse, Ie Président de la R épublique Tchéco
slovaque, Ie P résident de la Républ ique Tur
que, Ie Président de la République Orientale 
èle !'Uruguay, Ie P résident de la République 
des Etats-Unis de Vénézuéla, 

également animés du désir de diminuer , 
autant qu'il dépend d'eux, les maux insépara
bles de la guerre et voulant, dans ce hut, per
fectionner et compléter les dispositions con-
venues à Genève, Ie 22 août 1864 et Ie 6 
juille t 1906, pour l'amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées en 
campagne, 

ont résolu de conclure une nouvelle Con
vention à eet effet, et ont nommé pour leurs 
Plénipotentia ires, savoir : 

Le Président du Reich Allemand: 
S. Exc. M . Edmund Rhomberg, Dr. en Droi t, 

Ministre en disponibilité; 

Le Président des Etats-Unis d' Amérique: 
L'Honorable Eliot Wadsworth , ancien Secré

taire adjoint de la Trésorerie, 
S. Exc. l'Honorable Hugh R. Wilson, Envoyé 

extraordina ire et Ministre plénipotentiaire 
des Etats-U nis d' Amérique à Berne; 

Le Président F édéral de la Répnblique 
d' Autriche: 

M. Marc Leitrnaier, Dr. en Droi t, Conseiller 
ministériel à la Chancellerie fédérale, Dé
partement des Affaires étrangères; 

Sa Majesté Ie Roi des Belges: 
M. Paul Demolder, Général Major Médecin, 

Commandant du Service de Santé de la lre 
Circonscription mi li ta ire, 

M. Joseph de Ruelle, Jurisconsulte du Mi
nistère des Affaires étrangères; 

Le Président de la République de Bo
livia: 

S. Exc. M. Alberto Cortadellas, M inistre
Rés ident de Bolivie à Berne; 

Le président de la République des Etats
Unis du Brésil: 

S . Exc. M. R aoul de Rio-Branco, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
du Brésil à Berne; 
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Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des Territoires Britanni
ques au delà des Mers, Empereur des 
Indes: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute partie de !'Em
pire Britannique non membre séparé 
de la Société des Nations: 

Le Très Honorable Sir Horace Rumbold, 
G.C.M.G., M.V.0., Ambassadeur de Sa M a
jesté Britannique à Berlin; 

Pour Ie Dominion du Canada: 
M. Walter Alexandre Riddell, Conseiller per

manent du Gouvernement canadien auprès 
de la Société des Nations; 

Pour Ie Commonwealth d' Australie: 
S. Exc. M. Claud Russell, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté Britannique à Berne; 

Pour Ie Dominion de la Nouvelle
Zélande: 

S. Exc. M. Claud Russell , Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté Britannique à Berne; 

Pour l'Union de l'Afrique du Sud: 
M. Eric Hendrik Louw, Haut-Commissaire de 

l'Union de l'Afrique du Sud à Londres; 
Pour l 'Etat Libre d'Irlande: 

J\II. Sean Lester, Représentant de l'Etat Libre 
d'Irlande auprès de la Société des Nations; 

Poud !'Inde: 
-S. Exc. M. Claud Russell , Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté Britannique à Berne; 

Sa Majesté Ie Roi des Bulgares: 
M. Dimitri Mikoff, Chargé d'Affaires de 

Bulgarie à Berne, Représentant permanent 
du Gouvernement bulgare auprès de la So
ciété des Nations, 

M. Stéphane N. Laftchieff, Membre du Con
seil d' Administration de la Croix-Rouge 
bul gare; 

Le Président de la République du Chili: 
M. Guillermo Novoa-Sepulveda, Colonel, At

taché militaire près la Légation du Chili à 
Berlin, 

M. Dario Pulgar-Arriagada, Capitaine du 
Service de Santé; 

Le Président de la République de Chine: 
1'.I. Chi Yung Hsiao, Chargé d'Affaires p. i. 

de China à Berne; 
Le Président de la République de Co

lombie: 
S . Exc. M. Francisco José de Urrutia, Envoyé 

extraordina ire et Ministre plénipotentiaire 
de Colombie à Berne; 

Le Président de la République de Cuba: 
S . Exc. M. Carlos de Armenteros y de Car

denas, Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire de Cuba à Berne, 

M. Carlos Blanco y Sanchez, Secrétaire de 
Légation, adjoint à la Délégation de Cuba 
auprès de la Société des Nations; 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark et d'Is
lande: 

Pour, Ie Danemark: 
S. Exc. M. Harald de Scavenius, Chambel

lan, Envoyé .extraordinaire et Ministre plé-

nipotentiaire de Danemark en Suisse et aux 
Pays-Bas, ancien Ministre des Affaires 
étrangères, 

M. Gustave M. Rasmussen, Chargé d'Affaires 
p. i. de Danemark à Berne; 

Le Président de la République Domini
caine: 

M. Charles Ackermann, Consul de la Répu
blique Dominicaine à Genève; 

Sa Majesté Ie Roi d'Egypte: 
M. Mohammed Abdel Moneim Riad, Avocat 

au Contentieux de l'Etat, Professeur de 
Droit international à l'Ecole militaire du 
Caire, 

M. Henri Wassif Simaika, Attaché de la Lé
gation Royale d'Egypte à Rome; 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne : 
S. Exc. M. Ie Marquis de la Torrehermosa, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire d'Espagne à Berne; 

Le Président de la République d'Estonie: 
M. Hans Leesment, Dr. en Médecine, Prési

dent de la Croix-Rouge estonienne; 

Le Président de la République de Fin
lande: 

M. A. E. Martola, Lieutenant-Colonel, At
taché militaire près la Légation de Finlande 
à Paris; 

Le Président de la République Fran
çaise: 

S. Exc. M. Henri Chaissain de Marcilly, Am
bassadeur de France à Berne, 

M. J ean Du Sault, Conseiller de !'Ambassade 
de France à Berne; 

Le Président de la République Helléni
que: 

M. Raphael Raphael, Chargé d'Affaires p. i. 
de Grèce à Berne, 

M. Sophocle Venizelos, Lieutenant-Colonel, 
Attaché militaire près la Légation de Grèce 
à Paris; 

Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur 
de la Hongrie: 

S. Exc. M . Paul de Hevesy, Ministre-Rési
dent, Délégué permanent du Gouvernement 
Royal auprès de la Société des Nations ; 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
M. Giovanni Ciraolo, Sénateur du Royaume; 

Sa Majesté l'Empereur du Japon : 
S. Exc. M. Isaburo Yoshida, Envoyé extraor

dinaire et Ministre plénipotentiaire du J a
pon à Berne, 

M. Sadamu Shimomura, Lieutenant-Colonel, 
M. Seizo Miura, Capitaine de Frégate, At

taché na val près !' Ambassade du Japon à 
Paris; 

Le Président de la République de Let
tonie: 

S . Exc. M. Charles Duzmans, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire de Let
tonie près S. M. Ie Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes, Délégué permanent auprès de 
la Société des Nations, 

S. Exc. M . Oskar Voit, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de Lettonie en 
Suisse, en Allemagne, en Hongrie et aux 
Pays-Bas; 
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Son Al tesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Charles Vermaire, Consul du Grand
Duché à Genève; 

Le Président des Etats-Unis du Mexique: 
S. Exc. M. Francisco Castillo Nájera, Général 

Médecin , Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire du Mexique à Bruxelles ; 

Le Prés ident de l a R épublique de Ni
caragua: 

M. Antoine Sottile, Dr. en Droit, Délégué 
permanent de Iicaragua auprès de la So
ciété des N ations; 

Sa Maj sté le Roi de Norvège: 
. Exc. M. Johannes Irgens, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire de Nor
vège à Berne, Rome et Athènes, 

M. Jens Christian Meinich, Commandant d'In
fanterie, Secrétaire général i:le la Croix
Rouge norvègienne; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
S. Exc. M. Willem Isaac Doude van Troost

wijk, Envoyé extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire des Pays-Bas à Berne, 

M. Johan Carl Diehl , Major-Général, Méde
cin Inspecteur général du Service de Santé 
de l 'Armée, Vice-Président de la Croix
Rouge néerlandaise, 

M. Jacob H arberts, Commandant à l'Etat
Major général, Professeur à l'Ecole supé
rieure de Guerre; 

Sa M ajesté Impériale Ie Shah de P erse: 
S. Exc. M . Anouchirevan Khan Sepahbodi , 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de Perse à Berne; 

Le Pré ident de la République de P o
logne: 

M. Joseph Gabriel Pracki, Colonel Médecin, 
M. W. J erzy B abecki, Lieutenant-Colonel ; 

Le Prési dent de la République Portu
gaise: 

S. Exc. M. Vasco de Quevedo, Envoyé extraor
dina ire et Ministre plénipotentiaire de Por
tugal à Berne, 

M. Francisco de Calheiros e Menezes, Premier 
Secrétaire de Légation; 

Sa M ajesté Ie Roi de Roumanie: 
S. Exc. M . Michel B. Boeresco, Envoyé 

exttaordina ire et Ministre plénipotentiaire 
de Roumanie à Berne, 

M. Eugène Vertejano, Colonel, Officier cl'Etat
Major; 

Sa Ma jesté Ie Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes: 

S . Exc. M. Ilij a Choumenkovitch, Envoyé 
extraord ina ire et Ministre plénipotentiaire 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
à B erne, Délégué permanent auprès de la 
Société des N ations ; 

Sa Majesté Ie Roi de Siam: 
S. A. S. Ie Prince Varnvaidya, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Siam à Londres; 

Sa Majesté Ie R oi de Suède: 
S. Exc. M. Karl I van Westman, Envoyé 

extraordinaire et Minjstre plénipotentiaire 
de Suède à Berne; 

Le Con e i] F édéral Suisse : 
M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire, 

Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique fédéral, 

M. Carl Hauser, Colonel des Troupes sani
taires, Médecin en Chef de l'Armée, 

M. Anton Züblin, Colonel d'Infanterie en 
disponibilité, Avocat, 

M. Roger de la Harpe, Lieutenant-Colonel des 
Troupes san itaires, Médecin, 

M. Dietrich Schindler, M a jor de la Justice 
militaire, Professeur de Droit international 
à l'Univers ité de Zurich; 

Le Président de la République Tchéco
slovaque: 

S. Exc. M. Zdenèk Fierlinger, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire de Tché
coslovaquie à Berne; 

Le Président de la R épublique Turque: 
S. Exc. Hassan Bey, Vice-Prés ident de la 

Grande A semblée nationale de Turquie, 
Vice-Président du Croissant-Rouge turc, 

S . Exc. Nusret Bey, Prés ident du Conseil 
d'Etat de la République, 

Le Professeur Aki] Moukhtar Bey, Dr. en 
Médecine, 

Le Dr. Abdulkadir Bey, Lieutenant-Colonel, 
Médecin militaire, Professeur à l'Ecole d'Ap
plication et à l'Hópital de Gulhane; 

Le Président de la République Orien
tale de l'Urugay: 

S. Exc. M. Al fredo de Castro, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire d'Uru
guay à Berne; 

Le Président de la République des 
Etats-Unis de Vénézuéla: 

S . Exc. M. Caracciolo Parra-Pérez, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Vénézuéla à Rome, 

M . Ivan Manuel Hurtado-Machado, Chargé 
d'Affaires p. i. de Vénézuéla à Berne ; 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due for
me, sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER. 

Des blessés et 1les m a la des. 

Article premier. Les militaires et les autres 
personne offiq_iel,1ement attachées aux ar~ées 
qui seront bie ses ou malades devront etre 
respectés et prntéges en toutes circonstances; 
ils seront traités avec humanité et soignés, 
sans distinction de national ité, par Ie bell i
gérant qui les aura en son pouvoir. 

Toutefois, Ie belligérant, obligé d'abandon
ner des blessés ou des malades à son adver
saire, laissera avec eux, autant que les exi
gences militaire Ie permettront, une partie 
de son personnel et de son matériel sanitaires 
pour contribuer à les soigner. 

Art. 2. Sous réserve des so i ns à leu r four 
ni r en vertu de l 'article précédent, les blessés 
et les malades d'une armée tombés au pouvo ir 
de l'autre belligérant seront prisonniers de 
guerre et les règles générales du droit des 
gens concernant les prisonniers leur seront 
appl icables. 

Cependant, les belligérants resteront libres 
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de stipuler, en faveur des prisonniers blessés 
ou malades et au delà des obligations existan
tes, telles clauses qu'ils jugeront utiles. 

Art. 3. Après chaque combat, l'occupant 
du champ de bataille prendra des mesures 
pour rechercher les bléssés et les morts et 
pour les protéger contre Ie pillage et les mau
Ya is traitements . 

Toutes les fois que les circonstances le per
mettront, un arm istice local ou une interrup
tion de feu seront convenus pour permettre 
l'enlèvement des blessés restés entre les lignes. 

Art. 4. Les belligérants se feront connaître 
réciproquement, dans Ie plus bref délai pos
sible, les noms des blessés, des malades et des 
morts recueil] is ou découverts, ainsi que tous 
les éléments propres à les identifier. 

lis établiront et se transmettront les actes 
de décès. 

lis recueill eront et s'enverront également 
tous les objets d'un usage personnel trouvés 
ur les champs de bataille ou sur les morts , 

notamment l a moiti é de leur plaque d'iden
t ité , l'autre moitié devant rester attachée au 
cadavre. 

li s veilleront à ce que l'inhumation ou 
l'incinération des morts soit précédée d'un 
examen attentif et, si possible, médical des 
corps, en vue de constater la mort, d' établir 
l'identité et · de pouvoir en rendre compte. 

lis veilleront, en outre, à ce qu'ils soient 
enterrés honorabl ement, que leurs tombes 
soient respectées et puissent toujours être re
trouvées. 

A eet effet et au début des hostil i tés, ils 
organiseront officiellement un service des tom
bes en vue de rendre possible des exhumations 
éventuelles et d'assurer l'identification des 
cadavres, que! que soit !'emplacement succes
s if des tombes. 

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la 
liste des tombes et celle des morts ensevelis 
dans leurs c imetières et ailleurs. 

Art. 5. L' autori té militaire pourra faire 
a ppel au zèle charitable des habitants pour 
recueill ir et soigner, sous son controle, des 
blessés ou des malades des armées, en accor
dant aux personries ayant répondu à eet appel 
une protection spéciale et certaines facilités. 

CHAPITRE II. 

Des formatlon s et des établlssements 
sanitaire!!. · 

Art. 6. Les formations sanitaires mobiles, 
c'est.à-d ire celles qui sont destinées à accom
pagner les armées en campagne, et les éta
bl issements fixes du service de santé seront 
respectés et protégés par les belligérants. 

Art. 7. La protection due aux form ations 
et établissements sanitaires cessera si !'on en 
use pour commettre des actes nuisibles à l'en
nemi. 

Art. 8. N e seront pas considérés comme 
étant de nature à priver une formation ou un 
é tabl issement sanitaire de la protection as
surée par l'articl e 6: 

1. Ie fait que Ie personnel de la formation 
ou de l' établissem ent est armé et qu'il use de 
ses armes pour sa propre défense ou celle de 
ses blessés et de ses m alades; 

2. Ie fait qu'à défaut d'infirmiers armés, 
la formation ou l'établ issement est gardé pal' 
un piquet ou des sentinell es; 

3. Ie fa it qu'il est trouvé dans la formation 
ou l'établissement des armes portatives et de& 
munit ions retirées aux blessés et aux malades 
et n' ayant pas encore été versées au service 
com pétent; 

4. le fait que du personnel et du matériel 
du service vétérinaire se trouvent dans la 
formation ou l'établissement, sans en faire 
partie intégrante. 

CHAPITRE III. 

Du personnel. 
Art. 9. Le personnel excl usi vement affecté 

à l'enlèvement, au transport et au tra itement 
des blessés et des m alades, ainsi qu'à l'ad
ministration des form ations et des établ isse
ments sanitaires, les aumóniers attachés aux 
armées, seront respectés et protégés en toutes 
circonstances. S'ils tomberit entre les mains 
de l'ennemi, il s ne seront pas traités comme 
prisonniers de g1<erre. 

Les militaires spécialement instruits pour 
être, Ie cas échéant, employés comme infir
miers ou brancardiers auxiliaires à l 'enlève
m ent, au transport et au traitement des bles
sés et des malades, et munis d'une p ièce 
d'identité, seront au bénéfice du même réi:-ime 
que Ie personnel sanitaire permanent, s'i ls 
sont capturés pendant qu'ils rempl issent ces 
fonctions. 

Art. 10. E st assimilé au personnel visé à 
l'alinéa ler de l'article 9 Ie personnel des 
sociétés de secours volontaires, dûment re
connues et a utorisées par leur Gouvernement 
qui sera employé aux mê mes fonctions que 
celles du personnel visé au dit alinéa, sous la 
réserve que Ie personnel de ces sociétés sera 
soumis aux lois et 1·èglements milita ires . 

Chaque Haute ;E'artie Contractante notifiera 
à l'autre, soit dès Ie temps de paix, soit à 
!'ouverture ·ou au cours des hostili tés, en tout 
cas avant tout emploi effectif , les noms des 
sociétés qu'ell e aura a utorisées à prêter leur 
concours, sous sa responsabilité , a u service 
sa nitaire officie] de ses armées. 

Art. ll. Une société reconnue d'un pays 
11eutre ne pourra prêter Ie concours de son per
sonnel et de ses formations sanita ires à un 
belligérant qu'avec l'assentiment préalable de 
son propre Gouvernement et l'autorisation du 
belligérant lui-même. 

Le bell igérant qui aura accepté Ie secours 
sera tenu , avant tout emploi, d' en faire l a 
notification à l'ennemi . 

Art. 12. Les personnes dés ignées dans les 
articles 9, 10 et 11 ne pourront être retenues 
après qu'elles seront tombées au pouvoir de 
1 a partie ad verse. 

Sauf accord contraire, elles seront renvoyées 
au belligérant dont ell es relèvent dès qu'une 
voie sera ouverte pour leur retour et que les 
exigences mil itaires Ie permettront. 

En attendant leur renvoi, elles continueront 
à remplir leurs fonctions sous la direction de 
la partie adverse; ell es seront de préférence 
affectées aux soins des blessés et des malades 
du bell igérant dont ell es relèvent. 
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A leur départ, elles emporteront les effets, 
les instruments , les armes et les moyens de 
transport qui leur appartiennent. 

Art. 13. Les belligérants assureront au 
personnel visé par les articles 9, 10 et 11 , pen. 
dan t qu' il sera en leur pouvoir, Ie même entre
tien, Ie même logement, les mêmes allocations 
-et la même solde qu'au personnel correspon
•dant de leur armée. 

Dès Ie début des hostilités, ils s'entendront 
au sujet de la correspondance des grades de 
Jeur personnel san ita ire . 

CHAPITRE IV. 

Des bätJments et du rnatérlel. 

Art. 14 . Les formations sanitaires mobiles, 
quelles qu'el les soient, conserveront, s i elles 
tombent au pouvoir de la partie adverse, leur 
matér iel, leurs moyens de transport et leur 
personnel conducteur. 

Toutefois, l'autorité militaire compétente 
aura la faculté de s'en servir pour les soins 
des blessés et des malades; la restitution aura 
lieu dans les conditions prévues pour Ie per
sonnel sanitaire et, autant que possible, en 
même temps. 

Art. 15. Les bätiments et Ie matériel des 
établissements sanitaires fixes · de l'armée de
meureront soumis aux lois de la guerre , mais 
ne pourront être détournées de leur emploi 
tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et 
a ux malades. 

Toutefoi s, les commandants des troup-es 
<l'opérations pourront en disposer, en cas de 
nécessités mil itaires urgentes, en assurant au 
préalable Ie sort des blessés et des malades 
qui y sont traités. 

Art. 16. Les bätiments des sociétés de se
cours admises au bénéfice de la Convention 
seront considérés comme propiété privée. 

L e matériel de ces sociétés, que! que soit Ie 
]ieu ou il pourra se trouver, sera également 
considéré comme propriété privée. 

Le droit de réquisition reconnu aux belli
gérants par les lois et usages de la guerre 
ne s'exercera qu'en cas de nécessité urgente 
-et une fo is Ie sort des blessés et des malades 
..assuré. 

CHAPITRE V. 

Des transports sanltalres. 

Art. 17. Les véhicules aménagés pour les 
évacuations sanitaires circulant isolément ou en 
convoi seront traités comme les formations sa
nitaires mobil es, sauf Jes dispositions spéciales 
.suivantes: 

l;,e belligérant interceptant des véhicules de 
transport sanitaire, isolés ou en convoi, pour
l'a, si les nécessités militaires l 'exigent, les 
arrêter, disloquer Ie convoi, en se . chargeant, 
dans tous les cas, des blessés et des malades 
qu'il contient. Il ne pourra les utiliser que 
dans Ie secteur ou ils auront été interceptés et 
exclusivement pour des besoins sanitaires. Ces 
véhicules, une fois leur mission locale termi
née, devront être rendus dans les conditions 
prévues à l'article 14. 

Le p-ersonnel militaire préposé au transport 
et muni à eet effet d'un mandat régulier sera 

renvoyé dans les conditions prévues à l' article 
12 pour Ie p-ersonnel sanitaire, et sous réserve 
du dernier alinéa de l' article 18 . 

Tous les moyens de transport spécialement 
organisés pour les évacuations et Ie matériel 
d'aménagement de ces moyens de transport 
relevant du service de santé seront restitués 
conformément aux dispositions du chapitre IV. 

Les moyens de transport militaires, autres 
que ceux du service de santé, pourront être 
ca pturé , avec leurs attelages. 

Le personnel civil et tous les moyens de 
transport provenant de la réquisition seront 
soumis aux règles générales du droit des gens. 

Art. 18. Les appareils aéri ens utilisés com
me moyens de transport sanitaire jouiront de 
Ia protection de la Convention pendant Ie 
temps ou ils seront exclusivement réservés à 
l' évacuation des blessés et des malades, au 
transport du p-ersonnel et du matériel sani
ta ires. 

lis seront peints en blanc et porteront osten
siblement Ie signe distinctif prévu à l' article 
19, à cöté des couleurs nationales, sur leurs 
faces inférieure et supérieure. 

Sauf I icence spéciale et expresse, Ie survol 
de la ligne de feu et de la zone située en 
avant des grands postes médicaux de triage, 
a insi que, d'une manière générale, de tout 
territoire ennemi ou occupé par l 'ennemi sera 
interdit. 

Les apparei ls sanitaires aenens devront 
obéir à -toute sommation d'atterrir. 

En cas d' atterrissage ainsi imposé ou for 
tuit sur tenitoire ennemi ou occupé par l' en
nemi, les blessés et les malades, de même que 
Ie personnel et Ie matériel sanitaires, y com
pris l'appareil aérien, demeureront au béné
fice des dispositions de la présente Oonven
tion. 

Le _pilote, les manoeuvres et les opérateurs 
de télégraphie sans fil (T. S. F .) capturés 
se ront rendus, à la condition qu'ils ne soient 
plus utilisés, jusqu'à la fin des hostili tés, que 
dans Ie service sanita ire . 

OHAPITRE VI. 

Du slgne dlstlnctJf . 

Par hommage pour la Suisse, Ie signe hé
raldique de la croix rouge sur fond blanc, 
formé par interversion des couleurs fédérales , 
est maintenu comme emblème et s igne dis
t inctif du serv ice sanitaire des armées. 

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà , 
à la place de la croix rouge, Ie croissant rouge 
ou Ie !ion et Ie soleil rouges sur fond blanc 
comme signe distinctif, ces emblèmes sont éga
lement admis dans Ie sens de la présente Oon
vention. 

Art. 20. L'emblème figurera sur les dra
peaux, les brassards, ainsi que sur tout Ie 
matériel se rattachant au serv ice sanitaire, 
avec la p-ermission de l'autorité mi litaire 
compétente. 

Art. 21. Le personnel protégé en vertu des 
a.rticles 9, alinéa premier, 10 et 11 portera, 
fixé au bras gauche, un brassard muni du 
signe distinctif, délivré et timbré par une 
autorité militaire. 
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Le personnel visé à l 'article 9, a linéas 1 et 
2, sera pourvu d'une pièce d'idèntité consis
tant, soit en une inscription dans Ie livret 
mi li taire, soit en un document spécial. 

Les personnes visées aux articles 10 et 11 
qui n'ont pas d'uniforme militaire seront mu
nies par l'autorité militaire compétente d'un 
-certificat d'identité , avec photographie, attes
tant leur qua] ité de sanitaire. 

Les pièces d'identi té dev ront être uniformes 
•et du même modèle dans chaque armée. 

En aucun cas, Ie personnel sanitaire ne 
pourra être privé de ses insignes, ni des pièces 
,d'identité qui lui sont propres. 

En cas de perte, il aura le droit d'en obte
ni r des dupl icata. 

Art. 22. Le drapeau distinctif de la Con
vention ne pourra être arboré que sur les for
mations et les établissements sanitaires qu'elle 
ordonne de respecter et avec Ie consentement 
de l'autorité militaire. Dans les êtablisse
ments fixes , il devra et, dans les formations 
mobi les, il pourra être accompagné du dra
peau national du belligérant dont relève la 
formation ou l 'établ issement. 

Toutefois, les formations sanitaires tombées 
au pouvoir de l'ennemi n'arboreront que Ie 
drapeau de la Convention, aussi longtemps 
,qu'elles se trouveront dans cette situation. 

Les bell igérants prendront, en tant que les 
exigences militaires Ie permettront, les me
sures nécessaires pour rendre nettement visi
bles aux forces ennemies terrestres, aériennes 
et maritimes les emblèmes distinctifs signa
lant les formations et les établissements sa
nita ires, en vue d'écarter la possibilité de 
toute action agressive. 

Art. 23. Les formations sanitaires des pays 
neutres qui, dans les conditions prévues par 
l'article 11, auraient été autorisées à fournir 
leurs services devront arborer, avec Ie drapeau 
de la Convention, Ie drapeau national du hei
l igérant dont elles relèvent. 

Elles auront Ie droit, tant qu'elles prête-
1·ont leun, services à un belligérant, d'arbore r 
-également leur· drapeau national. 

Les dispositions du deuxième a linéa de l'ar
ticle précédent leur seront applicables. 

Art. 24. L'emblème de la croix rouge sur 
fond bl anc et les mots croix rouge ou croix de 
Genève ne pourront être employés, soit en 
temps de paix, soit en temps de guerre, que 
pour protéger ou désigner les formations et 
les établ issements sanitaires, Ie personnel et 
le matériel protégés par la Convention. 

Il en sera de même, en ce qui concerne les 
e mblèmes visés à l 'article 19, alinéa 2, pour 
Jes pays qui les emploient. 

D 'autre part, les sociétés de secours volon
taires visées à l' article 10 pourront faire 
usage, conformément à la législation natio
na le, de l'emblème distinctif pour leur acti
vité humanitaire en temps de paix. 

A titre exceptionnel et avec l 'autorisation 
expresse de l'une des sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil
Rouges) , il pourra être fait usage de l'em
blème de la Convention, en temps de paix, 
pour marquer !'emplacement de postes de se
cours exclusivement réservés à donner des 
soins gratu its à des blessés ou à des malades. 

CHAPITRE VIL 

De l'appllcatlon et de l'exécutlon de la 
Conventlon. 

Art. 25. Les dispositions de la présente 
Convention seront respectées par les Hautes 
Parties Contractantes en toutes c irconstances. 

Au cas ou, en temps de guerre, un belligé
rant ne serait pas partie à la Convention, ses 
dispos itions deme ureront néanmoins obl iga
toires entre tous les belligérants qui y parti
cipent. 

Art. 26. Les commandants en chef des 
armées belligérantes auront à pourvoir aux 
déta ils d' exécution des articles précédents, 
a i nsi qu' aux cas non prévus, d' après les in
structions de leul'!l Gouvernements respecti fs 
et conformément aux principes généraux de la 
présente Convention. 

Art. 27. Les Hautes Parti es Contractantes 
prendront les mesures nécessaires pour in
struire leurs troupes, et spécialement Ie per
sonnel protégé, des dispositions de la présente 
Convention et pour les porter à la connais
sance des populations. 

CHAPITRE VIII. 

De Ia ré1iresslon des abus et des 
lnfractlons. 

Les Gouvernements des Hautes Parties Con
tracta ntes, dont la législation ne serait pas 
dès à présent suffisante, prendront ou propo
se ront à leurs législateurs les mesures néces
saires pour empêcher en tout temps: 

a. l'emploi , par des particuliers ou par 
des sociétés autres que celles y ayant droit 
en vertu de la présente Convention, de l' em
blème ou de la dénomination de croix rouge 
ou de cmix de Genève, de même que de 
tout s igne et de toute dénomination consti
tuant une imitation, que eet emploi a it lieu 
dans un hut commercial ou dans tout autre 
hut ; 

b. en raison de !'hommage rendu à la Suisse 
par l'adoption des couleurs fédérales inter
verties, l'emploi par des particuliers ou par 
des sociétés des armoiries de la Confédération 
Suisse ou de signes constituant une imitation. 
soit comme marques de fabrique ou de com
merce ou comme éléments de ces marques, 
soit dans un hut contra ire à la loyauté com
merciale, soit dans des condit ions susceptibles 
de blesser Ie sentiment national suisse. 

L'interdiction prévue sous lettre a de l 'em
ploi des signes ou dénomina tions constituant 
une imitation de l'emblème ou de la dénomi
na tion de croix rouge ou de croix de Genève, 
a ins i que l'interdiction prévue sous lettre b 
de l'emploi des a rmoiries de la Confédération 
Suisse ou de signes constituant une imitation 
produira son effet à partir de !'époque déter
minée par chaque législation et, au plus tard , 
cinq ans après la mise en vigueur de la pré
sente Convention. Dès cette mise en vigueur, 
il ne sera plus li cite de prendre une marque 
de fabrique ou de commerce contraire à ces 
interdict ions. 

Art. 29. Les Gouvernements des Hautes 
Parties Contractantes prendront ou propose. 
ront également à leun, législateurs, en cas 
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d' insuffisance de leurs lois pénale , les me
sures nécessaires pour réprimer, en temps de 
guerre, tout acte contraire aux dispositions de 
la présente Convention. 

Il s se communiqueront, par l'intermédiaire 
du Consei l fédéral suisse, les dispositions rela
tives à. cette répression, au plus tard dans les 
cinq ans à dater de la ratification de la pré
sente Convention. 

Art. 30. A la demande d'un belligérant, 
une enquête devra être ouverte, selon Ie 
mode à fixer entre les parties intéressées, au 
su jet de toute violation alléguée de la Con
vention; une fois la violation constatée, les 
belligórants y m ettront fin et la réprimeront 
Ie plus promptement possible. 

Disposltlons finales. 
Art. 31. La présente Convention, qui por

tera la date de ce jour, pourra, jusqu'au pre
mier février 1930, être signée au nom de tous 
les pays représentés à la Conférence qui s'est 
ouverte à Genève Ie l er juillet 1929, ainsi que 
des pays non représentés à cette Conférence 
qui participent aux Conventions de Genève 
de 1864 ou de 1906. 

Art. 32. La présente Convention era rati
fiée auss itót que possible. 

Les ratifications seront déposées à Berne. 
Il sera dressé du dépót de chaque instru

ment de ratification un procès-verbal dont 
une copie, certifiée conforme, sera remise par 
le Consei l fédéral suisse aux Gouvernements 
de tous les pays au nom de qui la Convention 
aura été signée ou l'adhésion notifiée. 

Art. 33. La présente Convention entrera 
en vigueur six mois après que deux instru
ments de ratification au moins auront été dé
posés. 

U ltérieurement, elle entrera en vigueur 
pour chaque Haute Partie Contractante six 
mois après Ie dépót de son instrument de ra
ti fication. 

Art. 34. La présente Convention rempla
cera les Conventions du 22 aout 1864 et du 6 
juillet 1906 dans les rapports entre les Hautes 
Parties Contractantes. 

Art. 35 . A partir de la date de sa mise 
en vigueur, la présente Convention sera ouverte 
aux adhésions données au nom de tout pays 
au nom duquel cette Convention n'aura pas 
été ignée. 

Art. 36. Les adhésions seront notifiées par 
écr it au Conseil fédéral suisse et produiront 
leurs effets six mois après la date à laquelle 
elles lu i seront parvenues. 

Le Conseil fédéral suisse communiquera les 
adhés ions aux Gouvernements de tous les 
pays au nom de qui la Convention aura été 
signée ou l'adhésion notifiée. 

Art. 37. L'étát de guerre donnera effet im
médiat aux ratifications déposées et aux adhé
sions notifiées par les Puissances belligérantes 
avant ou après Ie début des hostilités. La 
communication des ratifications ou adhésions 
reçues des Puissances en état de guerre sera 
faite par Ie Conseil fédéral suis e par la 
vo ie la plus rapide. 

Art. 38. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes aura la faculté de dénoncer la pré
sente Convention. La dénonciation ne produira 

ses effets qu'un an après que la notif ication 
en aura été faite par éorit au Conseil fédéral 
suisse. Celui-oi communiquera cette notifica
tion aux Gouvernements de toutes les H autes 
Parties Contractantes. 

La dénonciation ne vaudra qu'à. l'égard de 
la Haute Partie Contractante qui ]' aura no
tifiée. 

En outre, cette dénonciation ne produira pas 
ses effets au cours d'une guerre dans laquel Ie 
serait impliquée la Puissance dénonçante. En 
ce cas, la présente Convention continuera à 
produire ses effets, au-delà du délai d'un an, 
jusqu'à la conclusion de la paix. 

Art. 39. Une copie certifiée conforme d e 1a 
présente Convention sera déposée aux archives 
de Ia Société des ations par les soins du 
Conseil fédéral suisse. De même, les ratif ica
tions, adhésions et dénonciations qui seront 
notifiées au Conseil fédéral suisse seront com
muniquées par lui à la Sooiété des Nations. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, le vingt-sept jui llet m il neuf 
cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui 
rnstera déposé aux archives de la Confédéra
tion Suisse et dont des copies, certifiées con
formes, seront remises aux Gouvernements de 
tous les pays invités à l a Conférence. 

Pour l' Alle1nagne: Edmund Rhomherg. 

Pour les Etats-Unis d'A1nérique : 

P ou1· l ' A utriche : 

P our la B elgique: 

Eliot Wadsworth. 
Hugh R. Wilson. 

Leitmaier. 

Dr. Demolder. 
J. de R uelle. 

Pou,· la B olivie: A. Cortadellas. 

Pour l e B résil: Raul do R io-Branco. 

P our la Gronde-B1·etaQne et l' lrlande du 
N 01·d, ainsi que toute partie de l' Empire 
B ritannique non membre séparé de la So
ciété des N ations: 
Je déolare que la ignature que j'appose à. 

cette Convention pour la Grande-Bretagne et 
l'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de 
!'Empire Britannique non membre séparé de 
1 a Société des N ations est donnée sous cette 
réserve que Sa Majesté Britannique entend 
interpréter l'artiole 28 de la Convention en 
ce sens que les mesures législatives visées par 
eet article pourront prévoir que les particu
liers , associations, raisons sociales ou sociétés 
qu i auront employé, avant l'entrée en vigueur 
de la présente Convention, les armoiries de la 
Confédération Suisse, ou des signes constituant 
une imitation des elites armoiries, dans tout 
but légal , ne devront pas être empêchés de 
continuer à employer ces armoiries ou signes 
dans Ie même hut. 

Horace Rtunbold. 
Pour le Canada: 

Je déclare que la signature que j 'appose à 
cette Convention pour Ie Canada est donnée 
sous cette réserve que Ie Gouvernement du 
Dominion du Canadá entend interpréter l 'ar
ticle 28 de la Convention en ce sens que les 
mesures législ atives visées par eet article pour-
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ront prévoir que les particuliers, associations , 
raisons sociales et sooiétés qui auront employé, 
avant l'entrée en vigueur de la présente Con
vention, les armoiries de la Confédération 
Suisse, ou des signes constituant une imitation 
des dites armoiries , dans tout but légal, ne 
devront pas être empêcée de continuer à em
ployer ces armoiries ou signes dans Ie même 
but. 

W. A. Riddell. 
Pou,· l' A,utralie: 

Je déclare que la signature que j'appose à 
cette Convention pour l'Australie est do1inée 
sous cette rése rve que Ie Gouvernement d11 
Commonwealth d' Australie entend interpréter 
l'article 28 de la Convention en ce sens que 
les mesures législatives visées par eet article 
pourront prévoi r que les particul iers, associa
tions, ra isons sociales et sociétés qui auront 
employé, avant l'entrée en v igueur de la pré
sente Convention, les armoiries de la Confé
dération Suisse, ou des signes constituant une 
imitation des dites armoiries, dans tout but 
légal , ne devront pas être empêchés de con
tinuer à employer ces aimoiries ou s ignes 
dans Ie même but. 

Claud Russe ll. 

Poui· ta Nouvette-Zétande: 
Je déc lare que 1ft signature que j'appose à 

cette Convention pour la Nouvelle-Zélande est 
donnée sous cette réserve que Ie Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande entend interp,·éter 
l'article 28 de la Convention en ce sens que 
les mesures législatives visées par eet article 
pourront prévoir que les particuliers, as ocia
tions, raiso ns sociales ou sociétés qui auront 
employé, avant l'entrée en vig:Heur de la pré
sente Convention, les armoiries ·'de la Confé
d' ration Suisse, ou des signes constituant une 
imitation des dites armoiries, dans tout but 
légal, ne devront pas être empêchés de con
tinuer à employer ces a rmoiries ou signes dans 
Ie même but. 

Claud Russell. 

Pow- l' A/rique du Sud: 
]j:ric H. Louw. 

Pou,· l ' Etat libre d' lrtande: 
Je décl are que la signature que j'appose à 

cette Convention pour l'Etat libre d'Irlande 
est donnée sous cette réserve qu'il entend in
terpréter l'article 28 de la Convention en ce 
sens que les mesures législatives visées par 
eet article pourront prévoir que les particu-
1 icrs, associations, raisons sociales ou sociétés 
qui auront employé, avant l'entrée en vigueur 
de la présente Convention, les armoiries de la 
Conférération Suisse, ou des s ignes constituant 
une imitation des dites armoiries, dans tout 
but légal, ne devront pas être empêchés de 
continuer à employer ces armoirie ou signes 
dans Ie même but. 

Sean Leste r. 
Poui· l' I nde : 

Je déclare que la signature que j'appose à 
cette Convention pour Ie Gouvernement de 
] 'Inde est donnée sous cette réserve que Ie 
Gou vernernent de ! 'Inde entend i nterpréter 
l'article 28 de la Convention en ce sens que 
les mesures législati ves visées par eet article 
pou rront prévoir que les particuliers, associa-

tions, raisons sociales ou sociétés qui auront 
employé, avant l'entrée en vigueur de la pré
sente Convention les armoiries de la Confé
dération Suisse, ou des signes consti tuant une 
imitation des dites armoirie , dans tout but 
légal, ne devront pas être empêchés de con
t inuer à employer ces armoir ies ou signes dans 
Ie même but. 

Pom· la B·ulgarie: 

Pour t e Chili: 

Pour tei Chine: 
Pour la Colonibie: 
Pour Cuba: 

Pour le Danemark : 

Claud Russell. 

D. Mikoff. 
Stephan N. Laftchieff. 
Gmo Novoa . 
D. Pulgar. 
C. Y. Hsiao. 
Francisco José Urrutia. 
Carlos de Armenteros. 
Carlos Blanco. 
Harald Scavenius. 
Gustav Rasmussen . 

P our lei R épublique Do,ninicaine: 
Ch. Ackerman11. 

P ow· l'Egypte: 
Mohammed Abdel Moneim Riad. 

H . W . M. Simaika. 
Pow· l'Espayne : 

Ad R e/ e1·endmn 
Mauricio Lopez Roberts y Terry. 

Marques de la Tonehermosa. 
P our l ' Estonie : Dr. Leesment. 
Pour tei Fintande: A. E. Martola. 
Pour la Fran ce: H. de Marcilly. 

J. du Sau lt. 
Pour lei G1·èce : R. Raphael. 

S. Veniselos. 
P our la Hongrie : Paul de Hevesy. 
Pow· t' I talie : Giovánni Ciraolo. 
Pou,· le Japon: 

Tout en acceptant en principe les disposi
tions de l'article 28, Ie Japon fait des réserves 
quant à la date de mise en vigueur de l'in
terdiction prévue sous lettre b du· dit article. 

Le J apon entend que cette inte1·diction ne 
s'appl ique pas aux armoiries et signes qui 
auraient été en usage ou enregistrés avant s011 
entrée en vigueur. 

Les délégués du Japon signent la présente 
Convention moyennant les réserves susmen-
tionnées. 

P our la L ettonie : 

P ow· l e Luxernbourg: 
Pour te il{ exique : 
Pom· le Nicaragua: 
P ou1· ta N orvège: 

Pour les Pays-Bas: 

Pour la Perse: 

Isaburo Yoshida. 
S. Shimomura. 
S . Miura. 
Charles Duzmans. 
Dr. Oskar Voit. 
Ch. G . Vermaire. 
Fr. Casti llo Najern. 
A . Sottile. 
J. Irgens. 
J ens Meinich. 
W. Doude v. Troo twijk 
Dr. Diehl. 
J. H arberts. 

Anouchirevan Sepahbodi. 
Pour la Pologne: Jozef G. Pracki. 

W. Jerzy Babecki. 
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Pour l e P o·rtugal, : 
Vasco de Quevedo. 

F . de Calheiros e Menezes. 
P our la Roumanie: M. B. Boeresco. 

Colonel E. Vertejano. 
Pour le R oyaume des Serbes, 

C1·oates et Slovènes: 

Pou,· le Siam: 
Pour la Suède: 
Pou,· la Suisse: 

I. Choumenkovitch. 
Varnvaidya. 
K. I. Westman. 
Paul Diniohert. 
Hauser. 
Zublin. 
De la Harpe. 
Schindler. 

Pour la T chécoslovaquie : 
Zd. Fierlinger. 

Pour la Turquie : Hassan. 
Dr. Abdulkadir. 
M. Nusret. 
Dr. Aki] Moukhtar. 

Pour l ' Uruguay: Alfredo de Castro. 
Pour le Vénézuéla: C. Parra-Perez. 

I.M. Hurtado-Maohado 

s. 396. 

25 Jul i 1932. WET, houdende goedkeuring 
van het op 27 Juli 1929 te Genève geslo
ten Verdrag betreffende de behandeling 
van krijgsgevangenen. 

Wij vVILHELMI A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 27 Juli 1929 te Genève gesloten 
Verdrag betreffende de behandeling van 
krijgsgevangenen, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Het op 27 Juli 1929 te Genève gesloten 
Verdrag betreffende de behandeling van krijgs. 
gevangenen, dat in afdruk nevens deze wet is 
gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal , den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De M inister van B uitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 
De Minister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 

D e Minister van Justitie, J . Do n n er. 
De Ministe,• van Koloniën, De Graaf f. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1932.) 

CONVENTION 
relathe au traJtement des prJsonnlers de 

guerre, du 27 Julllet 1929. 

Le Président du R eich Allemand, Ie Prési
dent des Etats-Unis d'Amérique, Je Présiclent 
Fédéral de la République d'Autriohe, Sa Ma
jesté Je Roi des Belges, Ie Président de la 
République de Bolivie, Je Président de la 
République des Etats-Unis du Brésil, Sa Ma
jesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et 
des Territoires Bri tanniques au delà des Mers, 

Empereur des Indes, Sa Majesté Ie Roi de 
Bulgares, Je Président de la République du 
Chili , Ie Prés ident de Ja République de Chine 
Ie Président de Ia République de Colombie: 
Ie Président de Ja République de Cuba Sa 
Majesté Ie Roi de Danemark et d'Isl and~ Je 
Président de la R épublique Dominicaine 'Sa 
Majesté Ie Roi d'Egypte, Sa Majesté Ie ' Roi 
d'Espagne, Ie Président de Ja Républ ique 
d'Estonie, Ie Président de la République de 
Finlande, Ie Prés ident de la République Fran
çaise, Ie P résident de la République H elléni
que, Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur 
de la Hongrie, Sa Majesté Ie Roi d'Italie Sa 
Maiesté l'Empereur du J apon, Ie Président. 
de la R épublique de Lettonie, Son Altesse 
Royale _la Grande-Duchesse de Luxembourg, 
le Prés1dent des Etats-Unis du Mexique, Ie 
Président de la R épublique de Nicaragua Sa 
Majesté Ie Roi de Norvège, Sa Majesté la 
Reine des P ays-Bas, Sa Majesté Impériale Je 
Shah de Perse, Ie Président de la République 
de Pologne, Ie Président de la République 
Portugaise, Sa M ajesté Ie Roi de Roumanie, 
Sa Majesté Ie Roi des Serbes, Croates et 
Slovènes, Sa Majesté Ie Roi de Siam, Sa 
Majesté Ie Roi de Suède, Ie Conseil Fédéral 
Suisse, Ie Président de Ia R épublique Tchéco
slovaque, Ie Président de la République Tur
que, Je Président de la R él>ublique Orienta le 
de !'Uruguay, Ie Président de Ja République 
des Etats-Unis de Vénézuéla, 

reconnaissant que, dans Je cas extrême d'une 
guerre, il sera du devoir de toute Puissance 
d'en atténuer, dans la mesure du possible, les 
r igueurs inévitables et d'adoucir Ie sort des 
prisonniers de guerre ; 

désireux de développer Jes principes qui 011t 

inspiré les conventions internationales de L a 
Haye, en particulier la Convention concernant 
les Jois et coutumes de Ia guerre et Ie Règl e
ment qui y est annexé; 

ont résol u de conclure une nouvelle Con
vention à eet effet, et ont nommé pour leur& 
Plénipotentiaires, savoir: 

Le Président du Reich Allemand: 
S. Exc. M. Edmund Rhomberg, Dr. en Droi t, 

Ministre en disponibil ité; 

Le Président des Etats-Unis d'Amérique: 
L'Honorable Eliot Wadsworth, ancien Secré

taire ad joint de la Trésorerie, 
S. Exc. l'Honorable Hugh R. Wilson, Envoyé 

extraordina ire et Ministre plénipotentiaire 
des Etats-U nis d' Amérique à Berne; 

Le Président Fédéral de la R épublique 
d'Autriche: 

M. Marc Leitmaier, Dr. en Droit, Conseiller 
mini tériel à la Chancellerie fédéral e, Dé
partement des Affaires étrangères; 

Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 
M. P aul Demolder, Général Major Médecin, 

Commandant du Service de Santé de la lre 
Circonscription militaire, 

M. J o eph de Ruelle, Jurisconsul te du Mi
nistère des Affaires étrangères; 

Le Président de la République de Bo
livie: 

S. Exc. M. Alberto Cortadellas, Ministre
Résident de Bolivi,e à Berne; 
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Le président de la République des Etats
Unis du Brésil: 

S. Exc. M. Raoul de Rio-Branco, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
du Brésil à Berne; 

Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des Territoires Britanni
ques au delà des Mers, Empereur des 
Indes: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute partie de !'Em
pire Britannique non membre séparé 
de la Société des N ations: 

Le Très Honorable Sir Horace Rumbold, 
G.C.M.G., M.V.O., Ambassadeur de Sa Ma
jesté Britannique à Berlin ; 

Pour Ie Dominion du Canada: 
M. Wal ter Alexandre Riddell , Conseiller per

manent du Gouvernement canadien auprès 
de la Société des Nations; 

Pour le Commonwealth d'Australie: 
S . Exc. M. Claud Russell, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté Britannique à Berne; 

Pour Ie Dominion de la Nouvelle
Zélande: 

S . Exc. l\f Claud Ru.ssell, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté Britannique à Berne ; 

Pour l 'Union de l'Afrique du Sud: 
M. Eric Hendrik Louw, H aut-Commissaire de 

l'Union de l'Afrique du Sud à Londres; 
Pour l'Etat Libre d'Irlande: 

M. Sean Lester, Représentant de l'Etat Libre 
d'Irlande auprès de la Société des Nations; 

Pour !'Inde : 
S. Exc. M. Claud Russell, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire de Sa 
Majesté Britannique à Berne; 

Sa Majesté Ie Roi des Bulgares: 
M. Dimitri Mikoff, Chargé d'Affaires de 

Bulgarie à Berne, Représentant permanent 
du Gouvernement bulgare auprès de la So
ciété des Nations, 

M. Stéj:,hane N. Laftchieff, Membre du Con
se il d'Administration de la Croix-Rouge 
bulgare; 

Le Président de la République du Chil i : 
M. Guillermo Novoa-Sepulveda, Colonel, At

taché militaire près la Légation du Chili à 
Berlin, 

M. Dario Pulgar-Arriagada, Capitaine du 
Service de Santé; 

Le Président de Ja République de Chine: 
M. Chi Yung Hsiao, Chargé d'Affaires p. i. 

de Chine à Berne; 
Le Président de la République de Co

lombie: 
S. Exc. M. Francisco José de Urrutia, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Colombie à Berne; 

Le Président de la R épublique de Cuba: 
S. Exc. M. Carlos de Armenteros y de Car

denas, Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire de Cuba à Berne, 

M. Carlos Blanco y Sanchez, Secrétaire de 
Légation, adjoint à la Délégation de Cuba 
auprès de la Société des Nations ; 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark et d'Is
lande : 

Pour Ie Danemark: 
S. Exc. M. H arald de Scavenius, Chambel

lan, Envoyé extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire de Danemark en Suisse et aux 
Pays-Bas, ancien Ministre des Affaires. 
étrangères, 

M. Gustave M. Rasmussen, Chargé d' Affaires. 
p. i . de Danemark à Berne; 

Le Président de la République Domini
ca ine: 

M. Charles Ackermann, Consul de la Répu
bl ique Dominicaine à Genève; 

Sa Majesté Ie Roi d'Egypte: 
M. Mohammed Abdel Moneim Riad, Avocat 

au Contentieux de l'Etat, Professeur de 
Droit international à l'Ecole militaire du 
Caire, 

M. Henri Wassif Simaika, Attaché de la Lé
gation Royale d'Egypte à Rome; 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
S. Exc. M. Ie Marquis de la Tonehermosa, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire d'Espagne à Berne; 

Le Président de l a République d'Estonie: 
M. Hans Leesment, Dr. en Médecine, Prési

dent de la Croix-Rouge estonienne; 
Le Président de la République de Fin

lande: 
M. A. E. Martola, L ieutenant-Colonel, At

taché militaire près la Légation de Finlande 
à Paris; 

Le Président de la République Fran
çaise: 

S. Exc. M. Henri Chaissain de Marcilly, Am
bassadeur de France à Berne, 

M. Jean Du Sault, Conseiller de !'Ambassade 
de France à Berne; 

Le Président de la République Helléni
que: 

M. R aphael Raphael , Chargé d'Affaires p . i. 
de -Grèce à Berne, 

M . Sophocle Venizelos, Lieutenant-Colonel, 
Attaché militaire près la Légation de Grèce 
à Paris; 

Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur· 
de la Hongrie: 

S. Exc. M. Paul -de Hevesy, Ministre-Rési
dent, Délégué permanent du Gouvernement. 
Royal auprès de la Société des Nations; 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
M. Giovanni Ciraolo, Sénateur du Royaume; 

Sa Majesté l 'Empereur du Japon: 
S. Exc. M. Isaburo Yoshida, Envoyé extraor

dinaire et Ministre plénipotentiaire du Ja
pon à Berne, 

M. Sadamu Shimomura, Lieutenant-Colonel, 
M. Seizo Miura, Capitaine de Frégate, At

taché naval près !'Ambassade du J apon à 
Paris; 

Le Président de la R épublique de Let
ton ie: 

S. Exc. M. Charles Duzmans, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire de Let
tonie près S. M. Ie Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes, Délégué permanent auprès de 
la Société des Nations, 
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S. Exc. M. Oskar Voit, Envoyé extraordinaire · 
et Ministre plénipotentiaire de Le ttonie en 
Suisse, en Allemagne, en Hongrie et aux 
Pays-Bas ; 

Son A ltesse Royal e la Grande-Duchesse 
de Luxembourg : 

M . Charle Vermaire, Consul du Gra nd
Duché à Genève; 

L e Prés ident des Etats-Unis du Mex ique : 
'S. Exc. M. Francisco Castillo N á jera, Généra l 

Médecin, Envoyé extraordinaire et Ministre 
plén ipotenti a ire du Mex ique à Bruxelles ; 

Le Prés ident de la R épublique de Ni
caragua.: 

.M. Antoine Sottii e, Dr. en Droit, Délégué 
permanent de ica ragua auprès de la So-
ciété des ations; 

Sa Majesté ie Roi de orvège: 
'S. Exc. M. Johannes Irgens, Envoyé extraor

dinaire et Ministre pl énipotentiaire de Nor
vège à Berne, Rome et Athènes, 

M . J ens Christian Meinich, Commandant d'In
fanterie, Secrétaire général de la Croix
Rouge norvégienne; 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
S. Exc. M. Willem Isaac Doude van Troost

wijk, Envoyé extraordinaire et Ministre plé
n ipotentia ire des Pays-B as à Berne, 

M. Johan Carl Diehl, Major-Général, Méde
cin Inspecteur généra l du Service de Santé 
de l'Armée, Vice-Prés ident de la Croix
Rouge néerlanda ise, 

M. Jacob Harberts, Commandant à l'Etat
Major général, Professeur à l'Ecol e supé
rieure de Guer re; 

Sa M ajesté Impé ri a le Ie Shah de Perse: 
:S. Exc. M . Anouchirevan Kha n Sepahbodi , 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de P erse à Berne; 

Le Président de la R épublique de Po
logne: 

M. Joseph Gabriel Pracki, Colonel Médeciu , 
111. W. J erzy Babeck i, Lieutena nt-Colonel ; 

Le Prés ident de la R épublique Portu
ga,se: 

.S . Exc. M. Vasco de Quevedo, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire de Por
tugal à Berne, 

111. Francisco de Calheiros e Menezes, Premier 
Secrétaire de Légation ; 

Sa Maj esté Ie Roi de Roumanie : 
S . Exc. M. 'lichel B. Boeresco, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Roumanie à Berne, 

M . Eugène Vertej a no, Colonel, Officie r d'Etat
Major; 

Sa Majesté Ie Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes: 

S. Exc. M. Ili ja Choumenkovitch, Envoyé 
extraord inaire et M inistre plénipotentia ire 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
à Berne, Délégué permanent auprès de la 
Société des N ations ; 

Sa Majesté Je Roi de Siam: 
S . A. S. Ie Prince Varnvaidya, Envoyé 

extraord ina ire et Ministre plénipotentiaire 
de Siam à Londres; 

Sa Majesté Ie Roi de Suède: 
S. Exc. M. Karl Ivan Westrnan, Envoyé 

extraordinaire et M inistre plénipotentiaire 
de Suède à Berne; 

Le Conse il F édéral Suisse: 
M. P au l Dinichert, Ministre plénipotentiaire, 

Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique fédéra l , 

M . Carl H auser, Colonel des Troupes sani
ta ires, Médecin en Chef de l'Arrnée, 

M . Anton Züblin, Colonel d'Infante r ie en 
di sponibili té, Avooat, 

M. Roger de la Harpe, Lieutenant-Colonel des 
Troupes sani ta i1'ès, Médecin, 

M. Dietl'Ï ch Schindle r, Major de la Justice 
milita ire, Professeur de Droit international 
à l'Université de Zurich ; 

Le Prés ident de la R épublique Tchéco
slovaque: 

S. Exc. M. Zdenek F ier l inger, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotenti a ire de Tché
coslovaqi1ie à Berne; 

Le P rés ident de la R épubl ique Turque : 
S. E xc. Hassan Bey, Vice-Prés ident de la 

Grande Assemblée nationale de Turquie, 
Vice-Prés ident du Croissant-Rouge turc , 

S. Exc. usret Bey, Président du Conseil 
d'Etat de la R épublique, 

Le Professeur Aki] Moukhtar Bey, Dr. en 
Médecine, 

Le Dr. Abdulkadir Bey, Lieu tenant-Co lonel , 
Médecin milita ire, Professeur à l'Ecole d'Ap
plication et à l 'Höpita l de Gulhane; 

Le Prési dent de la R épub l ique One:1-
tale de l'Urugay: 

S . Exc. M. Alfredo de Castro, Envoyé extrao •·
d ina ire et Ministre plénipotentiaire d'Ur11-
guay à Berne; 

Le Président de la R ~publique des 
Etats-U nis de Vénézuél a: 

S. Exc. M. Caracciolo Parra-Pérez, Envoyu 
extraordina ire et M inistre p lénipotentiai re 
de Vénézuéla à Rome, 

M. Ivan Manuel Hurtado-Machado, Charg& 
d'Affaires p. i. de Vénézuéla à Berne ; 
Lesquel , après s'être communiqué · leu ,·s 

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due for 
me, sont convenus de ce qui suit: 

TITRE I. 
Dls1iosltlons générales. 

Article premier. L a présente Convemic,11 
s'appliquera, sans préjudice des stipulations du 
Titre VII: 

1. à totes les personnes visées par les äl'· 

t icles ler, 2 et 3 du Règlement a11nexé à la 
Convention de La Haye concernant les lois Pt 
coutumes de la guerre sur terre, du 18 octob ,·e 
1907, et capturées par l'ennnemi ; 1 

1 R ègl e111cnt annexé: Art. l er. - Les lo is. 
les droit et les devoirs de la guerre ne s'ap
pliquent pas seulement à l 'armée, mais encore 
aLLX mil ices et a ux corps de volonta ires réunis
sant les èondit ions suivantes : 

1° . d'avoir à leur tête une personae respon
sable polll' ses subordonnés; 

2°. d' avoir un signe distinctif fixe et re0.c,,,. 
naissable à distance; 
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2. à toutes les personnes appartenant aL,x 
forces armées des parties belligérantes, cap
t urées par l'ennemi au courses d'opérations de 
guerre maritimes ou aériennes, sous réserve 
des dérogations que les conditions de cette 
capture rendraient inévitables. Toutefois, ces 
déi-ogations ne devront pas parter atteinte aux 
principes fondamentaux de la présente Con
vention; elles prendront fin dès Ie moment 
oll l es personnes capturées auront rejo int an 
camp de prisonniers de guerre. 

Art. 2. Les prisonniers de guerre sont au 
pouvoir de la Puissance ennemie, mais non 
des individus ou des corps de troupe qui les 
ont capturés. 

Ils doivent être traités, en tout temps, a vec 
humanité et être protégés notamment contre 
les actes de v iol ence, les insul tes et la curio
sité publique. 

L es mesures de représailles à leur égard 
sont interd ites. 

Art. 3. Les prisonniers de guerre ont droit 
au respect de leur personnalité et de leur hon
neur. L es femmes seront traitées avec tous les 
égards dus à leu r sexe. 

Les prisonniers conservent leu r pleine capa
c ité civile. 

Art. 4. La Puisance détentrice des prison
niers de guerre est tenue de pourvoir à leur 
entretien. 

Des différences de traitement entre les pri
sonniers ne sont lic ites que si alles se basent 
sur Ie g rade militaire, l 'état de santé physiq ue 
ou psychique, les aptitudes professionnelles ou 
Je sexe de ceux qui en bénéficient. 

TITRE II. 

De la capture. 

Art. 5. Chaque prisonnier de guerre est 
tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, 
ses véritables noms et grade, ou bien son 
numéro matricule. 

Dans Ie cas 011 il enfreindrait cette règle, il 
s'exposera it à une restriction des avantages 
accordés aux prisonniers de sa catégorie. 

Aucune contra inte ne pourra être exercée sur 
les prisonniers pour obtenir des renseigne
ments relati fs à l a situation de leur armée ou 
de leur pays. L es pr isonniers qui refuseront 

3°. de porter les a rmes ouvertement et 
4°. de se conformer dans leurs opérations 

aux ]ois et aux coutumes de la guerre. 
D ans les pays 011 les m ilices ou des corps de 

volontaires constituent l'armée ou en font par
tie, ils sont compris sous la dénomination 
d'armée. 

Art. 2. - La population d'un terr itoire non 
occupé qu i, à l 'approche de l'ennemi, prend 
spontanément les armes pour combattre les 
troupes d'invasion, sans avoir eu Ie temps de 
s'organiser conformément à l 'article premier, 
sera considérée comme bell igérante si elle 
porte les armes ouvertement et si elle respecte 
1 es lois et coutumes de la guerre. 

Art. 3. - Les forces armées des Parties bel
! igérantes peuvent se composer de combattants 
et de non-combattants. En cas de capture par 
l'ennemi les uns et les autres ont droit au 
traitement des prisonniers de guerre. 

L. & S. 1932. 

de répondre ne pourront être ni menacés, ni 
insultés, ni exposés à des désagréments ou 
désavantages de quelque nature que ce soit. 

Si, en raison de son état physique ou mental , 
un prisonnier est dans l 'incapacité d'indiquer 
son identité, il sera confié au service de santé. 

Art. 6. Tous les effets et objets d'usage per. 
sonnel - sauf les armes, les chevaux, l'équi 
pement m ili taire et les papiers militaires 
resteront en la possession des prisonniers de 
guerre, ainsi que les casques métalliques et 
les masques contre les gaz. 

Les sommes <lont sont porteurs les prison
niers ne pourront leur être enlevées que sur 
l'ordre d'un officier et après que leur mon
tant aura été oonstaté. Un reçu en sera délivré. 
L es sommes a insi enlevées devront être portées 
au compte de chaque prisonnier. 

Les pièces d' indentité, les insignes de grade, 
les décorations et les objets de valeur ne pour
ront être enlevés aux prisonniers. 

TITRE 111. 

De la captlve. 

SECTION I. 
De l' évacuation wes prisonniers de guerre. 

Art. 7. Dans Ie plus bref délai possible 
après leur capture, les prisonniers de guerre 
seront évacués sur les dépóts situés dans une 
région assez élo ignée de la zone de combat 
pour qu'ils se trouvent hors de <langer. 

Ne pourront être maintenus, tempora irement, 
dans une wne dangereuse que les prisonniers 
qui, en raison de leurs blessures ou de leurs 
m alad ies, courraient de plus grands risques à 
être évacués qu' à rester sur p i ace. 

Les prisonniers ne seront pas inutilement 
exposés au <langer, en attendant leur évacua
t ion d'une zone de combat. 

L 'évacuation à p ied des prisonniers ne pour
ra se fa ire normalement que par étapes de 20 
kilomètres par jour, à moins que la nécessité 
d'atteindre les dépóts d'eau et de nourriture 
n'exige de plus longues étapes. 

Art. 8. Les bell igérants sont tenus de se 
notifier réoiproquement toute capture de pri
sonniers dans Ie plus bref délai possibl e, par 
l'intermédiaire des bureaux de rense ignements, 
tels qu'ils sont organisés à l'article 77. Il s 
sont également tenus de s' indiquer mutuelle
ment les adresses officielles auxquelles les cor
respondances des fami lles peuvent être adres
sées aux prisonniers de guerre. 

Auss itót que fa ire se pourra, tout prisonnier 
clevra être mis en mesure de correspondre lui 
même avec sa fami lle, dans les conditions pré
vues aux a r t icles 36 et suivants. 

En ce qui concerne les prisonniers capturés 
sur mer, les dispos itions du présent article 
seront observées aussitót que possible a près 
l' arrivée au port. 

SECION II. 

Des camps de prisonniers de guerre. 

Art. 9. Les prisonniers· de guerre pourront 
être in ternés dans une vi ll e, forteresse ou loca
lité quelconque , avec l 'obligation de ne pas 
s'en élo igner au delà de certaines I imi tes 
déterminées. Il s pourront également être in-

27 
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terné dans des camps clóturés; ils ne pour
ront être enfermés ou con igné que par 
mesure indispensable de sûreté ou d'hygiène, 
et seulement pendant la durée des circonstan
ces qui nécessitent cette mesure. 

L es prisonniers capturés dans des régions 
malsaines ou dont Ie climat est pernicieux 
pour les personnes venant de régions tem
pérées seront transportés, auss itót que poss ible, 
sous un climat p lus favorable. 

L s belli górants éviteront, autant que po -
sible, de réunir dans un même camp des pri
sonniers de races ou de nationalités différentes. 

Aucun prisonnier ne pourra, à quelque mo
ment que ce soit, être renvoyé dans une région 
ou il serait exposé au feu de la zone de com
bat, ni être utilisé pour mettre par sa présence 
certains points ou certaines régions à !'abri 
du bombardement. 

CHAPITRE PREMIER. - De l'installation 
des camps. 

Art. 10. Les prisonniers de guerre seront 
logés dans des batiments ou dans de baraque
ments présentant toutes garantie possibles 
d'hyg iè ne et de salubri té. 

Les locaux devront être entièremcnt à !'abr i 
de l'humidi té, suffisamment chauffés et éclai
rés. Toutes les précautions devront être prises 
contra des dangers d' incendie. 

Quant aux dortoirs: surf ace totale, cube 
d'air minimum, aménagement et matériel de 
couchage, les conditions seront les mêmes que 
pour les troupes de dépót de la Puisance dé
tentri ce. 

CHAPITRE 2. - De la nourriture et <Ze 
l' habillement des prisonniers de guerre. 

Art. 11. L a ration a limenta ire des prison
niers de guerre sera équivalente en quantité 
et qua) i té à celle des troupes d dépót. 

Les prisonniers recevront, en outre, les 
moyens de préparer eux-mêmes les suppléments 
dont il s di sposeraient. 

De l 'eau potable en suffisance leu r sera 
fourni e. L'usage du tabac sera autorisé. L es 
prisonniers pourront être employés au.-.: cui 
s inues. 

Toutes mesures discipl ina ires collectives por
tant sur la nourriture sont interdite . 

Art. 12. L'habill ement, Ie linge et Ie 
chaus ures eront fourni aux prisonniers de 
guerre par la P uissance détentrice. Le rem
placement et les réparations de ces effets 
devront être assurés régul ièrement. E n outre, 
les travailleurs devront recevoir une tenue de 
travai l partout ou la nature du travai l l 'ex i
g ra. 

Dans tous les camps seront install óes des 
cantines ou les prisonniers poutTont se procu
rer, aux prix du commerce local, des denrées 
a l imentaires et des objets usuels. 

Les bénéfices procurés par les cantines aux 
administations des camps seront utilisês a u 
profit des prisonniers. 

CHAPITRE 3. - De l'hygiène dans les camps. 

Art. 13. Les belligérants seront tenus de 
prendre toutes les mesures d'hyg iène néces
saire pour assurer la propreté et la sa lubri té 
des camps et pour prévenir les épidémies. 

Les prisonniers de guerre disposeront, jour 
et nui t, d'installations conformes aux règles 
de l ' hygiène et maintenues en état constant de 
propreté. . 

En outre, et sans prójudice des bains et 
douches dont les camps seront pourvus dans la 
mesure du poss ibl e, il sera fourni aux prison
niers pour leurs so ins de propreté corporelle 
une quantité d' eau suffisante. 

lis devront a voir la possibi li té de se livrer 
à des exercices physiques et de bénéficier du 
plein air. 

Art. 14. Chaque camp possédera une infir
merie, ou les prisonniers de guerre recevront 
les soins de toute naturo dont ils pourront 
avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d'iso
lement seront réservés aux malades atteints 
d'affeections contagieuse . 

Les frais de traitement, y compris ceux de 
appareils provisoires de prothè e, seront à la 
charge de la Pui sance détentrice. 

Les belligérant seront tenus de remettre, 
sur demande, à tout prisonnier traité une 
déclaration officielle indiquant la nature et la 
durée de sa maladie, a insi que les soins reçus. 

Il sera loisable aux bell igéran ts de s' auto
r iser mutuellement, par vo ie d'arrangements 
particuliers, à retenir dan les camps des 
médecins et infirmiers chargés de soigner leur;, 
compatr iotes prisonniers. 

Les prisonniers atteint d'une maladie g rave 
ou dont l'état nécess ite une intervention chi
rurgicale importante, devront être admis, aux 
frais de la Puissance détentrice, dans toute 
formation militaire ou civile qualifiée pour 
les traiter. 

Art. 15. Des inspections médicales des pri
sonniers de guerre seront organisées au moins
une fois par mois. Elles auront pour objet Ic 
controle de l'état général de santé et de l'état 
de propreté, ainsi que Ie dépistage des mala
dies contagieuses, notammont de la tubercu
lose et des a ffections vénériennes. 

1 CHAPITRE 4. - Des besoins intell ectuels et 
mo1·aux <Zes prisonniers de guerre . 

Art. 16. Toute latitude sera laissée aux 
prisonniers de guerre pour l 'exercise de leu1· 
religion, y compri l' a sistance aux offices de 
leur culte, à la seule condition de e conformer 
aux mesures d'ordre et de pol ice prescr ite 
par l'autorité militaire. 

Les ministres d'un culte, prisonniers de 
guerre, quelle que soit la dónomination de ce, 
culte, seront a utori sé à exercer ple inement, 
leur ministère parmi leurs cornligionnai res . 

Art. 17. L es belligérants encourageront Ie 
plus poss ibl e les d istraction intellectuelles et 
sportives organisées par les prisonniers de
guerre. 

CHAPITRE 5. - De la discipline intérieure 
<Zes ca1nps. 

Art. 18. Chaque camp de prisonniers de 
guerre sera placé sous l'autorité d'un officier 
responsable . 

Outre les marques extérieures de respect 
prévues par Ie règlement en vigueur da n 
leurs a rmées à l 'égard de leurs nationaux, les 
prisonniers de guerre devront Ie salut à tous 
les officiers de Ia Puissance détentrice. 

Les officiers prisonniers de guerre ne seront, 
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tenus de saluer que les officiers de grade ' 
supérieur ou égal de cette Puissance. 

Art. 19. Le port des insignes de grade et 
des décorations sera autorisé. 

Art. 20. Les règlements, ordres, averti sse
ments et publications de toute nature devront 
être communiqués aus prisonniers de guerre 
dans une langue qu'ils comprennent. Le même 
principe sera appliqué al.LX interrogato ires. 

CHAPITRE 6. - Disposition,i spéciales con-
cernant Z.es of ficiers et assimilés. 

Art. 21. Dès Ie début des hostilités, les bel
ligérants seront tenus de se communiquer réci
proquement les titres et les grades en usage 
dans leurs armées respectives, en vue d'assurer 
l'égalité de traitement entre les officiers et 
assimilés de grades équivalents. 

Les officiers et assimil és prisonniers de 
guerre seront traités avec les égards dus à leur 
grade et à leur age. 

Art. 22. En vue d'assurer Ie service des 
camps cl'officiers, des soldats prisonniers de 
guerre de la même armée, et autant que 
possible parl ant la même langue, y seront 
détachés, en nombre suff isant, en tenant 
compte du grade des officiers et assimilés. 

Ceux-ci se procurnront leur nouniture et 
leurs vêtements sur la solde qui leur sera 
versée par la Puissance détentrice. La gestion 
de !'ordinaire par les officiers eux-mêmes 
devra être favorisée de toute manière. 

CHAPITRE 7. - Des ressources pécttniaires 
des p1·isonniers d,e guerre. 

Art. 23. Sous réserve d'arrangements par
ticuliers entre les Puissances belligérantes, et 
notamment de ceux prévus à l'article 24, les 
officiers et ass imi lés prisonniers de guerre 
recevront de la Puissance détentrice la même 
sol de que les officiers de grade correspondant 
dans les armées de cette Puissance, sous condi
tion, tou tefo is, que cette solde ne dépasse pas 
celle à laquelle il s ont droit dans les armées 
du pays qu'il s ont servi. Cette solde leur sera 
versée intégralement, une fois par mois i 
poss ible, et ans qu'il puisse être fait aucune 
déduction pour des dépenses incombant à la 
Puissance détentrice, alors même qu'el les se
raient en leur faveur . 

Un accord entre les belligérants fixera Ie 
taux du change applicable à ce paiement; à 
défaut de pareil accord, le taux adopté sera 
celui en vigueur au moment de l'ouvedure 
des hos t il i té . 

Tous les versements effectués aux prisonniers 
de guerre à titre de solde devront être rem
boursés, à la fin des hostilités, pa r la Pu is
sance qu'ils ont serv ie . 

Art. 24. Dès Ie début des hosti li tés, les bel-
1 igérants fixeront d'un commun accord Ie mon
tant maximum d'argent comptant que les pr i
sonn iers de guerre des divers grades et caté
gories eront autori sés à conserver par devers 
eux. Tout excédent retiré ou retenu à un pri
sonnier sera, de même que tout dépót d'argent 
effectué par lui , porté à son compte, et ne 
pourra êtro converti en une autre monnaire 
ans son assentiment. 

Les soldes créditeurs de leurs comptes se ront 
versés aux prisonniers de guerre à la fin de 
leur captivité. 

Pendant la durée de celles-ci, des facilités 
leur seront accordées pour Ie transfert de ces 
sommes, en tout ou partie, à des banques ou 
à des particuliers dans leur pays d'origine. 

CHAPITRE 8. - Du tmnsfert des prisonniers 
de gue,-re. 

Art. 25. A moins que la marche des opéra
tions militaires ne l'ex ige, les prisonniers de 
guerre malades et bi essés ne seront pas trans
férés tant que leur guérison pourrait être com
promise par Ie voyage. 

Art. 26 . En cas de transfert, les pr isonniers 
de guerre seront avisés au préalable officiel
iement de leur nouvelle destination; ils seront 
autorisés à emporter leurs effets personnels, 
leur correspondance et les colis arrivés à leur 
adre se. 

Toutes dispositions utiles seront prises pour 
que la correspondance et les colis adressés à 
leur ancien camp leu1· so ient transmis sa11s 
délai . 

Les sommes dépo ées au compte des prison
niers transférés seront transmises à l 'autorité 
compétente du lieu de leur nouve lle rés idence . 

Les frais causés par Ie transferts seront à 
la charge de la Puissance détentrice. 

SECTION III. 

Du travail des prisonnie,·s de guen·c. 

CHAPITRE PREMIER. - Généralités. 

Art. 27. Les belligérants pourront employer 
comme travailleurs les prisonniers de guerre 
valides, selon leur grade et lem·s aptitudes, à 
l 'exception des officiers et assimil és . 

Toutefois, s i des officiers ou assimi lés de
mandent un travail qui leur conv ienne, celui-ci 
leur sera procuré dans la mesure du possible. 

Les sous-off iciers prisonniers de guerre ne 
pourront être astre ints qu'à des traveux de sur
ve illance, à moins qu'i ls ne fassent la demande 
expresse d'un occupation rémunératrice. 

Les belligérants seront tenus de mettre, pen
dant toute la durée de la captiv ité, les pri
sonniers de guerre victimes d' accidents du 
travail au bénéfice des dispositions applicables 
aux trava ill eurs de même catégorie selon la 
législation de la Puissa nce détentrice . En ce 
qui concerne les prisonniers de guerre auxquels 
ces dispositions légales ne pourra ient être ap
pliquées en raison de la législation de cette 
Puissance, ce ll e-ci s'engage à recommander à 
son corps ]ég islati f toutes mesures propres à 
indemniser équitablement les victimes. 

CHAPITRE 2. - De l 'organisation du travail . 

Art. 28 . La Puissance détentrice assumera 
l'entière responsabilité de l' entretien , des so ins, 
du tra itement et du paiement des sa la ires des 
prisonniers de guerre travail lant pour Ie 
compte de particul iers. 

Art. 29. Aucun pr isonnier de guerre ne 
pourra être employé à des travaw, auxquels 
il est physiquement inapte. 

Art. 30. La durée du trava il joumalier des 
prisonniers de guerre, y compris celle du 
trajet d'aller et de reto ur, ne sera pas exces
sive et ne devra, en aucu n cas, dépasser cell e 
admise pour les ouvriers civ il de la région 
employés au même travail. Il sera accordé à 



1932 25 J U LI (S.396) 420 

chaque prisonnier un repos de vingt-quatre 
heures consécutives chaque semaine, de préfé
rence Ie dimanche. 

CHAPITRE 3. - Du travail prohibé. 

Art. 31. Les travaux fournis par les pri
sonniers de guerre n'auront aucun rapport 
direct aves les opérations de la guerre. En 
particulier, il est interd it d'employer des pri
sonnier à la fabrication et au transport d'ar
mes ou de munitions de toute nature, ainsi 
qu'au transport de matériel destiné à des 
unités combattantes. 

En cas de violation despositions de l'alinéa 
précédent, les prisonniers ont la latitude, 
après exécution ou commencemcnt d'exécution 
de l'ordre, de faire présenter leurs réclama
tions par l'intermédiaire des hommes de con
fiance dont les fonctions sont prévues aux 
articles 43 et 44, ou, à défaut d'homme de con
fiance, par l' intermédi aire des représentants 
de la Puissance protectrice. 

Art. 32. Il est interdit d'employer des pri
sonniers de guerre à des travaux insalubres ou 
dangereux. 

Toute aggravation des conditions du travail 
par mesure disciplinaire est interdite. 

CHAPITRE 4. - D es détache,nents de travail . 

Art. 33. Le régime des détachements de 
travai l devra être semblable à celui des camps 
de prisonniers de guerre, en particulier en ce 
qui concerne les conditions hygiéniques, la 
nourriture, les soins en cas d'accident ou de 
maladie, la correspondance et la réception des 
col is. 

Tout détachement de travail relèvera d'un 
camp de prisonniers . Le commandant de ce 
camp sera responsable de l 'observation, dans 
Ie détachement de travail, des dispositions de 
1 a présente Convention. 

CHAPITRE 5. - Du salaire. 

Art. 34. Les prisonniers de guerre ne rece
vront pas de salaire pour les travaux concer
nant l'administration, l'aménagement et l'en
tretien des camps. 

Les prisonniers employé à d'autres travaux 
auront droit à un salaire à fixer par des ac
cords entre les belligérants. 

Ces accords spécifieront également la part 
que l'administration du camp pourra retenir, 
la omme qui appartiendra au prisonnier de 
guerre et la manière dont cette somma sera 
m ise à sa d ispos ition pendant la durée de sa 
captivité. 

En attendant la conclusion des dits accords, 
l a rétribution du travail des prisonniers sera 
fixée selon les normes ei-dessous: 

a. Les travaux faits pour l 'Etat seront 
payés d'après les tarifs en vigueur pour les 
militaires de l 'armée nationale exécutant les 
mêmes travaux, ou, s'il n'en ex.iste pa , d' après 
un tafir en rapport avec les travaux exécutés. 

b. Lorsque les travaux ont lieu pour Ie 
compte d'autres administrations publiques ou 
pour des particuliers, les condi t ions en seront 
1·églées d'accord avec l'autorité militaire. 

Le olde restant au crédit du prisonnier lui 
sera remis à la fin de sa captivi té. En cas de 
décès, il sera transmis par la voie diplomati- , 
que aux héritiers du défunt. 

SECTIO IV. 

D es r elations des prisonniers de guerre avec 
l' extéri eur. 

Art. 35. Dès Ie début des hostilités, les bel 
! igérants pub! ieront les mesures prévues pour 
l'exécution des cl.l spositions de la présente 
section. 

Art. 36. Chacun des bell igérants fixera pé
riodiquement Je nombre des lettres et de 
cartes postales que les pri onniers de guerre 
des di verses catégories seront autorisés à ex
pédier par mois, et notifiera ce nombre à 
l'autre belligérant. Ces lettres et cartes seront 
transmiscs par la po te suivant la voie la plus 
courte. Elles ne pourront être retardées ni re
tenues pour motifs de discipline. 

D ans Ie délai maximum d'une semaine après 
son arrivée au camp et de même en cas de 
maladie, chaque prisonnier sera mis en mesure 
d'adresser à sa familie une carte postale !'in
formant de sa capture et de sa santé. Les dites 
cartes postales seront tran mises avec toute Ie 
rapidité possible et ne pourront être retardées 
d'aucune manière. 

En règle généra le, la correspondance des 
prisonniers sera rédigée dans la langue mater
nelle de ceux-ci. Les belligérants pourront 
autoriser la correspondance en d'autres lan
gues . 

Art. 37. Les prisonniers de guerre seront 
autorisés à recevoir individuellement des col is 
postaux contenant des denrées a l imentaires et 
d'autres articles destinés à leur ravitaillement 
ou à leur habillement. Les colis seront remis 
aux destinatai res contre quittance. 

Art. 38. Les lettres et envois d'argent ou 
de valeurs , ainsi que les coli s postaux destinés 
aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, 
soit directement, soit par l'intermédiaire des 
buream< de renseignements prévus à l'article 
77, seront affranch is de toutes taxes postales, 
aussi bien dans les pays d'origine et de desti
nation que dans les pays intEn·médiaires. 

L es dons et secours en nature destinés aux 
prisonniers seront pareillement affranchis de 
tous droits d'entrée et autres, ainsi que des 
taxes de transport sur les chem ins de fer ex
ploités par l'Etat. 

Les prisonniers pourront, en cas d'urgence 
reconnue, être autorisés à expédier des télé
grammes, contre paiement des taxes usuelles. 

Art. 39. Les prisonniers de guerre seront 
autorisés à recevoir individuellement des en
vois de livres, qui pourront être soumis à 
censure. 

L es représentants des Puissances protectr ices 
et des sociétés de secours dûment reconnues et 
autorisées pourront envoyer des ouvrages et 
des collections de livres aux bibliothèques des 
camps de pr isonniers. La transmission de ces 
envois aux bibllothèques ne pourra être retar
dée sous prétexte de difficul tés de eens ure. 

Art. 40. La censure des correspondances 
devra être faite dan Ie pi us bref délai pos
sible. Le controle des envois postaux devra, en 
outre, s'e ffectuer dans des conditions propres 
à assurer la conservation des denrées qu'ils 
pourront contenir est, si possibl;:,, en présence 
du destinataire ou d'un homme de confiance 
dûment reconnu par lui . 

Les interdictions de correspondance édictées 
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par Jes belligérants, pour des raisons mil ita i
res ou politiques ne pourront avoir qu' un 
caractre momentané et devront être aussi brè
ves que pos ible. 

Art. 41. Les bell igérants assureront toutes 
faci li tés pour la transmission des actes, pièces 
ou documents destinés aux prisonniers de 
guerre ou signés par eux, en particulie r des 
procurat ions et de testaments. 

lis prendront Jes mesures nécessaires pour 
assurer, en cas de besoin, la légalisation des 
ignatures données par les prisonniers. 

SECTION V . 

V es rapports der prisonnicrs de guerre avec 
l es autorit és . 

HAPITRE PREMIER. - Des plaintes d,:s 
prisonniers de guerre à raison du régime 

de la ca.ptivité. 

Art. 42. Les prisonniers de guerre auront 
Ie droit de faire connaître au.x autorité mili
taires sous Ie pouvo ir desquell es il s se trou
vent leurs requêtes concernant Ie régime de 
captivité auquel il s sont soumis. 

IJs auront égalernent Ie droi t de s'adresser 
aux représentanls des Puissances protectrices 
pour leur signaler les points sur lesquels ils 
a ura ient des pla intes à formuler à l'égarcl du 
régime de Ja captivité. 

Ces requêtes et réclamation clevront être 
transrnises cl' u rgence. 

Mêrne si e ll es sont reconnues non fondées, 
elles ne pourront donner lieu à aucune puni
tion. 

CHAPITRE 2. - Des représentanls des 
prisonniers de guerre. 

Art. 43. Dans toute Jocali té ou se trouve
ront des prisonniers de guerre, ceux-ci seront 
a utorisés à clésigner des hommes de confia nce 
charg -s de les 1·eprésenter vis-à-vis des auto
r ités mil itaires et des Puissances protectrices. 

Cette désignation sera soumise à l'approba
tion de l'autorité militaire. 

Les hommes de onfiance seront chargés de 
la réception et de la répartition des envois 
collectifs. D e même, au cas ou Jes pr isonniers 
décideraient d'organ iser entre eux un système 
cl'assistance mutuell e, cette organisaion serait 
de la compétence des hommes do confiance. 
D'autre part, ceux-oi pourront prêter leurs 
offices aux prisonniers pour faciliter leurs 
relations avec les ociétés de secours mention
nées à l'article 78. 

Dans Jes camps d'officiers et assim il és, !'of
ficier prisonnier de guerre Ie pi us an('j.en dans 
lo grade Ie plus élevé sera reconnu comme 
intermédiaire entre les autor ités du camp et 
les off iciers et a similés prisonniers. A eet 
effet, il aura la faculté de clésigner un officier 
pri onnier pour l'assister en qualité d' inter
prète au cours des conférences avec les auto-
rités du camp. . 

Art. 44. Lorsque les hommes de confiance 
seront employés comme travailleurs, leur acti
vité comme représentants des prisonniers de 
guerre devra être comptée dans la durée obli
gatoire du travai l. 

Toutes faci li tés seront accordées aux homme 
de confi ance pour leur correspondance aveo les 

autorités m ili taires et avec la Puissance pro
tectrioe. Cette correspondance ne sera pas li
mitée. 

Aucun représentant des prisonn iers ne pourra 
être transféré sans que Ie temps nécessa ire I ui 
a it été la issé pour mettre ses successeurs au 
courant des affa ire en cours. 

CHAPITRE 3. - Des sanctions pénales à 
l'égard des prisonniers de guerre. 

1. - Dispositions généra les. 

Art. 45. Les pri onniers de guerre seront 
soumis aux Jois, règlements et ordre en vigu
eur dans les armée de la Puissance déten
trice. 

Tout acte d'insubordination autori era à leu r 
égarcl les mesures prévues par ces lois, règle
ments et ordre . 

Demeurent réservées, toutefoi , les d isposi
tions du présent chapitre. 

Art. 46. Le prisonniers de guerre ne pour
ront être frappé par Jes autor ités mi li taires 
et les trilmnaux de la Puissance détentrice 
d'autres peines que cell es qu i ont prévues 
pour les mêmes faits à l' égard des mil itaires 
des armées nat ionales. 

A identité de gracle, les offic ie rs, sous-offi
ciers ou soldats prisonnier de guerre subissant 
une peine disciplinaire ne seront pas soumis r. 
un traitement moins favorable que cel ui prévu, 
en ce qui concerne la même peine, dans les 
armées de la Puissance dótentrice. 

Sont interdi tes toute peine corporell e, toute 
incarcération dans de locaux non éclairés par 
la Jumière du jour et, d'une manière générale, 
toute forme quelconque de cruauté. 

Sont également interdites les peines coll ec
tives pour des actes individuels. 

Art. 47. Les faits constituant une faute 
contre la discipline, et notamment la tentative 
d' évas ion, seront constatós d'urgence ; pour 
tous les prisonn iers de guerre, gradés ou non, 
les arrêts préventifä seront réduits au strict 
minimum. 

Les in tructions judiciaires contre les prison
niers de guene seront conduites a ussi rapicle
ment que Ie permettront les eirconstances; la 
détention préventive sera restrei nte Je pi us 
possible. 

Dans tous les ca~, la dur<'e do la détention 
préventive sera décluite de la peine infli gée 
di cipl inait·ement ou judiciairement, pour 
autant que cette déduction est admise pour les 
militaires nationaux. 

Art. 48. Les prisonniers de guerre ne pour
ront, après avoir sub i les pei nes judiciai res ou 
disc iplinaires qui leur auront été infligées, 
être traités différemment des autres prison
niers. 

Toutefo is, les prisonniers punis à la suite 
d'une ttintative d' évas ion pourront être oum is 
à un régime de surveill ance spécial, mais qui 
no pourra comporter la uppress ion d'aucune 
des garanties accordées aux prisonniers par la 
présente Convention. 

Art. 49 . Aucun prisonn ier de guerre ne 
peut être privé de son grade par la Puissance 
d 'tentrice. 

Les prisonniers punis d isciplinairement ne 
pourront être privés des prérogatives atta
chées à leur grade. En particulier, les offi-
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ciers et assirnilés qui subiront des peines 
entraînant privation de liberté ne seront pas 
placés dans les mêmes locaux que les sous
officiers ou hommes de troupe punis. 

Art. 50. Les prisonniers de guerre évadés 
qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre 
leur armée ou quitter Ie territoire occupé par 
l'armée qui les a capturés ne seront passibles 
que de peines disciplinaires. 

Les prisonniers qui, après avoir réussi à 
rejoindre leur armée ou à quitter Ie territoire 
occupé par l'armée qui les a capturés, sera ient 
de nouveau faits prisonniers ne seront passi
bles d'aucune peine pour leur fuite antérieure. 

Art. 51. La tentative d'évasion, même s'i l 
y a récidive, ne sera pas considérée co=e 
une circonstance aggravante dans Ie cas ou 
Ie prisonnier de guerre serait déféré aux tri
bunaux pour des crimes ou délits contre les 
personnes ou contre la propriété commis au 
cours de cette tentative. 

Après une évasion tentée ou consommée, les 
camarndes de l'évadé qui auront coopéré à 
l 'évasion ne pourront encourir de ce chef 
qu'une punition disciplinaire. 

Art. 52. Les belligérants veilleront à ce 
que les autorités compétentes usent de la 
plus grande indulgence dans l'appréciation 
de la question de savoir si une infraction com
mise par un prisonnier de guerre doit être 
punie disciplinairement ou judiciairement. 

Il en sera notamment ainsi lorsqu'il s'agira 
d'apprécier des faits connexes à l'évasion ou 
à la tentative d'évasion. 

Un prisonnier ne pourra, à raison du même 
fait ou du même chef d'accusation , être puni 
qu'une seule fois. 

Art. 53. Aucun prisonnier de guerre frap
pé d'une peine disciplinaire, qui se trouvera it 
dans les cond itions prévues pour Ie rapatrie
ment, ne pourra être retenu pour la raison 
qu'il n'a pas subi sa peine. 

Les prisonniers à rapatrier qui seraient sous 
Ic coup d'une poursuite pénale pourront être 
exclus du rapatriement jusqu'à la fin de la 
procédure, et, Ie cas échéant, ju qu'à l'exécu
tion de la peine; ceux qui seraient déjà dé
tenus en vertu d'un jugement pourront être 
rntenus jusqu'à la fin de leur détention. 

Les belligérants se communiqueront les listes 
de ceux qui ne pourront être rapatriés pour 
les motifs indiqué à l'alinéa précédent. 

2. - Peines disciplinaires. 

Art. 54. Les arrêts sont la peine discipli
naire la plus sévère qui puisse être infligée à 
un prisonnier de guerre. 

La durêe d'une même punition ne peut 
dépas er trente jours. 

Ce maximum de trente jours ne pourra pas 
davantage être dépassé dans Ie cas de plu
sieurs faits <lont un prisonnier aurait à ré
pondre di sciplinairement au moment ou il est 
statué à son égard, que ces faits soient con
nexes ou non. 

Lorsqu'au cours ou après la fin d'une pé
riode d'arrêts, un prisonnier sera frappé d'une 
nouvelle peine di scipl inaire, un délai de trois 
jours au moins séparera chacune des pér iodes 
d'arrêts, dès que l'une d'elles est de dix jours 
ou plus. 

Art. 55 . Sous réserve de la di spos ition fai-

sant l'objet du dernier alinéa de l'article 11, 
sont applicables, à titre d'aggravation de 
peine, a1L-.: prisonniers de guerre punis disci 
plinairement les restrictions de nourriture ad
mises dans les armées de la Puissance déten
trice. 

Toutefois, ces restrictions ne pourront être 
ordonnées que si l'état de santé des prison
niers punis Ie permet. 

Art. 56. En aucun cas, les prisonniers de 
guerre ne pourront être transférés dans les 
établissements pénitentiaires (prisons, péniten. 
ciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines 
disciplinaires. 

Les locaux dans lesquels seront subies les 
peines disciplinaires seront conformes aux 
exigences de l'hygiène. 

Les prisonniers punis seront mis à même 
de se tenir en état de propreté. 

Cbaque jour, ces prisonniers auront la fa
cul té de prendre de l'exercice ou de séjourner 
en plein air pendant au moins deux heures. 

Art. 57. Les prisonniers de guerre punis 
disciplinairement seront a utorisés à lire et à 
écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des 
lettres. 

En revanche, les coli s et les envo is d'argent 
pourront n'être délivrés aux destinataires qu'à 
l'expiration de la pe ine. Si les coli s non dis
tribués contiennent des denrées périssables, 
celles-ci seront versées à !'infirmerie ou à la 
cuisine du camp. 

Art. 58. Les prisonniers de guerre punis 
disciplinairement seront autorisés, sur leur de
mande, à se présenter à la visite médicale 
quotidienne. lis recevront Jes soins jugés né
cessaires par les médecins et, Ie cas échéant, 
seront évacués sur ]'infirmerie du camp ou 
sur les hópitaux. 

Art. 59. Réserve faite de la compétence 
des tribunaux et des autorités militaires supé
rieures, les peines discipl inaires ne pourront 
être prononcées que par un officier muni de 
pouvoirs disciplinaires en sa qualité de com
mandant de camp ou de détachement, ou par 
!'officier responsable qui Ie remplace. 

3. - Poursuites judiciaires. 

Art. 60. Lors de !'ouverture d'une procé
dure judiciaire dirigée contre un prisonnier 
de guerre, la Puissance détentrice en avertira 
aussitót qu'elle pourra Ie fa ire, et toujours 
avant la date fixée pour !'ouverture des dé
bats, Ie représentant de la Puissance protec
trice. 

C.et avis contiendra les indications suivantes : 
a. état e i vil et grade du prisonnier; 
b. 1 ieu de séjour ou de détention; 
c. spécification du ou des chefs d'accusa

tion, avec mention des clispositions légales 
applicables. 

S'il n'est pas possible de donner dans eet 
av is l'indication du tribunal qui jugera !'af
faire, celle de la date d'ouverture des débats 
et celle du local ou ils auront lieu, ces in
dications seront fournies ultérieurement au 
représentant de la Puissance protectrice, Ie 
plus tót possible, et en tout cas trois semaines 
au moins avant !'ouverture des débats. 

Art. 61. Aucun prisonnier de gueITe ne 
pourra être condamné sans avoir eu )'occasion 
de se défendre. 
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Aucun prisonnier ne pourra être contra int de 
se reconnaître coupable du fa it dont il est 
accusé. 

Art. 62. Le prisonnier de guerre sera en 
droit d'être assisté par un défenseur qualifié 
de son choix et de recourir, si c'est nécessaire, 
aux offices d'un interprète compétent. Il sera 
avisé de son droit, en temps utile avant les 
débats, par la Pu issance détentr ice. 

A défaut d'un choix par Ie pr isonnier, la 
Puissance protectrice pourra lui procurer un 
défenseur. La P uissance détentrice remettra à 
la Puissance protectrice, sur la demande de 
celle-ci, une I iste de personnes qualifiées pour 
présenter la défense. 

Les représentants de la Puissance protec
trice auront Ie droit d'assister aux débats de 
l a causa. 

La seule exception à cette règle est celle ou 
les débats de la cause doivent rester secrets 
dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat. La 
Puissance détentrice en préviendrait Ia Puis-
ance protectrice. 

Art. 63. Un jugement ne pourra être pro
noncé à la charge d'un prisonnier de guerre 
que par les mêmes tribunaux et su ivant la 
même procédure qu'à l 'égard des personnes 
appartenant aux forces armées de la Puis
sance détentrice. 

Art. 64. Tout prisonnier de guerre aura Ie 
droit de recourir contre tout jugement rendu 
à son égard, de la même manière que les in
dividus appartenant aux forces armées de la 
Puissance détentrice. 

Art. 65. Les jugements prononcés contre 
1 es prisonniers de guerre seront immédiate
ment commuiniqués à la Puissance protectrice. 

Art. 66. Si la peine de mort est prononcée 
contre un prisonnier de guerre, une communi
cation exposant en déta il la nature et les cir
constances de l 'infraction sera adressée, au 
p i us töt, au réprésentant de la Puissance pro
tectrice, pour être transmise à la Puissance 
dans les armées de laquelle Ie prisonnier a 
servi. 

Le jugement ne sera pas exécuté avant l 'ex
piration d'un délai d'au moins trois mois à 
partir de cette communication. 

Art. 67. Aucun prisonn ier de guerre ne 
pourra être pr ivé du bénéfice des dispositions 
de l 'article 42 de Ia présente Convention à 
la suite d'un jugement ou autrement. 

Tl'l'RE IV. 

De la fin de la captlvlté. 

SEC'l'ION I. 

Du rapatrie1nent direct et de l' hospitalisation 
en pays neutre. 

Art. 68. Les bell igérants seront tenus de 
ren voyer dans leur pays, sans égard au grade 
ni au nombre, après les avoir m is en état 
d'être transportés, les prisonniers de guerre 
grands malades et grands blessés. 

Des accords entre les bell igéranra fixeront 
en conséquence, aussitót que possible, les cas 
d'invalidité ou de maladie entraînant Ie r a
patriement direct, ainsi que les cas entraînant 
éventuellement l' hospitalisation en pays neu
tre. En attendant que ces accords soient con-

cl us, les belligérants pourront se référer à 
l' accord-type annexé, à t itre documenta ire, à 
la présente Convention. 

Art. 69. Dès !'ouverture des hostil ités, les 
belligérants s'entendront pour nommer des 
commissions médicales mixtes, Ces commis
sions seront composées de trois membres, <lont 
deux appartenant à un pays neutre et un 
désigné par la P uissance détentrice; l 'un des 
médecins du pays neutre présidera. Ces com
missions médicales mixtes procéderont à !'exa
men des prisonniers malades ou blessés et 
prendront toutes décisions utiles à leur égard. 

Les décisions de ces commissions seront pri
ses à la majorité et exécutées dans Ie plus 
bref délai. 

Art. 70. Outre ceux qui auront été désignés 
par Ie médecin du camp, les prisonniers de 
guerre suivants seront sournis à la visite de 
la commission médicale mixte mentionnée à 
l'article 69, en vue de leur rnpatriement di
rect ou de leur hospita] isation en pays neutre : 

a. les prisonniers qui en feront la demande 
directement au médecin du camp; 

b. les prisonniers qui seront présentés par 
les hommes de confiance prévus à l 'article 43, 
ceux-ci agissant de leur propre initiative ou 
à la demande des prisonniers eux-mêmes; 

c. les prisonniers qui auront été proposés 
par la Puissance dans les armées de laquelle 
ils ont servi ou par une association de secours 
dûment reconnue et autorisée par cette Puis
sance. 

Art. 71. Les prisonniers de guerre victimes 
d'accidents du travail , exception faite des 
blessés volontaires, seront m is, en ce qu i con
cerne Ie rapatriement ou éventuellement l 'hos
pitalisation en pays neutre, au bénéfice des 
mêmes dispositions. 

Art. 72. Pendant la durée des hostil ités et 
pour des raisons d'humanité, les belligérants 
pourront concl ure des accords en vue du ra
patriement direct ou de l 'hospitalisation en 
pays neutre des prisonniers de guerre valides 
ayant subi une longue captivité. 

Art. 73. Les frais de rapatriement ou de 
transport dans un pays neutra des prisonniers 
de guerre seront supportés, à partir de la 
front ière de la Puissance détentrice, par la 
Puissance dans les armées de laquelle ces pri
sonniers ont servi. 

A1·t. 74. Aucun rapatrié ne pourra être 
employé à un service militaire actif. 

SECTION II. 

De la libération et du ra.patrie1nent à la 
fin des hostil ités. 

Art. 75. Lorsque les bell igérants conclu
ront une convention d'armistice, ils devront, 
en principe, y faire figurer des stipulations 
concernant Ie rapatriement des prisonniers de 
guerre. S i des stipulations à eet égard n'ont 
pas pu être insérées dans cette convention, les 
belligérants se mettront néanmoins, Ie · plus 
töt possible, en rapport à eet effet. Dans tous 
les cas, Ie rapatriement des pr isonniers s'ef
fectuera dans Ie plus bref délai après la con
clusion de la paix. 

Les prisonniers de guerre qui seraient sous 
Ie coup d'une poursuite pénale pour un crime 
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ou un dél it de dro it commun pourront toute
fo is être retenus jusqu'à la fin de la procé
du re et, Ie cas échéant, jusqu'à l'expiration de 
la peine. Il en sera de même de ceux con
dam nés pour un crime ou dél it de droit 
com mun. 

D 'entente entre les belligérants, des com
mzsszons pourront être instituées dans Ie hut 
de rechercher les prisonniers dispersés et d'as
surer leur rapatriement. 

TITRE V. 

Du décès des 1irlsounlers de guerre. 
Art. 76. Les testaments des prisonniers de 

guerre seront reçus et dressés dans les mêmes 
conditions que pour les mi l ita ires de l'armée 
nationale. 

On suivra également les mêmes règles en ce 
qu i concerne les pièces relatives à la constata
tion des décès. 

Les belligérants veilleront à ce que les pri
sonniers de guerre décédés en captivité soient 
enterrés honorablement et à ce que les tombes 
portent toutes indications utiles, soient respec
tées et convenablement entretenues. 

TITRE VI. 

Des bureaux de secours et de renselgne
ments concernant les prlsonnlers de guerre. 

Art. 77. Dès Ie début des hostilités, cha
cune des Puissances belligérantes, ainsi que 
les Puissances neutres qui auront recuei ll i des 
belligérants, constitueront un bureau officie! 
de renseignements sur les prisonniers de 
guerre se trouvant sur leur territoi re. 

Dans Ie plus bref délai possible, chacune 
des Puissances belligérantes informera son 
bureau de renseignements de toute capture 
de prisonniers effectuée par ses armées, en 
1 ui donnant tous renseignements d'identité 
dont elle dispose permettant d'aviser rapide
ment les families intéressées, et en lui faisant 
connaître les adresses officielles auxquelles 
les families pourront écrire aux prisonniers. 

Le bureau de renseignements fera parvenir 
d'urgence toutes ces indications aux Puissan
ces intéressées, par l'entremise, d'une part, 
des Puissances protectrices et, d'autre part, 
de l'agence centrale prévue à l'article 79. 

Le bureau de renseignements, chargé de 
répondre à toutes les demandes qui concer
nent les prisonniers de guerre, recevra des 
d ivers serv ices compétents toutes les indica
tions relatives aux internements et aux muta
tions, aux mises en liberté sur parole, aux 
rapatriements, aux évasions, aux séjours dans 
les hópitaux, aux décès, ainsi que les autres 
renseignements nécessaires pour établir et 
ten ir à jour une fiche individuelle pour cha
que pr isonnier de guerre. 

Le bureau portera sur cette fiche, dans la 
mesure du possible et sous réserve des d isposi
t ions de l 'article 5: Ie numéro matricule, les 
noms et prénoms, la date et Ie lieu de nais
sance, Ie grade et Ie corps de troupe de l' in
téressé, Ie prénom du père et Ie nom de la 
mère, l' adresse de l a personne à aviser en cas 
d'accident, les blessures, la date et Ie l ieu de 

la capture, de l'internement, des blessures, de 
la mort, a insi que tous les autres renseigne
ments importants. 

Des listes hebdomadaires contenant tous les 
nouveaux renseignements succeptibles de fa. 
c iliter l'identification de chaque prisonnier 
seront transmises aux Pui sances intéressées. 

La fiche individuelle du prisonnier de 
guerre sera remise après la concl usion de Ia 
paix à la Puissance qu' il aura servi. 

Le bureau de renseignements sera en outre 
tenu de recueill ir tous les objets d'usage per
sonnel, valeurs, correspondances, carnets de 
solde, signes d'identité, etc., qui auront été 
délaissés par les prisonniers de guerre rapa
triés, l ibérés sur parole, évadés ou décédés, et 
de les transmettre aux pays intéressés. 

Art. 78. Les sociétés de secours pour les 
prisonniers de guerre, régulièrement consti
tuées selon la loi de leur pays, et ayant pour 
objet d'être les intermédiaires de l'action cha
ritable, recevront de la part des belligérants, 
pour elles et pour leurs agents dûment accré
dités, toute facil ité, dans les l imites tracées 
par les nécessités militaires, pour accompl ir 
efficacement leur täche d'humanité. Les délé
gués de ces sociétés pourront être admis à 
distribuer des secours dans les camps, ainsi 
qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, 
moyennant une permission personnelle dé) i
vrée par l'autorité militaire et en prenant 
!'engagement, par écrit, de se soumettre à 
toutes les mesures d'ordre et de police que 
celle-ci prescrirait. 

Art. 79. Une agence centrale de renseig
nements sur . Jes prisonniers de guerre sera 
créée en pays neutre. Le Comité international 
de la roix-Rouge proposera aux Puissances 
intéressées, s'il le juge nécessa ire, l'organisa
tion d'une telle agence. 

Cette agence sera chargée de concentrer 
tous les rense ignements, iritéressant les pr i
sonniers, qu'elle pourra obtenir par les voies 
officielles ou privées; elle les transmettra Ie 
plus rapidement poss ible au pays d'origine 
des prisonniers ou à la Puissance qu'ils auront 
serv ie. 

Ces dispositions ne devront pas être inter
prétées comme restreignant l'activité humani
taire du Comité international de la Croix
Rouge. 

Art. 80. Les bureaux de renseignements 
jouiront de la franchise de port en matière 
postale, a insi que de toutes exemptions pré
vues à l' article 38. 

TITRE VII. 

De l'appllcatlon de la Conventlon à cer
talnes catégorles de clvlls. 

Les individus qui suivent les forces armées 
sans en faire directement partie, tels que les 
correspondants, les reporters de journaux, les 
vivandiers, les fournisseurs, qui tomberont au 
pouvoir de l'ennemi et que celui-ci jugera 
utile de détenir, auront droit au traitement 
des prisonniers de guerre, à condit ion qu'ils 
soient mnnis d'une légitimation de l'autori té 
m ilitaire des forces armées qu' il s accom
pagnaient. 
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TITRE VIII. 

l)e l'ex écution <le la Conventlon. 

SECTION I. 

J)ispositiom générales . 

Art. 82. Les dispositions de la présente 
Convention devront être respectées par les 
Hautes Parties Contractant-es en toutes c ir
constances. 

Au cas ou, en t-emps de guer~·e, un des 
bell igérants ne serait pas partie à la Conven
tion, ses dispositions demeureront néanmoins 
obligatoires entre les bell igérants qui y par
ticipent. 

Art. 83. Les Hautes Parties Contractantes 
se réservent Ie droit de conclure des conven
tions spéciales sur tout-es questions relatives 
aux prisonniers de guerre qu'il leur praraî
trait opportun de règler particulièrement. 

Les prisonniers de guerre resteront au bé
néfice de ces accords jusqu'à l'achèvement du 
rapatriement, sauf stipulations expresses con
traires contenues dans les susdits accords ou 
dans des accords ui térieurs, ou égalem ent sauf 
mesures plus favorables prises par l' une ou 
l'autre des Puissances belligérantes à l'égard 
des prisonniers qu'elles détiennent. 

En vue d'assurer l'application, de part et 
d'autre, des stipulations de l a prése nte Con
vention, et de facil iter la conclusion des con
ventions spéciales prévues ci-dessus, les belli
gérants pourront autoriser, dès Ie début des 
hos til ités, des réunions de représentants des 
autorités respectives chargées de l' administra
tion des prisonniers de guerre. 

Art. 84. Le texte de la présente Conven
tion et des conventions spéciales prévues à 
l'article prócédent sera affiché, a utant que 
possi_ble dans l a langue mat-ernelle des pri
sonrners de guerre, à des emplacemcnts ou il 
pourra être consul té par tous les prisonniers. 

Le texte de ces conventions sera communi
qué, sur leur demande, aux prisonniers qui 
se trouveraient dans l 'impossibilité de prendre 
connaissance du text-e affiché. 

Art. 85 . Les Hautes Parties Contractantes 
se communiqueront par l'interméd iaire du 
Conseil fédéral suisse les traductions officiel
les de la présente Convention, ainsi que les 
lo is et règlements qu'elles pourront être ame
nées à adapter pour assurer l'application de 
1 a présente Convention. 

SECTION II. 

D e l 'organisation du contróle . 

Art. 86 . Les Hauties Parties Contractantes 
reconnaissent que l'application régulière de la 
présente Convention trouvera une garantie 
dans la poss ib ili té de collaboration des Puis
sances prot-ectrices chargées de sauvegarder 
les intérêts des belligérants; à eet égard, l es 
P u issances protectrices pourront, en dehors de 
leur personnel diplomatique, désigner des 
délégués parmi leurs propres ressortissants ou 
parm i les ressortissants d 'au tres Puissances 
neutres. Ces délégués devront être soumis à 
l'agrément du belligérant auprès duquel ils 
exerceront leur miss ion. 

Les représentants de l a Puissance prot-ectrice 
ou ses délégués agréés seront autorisés à se 

rendre dans toutes les locali tés, sans aucune 
except ion, ou sont internés des prisonniers de 
g uerr e. li s auront accès dans tous les locaux 
occupés par des prisonn iers et pourront s' en
treten ir avec ceux-ci, en règle générale sans 
témoin , personnell ement ou par l'intermé
diaire d'interprètes. 

Les belligérants fac il iteront dans l a plus 
large mesu re poss ible l a tftche des représen
tants ou des délégués agréés de la Puissance 
protectr ice. Les autorités m il itaires seront in
formées de leur v isite. 

Les bell igérants pourront s'entend re pour 
admettre que des personnes de l a propre na
t ional ité des prison n ie rs soient admises à par
ticiper aux voyages d' inspection. 

Art. 87. En cas de désaccord entre les bel
l igérants sur l 'appl ication des dispositions de 
la présente Convention, les Puissances p ro
tectrices devront, dans Ia mesure du poss ible, 
prêter l eurs bons offices aux fi ns de règle
ment du différend . 

A eet effet, chacune de Puis ances protec
trices pourra, notamment, proposer aux heil i
gérants intéressés une ré un ion de représen
tants de ceux-ci, éventuellement sur un terri
to ire neutre convenablement choisi. Les bell i
gérants seront tenus de donner u ite aux pro
positions qui leur eront faites dans ce sens. 
La Pu issance protectrice pourra, Ie cas 
échéant, soumettre à l'agrément des Puissan
ces en cause une personnalité appartenant à 
une Puissance neutre ou une personnalité dé
léguée par Ie Comité international de l a 
Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à 
cette réunion. 

Art. 88. Les di spos it ions qui précèdent ne 
font pas obstacle à l'activité humanitaire que 
Ie Comité international de l a Cro ix -Rouge 
poul'l'a déployer pour l a protection des p rison
niers de guerre, moyennant l'agrément des 
belligérants intéressés. 

SECTION III. 

Dispositiom finales . 

Art. 89. Dans les rapports entre Puissan
ces liées par l a Convention de l a Haye con
cernant les lois et coutumes de la guerre sur 
t-erre, qu'i l s'agisse de celle du 29 j u illet 1899 
ou de celle du 18 octobre 1907, et qui parti
cipant à l a présente Convention, celle-ci com
plétera Ie chapitre II du Règlernent annexé 
aux susd ites Conventions de La Haye. 

Art. 90. L a présente Convention , qui por
tera la date de ce jour, pourra, jusqu' au pre
m ier février 1930, être signée a u nom de tous 
l es pays représen tés à l a Conférence qui s'est 
ouverte à Genève Ie l er j uillet 1929. 

Art. 91. La présent-e Convent ion sera rat i
fiée aussitót que poss ible. 

Les ratifications seront déposées à Berne. 
Il sera dressé du dépöt de chaque instru

ment de ratification u n procès-verbal dont 
une copie, certifiée conforme, sera remise par 
Ie Conseil fédéral uisse aux Gouvernements 
de tous les pays au nom de qu i la Conven t ion 
aura été signée ou l'adhésion notifiée. 

Art. 92. La présente Convention en trera 
en vigueur six mo is après que deux instru
ments de ratification au mains auront été dé
posés. 
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Ultérieurement, elle entrera en vigueu1· 
pour chaque Haute Partie Contractante six 
mois après Ie dépót de son instrument de ra
tif ication. 

Art. 93. A partir de la date de sa mise 
en vigueur, la présente Convention sera ouverte 
aux adhésions données au nom de tout pays 
au nom duquel cette Convention n'aura pas 
été signée. 

Art. 94. Les adhésions eront notifiées par 
écrit au Conseil fédéral suisse et produiront 
leurs effets si•x mais après la date à laquelle 
ell es lui seront parvenues. 

Le Consei l fédéral suisse communiquera les 
adhés ions aux Gouvernemcnts de tous Jes 
pays a u nom de qui la Convention aura été 
ignée ou l'adhésion notifiée. 
Art. 95. L'état de guerre donnera effet im

médiat aux ratifications dépo ées et aux adhé
sions noti fi ées par les Puissances belligérantes 
arnnt ou après Ie début des hostilités. La 
commtmication des ratification ou adhésions 
reçues des Puissances en état de guerre sera 
fa ite par Ie Conseil fédéral suisse par la 
voie la plus rapide. 

Art. 96. Chacune des Hautes Parties Con
trnctantes aura Ia facu l té de dénoncer Ia pré
sente Convention. La dénonciation ne produira 
ses effets qu'un an après que la notification 
en aura été fa ite par écrit au Conseil fédéral 
su isse. Cel ui-ei communiquera cette notifica
tion aux Gouvernements de toutes les Hautes 
Parties Contractantes. 

La dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de 
la Haute Partie Contractante qui !'aura no
tifiée. 

En outre, cette dénonciation ne produira pas 
ses effets au cours d'une guerre dans laquelle 
serait impliquée la Puissance dénonçante. En 
ce cas, la présente Convention continuera à 
produire ses effets, au-delà du délai d'un an, 
jusqu'à la conclusion de la paix, en tout cas, 
jusqu'à ce que les opérations du rapatriement 
so ient terminées. 

Art. 97. Une copie certi fiée conforme de la 
présente Convention sera déposée aux archives 
de la Société des I aJ;ions par les soins du 
Consei l fédéral suisse. De méme, les ratifica
tions, adhés ions et dénonciations qui seront 
notifiée au Conseil fédéral suisse seront com
m uniquées par lui à la Société des Nations. 

En fo i de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie vingt-sept juillet mil neuf 
cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les archives de la Confé
dération Suisse et <lont des copies, certifiées 
conformes, seront remises aux Gouvernements 
de tous les pays invités à la Conférence. 

Pour l' Alle,nagne: Edmund Rhomberg. 
Pour l es Etats-Unis d'A,nérique: 

I'ou,· l' Autriche: 
P our la B elgique : 

I' oU1· la Bolivie : 
P ou,· le B résil : 

Eliot W adsworth. 
Hugh R. Wilson. 
Leitmaier. 
Dr. Demolder. 
J . de Ruelle. 
A. Cortadellas. 
R au l do Rio-Branco. 

P our la Grande-Bretaune et l' lrlande du 
Nord, ainsi que toute partie de l'Empire 
Britannique non membre séparé de la So
ciété des N ations: 

Pour le Canada: 
Horace Rumbold. 
W. A. Riddell. 

P our l 'Australie: Claud Russell. 
Pour la Nouvelle-Zélande: 

Claud Russell. 

P o"r l' Afriq"e du S"d: 
Eric H. Louw. 

P our l' Etat libre d' lrlande: 

P our l' l nde: 
P our la Bulgarie: 

Pour le Chili : 

Pour la Chine: 
P our la Colombie: 
P our C"ba: 

P o"r Ze Danemark : 

Sean Lester. 

Claud Russell. 
D. M ikoff. 
Stephan N. Laftchieff. 
Gmo ovoa. 
D. Pulgar. 
C. Y. Hsiao. 
Francisco José Urrutia. 
Carlos de Armenteros. 
Carlos Blanco. 
H aral d Scavenius. 
Gustav R asmussen. 

P our la R épublique Dominicaine : 
Ch. Ackermann. 

P our l'Egypte: 
Mohammed Abdel Moneim Riad. 

H . W. M. Simaika. 
Pour l' Espagne : 

Ad Referendum 
Mauricio Lopez Roberts y Terry. 

Marques de la Torrehermosa. 
Po"'' l' Estonie: Dr. Leesment. 
P our la Finlande : A. E. Martola. 
P our la France: H. de Marcilly. 

P our l-a Grèce: 

P our la H ongrie: 
P our l' / talie: 
Pour Ze Japon: 

P our la Lettonie: 

J. du Saul t. 
R. Raphael. 
S. Veniselos. 
Paul de H evesy. 
Giovanni Ciraolo. 
I saburo Yoshida. 
S. Shimomura. 
S. Miura. 
Charles Duzmans. 
Dr. Oskar Voit. 

Pou,· Ze L11.xembourg: Ch. G. Vermaire. 
P our Ze Mexique: Fr. Castillo N ajera. 
Pour le Nicaragua: 
P ou1· la N orvège: 

P our les P ays-B as: 

P ou,· la P erse : 

A . Sottile. 
J . Irgens. 
J ens Meinich. 
W. Doude v. Troostwijk 
Dr. Diehl. 
J . Harberts. 

Anouchirevan Sepahbodi. 
P our la Pologne : Jozef G. Pracki. 

W. J erzy B abecki . 
Pour le Portugal : 

Vasco de Quevedo. 
F. de Calheiros e Menezes. 

P ou,· la R oumanie: M. B. Boeresco. 
Colonel E. Vertejano. 
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Pom· le Rovaurne des Serbes, 
Croates et Slovènes: 

P our le Siarn: 
Pour la Suède: 
Pour la Suisse : 

I. Choumenkovitch. 
Varnvaidya. 
K . I. Westman. 
P aul Dinichert. 
H auser. 
Zubl in. 
De la Harpe. 
Schindler. 

Pou,· la T chécoslovaquie: 

P oui· lu Turquie : 

Poui· l' U,·uguay: 
P our l e V énézuéla: 

Zd. Fierlinger. 
Hassan. 
Dr. Abdulkadir. 
M. Nusret. 
Dr. Aki! Moukhtar. 
Alfredo de Castro. 
C. Parra-Perez. 
I.M. Hurtado-Machado 

ANNEXE A LA CONVENTION 

:relatlve au traitement des prlsonulers de 1 
guerre, du 27 julllet 1929. 

ACCORD-TYPE 

concernant ie rapatriement direct et !'hospi
ta! isation en pays neutre des prisonniers de 

guerre pour raisons de santé. 

I. PRINCIPES DIRECTEURS POUR 
LE RAPATRIEMENT DIRECT ET 

L'HOSPITALISATION EN 
PAYS EUTRE. 

A. - Principes dfrecteurs pou,· l e 
,·apatriem ent direct . 

Sont rapatriés directement : 
1 °. Les malades et blessés <lont, d'après les 

prévisions médicales, la curabilité en une 
année n'est pas présumable, leur état exigeant 
un traitement, et leur aptitude intellectuelle 
ou corporelle parais ant avoir subi une dimi
nution considérable. 

2°. Les malades et blessés incurables <lont 
l'aptitude intellectuelle ou oorporelle paraît 
avoi1· subi une diminution considérable. 

3°. Les malades et blessés guéris <lont l'ap
titude intel lectuelle ou corporelle paraît avoir 
.subi une diminution considérable. 

B. - Principes direct eurs pour l' hospitali
sation en pays neut,·e. 

Sont hospitalisés : 
1 °. Les malades et blessés <lont la guérison 

€st présumable dans Ie délai d'un an, cette 
guérison apparaissant comme plus sûre et plus 
rapide si les malades et blessés sont mis au 
bénéfice des ressources qu'offre Ie pays neutra 
que i leur captivité proprement dite est pro
longée. 

2°. Les prisonniers de guerre <lont la santé 
intell ectuelle ou physique paraît, d'après les 
prévisions médioales, menacée sérieusement 
par Ie maintien en captivité, tandis que l'hos
pitalisation en pays neutra pourrait probable
ment les soustraire à ce risque. 

C. - P rincipes dfrecteurs pour le rapatrie,nent 
des hospitalisés en pays neutre . 

Sont rapatriés, les prisonniers de guerre 
hospitalisés en pays neutre qui appartiennent 
a ux catégories suivantes: 

1 d. Ceux <lont l'état de santé se présente 
comme étant ou devenant tel qu'ils rentrent 
dans les catégories des rapatriables pour rai
sons de santé. 

2°. Les guéris <lont l'aptitude intellectuelle 
ou physique paraît avoir subi une diminution 
considé rable. 

II. - PRI CIPES SPECIAUX POUR LE 
RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPI

TALISATION E PAYS NEUTRE. 

A . - Principes spéci= pour le rapatriement. 

S eront rapat,·iés: 
1°. Tous les prisonniers de guerre atteints 

à la suite de lésions organiques, des altérations 
suivantes, effectives ou fonctionnelles: perte 
de membre, paralysie, al térations articulaires 
ou autres, pour autant que Ie défect est d'au 
moins un pied ou une main, ou qu'il équivaut 
à la perte d'un pied ou d'une main. 

2°. Tous les prisonniers de guerre blessés 
ou lésés <lont l 'état est tel qu'il fait d'eux des 
infirmes <lont on ne peut pas, médicalement, 
prévoir la guérison dans Ie délai d'un an. 

3"'. Tous les ,nalades <lont l'état est tel 
qu'il fait d' eux des infirmes <lont on ne peut 
pas, médical ement, prévoir la guérison dans 
Ie délai d'un an. 

A cette catégorie appartiennent en particu
lier: 

a. Les tuberculoses progressives d'organes 
quelconques qui , d'après les prévisions médi
cales, ne peuvent plus être guéries ou au 
moins considérablement amél iorées par une 
cure en pays neutre. 

b. Les effections non tuberculeuses des or
ganes respirato ires présumées incurables (ainsi, 
avant tout, l 'emphysème pulmonaire forte
ment développé avec ou sans bronchite, les 
dilatations bronchiques, l'asthme grave, les 
intoxications par les gaz, etc.). 

c. Les a ffections chroniques graves des or
ganes de la circulation (par exemple: les af
fections valvulaires avec tendanoes aux trou
bles de compensation, les affections relative
ment graves du myocarde, du péricarde et 
des vaisseaux, en particul ier les anévrismes 
inopérables de gros vaisseaux, etc.). 

d. Les affections chroniques graves des or
ganes digestifs. 

e. Les affections chroniques graves des or
ganes urinai res et sexuels, avant tout, par 
exemple: tous les cas de néphrites chroniques 
confirmées aveo séméiologie complète, et tout 
particulièrement lorsqu'il existe déjà des al
térations card iaques et vasculai1·es; de même 
les pyélites et cystites chroniques, etc. 

/. Les maladies chroniques graves du sys
tème nerveux centra! et périphérique: ains i, 
avant tout, la neurasthénie et l 'hystérie 
graves, tous les cas inoontestables d'épilepsie, 
Ie Basedow grave, etc. 

g. L a cécité des deux yeux, ou celle d'un 
reil lorsque la vision de l'autre reste infé-
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rieure à 1 malgré l'emploi de verres correc
teurs . L a dim inution de l 'acuité visuelle au 
cas oû il est impossi ble de la ramener par la 
correction à l"acuité de ½ pour un mil du 
moins. Les autres affections ocula ires ren trent 
dans la p résente catégorie (g laucome, ir it is, 
choroïdite, etc.) . 

h . La surdité totale bilatérale, ainsi que la 
surdi té totale un il atéra le au cas oû l'ore iJl e 
incomplètement sourde ne perçoit plus la voix 
parlée ordinaire à un mètre de distance. 

i. Tous les cas incontestables d'affections 1 

menta les. 
k . Les cas graves d'intoxication chronique 

par les métaux ou par d'a.utres causes (satur
nisme, hydrargyrisme, morphini me, coc;:,.ïnis
me, a lcoolisme, intox ication par les gaz, etc.). 

l . Les affections chroniques 'des organes lo
comoteurs (arthrite déformante, goutte, rhu
matismes avec altérations décelables clinique
ment), à la condition qu'elles soient graves. 

m . Tons Ie néoplasmes malins, s' il s ne 
sont pas j usticiables d' i nterventions opéra
to ires relativement bénignes sans <langer pour 
la vie de l'opéré. 

n . Tous les cas de malar ia avec a ltérations 
organiques appréciables (augmentation chro
nique importante du volume du foie, de la 
rnte, cachexie, etc.). 

n'en fo nt pas des cas de rapatr iement d irect. 
Les cas de psychasthénie des p r isonn iers de 

guerre qu i ne sont pas guér is après trois mois 
d'hospitalisation en pays neutre ou qui , après 
ce déla i, ne sont pas manifestement en voie 
de guérison définitive, devront être rapatriés. 

3° . Tous les cas de blessures, de lésions et 
leurs conséquences qui offrent des chances de 
guérison meill eures en pay neutre qu'en cap
tivité, à condition que ces cas ne soient pas, 
ou bien justiciables du rapatriement d irect, 
ou bien insignifiants. 

40o_ Tous les cas de malaria dûment con
statés et ne présentant pas d' a l térations orga
niques décelab les clin iquement (augmentation 
de volume chronique du foie, de la rate, 
cachexie, etc. ), si Ie sé jour en pays neutre 
offre des perspectives particulièrement favo
rables de guérison définitive. 

6°. Tous les cas d'intoxication (en particu-
1 ier par les gaz, les métaux, les a lcaloïdes) 
pour lesquels les perspectives de guérison en 
pays neutre sont spécialemcnt favorab les. 

Sont exclus de l' hospitalisation: 
1 °. Tous les cas d' affections men tal es dû

ment constatées. 
2°. Toutes les affections nerveuses organi

ques ou fonctionnelles réputées i ncurables 
(Ces deux catégories appartiennent à cell es 
donnant dro it au rapatriement d irect). 

3°. L'alcoolisme chronique grave. 

o. Les affections cutanées chroniques gra
ves, pour autant que leur nature ne constitue 
pas unc indication médicale d'hospitalisation 
en pas neutre . 

p . Les av itaminoses graves (bér i-béri, pei
l agra, corbut chronique). 

4°. Toutes les affections contagieuses dans 
la période oû elles sont transmiss ibles (mala-

1 dies infectieuses aiguës, syphili s primaire et 
secondaire, trachöme, lèpre, etc.). 

B. - P1·incipes spéciaux pour l' hospitalisation. 

Les prisonniers de guerre doivent être hos
pitalisé s'ils sont atte ints des affections sui
vantes: 

1°. Toutes les formes de tuberculose d'or
ganes quelconque~, si, d'après les connaissan
ces módicales actuelles, elles peuvent être 
guér ies, ou du moins considérablement amé-
1 iorées par les méthodes applicables en pays 
neutra (alti tude, traitement dans les sanatoria, 
etc.). 

2°. Toutes les formes - nécessitant un 
tra itement - d'affections des organes resp ira
to ires, circulatoires, d igestifs, génito-ur inaires, 
nerveux . des organes des sens, des appareils 
locomoteur et cutané, à condition, toutefois, 
que ces formes d'affections n'appartiennent 
pas aux catégor ies prescrivant Ie rapatriement 
direct, ou qu'elles ne soient pas des maladies , 
a iguës proprement dites ayant une tendance à 
la guér ison franche. Les affections envisagées 
dans ce paragraphe sont celles qui offrent par 
l 'application de moyens de cure dispon ibles 
en pays neutre des chances de guérison réelle
ment meilleures pour Ie patient que si celui-ci 
était traite en captivité. 

Il y a l ieu de considérer tout spécialement 
les troubles nerveux <lont les causes efficientes 
ou déterminantes sont les événements de la 
guerre ou de la captivité même, comme la 
psychasthénie des prisonniers de guerre et 
autres cas analogues . 

Tous les cas de ce genre dûment constatés 
doivent être hospital isés, pour autant que leur 
grav ité ou leurs caractères constitutionnels 

III. - OBSERVATIONS GENERALES. 

Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une 
façon générale, être interprétées et al?pl i
quées dans un esprit auss i l a rge que poss1ble. 

Cette I argueur d' interprétation doit être ap
pliquée particul ièrement aux états névropa
th iques ou psychopatiques causés ou déterminés 
par les événements de la guerre ou de Ia 
captivité mêmê (psychasthénie des prisonniers 
de guerre), ainsi qu'aux cas de tubercul ose à 
tous les degrés. 

Il va de so i que les médecins de camp et 
les commissions médicales m ixtes peuvent se 
trouver en pré ence d'une foule de cas non 
mentionnés parmi les exemples donnés sous 
chi ffre II, ou de cas ne s'adaptant pas à ces 
exemples. Les exemples mentionnés ci-dessus 
ne sont donnés que comme exemples typiques; 
une l iste analogue d'exemples d' a ltérations 
chirurgicales n'a pas été établ ie parce que, 
abstraction faite des cas incontestables par 
leur nature même (amputations), il est dif
ficile de dresser une l iste de types particu
liers; l 'expérience a démontré qu'un exposé 
de ces cas p articuliers n'éta it p as sans incon
vénients dans la pratique. 

On ré oudra tous les cas ne s'adaptant pas 
exactement aux exemples cités, en s' inspirant 
de !'esprit des principes directelll's ci-dessus. 
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s. 397. 

25 Juli 1932. WET, houdende goedkeuring 
van de Verdragen van 7 Juni 1930 met 
bijbehoorende Protocollen: 

1 °. tot invoering van een eenvormige 
wet op wissel brieven en orderbriefjes; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflic
ten ten aanz ien van wisselbrieven en 
orderbriefjes; 

3°. betreffende het zegelrecht ten aan
zien van wisselbrieven en orderbriefjes. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de vanwege Ons te Genève op 7 Juni 1930 
onderteekende Verdragen van dienzelfden dag 
m,et bijbehoorende Protocollen: 

1°. tot invoer ing van een eenvorm ige wet 
op wisselbrieven en orderbriefjes; 

2° . tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes; 

3° . betreffende het zegelrecht ten aanz ien 
van wisselbrieven en orderbriefjes, 

alvorens te kunnen worden bekrachtigd, vol
gens artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De in afd ruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 7 Juni 1930 
onder teekende Verdragen van dienzelfden dag 
met bijbehoorende Protocollen: 

1 °. tot invoering van een eenvormige wet 
op wisselbr ieven en orderbriefjes; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes; 

3°. betreffende het zegel recht ten aanzien 
van wisselbrieven en orderbriefjes; 
worden voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. II . Bij de bekrachtiging van het in 
het voo l'gaande artikel onder 1 °. genoemde 
Verdrag wordt gebruik gemaakt van de krach
tens artikel I van dat verdrag geboden be
voegdheid tot het maken van de voorbehou
den, genoemd in Bijlage II van dat Verdrag. 

Art. III . Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitcnlandsche Zaken, 

Be e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Minister van Justitie, J. Do n n e r. 

(Uitgeg. 16 Augustus 1932. ) 

Fransche tekst. 

Conveutlon portant lol uniforme snr les 
lettres de change et blllets à ordre. 

CONVEN'flON. 

Le Président du Reich a llemand ; Ie Prési
dent fédéral de la République d'Autriche; Sa 
Majesté lé Roi des Belges; Ie Président de la 
Républ ique des Etats-Unis du Brésil; Ie Pré
si dent de la République de Colombie; Sa 
Ma jesté Ie Roi de Danemark; Ie Président 
de la République de Pologne, pour la Ville 
1 ibre de Dantzig; Ie Président de l a R épu
bl ique de l'Equateur; Sa Majesté Ie Roi 
d'Espagne; Ie Pré:Jident de la République de 

, Finlande; Ie Président de la R épublique fran
ça ise; Ie Président de la République helléni
que; Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
R oyaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi 
d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du J apon; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg; Sa Majesté Ie Rai de Norvège; 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Ie Prési
dent de la République du Pérou; Ie Prési
dent de Ia République de Pologne; Ie Prési
dent de la République portugaise; Sa Ma
jesté Ie Roi de Suède; Ie Conseil fédéral 
sui sse; Ie Président de la République tchéco
slovaque; Ie Président de la République 
t urque; Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie, 

Dési reux de prévenir les difficultés aux
quelles donne lieu la diversité des législations 
des pays ou les lettres de change sant appe
lées à circuler, et de donner ainsi plus de 
sécurité et de rapidité aux relations du com
merce international , 

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires: 

Le Président du Reich Allemand ; 
M. Leo Quassowski, Consei ll er ministériel au 

Ministère de la Justice du R eich; 
Le docteur Er ich Albrecht, Conseiller de Lé

gation a u Ministère des Affaires étrangères 
du Reich; 

Le docteur Fritz Ullmann, Juge au Tribunal 
de Berlin. 

Le Président fédéral de la R épublique 
d' Autriche: 

Le docteur Guido Strobele, Consei ll er ministé
riel au Ministère fédéral de l a Justice. 

Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 
Le vicomte P oullet, Ministre d'Etat, Membre 

de la Chambre des R eprésentants; 
M . J. de la Vallée P oussin, Secrétaire général 

du Ministère des Sciences et des Arts. 

Le Prés ident de la République des Etats
Unis du Brésil: 

M. Deoclecio de Campos, Attaché commercial 
à Rome, ancien Professeur à la Faculté de 
droit de Pa ra. 

Le Président de la République de Co
lombie : 

M. A. José Restrepo, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire, Délégué per
manent auprès de la Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 
M. Axel H elper, Conseill er ministér iel au 

Ministère du Commerce et de \'Industrie; 
M. Valdemar E igtved, Directeur de la " Pri

vatbanken" à Copenhague. 

Le Président de la République de Po
logne, pour la Ville libre de Dantzig: 

M. J ózef Sulkowski, Professeur à l'Univer
sité de Poznan, Membre de la Commission 
de cod ification de Pologne. 

Le Prés ident de la République de 
l 'Equateur: 

Le docteur Alejandro Gastelu, Vice-Consul à 
Genève. 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
Le docteur Juan Gomez Montejo, Chef de 

section du Corps des juristes du Ministère 
<le la J ustice. 
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Le Prés ident de la République de Fin
lande: 

M . Filip Grönvall, Conseiller d'Etat, Membre 
de la Haute Cour administrative de Helsinki. 

Le Président de la Républ ique française: 
M. L. J. Percerou, Professeur à la Faculté 

d.e droit de Paris. 
Le Président de la République helléni

que: 
M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de 

la Société des Nations, Chargé d'affaire à 
Berne. 

Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie: 

M. Zoltán Baranyai, Chargé d'affaires a.i. 
de la Délégation hongroise auprès de la 
Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi d'Ital ie: 
M. Amedeo Giannini, Conseiller d'Etat, Mi

nistre plénipotentiaire. 

Sa Majesté l'Empereur du Japon: 
M. Morie Ohno, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Président 
fédéral de la République d'Autriche; 

M. Tetsukichi Shimada, Juge à la Cour de 
Cassation de Tokio. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Ch. G. Vermaire, Consul à Genève. 

a Majesté Ie Roi de orvège: 
M. C. Stub Holmboe, Avocat. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Le Docteur W. L. P. A. Molengraaff, Pro

fesseur émérite de l'Université d'Utrecht. 
Le Président de la Républ ique du Pérou: 

M. José Maria Barreto, Chef du Bureau per
manent du Pérou auprès de la So iété des 
Nations. 

Le Prés ident de la République de Po
logne: 

M. J ózef Sulkowski, Professeur à l'Univer
sité de Poznan, Membre de la Commission 
de codification de Pologne. 

Le Président de la République portu
ga ise: 

Le docteur J osé Caeiro da Matta, Recteur de 
l'Université de Lisbonne, Professeur à la 
Faculté de "droit, Directeur de la Banque 
de Portugal. 

Sa Majesté Ie Roi de Suède: 
Le baron E. Marks von Würtemberg, Prés i

dent de la Cour d'Appel de Stockholm, 
ancien Ministre des Affaires étrangères ; 

M. Birger Ekeberg, Président de la Commis
sion de législation civile, ancien Ministre 
de la Justice, ancien Membre de la Cour 
Suprême. 

Le Consei l fédéral suisse: 
Le docteur Max Vischer, Avocat et notaire, 

premier Secrétaire de l'Association suisse 
des Banquiers. 

Le Président de la R épublique tchéco
slovaque : 

Le docteur Karel Hermann-Otavsky, Profes
seur à l'Universi té de Prague, Président de 
la Commission de codif ication du droit com
mercial au Ministère de la J ustice. 

Le Président de Ia Républ ique turque: 
Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénjpotentiaire près le Conseil 
fédéral suisse. 

Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie: 
M. Ilia Choumenkovitch, Délégué permanent 

auprès de la Société des Nations, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
près Ie Conseil fédéral suisse, 

Lesquels, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et clue 
forme, sont convenus des dispositions u1van
tes: 

Article premier. Les Hautes Partie con
tractantes s'engagent à introduire dans leurs 
territoires respectifs, soit dans un des textes 
originaux, soit clans leur langues nationales, 
la Loi uniforme formant !'Annexe I de la 
présente Convention. 

Cet engagement sera éventuellement subor
donné aux réserves que chaque Haute Partie 
contractante devra, dans ce cas, signaler au 
moment de sa ratif ication ou de son adhés ion. 
Ces réserves devront être choisies parmi celles 
que mentionne !'Annexe II de la présente 
Convention . 

Cependant, pour ce qui est des réserves 
visées aux articles 8, 12 et 18 de ladite An
nexe II, elles pourront être fai tes postérieure
ment à la ratification ou à l'adhésion, pourvu 
qu'elles fassent l'objet d'une notification au 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui en communiquera immédiatement Ie texte 
aux Membres de la Société des ~ations et 
aux Etats non membres au nom desquels la 
présente Convention aura été ratifiée ou au 
nom desquels il y aura été adhéré. De telles 
réserves ne sortiront pas leurs effets avant Ie 
quatre-vingt-dixième jour qui su ivra la ré
ceptiou par Ie Secrétaire général de Ia noti
f ication susd ite. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra, en cas cl'urgence, faire usage des ré
serves prévues par les art. 7 et 22 de ladite 
Annexe II, après la ratification ou l'adhésion. 
Dans ces cas. Elle devra en donner d irecte
ment et im.médiatement communication à tou
tes autres Parties contractantes et au Secré
taire général de la Société des ations. La 
notification de ces réserves produira ses effets 
deux jours après la réception de ladite com
munication par les Hautes Parties contractan
tes. 

Art. II. Dans Ie territoire de chacune des 
Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme 
ne sera pas appl icable aux lettres de change 
et aux billets à ordre déjà créés au moment 
de la mise en vigueur de la présente Conven
tion . 

Art. III. La présente Convention, clont les 
textes français et angla is feront également foi, 
portera Ia date de ce jour. 

Elle pourra être signée ultérieurement jus
qu'au 6 septembre 1930 au nom de tout 
Membre de la Société des ations et de tout 
Etat non membre. 

Art . IV. La pré ente Convention sera ra
tifiée. 

Les instruments de ratification seront clé
posés avant Ie l er septembre 1932 auprès du 
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ecrétaire général de la Société des Nation , 
qui en notifiera immédiatement la réception 
à tous les Membres de la Sociét,é des ations 
et aux Etats non membres Parties à la pré
sente Convention. 

Art. V. A partir du 6 septembre 1930, 
t.out Membre de la Sociét,é des ations et 
tout Etat non membre pourra y adhérer. 

Cette adhésion s'effectuera par une notifi
cation au Socrétai re général de 1 a Société dos 
N ations pour être déposée dans les arch i ves 
du Secrétariat. 

Le Secrétaire général notifiera ce dépê,t 
imrnédiatement à tous ceux qui ont signé ou 
adhéró à la présente Convent ion. 

Art. VI. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'elle áura ét,é ratifiée 
ou qu'il y aura "t,é adhéré au nom de sept 
Memhres de la Sociét,é des Nations ou Etats 
non membres, parmi lesquels devront figurer 
trois de Membres de la Sociét,é des Nations 
représent,és d'une manière permanente au 
Cons il. 

La date de l'entrée en vigueur sera Ie quatre
vingt-dixième jour qui su ivra la réception par 
Ie Secrétai re général de la Sociét,é des a
tions de la septième ratification ou adhés ion, 
conformémcnt à l' a linéa premier du présent 
article. 

Le Secrétaire général de la Sociét,é des 
Nations, en fa isant les notifications prévues 
aux articles IV et V, signalera spécialement 
que les ratifications ou adhésions visées à 
l'ali néa premier du présent article ont ét,é 
recueil lies. 

Art. VII. Chaque ratification ou adhésion 
qui interviendra après l'entrée en vigueur de 
la Convention conformément à l' article VI 
sortira ses effets dès Ie quatre-vingt-dixième 
jour qui suivra Ja date de sa réception par Ie 
Secrétaire général de la Sociét,é des Nations. 

Art. VIII. Sauf les cas d'urgence, l a pré
sente Convention ne pourra être dénoncée 
avant l'expiration d'un délai de deux ans à 
partir de la date à laquelle elle sern entrée 
en vigueur pour Ie Membre de la Société des 

ations ou pour l'Etat non membre qui la 
dénonce; cette dénonciation produira es ef
fets dès Ie quatre-vingt-dixième jour suivant 
1 a réception par Ie Secrétaire général de la 
notification à I ui adressée. 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiatement par Ie Secrétaire général de la 
Société des ations à toutes les autres H autes 
Parties contractantes. 

Dans les cas d'urgence, la Haute Partie 
contractante qui effectuera la dénonciation en 
dormera directement et immédiatement com
munication à toutes autres Hautes Parties 
contractantes et la dénonciation produira ses 
effets deux jours après la réception de lad ite 
communication par lesdites Hautes Parties 
contractantes. La Haute Partie contractante 
qui dénoncera dans ces conditions avisera 
également de sa décision de Secrétaire général 
de Ia Société des • ations. 
· Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce 

qui concerne la H aute Partie contractante au 
nom de laquelle elle aura ét,é faite. 

Art. IX. Tout Membre de la Sociét,é des 
Nations et tout Etat non membre à l'égard 
duquel la présente Convention est en vigueur 

pourra adresser au ecrétaire général de la 
ociété des Nations, dès l'expiration de la 

quatrième année su ivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de certa ines ou de toutes les disposi
t ions de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
autres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors en vigueur, est 
appuyée, dans un dólni d'un nn, pur au 
moins six d'entre eux Ie Conseil de la Société 
des Nations décidera s' il y a lieu de con
voquer une Conférence à et effet. 

Art. X. Les Hautes Parties contractantes 
peuvent déclarer au moment de la signature, 
de la ratification ou de l' adhé ion que, par 
leur acceptation de la présente Convention, 
elles n'entendent assumer aucune obi igation 
en ce qui concerne ['ensemble ou toute partie 
de leurs colonies, protectorats ou territoi res 
placés sous leur suz rain té ou mandat; dans 
ce cas, la présente Convention ne sera pas 
applicable aux tenitoires faisant l'objet de 
pareille déclaration. 

Les H autes P arties contrnctantes pourront 
à tout moment dans la suite notifier au Se
crétai re général de la Sociétó des N ations 
qu'elles entendent rendre la présente Conven
tion appl icable à !'ensemble ou à toute part ie 
de lems terr itoires ayant fa it l'objet de la 
déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans 
ce cas, la ConYention s'appl iquera aux terri
toires visés dans la notification quatre-vingt
dix jours après la r 'ception de cette dernière 
par Ie Secrétaire général de la Sociét,é des 

ations. 
De même, les Hautes Parties contractantes 

peuvent, conformément à l'article VIII, dé
noncer la présente Convention pour !'ensem
ble ou toute partie de leurs colonies; protec
torats ou territoires placós sous leur suzerai
neté ou mandat. 

Art. XI. La présente Convention sera enre
gistrée par Ie Secrétaire généra l de la So
ciété des N ations dès son entrée en vigueur. 
Elle sera ultérieureruent publiée aussitót que 
possible au Recueil des Traités de la Sociét,é 
des Tations. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nomrné ont signé la pré ente Convention. 

Fait à Genève Ie sept juin mil neuf cent 
trente, en simple expédition qui sera déposée 
dans les arch i ves du Secrétariat de la Sociét,é 
des N ations; copie conforme en sera trans
mise à tous les Membres de la Sociét,é des 
Nations et à tous les Etats non membres re
présent.és à la Conférence. 

. 1llemagne : 

A.utriche: 
B elgique : 

Leo Quassowski . 
Dr. Albrecht. 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. Poullet. 
de la Vallée-Poussin. 

Brésil: Deoclecio de Campos. 
Oolombie: A. J. R estrepo. 
Dane11iark: A. H el per. 

V. Eigtvecl. 
Ville Libn de Dantzig : 

Sulkowski. 
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f:quateur: 
Espagne: 
Finlande: 
France: 
G,·èce: 
Jlongrie: 
]talie: 
Japon: 

Luxembourg: 
Norvège: 
Pays-Bas: 
P érou: 
Pologne : 
Po,·tugal: 
Suède: 

Suisse: 

Alex. Gasteló.. 
Juan Gomez Montejo. 
F. Grönvall. 
J. P ercerou. 
R. Raphaël. 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannini. 
M . Ohno. 
T . Shimada. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Hc1mboe. 
Molengraaff. 
J . M. Barreto. 
Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
Vischer. 

Tchécoslo,;aquie: 
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky. 

Turquie: Ad referendlum 
Mehmed Munir. 

Yougoslavie: I. Choumenkovitch. 

ANNEXE I. 

Lol uniforme concernant la lettre de 
change et le billet à ordre. 

TITRE I. 

D e la I e t t r e d e c h a n g e . 

Chapitre I. - D e la création et de la forme 
de la lettre de change . 

Article premier. La lettre de change con
tient: 

1. la dénomination de lettre de change in
sérée dans Ie texte même du titre et exprimée 
dans la langue employée pour la rédaction de 
ce titre; 

2. Ie mandat pur et simple de payer une 
somme déterminêe; 

3. Ie nom de cel ui qui doit payer (tiré); 
4. l'indication de !'échéance; 
5. celle du lieu ou Ie paiement doit s'ef

fectuer; 
6. Ie nom de celui auquel ou à l'ordre 

duquel Ie paiement doit être fait; 
7. l'indication de la date et du lieu ou la 

lettre est créée; 
8. la signature de celui qui émet la lettre 

(tireur). 
Art. 2. Le titre dans lequel une des énon

ciations indiquées à l'article précédent fait 
défaut ne vaut pas comme lettre de change, 
sauf dans les cas déterminés par les al inéas 
suivants: 

La lettre de change dont !'échéance n'est 
pas indiquée est considér~e comme payable à 
vue. 

A défaut d'indication spéciale, Ie lieu dé
signé à cóté du nom du t iré est réputé être 
le lieu du paiement et, en même temps, Ie 
lieu du domicile du tiré. 

La lettre de change n' indiquant pas Ie 
lieu de sa création est considérée comme sous-

crite dans Ie lieu désigné à cóté du nom du 
tireur. 

Art. 3. La lettre de change peut être à 
l'ordre du tireur lui-même. 

El:e peut être tirée sur Ie t ireu r lui-même. 
Elle peut être tirée pour Ie compte d'un 

tiers. 
Art. 4. Une lettre de change peut être 

payable au domicile d'un tiers, soit dans la 
localité ou Ie tiré a son domicile, soit dans 
une aut1·e localité. 

Art. 5. Dans une lettre de change payable 
à vue ou à un certain délai de vue, il peut 
être stipulé par Ie tireur que la somme sera 
productive d'intérêts. Dans toute autre lettre 
de change, cette stipulation est réputée non 
écrite. 

Le taux des intérêts doit être indiqué dans 
la lettre; à défaut de cette indication, la 
clause est réputée non écrite. 

Les i ntérêts courent à partir de Ia date de 
l a lettre de change, si une autre date n'est 
pas indiquée. 

Art. 6. La lettre de change dont Ie mon
tant est écrit à la fo is en toutes lettres et en 
chiffres vaut, en cas de différence, pour la 
somme écr ite en toutes lettres. 

La lettre de change dont Ie montant est 
écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit 
en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que 
pour la moindre somme. 

Art. 7. Si la lettre de change porte des 
signatures de personnes incapables de s'obliger 
par lettre de change, des signatures fausses 
ou des signatures de personnes imaginaires, ou 
des signatures qui, pour toute autre raison, 
ne sauraient obliger les personnes qui ont 
signé la lettre de change, ou du nom desquel
les elle a été signée, les obligations des autres 
signataires n'en sant pas mains valables. 

Art. 8. Quiconque appose sa signature sur 
une lettre de change, comme représentant 
d'une personne pom· laquelle il n'avait pas Ie 
pouvoir d'agir, est obligé lui -même en vertu 
de la lettre et, s'i l a payé, a les mêmes droits 
qu'aurait eu Ie prétendu représenté. Il en 
est de même du représentant qui a dépassé 
ses pouvoirs. 

Art. 9. Le tireur est garant de l'accepta
tion et du paiement. 

Il peut s'exonérer de la garantie de l'ac
ceptation; toute clause par laquelle il s'exo
nère de la garantie du paiement est réputée 
non écrite. 

Art. 10. Si une lettre de change, incom
plète à l'émission, a été complétée contra ire
ment aux accords intervenus, l'inobservation 
de ces accords ne peut pas être opposée au 
porteur, à mains qu'il n'ait acquis la lettre 
de change de mauvaise foi ou que, en l'acqué
rant, il n'ait commis une faute lourde. 

Chapitre ll. - De /'endossement. 

Art. ll. Toute lettre de change, même non 
expressément tirée à ordre, est transmissible 
par la voie de !'endossement. 

Lorsque l e tireur a i nséré dans la lettre de 
change les mots "non à ordre" ou une ex
pression équivalente, Ie titre n'est transmis
sible que dans la forme et avec les effets d'une 
cession ordinaire. 

L'endossement peut être fait mêrne au pro-
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fit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou 
de tout autre obi igé. Ces personnes peuvent 
endoss 1· l a lettre à nouveau. 

Art. 12. L'endossement doit être pur et 
s imple. Toute condition à laquelle il est su
bordonné est réputée non écrite. 

L'endos ement partiel est nul. 
L'endossement au porteur vaut comme en

dossement en bl anc. 
Art. 18. L'endossement doit être inscr it sur 

la lettre de change ou sur une feui ll e qui y 
est attachée (allonge). I l doit être signé par 
l'endossenr. 

L'enclossement peut ne pas désigner Ie bé
néficiaire ou cons ister simplement clans la 
signature de l 'enclosseur (endossement en 
blanc) . Dans ce dernier cas, ]'endossement, 
pour être valable , doit être inscrit au dos de 
l a lettre de change ou sur !'allonge. 

Art. 14. L'endos ement transmet tous les 
droits résul tant de la lettre de change. 

Si ]'endossement est en blanc, Ie porteur 
peut: 

1"' . rempl ir Ie b lanc, soit de son nom, 
soit du nom d'une autre personne; 

2° . endosser la lettre de nouveau en bl anc 
ou à une autre personne; 

3°. remettre la lettre à un tiers, sans rem
pl ir Ie blanc et sans l'endosser. 

Art. 15. L'endo. seur est, sauf clause con
traire , garant de l'acceptation et du paie
ment. 

I l peut interdü·e un nouvel endossement; 
dans ce cas, il n'est pas tem, à la garantie 
envers les personnes auxquelles la lettre est 
u lté1·ieurement endossée. 

Art. 16. Le détenteur d'une lettre de ch an
ge est considéré comme porteur légitime, s'i l 
justifie de son .dro it par une suite in interrom
pue d'endossements, même si Ie dernier en
dossement est en blanc. Les endossements 
b iffés sont à eet égard réputés non écrits. 
Quand un endossement en blanc est su ivi d'un 
autre endossement, Ie signataire de celui-ci 
est réputé avoir acquis la lettre par !'endos
sement en blanc. 

Si une personne a été dépossédée d'une 
l ettre de change par quelque événement que 
ce soit, Ie porteur, justifiant de son d roit de 
la manière indiquée à l'ali néa précédent, n 'est 
tem, de se dessaisir de la lettre que s' il l 'a 
acquise de mauvaise fo i ou si, en l'acquér ant, 
il a commis une faute lourde. 

Art. 17 . Les personnes actionnées en vertu 
de la lettre de ch ange ne peuvent pas opposer 
au porteur les exceptions fondées sur leurs 
rapports personnels avec Ie t ireur ou avec les 
porteurs anterieurs, à moins q ue Ie por teur, 
en acquérant la lettre, n'a it agi sciemment a u 
détriment du déb iteur . 

Art. 18. Lorsque !'endossement contien t la 
mention "valeur en recouvrement", ,,pour en
caissement", ,,par procuration" ou toute autre 
ment ion impliquant un simple mandat, Ie 
porteur peut exercer tous les dro its dérivant 
de la lettre de change, mais il ne peut en
dosser celle-ci qu'à t itre de procuration. 

Les obl igés ne peuvent, dans ce cas, invo
quer contra Ie porteur que les exceptions qu i 
seraient opposables à l' endosseur. 

Le mandat renfermé dans un endossement 
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de procuration ne prend pas fin par Ie décès 
du mandant ou la survenance de son incapa
cité. 

Art. 19. Lorsqu'un endossement contien t la 
mention "valeur en garantie", ,, valeur en 
gage" ou toute autre mention impliquant un 
nantissement, Ie porteur peut exercer tous les 
droits dérivant de la lettre de change, mais 
un endossement fait par lui ne vaut que 
comme un endossement à t itre de procuration. 

Les obligés ne peuvent invoquer contre Ie 
porteur les exceptions fondées sur leurs rap
ports personnels avec l 'endosseur, à moins que 
Ie porteur, en recevant la lettre, n'ait agi 
sciemment au détriment du débiteur. 

Art. 20. L 'endossement postérieur à !'échéan
ce produit les mêmes effets qu'un endossement 
anté rieur. Toutefois , !'endossement postérieur 
au protêt faute de paiement, ou fait après 
l'expiration du déla i fixé pour dresser Ie pro
têt, ne produit que les effets d' une cession 
ordinaire. 

Sauf preuve contraire, !'endossement sans 
date est censé avoir été fait avant l 'expira
tion du délai fixé pour dresser Ie protêt. 

Chapitre !ll . - De l'acceptation. 
Art. 21. La lettre de change peut être, 

jusqu'à !'échéance, présentée à l 'acceptation 
du t iré, au l ieu de son domicile, par Ie por
teur ou même par un simple détenteur . 

Art. 22. Dans toute lettre de change, Ie 
tireur peut stipuler qu'elle devra être pré
sentée à l'acceptation, avec ou sans fixation 
de délai. 

Il peut inte rd ire dans la lettre la p résen
tation à l 'acceptation, à moins qu'il ne s' agisse 
d'une lettre de change payable chez un t iers 
ou d'une lettre payable dans une localité 
autre que cell e du dom icil e du t iré ou d' une 
lettre t i rée à un certain dé] ai de vue. 

Il peut aussi stipu ler que la présentation à 
l 'acceptation ne pourra avoir li eu avan t un 
terme indiqué. 

Tout endosseur peut stipuler que la lettre 
devra être présentée à l'acceptation, avec ou 
sans fixation de déla i, à moins qu'elle n 'ait 
été déclarée non acceptable par Ie t ireur . 

Art. 23. Les lettres de change à un certain 
délai de vue doivent être présentées à l 'accep
tation dans Ie délai d'un an à partir de leur 
date. 

Le tireur peut abréger ce dern ier déla i ou 
en stipuler un plus long. 

Ces déla is peuvent être abrégés par les 
endosseurs. 

Art. 24. Le tiré peut demander qu'une se
conde présentation lu i soit fa ite• Ie lendemain 
de la première. Les intéressés ne sont admis 
à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à 
cette demande que si celle-ci est ment ionnée 
dans Ie protêt. 

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, 
entre les m ains du tiré, de la let t re présen
tée à 1 'acceptation. 

Art. 25. L'acceptation est écrite sur la let
tre de change. E ll e est exprimée par Ie mot 
"accepté" ou tout autre mot équivalent; elle 
est signée du t iré. La simple signature du t iré 
apposée au recto de la lettre vaut acceptation. 

Quand la lettre est payable à un certain · 

28 
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rlélai de vue ou lorsqu'elle doit être pré en- 1 

tée à l' acceptation dans un délai déterminé 
en vertu d'une stipulation spéciale, l'accep
tation doit être datée du jour ou elle a été 
donnée, à moins que Ie porteur n'exige qu'elle 
soit datée du jour de la présentation. A dé
faut de date, Ie porteur, pour conserver ses 
droits de recours contre les endosseurs et con
tre Ie tireur fa it constater cette omis ion par 
un protêt dressé en temps utile. 

Art. 26. L'acceptation est pure et simple, 
mais Ie tiré peut la restreindre à une partie 
de la somme. 

Toule autre modification apportée par l'ac
ceptation aux énonciations de la lett,·e de 
change équivaut à un refus d'acceptation. Tou
lefois, l 'accepteur est tenu dan les termes 
de son acceptation. 

Art. 27. Quand Ie tireur a indiqué dans la 
lettre de change un lieu de paiement autre 
que celui du domicile du tiré, sans dósigner 
un tiers chez qui Ie paiement doit être effec
tué, Ie titre peut l'indiquer lors de l'accepta
tion. A défaut de cette indication, l 'accepteur 
est réputé s'être obligé à payer lui-même au 
lieu du paiement. 

Si la lettre est payable au domicile du tiré, 
celui-ci peut, dans l 'acceptation, indiquer une 
adre se du même lieu ou Ie paiement doit 
être effectué. 

Art. 28 . Par l'acceptation Ie tiré s'oblige 
à payer la lettre de change à l'échéanoe. 

A défaut de paiement, Ie porteur, même s'il 
e t Ie tireur, a contre l'accepteur une action 
directe résultant de la lettre de change pour 
tout ce qui peut être exigé en vertu des ar
ticles 48 et 49. 

Art. 29. Si Ie tiré qui a revêtu la lettre de 
change de son acceptation a bi ffé oelle-ci 
avant la restitution de la lettre, l'acceptation 
e t censée refusée. Sauf preuve contra ire, la 
radiaton est réputée avoi r été fa ite avant la 
restitution du titre. 

Tou tefois, si Ie tiré a fa it connaître son ac
ceptation par écr it au porteur ou à un signa
taire quelconque, il est tenu envers ceux-ci 
dans les termes de son acceptation. 

Chapitre IV . - De l'aval. 

Art. 30. Le paiement d'une lettre de change 
peut être garanti pour tout ou partie de son 
montant par un aval. 

Cette garantie est fournie par un tiers ou 
même par un signataire de la lettre. 

Art. 31. L'aval est donné sur la lettre de 
change ou sur une allonge. 

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" 
ou par toute autre formule équivalente; il 
est signé par Ie donneur d'aval. 

Il est considéré comme résultant de la seule 
signature du donneur d'aval, apposée au recto 
de la lettre de change, sauf quand il s'agit de 
la signature du tiré ou de celle du tireur. 

L'aval doit indiquer pour Ie compte de qui 
il e t donné. A défaut de cette indication, il 
est r'puté donné pour Ie tireur. 

Art. 32. Le donneur d'aval est tenu de la 
même manièrn que celui dont il s'est porté 
garant. 

Son engagement e t valable, alor même que 
l'obligation qu'il a garantie serait nul le pour 
toute cause autre qu'un vice de forme. 

Quand il paie la lettre de change, Ie don
neur d'aval acqu iert les droits résultant de la 
lettre de change contre Ie garanti et contre 
ceux qui sont tenus envers ce dernier en 
vertu de Ia I ettre de change. 

Chapitre V. - De l'échéance. 
Art. 33. U ne lettre de change peut être 

tirée: 
à vue; 
à un certain dél a i de vue; 
à un certain délai de date ; 
à jour fixe. 

Les lettres de change, soit à d'autres échéan. 
oes, soit à éch 'ances successives, sont nulles. 

Art. 34. La lettre de change à vue est 
payable à sa pré entation. Elle doit être pré
sentée au paiement dans Ie délai d'un an à 
partir de sa date. Le tireur peut abréger ce 
délai ou en stipuler un plus long. Ces délais 
peuvent être abrégés par les endosseurs. 

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de 
change payable à vue ne doit pas être présen
tée au paiement avant un terme indiqué. Dans 
ce cas, Ie délai de présentation part de ce 
terme. 

Art. 35 . L'échéance d'u.ne lettre de change 
à un certa in délai de vu est déterminée, soit 
par la date de l'acceplation, soit par celle du 
protêt. 

En l' absence du protêt, l 'acceptation non 
datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, 
avoir été donnée Ie dernier jour du délai 
prévu pour la présentation à l'acceptation. 

Art. 36. L'échéance d'une lettre de change 
tirée à un ou plusieurs mois de date ou de 
vue a lieu à la date correspondante du mois 
ou Ie paiement doit ·tre effectué. A défaut 
de date corre pondante, )'échéance a lieu Ie 
dernier jour de ce mois. 

Quand- une lettre de change est tirée à un 
ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, 
on compte d'abord les mois entiers. 

Si !'échéance est fixée au commencement, 
au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à 
la fin du mois, on entend par ces termes Ie 
premier, Ie quinze ou Ie dernier jour du mois. 

Les expre sions "huit jours" ou "quinze 
jours" s'entendent, non d'une ou deux sema i
nes, mais d'un délai de huit ou de quinze 
jours effectifs. 

L'expression "demi-mois" indique un délai 
de quinze jours. 

Art. 37. Quand une lettre de change est 
payable à jour fixe dans un lieu ou Ie calen
drier est différent de celui du lieu de l'émis
sion, la date de !'échéance est considérée 
comme fixée d'après Ie calendrier du lieu de 
paiement. 

Quand une lettre de change tirée entL-e deux 
places ayant des cal ndriers différents est 
payable à un certain délai de date, Ie jour de 
l'émission est ramené au jour correspondant 
du calendrier du lieu de paiement et !'échéan
ce est fixée en conséquence. 

Les délais de présentation des lettres de 
change sont calculé conformément aLLx règles 
de l'alinéa précédent. 

Ces règles ne sont pa appl icables si une 
clause de la lettre de change, ou même les 
simples énonciations du titre, indiquent que 
l' intention a été d'adopter des règles diffé
rentes. 
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Chapit?·e VJ. - Du paiement. 

Art. 38. Le porteur d'une lettre de change 
payable à jour fixe ou à un certain délai de 
date ou de vue doit présenter la lettre de 
change au paiement, soit Ie jour ou elle est 
payable, soit l'un des deux jours ouvrables 
qui suivent. 

La présentation d'une lettre de ch ange à 
nne Chambre de compensation équivaut à une 
présentation au paiement. 

Art. 39. L e tiré peut exiger, en payant la 
lettre de change, qu'elle lui soit remise acqu it. 
tée par Ie porteur. 

Le porteur ne peut refuser un paiement 
partiel. 

En cas de paiement partiel, Ie tiré peut 
ex iger que mention de ce paiement soit faite 
sur la lettre et que quittance lui en so it 
donnée. 

Art. 40. L e porteur d'une lettre de change 
ne peut être contraint <l'en recevoir la paie
ment avant !'échéance. 

Le tiré qui paie avant ]'échéance Ie fait à 
ses risques et périls. 

Celui qui paie à !'échéance est valablement 
1 ibéré, à moias qu'il n'y ait de sa part une 
fraude ou une faute lourde. Il est obi igé de 
vérifier la régularité de la suite des endosse
ments mais non la signature des endosseurs. 

Art. 41. Lorsqu'une lettre de change est 
stipulée payable en une monnaie n'ayant pas 
ours au lieu dn paiement, Ie montant peut en 

être payé dans la monnaie du pays d'après sa 
valeur au jour de ]'échéance. Si Ie débiteur 
est en retard, Je porteur peut à son choix, 
demander que Ie montant de la lettre de 
change soit payé dans la monnaie du pays 
d'après Ie cours, soit du jom de !'échéance, 
soit du jour du paiement. 

Les usages du lieu du pa iement servent à 
déterminer la valeur de la monnaie étrangère. 
Toutefois, Ie tireur peut stipuler que la 
somme à payer sera calculée d'après un cours 
déte1miné dans la lettre. 

Les règles c i-énoncées ne s' appl iquent pas 
au cas ou Ie tireur a stipulé que Ie paiement 
devra être fait dans une certaine monnaie 
indiquée (clause de paiement effectif en une 
monnaie étrangère). 

Si Ie montant de la lettre de change est 
incliqué clans une monnaie ayant la même 
clénomination, mais une valeur différente clans 
Ie pays d'ém ission et dans celu i du paiement, 
on est présumé s'être référé à la monnaie du 
lieu du paiement. 

Art. 42. A défaut de présentation de la 
lettrn de change au paiement dans Ie dél a i 
fixé par l' article 38, tout débiteur a la fa
culté d'en remettre Ie montant en dépót à 
l'autorité compétente, aux frais, r isques et 
périls du porteur. 

(' hapitre Vll. - Des 1·ecours faute d'accep
tation et jaute de paie1nent . 

Art. 43. Le porteur peut exercer ses re
cours contre les endosseurs, Ie tireur et les 
a utres obi igés: 

A !'échéance: 
si Ie paiement n'a pas eu l ieu; 

Même avant ]'échéance: 

1 °. s' il y a eu refus, total ou partiel, d'ac
ceptation ; 

2°. dans les cas de faillite du t iré, accep
teur ou non, de cessation de ses paiements, 
même non constatée par un jugement, ou de 
saisie de ses biens demeurée infructueuse; 

3°. clans les cas de faillite du tireur d'une 
lettre non acceptab le. 

Art. 44. Le refus d'acceptation ou de paie
ment do it être constaté par un acte a uthen
tique (protêt faute d ' acceptation ou faute de 
paiement). 

Le protêt faute d'aoceptation doit être fait 
dans les délais fixés pour la pré entation à 
l'acceptatioa. Si, dans Ie cas prévu par l'ar
ticle 24, prem ier a linéa, l a première présen
tation a eu lieu Ie dern ier jour du délai, Ie 
protêt peut encore être dressé Ie lendemain. 

Le protêt faute de paiement d'une lettre de 
change payable à jour fixe ou à un certai n 
délai de date ou de vue doit être fait l'un 
des deux jours ouvrables qui suivent le jour 
ou la lettre de change est payable. S'il s'agit 
d'une lettre pa,yable à vue, Ie protêt cloit 
être dressé dans les condit ions ind iquées à 
l'al inéa précédent pour dresser Ie protêt faute 
cl'acceptation. 

Le protêt faute d'acceptation dispense de la 
présentation au paiement et du protêt faute 
de paiement. 

En cas de cessation de paiements du t iré, 
accepteur ou non, ou en cas de sais ie de ses 
biens clemeurée infructueuse, Ie porteur ne 
peut exercer ses recours qu'après présentation 
de la lettre au tiré pour le paiement et après 
confection cl'un protêt. 

En cas de fa ill ite déclarée du tiré, accep
teur ou non, ainsi qu'en cas de fai lli te dé
c laré du tireur d'une lettre non acceptable, l a 
production du jugement déclaratif de la fai l-
1 ite suffit pour permettre au porteu,· d'exercer 
ses recours. 

Art. 45. Le porteur doit donner avis du 
cléfaut d' acceptation ou de paiement à son en
dosseur et au t ireur dans les quatre jours 
ouvrables qui suivent Ie jour du protêt ou 
celu i de la présentation en cas de clause 
de retour sans frais. Chaque endosseur doit, 
clans les deux jours ouvrables qui suivent Ie 
jour ou il a reçu ! 'av is, fa ire connaître à son 
endosseur !'avis qu'i l a reçu, en ind iquant les 
noms et les adresses de ceux qui oot donné les 
av is précédents, et a insi de su ite, en remon
tant jusqu'au tireur. Les délais c i-dessus indi
qués cmn·ent de la réception de ]'avis précé
dent. 

Lorsqu'en confonnité de l'alinéa précéclent 
un av is est donné à un s ignataire de l a lettre 
de change, Ie même avis doit être clonné dans 
Ie même délai à son avaliseur. 

Dans Ie cas ou un endosseur n'a pas incliqué 
son adresse ou l 'a indiqué d'une façon ill is ibl e, 
il suff it que ]'avis soit clonné à l'enclosseur 
qui Ie précède. 

Celui qui a un avis à donner peut Ie faire 
sous une forme quelconque, même par un 
simple renvoi de la lettre de change. 

Il cloit prouver qu' il a clonné !'avis dans Ie 
délai imparti. Ce clé la i sera. considéré comme 
observé si une lettre missive clonnant !' avis a 
a été mise à la poste dans !edit délai. 

Celui qui ne clonne pas ]'avis dans Ie dél ai 
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ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; 
il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice 
causé par sa négli gence, sans que les domma
ges- intérêts puissent dépasser Ie rnontant de 
la lettre de change. 

Art. 46. Le tireur, un endosseur ou un 
avaliseur peut, par la clause "retour sans 
frais", ,,sans protét" ou toute autre cl ause 
óquival ente, inscrite s~r le titre et sig née, d is
penser Je porteur de faire dresser, pour exer
cer ses recours, un protét faute d'acceptation 
ou faute de paiement. 

Cette clause ne dispense pas Ie porteur de 
la présentation de la lettre de change dans 
les délais prescrits ni des avis à donner. La 
preuve de l'inobservation des dé lais incombe 
à celui qui s'en prévaut contra Je porteur. 

Si la clause est inscrite par Ie tireur, elle 
produit ses effets à l'égard de tous les signa
taires; si elle est inscrite par un endos eur ou 
un aval iseur, elle produit ses effets seulement 
à l'égard de celui -ci . Si, malgré la cl ause 
inscrite par Je t ireur, Ie porteur fait dresser 
Je protét, les frais en restent à sa charge. 
Quand la clause émane d'un endosseur ou 
d'un evaliseur, les frais du protét, s' il en est 
dressé un, peuvent être recouvrés contra tous 
les signataires. 

Art. 47. Tous ceux qui ont tiré, accepté, 
endossé ou avalisé une lettre de change sont 
tenus sol ida irement envers Ie porteur. 

Le porteur a Ie droit d'agir contra toutes 
ces personnes, individuellement ou collective
ment, sans être astreint à observer l 'ordre 
dans lequel elles se sont obligées. 

Le même droit appartient à tout s ignataire 
d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. 

L'action intentée contre un des obligés n'em
pêche pas d'agir contre les autres, même pos
térieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. 

Art. 48. Le portem; peut réclamer à celui 
contre lequel il exerce son recours: 

1 °. Ie montant de la lettre de ch ange non 
acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il 
en a été stipul é; 

2°. les intérêts au taux de six pour cent 
à partir de !'échéance; 

3°. les frais du protét, ceux des av is don
nés, a insi que les autres frais . 

Si Ie recours est exercé avant !'échéance, 
déduction sera faite d'un escompte sur Ie 
montant de la lettre. Cet escompte sera cal
culé, d'après Ie taux de l'escompte officie! 
(taux de la Banque), tel qu'il existe à l a date 
du recours au lieu du domicile du porteur. 

Art. 49 . Celui qui a remboursé la lettre 
de change peut réclamer à ses garants: 

1°. la somme intégrale qu'il a payée; 
2°. les intérêts de ]adite somme, calculés au 

taux de six pour cent, à partir du jour ou il 
l' a déboursée; · 

3°. les frais qu'il a. faits. 
Art. 50. Tout obligé contre lequel un re

cours est exercé ou qu i est exposé à un re
cours peut exiger, contre remboursement, la 
remise de la lettre de change avec Ie protét 
et un compte acquitté. 

Tout endosseur qui a remboursé la. lettre de 
change peut biffer son endossement et ceux 
des endosseurs subséquents. 

Art. 51. En cas d'exercice d'un recours 
après une acceptation partielle, celui qui rem-

bourse la somme pour laquelle la lettre n'a 
pas été acceptée peut exiger que ce rembour
sement soit mentionné sur la lettre et qu'il 
lui en so it donné qu ittance. Le porteur doit, 
en outre, lui remettre une copie certifiée 
conforme de Ia lettre et Ie protêt pour per
mettre l'exercice des recours ul té ri eurs. 

Art. 52. Toute personne ayant Ie droit 
d' exercer un recours, peut, sauf stipula.tion 
contraire, se rembourser au moyen d'une nou
velle lettre (retraite) t irée à vue sur l'un de 
ses garants et payable au domicile de celui-ci. 

La retraite comprend, outre les sommes in
diquées dans les articles 48 et 49, un droit de 
courtage et Ie droit de t imbre de la retraite. 

Si la retraite est tirée par Je porteur, Ie 
rnontant en est fixé d'après le cours d'une 
lettre de change à vue, t irée du lieu ou la 
lettre primitive était payable sur le lieu du 
domicile du garant. Si la retraite est tirée 
par un endosseur, le montant en est fixé 
d'après Ie cours d'une lettre à vue tirée du 
lieu ou Ie tireur de la retraite a son domicile 
sur Je lieu du domicile du garant. 

Art. 53. Après l'expiration des délais fixés: 
pour Ia présentation d'une lettre de 

change à vue ou à un certain délai de 
vue· 

~ur la confection du protét faute d' ac
ceptation ou faute de paiement; 

pour la présentation au paiement en cas 
de clause de retour sans frais; 

Ie porteur est déchu de ses droits contre les 
endosseurs, contre Ie t ireur et contre les autres 
obligés, à l'exception de l'accepteur. 

A défaut de présentation à l'acceptation 
dans Ie délai stipulé par Ie tireur, Ie porteur 
est déchu de ses droits de recours, tant pour 
défa.ut de paiement que pour défaut d'accep
tation, à moins qu' il ne résulte des termes de 
la stipul ation que Ie tireu r n'a entendu s'exo
nérer que de la garantie de l' acceptation. 

Si la stipul ation d'un délai pour la présen
tation est contenue dans un endossement, l'en
dosseur, seul , peut s'en prévaloir. 

Art. 54. Quand la présentation de la lettre 
de change ou la confection du protét dans les 
délais prescrits est empêchée par un obstacle 
insurmontable (prescription légale d'un Etat 
quelconque ou autre ca.s de force majeure), ces 
dél ais sont prolongés. 

Le porteur est tenu de donner, sans retard, 
avis de cas de force majeure à son endosseur 
et de mentionner eet av is, daté et signé de 
lui, sur la lettre de change ou sur une allon
ge : pour Je surplus, les d ispositions de l' article 
45 sont applicables. 

Après la cessation de la force majeure, Ie 
porteur doit sans retard, présenter la lettre 
à l' acceptation ou au paiement et, s'i l y a 
lieu, faire dresser Ie protét. 

S i la force majeure persiste a u delà de 
trente jours à partir de !'échéance, les recours 
peuvent être exercés, san que ui la présenta
t ion ni la confection d'un protét soit néces
sa ire. 

Pour les lettres de change à vue ou à un 
certain délai de vue, Ie clélai de trente jours 
court de la date à laquelle Ie porteur a, même 
avant l 'expiration des délais de présentation, 
donné av is de la. force majeure à son endos
seur; pour les lettres de change à un certain 
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délai de vue, Ie déla i de trente jours s'aug
mente du délai de vue indiqué dans la lettre 
de change. 

Ne sont point cons idérés comme constituant 
des cas de force majeure les fa its purement 
personnels a u porteur ou à celui qu' il a 
chargé de Ja présentat.ion de la lettre ou de 
la con fection du protêt. 

Chapitre V III . - D e l'intervention. 

1. Disposi tions générales. 
Art. 55 . Le tireur, un endosseur ou un ava-

1 i eur peut ind iquer une personne pour ac
cepter ou payer au besoin. 

La lettre de ch ange peut être, sous les con
ditions détenninées ei-après, acceptée ou pa.yée 
par une personne intervenant pour un débi
teur quelconque exposé au recours. 

L' intervenant peut être un tiers, même Ie 
tiré, ou une personne déjà obligée en vertu 
de la lettre de change, sauf l'accepteur. 

L'intervenant est tenu de donner, da ns un 
délai de deux jours ouvrables, avis de son in
tervention à celui pour qui il est intervenu. 
En cas d'inobservation de ce déla i, il est 
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé 
par sa négligence sans ; que les dommages
i ntérêts puissent dépasser Ie montant de la 
lettre de change. 

2. Acceptation par inte rvention. 
Art. 56. L'acceptation par intervent ion peut 

avoir lieu dans to us les cas ou des recours 
sont ouverts, avant !'échéance, au porteur 
d'une lettre de change acceptab le. 

Lorsqu' il a été indiqué sur la lettre de chan
ge une personne pour l'accept<ir ou la payer 
au besoin au lieu du paiement, Ie porteur ne 
peut exercer avant !'échéance ses droi ts de 
recours contra celui qui a apposé l ' ind ication 
et contre les signata ires subséquents à moins 
qu'il n'ait présenté la lettre de change à la 
p,:,rsonne dés ignée et que, celle-ci ayant refusé 
l 'acceptation, ce refus n' ai t été constaté par 
un protêt. 

Dans les autres cas d'intervention, Ie por
teur peut refuser l 'acceptation par interven
twn. Toutefois s'il l'admet, il perd !,!)S re
cours qui lu i appartiennent avant ]'échéance 
contre oelui pour qui l'acceptation a été don
née et contre les signataires subséquents. 

Art. 57. L' acceptation par· intervention est 
mentionnée sur la lettre de change· elle est 
s ignée par l 'intervenant. E ll e indiqu'e pom· Ie 
compte de qui elle a lieu; à défaut de cette 
indication, l' acceptation est réputée donnée 
pour Ie tireur. 

Art. 58. L'accept<iur par intervention est 
obligé envers Ie porteur et envers les endos
seurs postérieurs à celui pour Ie compte du
quel il est intervenu, de 'la même manière 
que celui-ci. 

Malgré l'acceptation par intervention, celui 
pour lequel elle a été faite et ses garants 
peuvent exiger du porteur, contre rembourse
ment de la somme indiquée à l 'article 48 la 
remise de la lettre de change, du protêt et 
d'un compte acquitté, s' il y a lieu. 

3. Paiement par intervention. 
Art. 59. Le paiement par intervention peut 

avoir lieu dans tous les cas ou, soit à l'échéan-

ce, soit avant ]'échéance, des recours sont 
ouverts au porteur. 

Le p a iement doit comprendre toute la som
me qu 'aurait à acquitter celui pour lequel il 
a lieu. 

Il doit être fa it au plus tard Ie lendemain 
du dernier jour admis pour la confection du 
protêt faute de paiernent . 

Art. 60. Si la lettre de change a été ac
ceptée par des intervenants ayant leur domi
cile au lieu du paiement ou si des personnes 
ayant leur domici[e dans ce mêrne lieu ont 
été indiquées pour payer au besoin , Ie por
teur doit présenter la lettre à toutes ces per
sonnes et faire dresser, s'i l y a li eu, un protêt 
faute de paiement au plus tard Ie lendemain 
du dernier jour admis pour la confection du 
protêt. 

A défaut de protêt dans ce déla i, celui qui 
a indiqué Ie besoin ou pour Ie compte de qui 
la lettre a été acceptée et les endosseurs pos
térieurs cessent d'être obl igés. 

Art. 61. Le porteur qui refuse Ie paiement 
par intervention perd ses recours contre ceux 
qui auraient été l i bérés . 

Art. 62. Le paiement par intervention doit 
être constaté par un acquit donné sur la 
lettre de ch ange avec indication de cel ui pour 
qui il est fa it . A défaut de cette ind ication, 
Ie paienient est considéré comme fait pour Ie 
t ireur. 

La lettre de ch ange et Ie protêt, s' il en a 
été dressé un, doi vent être remis au payeur 
par l'i11tervention. 

Art. 63 . Le payeur par intervention acquiert 
les droits résultants de la lettre de change 
contra cel ui pour lequel il a payé et contre 
ceux qui sont tenus vis,à-vis de ce dernier en 
vertu de la lettre de change. Toutefois , il ne 
peut endosser la lettre de change à nouveau. 

Les endosseurs postérieurs au signata ire pour 
qui Ie paiement a eu lieu sont libérés . 

E n cas de concurrence pour Ie paiement par 
intervention, celui qui opère Ie plus de libé
ration est préféré. Celu i qui intervi ent, en 
connaissance de cause, contrairement à cette 
règle, perd ses recours contre ceux qui aura ient 
été li bórés. 

Chapitre IX. - De la plumlité d'exe.nplaires 
et des copies . 

I . Pluralité d'exempla ires. 

Art. 64. · La lettre de change peut être tirée 
en plusieurs exemplaires idontiques. 

Ces exemplaires doivent être numérotés dans 
Ie texte même du titre; faute de quoi, chacun 
d'eux est considéré comme une lettre de 
change distincte. 

Tout porteur d' une lettre n' indiquant pas 
qu'elle a été tirée en un exemplaire unique 
peut ex iger à ses frais la délivrance de plu
sieurs exempla ires. A eet effet, il doit s'adres
ser à son endosseur imméd iat, qui est tenu de 
lui prêter ses soins pour agir contra son propre 
endosseur, et a insi de suite, en remontant 
jusqu' au t ireur. Les endosseurs sont tenus de 
reproduire les endossements sur les nouveaux 
exemplaires. 

Art. 65 . Le paiement fait sur un des exem
plaires est libératoire a lors même qu ' il n 'est 
pas stipulé que ce paiement annule l'effet des 
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autres exemplaires. Toutefois, Ie tiré reste 
tenu à ra ison de chaque exemplaire accepté 
dont il n'a pas obtenu la restitution. 

L 'endosseur qui a transféré Jes exemplaires 
à différentes personnes, ainsi que les endos
seurs subséquents, sont tenus à raison de tous 
les exemplaires portant leur signature et qui 
n'ont pas été restitués. 

Art. 66. Celui qui a envoyé un des exem
pla ires à l 'acceptation doit indiquer sur les 
autres exemplaires Je nom de la personne 
entre les mains de laquelle eet exemplaire se 
trouve. Celle-ci est tenue de Ie remettre au 
porteur légitime d'un autre exemplaire. 

Si e ll e s'y refuse, Je porteur ne peut exercer 
de recours qu'après avoir fait constater par un 
protêt: 

1 °. que ]'exempla ire envoyé à l'acceptation 
ne lui a pas été remis sur sa demande; 

2°. que l'acceptation ou le paiement n'a 
pu être obtenu sur un autre exemplaire. 

2. Copies. 

Art. 67. Tout porteur d'une lettre de 
change a Ie droit d'en faire des copies. 

La copie doit reproduire exactement l'ori
ginal avec les endossements et toutes les 
autres mentions qui y figurent. Elle doit indi
quer 011 elle s'arrête. 

E lle peut être endossée et avalisée de la 
même manière et avec les mêmes effets que 
l'original. 

Art. 68. La copie doit désigner Ie déten
teur du titre original. Celui-ci est tenu de 
remettre !edit titre au porteur légitime de la 
copie. 

S'il s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer 
de recours contre les personnes qui ont en
dossé ou aval isé la copie qu'après avoir fait 
constater par un protêt que l'original ne lui 
a pas été remis sur sa demande. 

Si le t itre original, après Ie dernier en
dossement survenu avant que la copie ne soit 
faite, porte la clause: ,,à partir d'ici !'endos
sement ne vaut que sur la copie" ou toute 
autre formule équivalente un endossement 
igné ultérieurement sur l 'original est nul. 

Ghapitre X . - Des altératiom. 

Art. 69. En cas d'altération du texte d'une 
lettre de change, les signataires postêrieurs à 
cette a l tération sont tenus dans les term es du 
texte a ltéré; les signataires antérieurs Ie sont 
dans les termes du texte originaire. 

Ghapitre X I . - De la prescription. 

Art. 70. Toutes actions résultant de la 
lettre de change contre l 'accepteur se prescri
vent par trois ans à compter de la date de 
! 'échéance. 

Les actions du porteur contre les endosseurs 
et contre Ie t ireur se prescrivent par un an 
à partir de la date du protêt dressé en tem ps 
utile ou de celle de !'échéance, en cas de 
clause de retour sans frais. 

Les actions des endosseurs I es u ns contre les 
autres et contre Ie tireur se prescrivent par 
six mois à partir du jour 011 l'endosseur a 
remboursé la lettre ou du jour 011 il a été 
1 ui-même actionné. 

Art. 71. L' interruption de la prescription 

n'a d'effet que contre celui à l 'égard duquel 
!'acte interruptif a été fa it. 

Ghapitre X ll. - Dispositions générales . 
Art. 72. Le paiement d'une lettre de 

change dont !'échéance est à un jour férié 
légal ne peut être exigé que Ie premier jour 
ouvrable qu i su it . -De même, tous autres actes 
relatifs à la lettre de change notamment la 
présentation à l'acceptation et le protêt, ne 
peuvent être faits qu'un jour ouvrable. 

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli 
dans un certain délai dont Ie dernier jour est 
un jour férié légal, ce délai est prorogé 
jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit 
l'expiration. Les jours fér iés intermédiaires 
sont compris dans la computation du délai . 

Art. 73. Les délais légaux ou convention
nels ne comprennent pas le jour qui leur sert 
de point de départ. 

Art. 74. Aucun jour de gràce, n i légal ni 
judiciaire n'est admis. 

TITRE II. 

D u b i 1 1 e t a o r d r e. 

Art. 75. Le bi liet à ordre conti ent: 
1°. la dénomination du titre insérée dans 

Ie texte même et exprimée dans la langue 
emp\oyée pour la rédaction de ce t itre; 

2°. la promesse pure et simple de payer 
une som me détermi née; 

3°. l'indication de !'échéance; 
4°. celle du lieu 011 Ie paiement doit s'ef

fectuer; 
5°. Ie nom de celui auquel ou à l'ordre 

duquel Ie paiement doit être fait; 
6°. l'indication de la date et du lieu 011 

Ie bi liet est souscrit ; 
7°. la signature de cel u i qui émet Ie titre 

( souscri pteur). 
Art. 76. Le titre dans lequel une des énon

ciations indiquées à l'article précédent fait 
défaut ne vaut pas comme bi ll et à ordre, sauf 
dans les cas déterminés par les alinéas sui
vants. 

Le billet à ordre dont !'échéance n'est pas 
indiquée est considé ré comme payable à vue. 

A défaut d'indication spéciale, Ie l ieu de 
création du titre est réputé être Ie lieu du 
paiement et, en même temps, Ie lieu du do
m icile du souscripteur. 

Le billet à ordre n'indiquant pas Ie lieu de 
sa création est considé ré comme souscrit dans 
Ie lieu désigné à cöté <lu nom du souscripteur . 

Art. 77. Sont applicables au bi llet à ordre, 
en tant 'qu'elles ne sont pas incompatibles 
avec la nature de ce t itre, les dispositions re
latives à la lettre de change et concernant: 

]'endossement (articles 11-20); 
]'échéance (articles 33-37); 
Ie paiement (articles 38-42); 
les recours faute de paiement (articles 43-

50 52- 54) · 
Ie paiem~nt par intervention (articles 55. 

59-63); 
les copies (a rticles 67 et 68); 
les altérations (article 69); 
la prescription (articles 70--71); 
les jours fériés, la computation des délais 
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et l'interdiction des jours de gràce (articles 
72, 73 et 74). 

Sont auss i applicables au billet à o,·dre les 
dispositions concernant la lettre de change 
payable chez un t iers ou dans une local ité 
autre que celle du domicile du t iré (articles 
4 et 27) , la stipulation d'intérêts (article 5), 
les différences d'énonciation relatives à la 
,;omme à payer (article 6) , les conséquences 
de l'appos it ion d'une s ignature dans les con
dition visées à l' a rticle 7, celles de la sig
nature d'une personne qui agit sans pouvoirs 
ou en dépassant ses pouvoirs (article 8), et la 
lettre de change en blanc (article 10 ). 

Sont également appl icables au billet à ordre, 
l es dispositions rela.tives à ]'aval (a.rticles 30 
à 32); dans Ie cas prévu à l'article 31, der
nier alinéa., si !' aval n' indique pas pour de 
compte de qui il a été donné, il est réputé 
l'avoir été pour Ie compte du souscripteur du 
billet à ordre. 

Art. 78. Le souscripteur d'un billet à ordre 
est obligé de la. même manière que l'accep
teur d'une lettre de change. 

Les bi llets à ordre payable à un certa in 
<lélai de vue doivent être présentés au visa du 
souscripteur dans les délais fixés à l' article 23. 
Le déla i de vue court de la date du visa signé 
du souscripteur sur Ie billet. Le refus du 
souscripteur de donner son visa daté est con
staté par un protêt (article 25) dont la date 
sert de point de dópart au délai de vue. 

ANNEXE II. 

Art. 1. Chacune des Hautes Parties con
tractantes peut prescrire que l'obligation d'in
sérer dans les lettres de change créées sur son 
territoire la dénomination de "lettre de 
change" prévue par l' article I , N°. I de l a 
loi uniforme, ne s'appliquera que six mois 
a près l'entrée en vigueur de la présente Con
vention. 

Art. 2. Chacune des H autes Parties con
tractantes a, pour les engagements pris en 
matière de lettre de change sur son territoire, 
la facult,é de déterminer de quelle manière il 
peut être suppléé à la signature elle-même, 
pourvu qu'une déclaration authentique inscrite 
sur la lettre de change constate la volonté de 
celui qui aura it dû signer. 

Art. 3. Chacune des Hautes Parties con
lractantes se réserve la facul tó de ne pas 
insérer l'article 10 de la loi uniforme dans sa 
loi nationa le. 

Art. 4. Par dérogation à l'article 31, alinéa 
premier de la loi uniforme, chacune des Hau
tes Parties contractantes a la faculté d'ad
mettre qu'un aval pourra être donné sur son 
territoire par un acte séparé indiquant Ie lieu 
ou il est intervenu. 

Art. 5. Chacune des Hautes Parties con
tract-antes peut compléter l' article 38 de la 
loi uniforme en ce sens que, pour une lettre 
de change payable sur son territoire, Ie por
teur sera obligé de la présenter Ie jour même 
de ]'échéance; l'inobservation de cette obliga
tion ne pourra donner lieu qu'à des do=a
ges-intérêts. 

Les autres Hautes Parties contractantes 

auront la faculté de déterminer les conditions 
sous lesquelles elles reconnaîtront une telle 
obi igation. 

Art. 6. Il appartiendra à chacune des Hau
tes Parties contractantes de déterminer, pour 
l' application du dernier alinéa de l'article 38 
de la loi uniforme, les institutions qui, selon 
la loi nationale, sont à considérer comme 
chambres de compensation. 

Art. 7. Chacune des Hautes Parties con
tractantes a la faculté de déroger si elle Je 
juge nécessaire, en des circonstances excep
tionnelles ayant trait au cours du change de 
la. monnaie de eet Etat, aux effets de la 
clause prévue à l'article 41 . et relativa au 
paiement effectif en une monnaie étrangère 
en ce qui concerne les lettres de change paya
bles sur son territoire. La même règle peut 
êre appliquée pour ce qui concerne la création 
des lettres de changes en monnaies étrangères 
sur Ie terri toi re national. 

Art. 8. Chacune des Hautes Parties con
tractante a la faculté de prescrire que les 
protêts à dresser sur son terr itoire peuvent 
être remplacés par une déclaration datée et 
écri te sur la lettre de change elle-même, 
signée par Ie tiré, sauf dans Ie cas ou Ie tireur 
exige dans Ie texte de la lettre de change un 
protêt par acte authentique. 

Chacune des Hautes Parties contractantes a 
également la facu lté de prescire que ladite 
déclaration soit transcrite sur un registre pu
b! ic dans Ie délai fixé pour les protêts. 

Dans Ie cas prévu aux alinéas précédents 
!'endossement sans date est présumé avoir été 
fait antérieurement au protêt. 

Art. 9. P ar dérogation à l'article 44, alinéa 
3 de la loi uniforme, chacune des H autes 
Parties contractantes a la faculté de prescrire 
que Ie protêt faute de paiement doi t être 
dressé soit Ie jour ou la lettre de change est 
payable, soit l'un des deux jours ouvrables 
qui suivent. 

Art. 10. Il est réservé à la législation de 
chacune des Hautes Parties contractantes de 
déterminer de façon précise les situations juri
d iques visées à l'article 43, numéros 2 et 3, et 
à l'article 44, alinéas 5 et 6 de la loi uni
forme. 

Art . ll . Par dérogation aux dispositions 
des articles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la 
loi uniforme, chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté d'admettre 
dans sa légis lation la possibilité pour les ga 
rants d'une lettre de change d'obtenir, en cas 
de recours exercé contre eux, des délais, qui , 
en aucun cas, ne pourront dépasser !'échéance 
de la lettre de change. 

Art. 12. Par dérogation à l'article 45 de 
la loi uniforme, chacune des H autes Parties 
contractantes a la faculté de maintenir ou 
d'introduire Ie système d'avis à donner par 
!'officier public, savoir: qu'en effectuant Ie 
protêt faute d' acceptation ou faute de paie
ment, Je notaire ou Je fonctionnaire qui , 
d'après, la loi nationale, est autorisé à dresser 
Ie protêt est tenu d'en donner avis par écrit 
à celles des personnes obligées dans la lettre 
de change dont les adresses sont soit indi
quées sur la lettre de change, soit connues 
par !'officier public dressant Ie protêt, soit 
indiquées par les personnes ayant exigé Ie 
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protêt. Les dépense resultant d'un tel avis 
sont à ajouter aux frais de protêt. 

Art. 13. Chacune des Hautes Parties con
tl'actantes a Ia facul té de prescrire en ce qui 
concerne les lettres de change qui sont à la 
fois émises et payables sur son territoire, que 

·Je taux d'intérêt, dont il est question à l'ar
ticle 48, numéro 2 et à l'article 49 , numéro 2 
de la loi uniforme, pourra être remplacé par 
Ie taux légal en vigueur dans Ie territoire de 
cette Haute Partie contractante. 

Art. 14. Par dérogation à l'article 48 de 
la loi uniforme chaoune des Hautes Parties 
contractantes se réserve la faoulté d'insérer 
dans la loi nationale une disposition presori
vant que Ie porteur peut réclamer à oelui oon
t re lequel il exerce son recours un droit de 
commission dont Ie montant sera déterminé 
par la loi nationale. 

Il en est de même, par dérogation à l'ar
ticle 49 de la loi uniforme, en ce qui con
cerne la personne qui, ayant remboursé l a 
lettre de change, en réclame Ie montant à 
ses garants. 

Art. 15. Chacune des Hautes Parties con
tractantes est libre de décider que, dans Ie cas 
de déchéance ou de prescription, il subsistera 
sur son territoire une action contre Ie tireur 
qui n'a pas fait provision ou contre un tireur 
ou un endosseur qui se sera it enrichi injuste
ment. La même faculté existé, en cas de pres
cription, en ce qui concerne l'aocepteur qui a 
reçu provision ou se serait enrichi injustement. 

Art. 16. La question de savoir si Ie tireur 
est obligé de fournir provision à !'échéance et 
si Ie porteur a des droits spéciaux sur cette 
provision reste en dehors de la loi unif01me. 

Il en est de même pour toute autre ques
tion concernant Ie rapport sur la base duquel 
a été émise la traite. 

Art. 17. C'est à la législation de chacune 
des Hautes Parties contractantes qu'il appar
tient de déterminer les causes d'interruption 
et de suspension de la prescription des ac
tions résul tant d'une lettre de change dont 
ses tribunaux ont à connaître. 

Les autres Hautes Parties contractantes ont 
la faculté de déte,miner les conditions aux
quelles elles reconnaîtront de pareilles causes. 
Il en est de même de l'effet d'une action 
comme moyen de faire courir Ie délai de 
presoription prévu par l'article 70, alinéa 3 
de la loi uniforme. 

Art. 18. Cbacune des Hautes P arties con
tractantes a la facul té de prescrire que cer
tains jours ouvrables seront assimilés aux 
jours fériés légaux en ce qui concerne la pré
sentation à l'acceptation ou au paiement et 
tous autres actes relatifs à la lettre de 
change. 

Art. 19. Chacune des Hautes Parties con
trnctantes peut déterminer la dénomination à 
adopter dans les lois nationales pour les titres 
visés à l 'artiole 75 de la loi uniforme ou dis
penser ces titres de toute dénomination spé
ciale pourvu qu'ils contiennent l'indication 
ex presse qu'ils sont à ordre. 

Art. 20. Les disposi tions des articles 1 à 18 
de la présente annexe, relatives à la lettre de 
change, s'appliquent également au billet à 
ordre. 

Art. 21. Chacune des Hautes Parties con-

tractantes se réserve la faculté de restreindre 
!'engagement mentionné dans l'article pre
mier de la Convention aux seules dispositions 
sur la lettre de change et de ne pas introduire 
dans son territoire les dispositions sur Ie bi l
let à ordre contenues dans Ie titre II de la 
loi uniforme. Dans ce cas, la Haute Partie 
contractante qui a profité de cette réserve ne 
sera considérée comme partie contractante que 
pour ce qui concerne la lettre de change. 

Chacune des Hautes Parties contractantes se 
réserve également la faculté de faire des dis
pos itions concernant Ie billet à ordre l'objet 
d'un règlement spécial qui sera entièrement 
conforme aux stipu lations du titre II de la 
loi uniforme et qui reproduira les règles sur 
1 a lettre de change auxquelles il est renvoyé, 
sous les seules modifications résultant des ar
ticles 75, 76, 77 et 78 de la loi uniforme et 
des articles 19 et 20 de la présente annexe. 

Art. 22. Chacune des Hautes Parties con
tractantes a la facul té d'édicter des disposi
tions exceptionnelles d'ordre général relatives 
à la prorogation des dé! ais concerna,nt les 
actes conservatoires des recours et à Ia pro
rogation des échéances. 

Art. 23. Chacune des Hautes Parties con
tractantes s'engage à reconnaître les disposi
tions adoptées par toute Haute Partie con
tractante en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 
16 et 18 à 21 de la présente annexe. 

Protocole de la Conventlon. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention, en date de ce jour, portant 
Loi uuiforme sur les lettres de change et 
billets à ordre, les souss ignés, dûment autori
sés, sont convenus des dispositions suivantes: 

A . Les Membres de la Société des Nations 
et les Etats non membres qui n'auraient pa 
été en mesure d'effectuer avant Ie l er septem
bre 1932 Ie dépót de leur ratification sur 
ladite Convention s'engagent à adresser, dans 
les quinze jours suivant cette date, une com
munication au Secrétaire général de la So
ciété des Nations, pour lui faire connaître la 
situation dans laquelle ils se trouvent en ce 
qui concerne la ratification. 

B . Si, 1\ la date du ler novembre 1932, les 
conditions prèvues à l'article VI, a linéa 1, 
pom l'entrée en vigueur de la Convention, ne 
sont pas remplies, Ie Secrétaire général de la 
Société des ations convoquera une réunion 
des Membres de la Société des Nations et des 
Etats non membres qui auraient signé la Con
vention ou y auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de 
la situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face. 

C. Les Hautes Parties contractantes se 
communiqueront réciproquement dès leur mise 
en vigueur, les dispositions législatives qu'elles 
éta.bliront sur leurs territoires respectifs en 
exécution de la Convention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont 
signé Ie pr·ésent Protocole. 

Fait à Genève Ie sept juin mi l neuf cent 
trente, en simple expédition qui sera déposée 



441 25 JU L I (S. 397) 1932 

dans les archives du Secrétariat de la Société 
des Nations; copie conforme en sera trans
mise à tous les Membres de la Société des 
Nations et à tous les Etats non membres re
présentés à la Conférence. 

Allemagne : 

Autrichc: 
B elgique: 

Brésil: 
Colombie: 
Danemark: 

Leo Quassowski. 
Dr. Albrecht. 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. Poullet. 
de la Vallée-Poussin. 
Deoclecio de Campos. 
A. J. Restrepo. 
A. Helper. 
V . Eigtved. 

Ville Libre de Dantzig: 

Équateur: 
Espagnc: 
Finlande : 
Franc e : 
G'rèce: 
Hong,-ie: 
/ talie: 
Japon: 

Luxembou-rg: 
Norvège: 
Pays-Bas: 
Pérou: 
Pologne: 
Portugal: 
Suède: 

Suisse: 

Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
Juan Gomez Montejo. 
F. Grönvall. 
J. Percerou. 
R. Raphaël. 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannini. 
M. ûhno. 
T. Shimada. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff. 
J. M. Barreto. 
Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
E. Marks von Würtemberg. 
Bi1·ger Ekeberg. 
Vischer. 

Tchécoslovaquie: 
Prof. Dr. K arel Hermann-Otavsky. 

'L'urquie: Ad 1·eferendum 
Mehrned Munir. 

Yougoslavie: I. Choumenkovitch. 

Conventlon destlnée à régler certalns con
flits de lols en matlère de Iettres de 

change et de blllets à ordre. 

Le Président du Reich allemand; Ie Prési
dent fédéral de la République d'Autriche; Sa 
Majesté lé Roi des Bel ges; Ie Président de la 
République des Etats-Unis du Brésil; Ie Pré
sident de la R épublique de Col om bie; Sa 
l\lajesté Ie Roi de Danemark; Ie Président 
de la République de Pologne, pour la Ville 
libre de Dantzig; Ie Président de la Répu
blique de l'Equateur; Sa Majesté Ie Roi 
d'Espagne; Ie Président de la République de 
Finlande; Ie Président de la République fran
çaise; Ie Président de la République helléni
que; Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
Royawne de Hongrie; Sa Majesté Ie Roi 
d'Ital ie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Ie Prési-

♦ 

dent de la République du Pérou ; Ie Prési
dent de la République de Pologne; Ie Prési
dent de la R épublique portugaise; Sa Ma
jesté le Roi d Suède; Ie Conseil fédéral 
suisse; Ie Prés ident de la Républ ique tchéco
slovaque; Ie Président de la R épublique 
turque; Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie, 

Désireux d'adopter des règles pour résoudre 
certains confl its de lois en matière de lettre 
de change et de billet à ordre, ont désigné 
pour leur,; plénipotentiaires savoir : 

Le Président du Reich Allemand; 
M. Leo Quassowski, Conseiller ministériel au 

Min i stère de la J ustice du Reich; 
Le docteur Erich Albrecht, Conseiller de Lé

gation au Ministère des Affaires étrangère 
du R eich; 

Le docteur Fritz Ullmann, Juge au Tribunal 
de Berlin. 

Le Président fédéral de la République 
d' Autriche: 

Le docteur Guido Strobele, Conseiller ministé
riel au Ministère . fédéral de la Justice. 

Sa Majesté le Roi des Bel ges: 
Le vicomte Poullet, Ministre d'Etat, Membre 

de la Chambre des Représentants; 
M . J. de la Vallée Poussin, Secrétaire général 

du Ministère des Sciences et des Arts. 
Le Président de la R épublique des Etats

Unis du Brésil: 
M. Deoclecio de Campos, Attaché commercial 

à Rome, ancien Professeur à la Faculté de 
droit de Para. 

Le Président de la République de Co
lombia: 

M. A. José Restrepo, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire, Délégué per
manent auprès de la Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 
M. Axel H elper, Conseiller ministériel au 

Ministère du Commerce et de !'Industrie ; 
M. Yaldemar Eigtved, Directeur de la " Pri

vatbanken" à Copenhague. 
Le Président de la République de Po

logne, pour la Vill e libre de Dantzig: 
M. Józef Sulkowski, Professeur à l'Univer

sité de Poznan, Membre de Ja Commission 
de codification de Pologne. 

Le Président de la République de 
l'Equateur: 

Le docteur Alejandro Gastelu, Vice-Consul à 
Genève. 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
Le docteur Juan Gomez Montejo, Chef de 

section du Corps des juristes du Ministère 
de la J ustice. 

Le Président de la République de Fin
lande: . 

M. Filip Grönvall , Conseiller d'Etat, Membre 
de la Haute Cour administrative de Helsinki. 

Le Président de la République française : 
M. L. J. P ercerou, Professeur à la Faculté 

de droit de Paris. 
Le Président de la République helléni 

que: 
M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de 

la Société des ations, Chargé d'affaires à 
Berne. 
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Son A ltesse Sérénissime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie: 

M. Zoltán Baranyai, Chargé d'affaires a.i. 
de la Délégation hongroise auprès de la 
Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi d'Ital ie : 
M. Amedeo Giannini, Conseiller d'Etat, Mi

nistre plénipotentiaire. 
Sa Majesté l'Empereur du J apon: 

M. Morie Ohno, Envoyé extraordina ire et 
Ministre plénipotentiaire près Ie Prés ident 
fédéral de la R épubl ique d' Autriche; 

M. Tetsukichi Shimada, Juge à la Cour de 
Cassation de Tokio. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg : 

M. Ch. G. Verma ire, Consul à Genève. 
Sa M ajesté Ie Roi de Norvège: 

1\1. C. Stub Holmboe, Avocat. 
Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 

Le Uocteur W. L. P. A. Molengraaff, Pro
fesseur émér ite de l'Université d'Utrecht. 

Le Président de l a. Républ ique du Pérou: 
1\1. J osé Maria Ba.rreto, Chef du Bureau per

manent du Pérou auprès de Ja. Société des 
Na.tions. 

Le Président de la République de Po
logne: 

M. Józef Sulkowski, Professeur à l'Univer
sité de Poznan, l\1embre de la Commission 
de codification de Pologne. 

Le Président de la République portu
gaise: 

Le docteur José Caeiro da. Matta., R ecteur de 
l'Univers ité de Lisbonne, Professeur à l a. 
Faculté de droit, Directeur de l a. Banque 
de Portugal. 

Sa. Ma.jesté Ie Roi de Suède: 
Le baron E. Marks von Würtemberg, Prési

dent de la Cour d'Appel de Stockholm, 
ancien Ministre des Affaires étrangères; 

M. Birger Ekeberg, Président de la. Commis
sion de législation civi le, ancien M inistre 
de la Justice, ancien Membre de Ja. Cour 
Suprême. 

Le Conse i I fédéral suisse: 
Le docteur Max Vischer, A'vocat et nota.ire, 

premier Secréta.ire de l' Association suisse 
des Banquiers. 

Le Président de la République tchéco
slovaque: 

Le docteur Karel Hermann-Ota.vsky, Profes
seur à l'Uni versité de Pra.gue, Président de 
la Commiss ion de codifica.tion du droit com
mercial a.u Ministère de la Justice. 

Le Pré ident de la Républ ique turque: 
Mehmed Munir Bey, Envoyé extra.ord ina ire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéra.l suisse. 

Sa. Ma.jesté Ie Roi de Yougosla.vie: 
M. Ilia. Choumenkovitch, Délégué permanent 

a.uprès de l a. Société des Na.tions, Envoyé 
extraordina ire et Ministre plénipotentia ire 
près Ie Conseil fédéral suisse, 
Lesqûels, après avoir communiqué leurs 

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des d ispositions suiva.n
tes: 

Article prem ier. Les Hautes Pa.rties con
tractantes s'engagent, les unes vis-à-vis des 
autres, à a.ppliquer pour la solution des con
flits de lois ei-dessous énumérés, en ma.tière 
de lettre de change et de billets à ordre, les 
règles indiquées dans les articles suivants. 

Art. 2. La capacité d'une personne pour 
s'enga.ger par lettre de change et billet à 
ordre est déterm inée par sa. loi nationale. Si 
cette loi nationale déclare compétente Ja loi 
d'un autre pays, cette dernière loi est a.p
p l iquée. 

La personne qui sera.it inca.pable, d'a.près 
la Joi indiquée par l'a.linéa précédent, est, 
néanmoins val ablement tenue, s i l a s ignature 
a. été donnée sur Ie territo ire d'un pa.ys 
d'après la législa.tion duquel la personne 
a.Lu·ait été capable. 

Cha.cune des Ha.utes Parties contractantes 
a. l a. faculté de ne pas reconnaître la. va.lidité 
de !'engagement pris en matière de lettre de 
change et de billet à ordre par l'un de e 
ressortissants et qui ne sera.it tenu pour va
l able dans Ie territoire des au tres Ha.utes Par
ties contractantes que par application de l'a.li
néa. précédent du présent a.rticl e. 

Art. 3. La. forme des engagements pris en 
matière de lettre de change et de billet à 
ordre est réglée par la loi du pa.ys sur Ie 
territoire duquel ces enga.gements ont été 
souscrits. 

Cependant, si les enga.gements souscrits sur 
une lettre de change ou un bi ll et à ordre ne 
sont pas va.lables d'après les dispositions de 
l 'a.linéa précédent, mais qu'i ls soient confor
mes à la. législation de l'Etat ou un engage
ment ultérieur a été souscrit, la circonsta.nce 
que les premiers engagements sont irréguliers 
en la forme n'infirme pas la. va.lidité de !'en
gagement ultérieur. 

Chacune des H a.utes P arties contractantes 
a. l a. faculté de prescrire que les enga.gements 
pris en ma.tière de lettre de change et de bil
let à ordre à l 'étranger par un de ses res
sortissants seront va.la.bles à l' éga.rd d'un autre 
de ses ressortissa.nts sur son terr itoire, pourvu 
qu'ils a.ient été pris dans la forme prévue par 
l a. loi nationale. 

Art. 4. Les effets des obliga.tions de l'ac
cepteur d'une lettre de change et du souscrip
teur d'un billet à ordre sont déterminés par 
la loi du lieu ou ces titres sont pa.yables. 

Les effets que produisent les signa.tures des 
autres obligés par lettre de change ou billet à 
ordre sont déterminés par la loi du pa.ys sur 
Ie territo ire duquel les signa.tures ont été 
données. 

Art. 5. Les délais de l'exercice de l' a.ction 
en recours restent déterminés pour tous les 
signa.ta ires par la. loi du lieu de la création 
du titre. 

Art. 6. La. loi du lieu de la. création du 
titre détermine si Ie porteur d'une lettre de 
change a.cqu.iert la. créa.nce qui a. donné lieu 
à l'émission du titre. 

Art. 7. La loi du pays ou la lettre de 
change est payable règle la question de savoir 
si l'accepta.tion peut être restreinte à une 
pa.rtie de l a. somme ou si Ie porteur est tenu 
ou non de recevoir un paiement partiel. 

L a. même règle s'applique quant a.u paie
ment en ma.tière de billet à ordre. 
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Art. 8. La forrne et les délais . du protêt, 
ai nsi que Ia forrn e des au tres actes nécessaires 
à l'exercice ou à la conservation des droits en 
matière de lettre de change et de billet à 
ordre, sont réglés par les lois du pays sur Ie 
territoire duquel doit être dressé Ie protêt ou 
pa sé !'acte en question. 

Art. 9. La loi du pays ou la lettre de 
c hange ou Ie billet à ordre sont payables dé
termine les mesures à prendre en cas de perte 
ou de ,•ol de la lettre de change ou du 
billet à ordre. 

Art. 10. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se rése rve la faculté de ne pas ap
pl iquer les principes de droit international 
privé consacrée par la présente Convention en 
tant qu'il s'agit: 

1 °. D'un engagement pris hors du terri
toire d'une des Hautes Parti es contractantes; 

2°. D'nne loi qui serait applicable d'après 
ces principes et qui ne serait pas celle d'une 
des H autes Parties contractantes. 

Art. ll. Dans Ie territoire de chacune des 
Hautes Parties contractantes, les dispositions 
de la présente Convcntion ne seront pas appli 
<!ables aux lettres de change et aux billets à 
ordre déjà créés au moment de la mise en 
vigueur de la présente Convention. 

Art. 12. La présente Convention, dont les 
textes français et anglais feront également 
foi , portera la date de ce jour. 

Ell e pourra être signée ultérieurement jus
qu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Mem
bre de la Société des ations et de tout Etat 
non membre. 

Art. 13. La présente Convention sera ra
tifiée. 

Les instrum ents de ratification seront dépo
sés avant Ie l er septembre 1932 auprès du 

ecrétaire général de la Société des Nations, 
qui en notifiera immédiatement la réception 
à tous les Membres de la Société des Nations 
et aux Etats non mernbres part;ies à la pré
sente Convention . 

Art. 14. A partir du 6 septembre 1930, 
tout :Membre de la Société des Nations et tout 
Etat non membre pourront y adhérer. 

Cette aclhés ion s'effectuera par une notifi
cation au Secrétaire général de la Société des 

Tations pour être déposée dans les archives 
dn Secrétariat. 

Le Secrétaire général notifiera ce dépöt 
immédiatement à tous ceux qui auront signé 
ou adhóré à la présente Convention. 

Art. 15. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou 
qu'il y aura été adhéré au nom de sept Mem
bros de la Société des Nations ou Etats non 
membres, parmi lesquels devront figurer trois 
des Membres de la Société des Nations re
présenté d'une manière permanente au Con
se il. 

L a date de l'entrée en vigueur sera Ie 
quatre-vingt-dixième jour qui su ivra la ré
ception par Ie Secrétaire général de la So
ciété de N ations de la septième ratification 
ou adhésion, conformément à l'alinéa premier 
du présent article. 

Le Secrétaire général de la Société des a
tions. en faisant les notifications prévues aux 
articles 13 et 14, signalera spécialement que 
les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa 

premier du présent article ont été recueillies. 
Art. 16. Chaque ratification ou adhésion 

qu i interviendra après l'entrée en vigueur de 
la Convention conformément à l'article 15 
sortira ses effets dès le quatre-v ingt-dixième 
jour qui suivra la date de sa réception par Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Art. 17 . La présente Convention ne pourra 
être dénoncée avant l 'expiration d'un délai 
de deux ans à partir de la date à laquelle 
elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de 
la Société des N ations ou pour eet Etat non 
membre ; cette dénonciation produ ira ses ef
fets clès le quatre-vingt-dixième jour suivant 
la réception par Ie Secrétaire général de la 
notification à lui adressée. 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiatement par Ie Secrétaire général de la 
Société des N ations à toutes les au tres Hau
tes Parties contractantes. 

Ch aque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce 
qui concerne la Haute Partie contractante au 
nom de laquelle elle aura été faite. 

Art. 18. Tout Membre de la Société des 
Nations et tout Etat non membre à l'égard 
duquel la présente Convention est en vigueur, 
pourra adresser au Secrétaire général de la 
Société des Nations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines ou de toutes les dispos i
tions de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
autres Membres de la Société des ations ou 
Etats non membres entre lesquels la Conven
tion est alors en vigueur, est app.uyée dans un 
délai d'un an, par au moins six d'entre eux, 
Ie Conseil de la Société des N ations décidera 
s'il y a lieu de convoquer une Co;,férence à 
eet effet. 

Art. 19. Les Hautes P arties contractantes 
peuvent déclarer au moment de la signature, 
de la ratification ou de l 'aclhés ion, que, par 
leur acceptation de la présente Convention, 
elles n'entendent assumer aucune obligation 
en ce qui concerne ]'ensemble ou toute partie 
de leurs colonies, protectorats ou territoires 
placés sous leur suzera ineté ou mandat; dans 
ce cas, la présente Convention ne sera pas 
applicable aux territoires faisant l'objet de 
pareille déclaration. 

Les Hautes Parties contractantes pourront, 
dans la suite, notifier au Secrétaire général 
de la Société des Nations qu'elles entendent 
rendre la présente Convention applicable à 
!'ensemble ou à toute partie de leurs terri
toires ayant fait l'objet de la déclaration 
prévue à l' al i néa précédent. Dans ce cas, 1 a 
Convention s'appliquera aux territoires visés 
dans la notification quatre-vingt-dix jours 
après la réception de cette dernière par Ie 
Secrétaire général de la Société des N ations . 

De même, les Hautes Parties contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu'elles en
tendent que la pré ente Convention cesse de 
s'appliquer à !'ensemble ou à toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires placés 
sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, 
la Convention cessera d'être applicable aux 
territoires fa isant l'objet de pareille déclara
tion un an après la réception de cette der-
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nière par Ie Secrétaire général de la Société 
des N ations . 

A rt. 20. La présente Convention sern enr e
g istrée par Ie Secréaire général de la Société 
des N ations dès son entrée en vigueur. E lle 
sera ul térieurement publiée aussitöt que pos
sible au Recueil des Traités de la. Société des 
Nations. 

E n fo i de quoi les P lénipotentiaires sus
nommés ont s igné la présente Convention. 

Fait à Genève Ie sept juin mil neuf cent 
t rente, en simple expédition qu i sera déposée 
dans les arcb i ves du Secrétariat de la Société 
des • ations; copie conforme en sera trans
m ise à tous les Membres de Ja Société des 
Nations et à tous les Etats non membres re
présentés à la Conférence. 

Allemagne: 

Autr iche : 
Belgique: 

B ,·ésil : 
Colombie : 
Dane,na,·k : 

Leo Quassowski. 
Dr. Albrecbt. 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. Poullet. 
de la Vallée-Poussin. 
Deoclecio de Campos. 
A. J . Restrepo. 
A. Helper. 
V. Eigtved. 

V ille L ibre de Dantzig : 

Équateur: 
Espagne: 
Finlande : 
France : 
Grèce : 
Hongrie: 
ltalie: 
J apon: 

Ad referendu1n 
Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
J uan Gomez Montejo. 
F . Grönvall. 
J. Percerou. 
R. Raphaël. 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno. 
T. Shimada. 

Luxem bourg: Cb. G. Vermaire. 
Norvège: Stub Holmboe. 
Pays-B as: Molengraaff. 
P érou : J. M. Barreto. 
P ologne : 

P ortugal: 
Suède: 

Suisse: 

Ad referendum 
Sulkowski. 
J osé Caeiro da Matta. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
Vischer. 

1'chécoslovaquie: 
Prof. Dr. K arel H ermann-Otavsky. 

Turquie: Ad referendum 
Mehmed Munir. 

Yougoslavie: I. Cboumenkovitch. 

Protocole de la Conventlon. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention, en date de ce jour, destinée à 
régler certa ins confli ts de lois en matière de 
lettre de change et de billet à ordre, les sous
signés, dûment autor isés, sont convenus des 
di spositions suivantes: 

A. Les M embres de Ja ociété des N ations 
et les Etats non membres qu i n ' aura ient pas 
été en mesure d'effectuer avant Ie l er sep
tembre 1932 Ie dépót de leur ratification sur 
ladite Convention s'engagent à adresser, dans 
les qu inze jours suivant cette date, u ne com
munication au Secrétaire général de la So
ciété des ations, pour lui fa ire connaître la 
s ituation dans laquell e ils se trouvent en ce 
qui concerne la ratification. 

B. Si, à la date du ler novembre 1932, les 
conditions prévues à l 'article 15, alinéa 1 , 
pour l'entrée en vigueur de la Convent ion, ne 
sont pas rem pi ies, Ie Secrétaire général de 
] a Sociétó des ations convoquera une réunion 
des Membres de la Société des N ations et des 
Etats non membres qui aurnient signé la Con
vention ou y auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de 
la situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face. 

C. Les Hautes Parties contractantes se com
muniqueront réciproquement, dès leur m ise en 
vigueur, les dispositions législatives qu'elles 
éta.bliront sur leurs territoires respectifs en 
exécution de la Convent ion. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont 
signé Ie présent Protocole. 

Fait à Genève Ie sept juin m il neuf cent 
trente, en simple expédition qu i sera déposée 
dans les archi ves du Secrétariat de Ia Société 
des Nations; copie conf01me en sera trans
mise à tous les Membres de la Société des 

ation et à tous les Etats non membres re
p1·ésentés à la Conférence. 

Alle,nagne: 

Autriche: 
B el gique : 

B résil: 
Col01nbie: 
Dane11iark : 

Leo Quassowski . 
Dr. Albrecht. 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. Poullet. 
de la Vallée-Poussin . 
Deoclecio de Campos. 
A. J. Restrepo. 
A. Helper. 
V . Eigtved. 

Ville L ibre de Dantziy: 

Équateur : 
E spagn e: 
Finlande: 
France: 
Grèce: 
Hongric : 
]talie: 
Japon: 

LuxemboU?·g: 
Norvège: 
Pays-B as: 
P érou: 
Pologne : 

Portugal : 

Ad referendu,n 
Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
J uan Gomez Montejo. 
F. Grönvall. 
J . Percerou. 
R. Raphaël. 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannin i. 
M. Ohno. 
T. Shimada .. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff. 
J . M. Baneto. 
A.d ,·e ferendu11i 
Sulkowski . 
J osé Caeiro da M atta . 
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Suède: 

Suisse: 

E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
Vischer. 

'l'ché.coslovaquie: 
Prof. Dr. Karel H ermann-Otavsky. 

'l'urqu·ie: Ad referendrum 
Mehmed Munir. 

Yougoslavie: I. Choumenkovitch·. 

Conventlon relative au droit de timbre en 
matière de Iettres de change et de 

blllets à ordre. 

Le Président du Reich allemand; Ie Prési
dent fédéral de la République d'Autriche; Sa 
Majesté Ie Roi des Belges; Ie Président 
de la République des Etat.5-Unis du Brésil; 
Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d'fr
lande et des Territoires britanniques au 
del à des mers, Empereur des Indes; Ie Pré
sident de la République de Colombie; Sa 
Majesté Ie Roi de Danemark; Je Président 
de l a République de Pologne, pour la Ville 
libre de D antzig; Ie Président de la Répu
blique de l 'Equateur; Sa Majesté Ie Roi 
d 'Espagne; Je Président de la République de 
Finlande; Ie Président de la République fran
çaise; Son Altesse Sérénissime Je R égent du 
Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi 
d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du J apon; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg; Sa Majesté Ie Roi de Norvège; 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Ie Prési
dent de la Républ ique du P érou; Ie Prési
dent de la Républ ique de Pologne; Je Prés i
dent de la République portugaise; Sa M a
jesté Ie Roi de Suède; Ie Conseil fédéral 
suisse; Ie Prés ident de la République tchéco
slovaque; Ie Président de la République 
turque; Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie, 

Dés ireux de régler certains problèmes du 
droit de t imbre dans leurs rapport.; avec la 
lettre de change et Ie billet à ordre, ont dé
s igné pour leurs plénipotentiai res, savoir: 

Le Président du Reich Allemand; 
M. Leo Quassowski, Conseiller ministériel a u 

Mini stère de la J ustice du R eich; 
Le docteur Erich Albrecht, Conseiller de Lé

gation au Ministère des Affaires étrangères 
du Reich; 

Le docteur Fritz U llmann, Juge au Tribunal 
de Berlin. 

Le Prés ident fédéral de la République 
d'Autriche : 

Le docteur Guido Strobele, Conseiller ministé
riel au Ministère fédéral de la Justice. 

Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 
Le vicomte Poullet, Ministre d'Etat, Membre 

de la Chambre des Représentants; 
M. J. de la Vallée Poussin, Secrétaire général 

du Ministère des Sciences et des Arts. 
Le Président de la République des E tats

Unis du Brésil: 
M. Deoclecio de Campos, Attaché commercial 

à Rome, ancien Professeur à la Faculté de 
droit de Para. 

Sa Majesté Ie R oi de Grande-Bretagne. 
d' Irl ande et des Territoires britanni-

ques au delà des mers, Empereur des 
In des: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, 
a insi que toutes parties de !'Empire britan
nique non membres séparés de la Société des 
Nations: 

Le professeur H. C. Gutteridge, K.C., Profes
seur de droit commercial et industrie! et 
Doyen de la Faculté de droit à l 'Université 
de Londres. 

Le Président de la République de Co
lombie : 

M. A. José Restrepo, Envoyé extra01·dinaire 
et Ministre plénipotentiaire, Délégué per
manent auprès de la Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 
M. Axel H elper, Conseiller ministériel au 

Ministère du Commerce et de !'Industrie; 
M. Valdemar Eigtved, Directeur de la " Pri

vafbanken" à Copenhague. 

Le Président de la République de Po
logne, pour la Ville libre de Dantzig: 

M. Józef Sulkowski, Professeur à l'Univer
sité de Poznan, Membre de la Commission 
de codification de Pologne. 

Le Président de la République de 
l'Equateur: 

Le docteur Alejandro Gastelu, Vice-Consul à 
Genève. 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
Le docteur Juan Gomez Montejo, Chef de 

section du Corps des juristes du Ministère 
de la J ustice. 

Le Prés ident de la R épublique de Fin
lande : 

M. Filip Grönvall, Conseiller d'Etat, Membre 
de la Haute Cour adm inistrative de H elsinki. 

Le Président de la Républ ique française: 
M. L . J. P ercerou, Professeur à la Faculté 

de droi t de Paris. 

Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
·Royaume de Hongrie: 

M. Zol tán Baranyai, Chargé d' affaires a .i. 
de la Délégation hongroise auprès de la 
Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
M. Amedeo Giannini, Conseiller d'Etat, Mi

nistre plénipotentiaire. 

Sa Majesté l'Empereur du Japon: 
M. Morie Ohno, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Président 
fédéral de la République d' Autr iche; 

M. Tet.5 ukichi Shimada, Juge à la Cour de 
Cassation de Tokio. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Ch. G. Vermaire, Consul à Genève. 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 
M. C. Stub Holmboe, Avocat. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
Le Docteur W. L. P. A. Molengraaff, Pro

fesseur émérite de l 'U niversité d'Utrecht. 

Le Président de la République du Pérou: 
M. José Maria Barreto, Chef du Bureau per

manent du Pérou auprès de la Société des 
ations. · 
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Le P rés ident de la Républ ique de P o
logne : 

M. J ózef Sulkowski , P rofesseur à l 'Uni ver 
sité de P oznan, Membre de la Commiss ion 
de codification de P ologne. 

Le P rés ident de la Républi que portu
gaise : 

L e docteur J osé Caeiro da M atta, R ecteur de 
l'U ni vers ité de L isbonne, Professeur à la 
Faculté de droit, D irecteur de la Banque 
de Por tugal . 

Sa M a jesté Ie Roi de Suède: 
Le baron E. Marks von Würtem berg, P rési

dent de la Cour d'Appel de Stockholm, 
anc ien Ministre des Affa ires étrangères; 

M. Bi rger Ekeberg, Président de la Commis
sion de législation civ il e, ancien Ministre 
de la Justice, ancien Membre de la Cour 
Suprême. 

Le Conseil fédéral suisse: 
Le docteur l\1ax V ischer, Avocat et notaire, 

premier Secrétaire de l'Association su isse 
des Banquiers . 

Le P rés iden t de la République tchéco
slovaque: 

Le docteur Karel Hermann-Otavsky, Profes
seur à l'Université de Prague, Président de 
la Commission de codification du droit com
mercial au Ministère de la Justice. 

Le P rés ident de la République turque: 
Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plén ipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral su isse. 

Sa M ajesté le Roi de Yougoslavie : 
M. Il ia Cho umenkov itch, Délégué permanent 

auprès de la Société des ations, Envoyé 
extraordina ire et Ministre plénipotenti a ire 
p rès le Conse il fédéral su isse, 

Lesquels, après avo ir 
pi eins pouvo i rs, trouvés 
fo rme, sont convenus des 
tes : 

communiqué leurs 
en bonne et due 
dispos itions su ivan-

Art icl e p remier. Dans le cas ou telle ne 
sera it pas déjà leur législation, les H autes 
P ar t ies contractantes s'engagent à modifier 
leurs lo is de telle sorte que la valid ité des 
engagements pris en matière de lettres de 
change et de bill ets à ordre, ou l 'exercice des 
droits qui en décou lent, ne puissent être sub
ordonnés à l 'observation des d ispos it ions sur 
le timbre. 

Elles peuvent toutefoi s suspendre l' exercice 
de ces droits jusqu'à l 'acquittement des droits 
de t imbre qu'elles ont p rescrits ai nsi que des 
amendes encourues. E lles peuvent également 
décider que la qual ité et les e ffets de t itre 
immédia tement exécutoi re qui , d' ap1·ès leurs 
législations, sera ient attribués à la lettre de 
change et au b illet à ordre, seront subordon
nés à l a condi t ion que Ie droit de t imbre a it 
été, clès la création du t itre, düment acquitté 
conformément aux d ispos it ions de leurs lois. 

Chacune des H autes P arties contractantes se 
réserve la faculté de restre indre !'engagement 
rnent ionné à l' a linéa premier aux seul es let
tres de ch ange. 

Art. 2. L a présente Convention, <lont les 
textes français et a ngl a is feront également 
fo i, portera la date de ce jour. 

Elle pourra être s ignée ultér ieurement jus-
1 qu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Mem

bre de la Société des N ations et de tout E tat 
non membre. 

Art . 3. La présente Conven t ion sera ra
t i f iée. 

Les instruments de ratification seront dé
posés avant Ie l er septem bre 1932 auprès du 
Secrétaire général de la Société des N ations, 
qui en notifiera immédiatement la réception 
à tous les Mernbres de la Société des Nations 
et aux Etats non membres parties à la pré
sente Convention. 

Art. 4. A partir du 6 sep tem bre 1930, tout 
l\'.lembre de la Société des N ations et tout 
Etat non membre pourront y adhérer . 

Cette adhésion s'effectuera par une notifica
t ion au Secrétaire généra l de la Société des 

ations pour être déposée dans les archives 
du Secrétariat. 

Le Secrétaire général 11otifiera ce dépót im
médiaiement à tous ceux qu i ont signé ou 
adhéré à Ia présente Convention. 

Art. 5. L a présente Convention n'entrera en 
v igueur que lorsqu'elle aura été ratif iée ou 
qu'il y aura été adhéré au nom de sept Mem
bres de la Société des N ations ou E tats non 
membres, parmi lesquels devront fi gurer trois 
des Membres de la Société des Nations re
présentés d' une manière perm anente au Con
seil. 

L a date de l'entrée en vigueur sera Je 
quatre-vingt-di xème jour qui suivra la récep
tion par Ie Secrétaire généra] de la Société 
des Nations, de la septième ratification ou 
adhésion, conformément à l 'al inéa premier du 
présent article. 

Le Secrétaire général de la Société des 
Nat ions en fa isant les notifications p révues 
aux articles 3 et 4 signalera, spécialement que 
les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa 
p remier du présent a rt icle ont été recueillies. 

A rt. 6. Chaque ratification ou adhés ion qui 
interv iendra après l 'entrée en vigueur de la 
Convent ion conformément à l' a rti cle 5 sortira 
ses effets dès Ie quatre-vingt-dix ième jour qui 
su ivra la .date de sa réception pa r Ie Secré
taire général de la Société des N ations. 

A rt. 7. L a présente Convent ion ne pourra 
être dénoncée avant l 'expi ration d 'un déla i de 
deux ans à p artir de la date à l aquelle elle 
ser a entrée en vigueur pour ce Membre de la 
Société des N ations ou pour eet Etat non 
rnembre; cette dénonciation produi ra ses ef
fets dès Ie quatre-vingt-dix ièrne jour suivant 
la réception par Ie Secrétaire généra l de la 
notification à l ui ad ressée. 

Toute dénonciation sera communiquée im
médi atement par Ie Secréta ire général de la 
Société des N ations à toutes les a utres H autes 
P arties contractan tes. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce 
qu i concerne la B:aute P artie cont racta nte au 
nom de laquell e elle aura été fa ite. 

Art. 8. Tout Membre de l a Société des 
N ations et tout E tat non membre à l' égard 
duquel la présente Convent ion est en v igueur, 
pour ra adresse r au Secrétaire généra l de la 
Société des ations, dès l 'expirat ion de la 
q uatrième année suivant l 'ent rée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de ce rta ines oq de toutes les dispo-
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sitions de cette Convention . 
Si une telle demande, communiquée aux 

autres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors en vigueur, est 
appuyée dans un délai d'un an, pa1' au mains 
six d'entre eux, Ie Conseil de la Société des 
Nations décidera s' il y a lieu de convoquer 
une Conférence à eet effet. 

Art. 9. Les Hautes Parties contrnctantes 
peuvent déclarer, au moment de la signature 
de la ratificat ion ou de l 'adhésion, que, par 
leur acceptation de la présente Convention, 
elles n'entendent assumer aucune obligation 
en ce qui concerne !'ensemble ou toute par tie 
de leurs colonies, protectorats ou territoires 
pi acés sous leur suzeraineté ou mand at ; dans 
ce cas, la présente Convention ne sera pas 
applicable aux territoires fa isant l 'objet de 
pareille déclaration. 

Les Hautes Parties contractantes pourront, 
dans la su ite, notifier au Secrétaire général de 
la Société des Nations qu'elles entendent ren
dre la présente Convention applicable à !'en
semble ou à toute partie de leurs territoires 
ayant fait l'objet de la déclaration prévue à 
l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention 
s'appliquera aux territoires visés dans la no
tification quatre-vingt-dix jours après la ré
eeption de cette dernière par Ie Secrétaire gé
néral de la Société des Nations. 

De même, les Hautes Parties contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu'elles en
tendent que Ia présente Convention cesse de 
s'appliquer à !'ensemble ou à toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires pla
cés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce 
cas, la Convention cessera d'être applicable 
aux territoires faisant l 'objet de pareille dé
claration un an après la réception de cette 
dernière par Ie Secrétaire généra l de la So
ciété des N ations. 

Art. 10. La présente Convention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations dès sou entrée en vigueur. 
Elle sera ul térieuremcnt publiée aussitót que 
possible au R ecueil des Trnites de la Société 
des Nations. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève le sept juin mil neuf cent 
trente, en simple expéd it ion qui sera déposée 
dans les archives du Secrétariat de la Société 
des Nations; copie conforme en sera trans
mise à tous les Membres de la Société des 

ations et à tous les Etats non membres re
présentés à la Conférence. 

A il eniagne : 

Autrichl}: 
/Jelgique: 

Brésil: 

Leo Quassowski. 
Dr. Albrecht. 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobel e. 
Vte P. Poullet. 
de la Vallée-Poussin. 
Deoclecio de Campos. 

Grande-Bretagne et 
I rlande du N ord : 
ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique non membres séparés de la Société des 
Nations. 

H. C. Gutteridge. 

Col ombie : 
Dancrna,·k : 

A. J. R estrepo. 
A. Helper. 
V. Eigtved. 

Vill e L ibre de Dantzig: 

Équateur: 
E'spagne: 
Finlande : 
France : 
IIongrie: 
!talie : 
Japon : 

Luxe,nbourg: 
Norvèg e : 
Pays-Bas: 
P érou: 
Pologne: 
Portugal: 
Suède : 

Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
Juan Gomez Montejo. 
F. Grönvall. 
J. P ercerou. 
Dr. Baranya i Zol tán. 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno. 
T. Shimada. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff. 
J. M. Barreto. 
Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
E. Marks van Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 

Suisse:, Vischer. 
Tchécoslovaquie : 

Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky. 
Tu,·quie : Ad re/ e1·endum 

Mehmed Munir. 
Yougoslavie: I. Choumenkovitch. 

Protocole de Ia ConventJon. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention, en date de ce jour, relative au 
droi t de timbre en matière de lettre de change 
et de billet à ordre, les souss ignés, dûment 
autorisés, sont convenus des dispositions sui
vantes: 

A. Les Membres de la Société des Nations 
et les Etats non membres qui n'auraient pas 
été en mesure d'effectuer avant le ler sep
tembre 1932 Ie dépót de leur ratification sur 
ladite Convention, s'engagent à adresser, dans 
les quinze jours suivant cette date, une com
munication au Secrétaire général de la So
ciété des Nations, pour lui faire connaître la 
situation dans laquell e elles se trouvent en 
ce qui concerne Ia ratification. 

B. Si, à la date du l er novembre 1932, les 
cond itions prévues à l 'a rticle 5, alinéa 1, pour 
l' entrée en vigueur de la Convention, ne sant 
pas remplies, Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations convoquera une réunion des 
Membres de la Société des Nations et des 
Etats non membres qui auraient signé la Con
vention ou y auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de 
la s ituation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face . 

C. Les Hautes Parties contractantes se com
muniqueront réciproquement, dès leur mise en 
vigueur, les dispositions légi"Jatives qu'elles 
établ iront sur leurs territoires respectifs en 
exécution de la Convention. 

D. 1. Il est convenu que, pour ce qui con
cerne Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irl ande du Nord, les seuls titre auxquels 
s'appliquent les dispositions de la présente 
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Convent ion sont les lettres de change présen
tées à l'acceptation, acceptées ou payables 
a ill eurs que dans Ie R oyaume-Uni . 

2. La même limita t ion s' appliquera en ce 
qui concerne toute colonie, protectorat ou ter
r itoire pl acé sous l a suzeraineté ou Ie mandat 
de Sa M a jesté Britannique auquel la Conven
tion deviendrait applicable en vertu de l ' a.r
ticle 9, pourvu, cepen dant, qu'une not ifica
t ion ayant pour objet cette l imitation soit 
adressée au Secrétaire général de Ia Société 
des N ations avant la date à laquelle l 'applica. 
t ion de ladite Convention entrera en vigueur 
pour ce terri toire. 

3. Il est également convenu que , po ur ce 
qui concerne l 'Irlande du Nord, les disposi
tions de la présente Convent ion ne s' applique
ront qu' avec telles modifications qui sera ient 
estimées nécessa ires . 

4. Le gouvernement de tout Membre de la 
Société des ations ou E :at non membre, dé
sireux d'adhérer à la Convent ion en vertu de 
1 ' a r t icle 4 sous les limi tations spécifiées à 
l' a linéa 1 ci-dessus, peut en informer Ie Se
créta ire général de la Société des N ations. 
Celui-ci communiquera cette notification aux 
gouvernem ents de tous les Membres , de la 
Société des N at ions et des E tats non membres 
au nom desquels la Convent ion aura été signée 
et au nom desquels il y aura été adhéré, en 
leur demandant s'i ls ont des objections à pré
senter . Si, dans un déla i de six mois à partir 
de ladite communication, aucune objection n'a 
été soulevée, la participation à la Convention 
du pays invoquant la limitation en question 
sera considérée comme acceptée sous cette l i
rn.ita t ion . 

En foi de quoi les Plénipotent ia ires ont 
signé Ie présent P rotocole. 

Fait à Genève Ie sept jui n mil neuf cent 
trente, en simple expédi t ion qui ser a déposée 
dans les a rchives du Secrétariat de la Société 
des N ations; copie conforme en sera trans
m ise à tous les M embres de la Société des 
N ations et à tous les E tats non membres re
présentés à la Conférence. 

Allemagne : 

A utriche: 
B elgique : 

Brésil: 

Leo Quassowski . 
Dr. Albrecht . 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. P oullet. 
de la V allée-Poussin. 
Deoclecio de Campos. 

G,·ande-Bretagne et 
lrlande du N ord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire brita n
nique non membres séparés de la Société des 
Nations. 

Colombie : 
Danemark : 

H. C. Gutteridge. 
A. J. R estrepo. 
A . H elper. 
V. Ei gtved. 

Vill e Libre de Dantzig : 

"JJ:quateur : 
Espagne:• 
Finlande : 

Sulkowski. 
Al ex. Gastelu. 
Juan Gomez Montejo. 
F . Grönvall. 

France : 
H ongrie : 
!tal ie : 
Japon: 

Luxe,nbourg: 
N orvège : 
P ays-Bas : 
P érou : 
P ologne : 
P o,·tugal : 
S uède : 

J. P ercerou. 
D r . Baranyai Zo! tán. 
Amedeo Giann ini . 
M. Ohno. 
T . Shimada. 
Ch. G. Verma ire . 
Stub Holmboe . 
Molengraaff. 
J. M . Barreto. 
Sulkowski . 
J osé Caeiro da Matta. 
E . Marks von Würtemberg. 
B irger Ekeber g. 

Suisse: Vischer . 
T chécoslovaquie :· 

Prof. Dr. K arel H ermann-Otavsky. 
Turquie: A d ref erendum 

Mehmed Munir. 
Y ougoslavie : I . Choumenkovitch . 

Engelsche tekst . 

Conventlon provldlng a uniform law for 
bllls of exchange and promlssory notes. 

CONVENTION. 

The P resident of the German R eièh ; the 
F ede~al P res ident of the Austrian R epublic; 
His M ajesty the K ing of the Bel gians ; the 
Pres ident of the Republ ic of the United Sta
tes of Brazi l ; the President of the R epublic 
of Colombia; His M ajesty the King of Den
m ark ; the Pres ident of the P olish R epublic, 
for the F ree City of Danzig ; the President of 
the Republic of Ecuador; His Majesty the 
King of Spa in ; the P res ident of the Republ ic 
of Finl and ; the President of the French R e
public ; the P res ident of the H ellenic R epu
bl ic; His Serene Highness the Regent of the 
Kingdom of H ungary ; His M a jesty the King 
of Italy; His Majesty the Emperor of J apan; 
H er R oyal Highness the Grand-Duchess of 
Luxemburg; Bis M ajesty the K ing of Nor
way; H er M a jesty the Queen of the Nether
lands ; the P res ident of the R epublic of P eru ; 
the President of the Polish R epublic; the 
P res ident of the P ortuguese R epublic; His 
M a jesty the King of Sweden ; the Swiss F ede
ral Council ; the Pres ident of the Czecho
slovak R epubl ic; the President of the Turkish 
R epublic; His M a jesty the King of Yugo
slavia, 

Being desirous of a.void ing the difficulties 
caused by d ifferences in the laws of countries 
in wh ich bills of exchange circulate; a nd of 
thus giving more secur ity and stimulus to 
international trade relations, 

H ave appointed a their Pleni potentia r ies : 

( Z ie voor de na,nen der gevolmachtigden 
d e Fransche teks t. ) 

Who, hav ing commun.icated their full 
powers fo und in good and due form, have 
agreed upon the following provisions: 
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Art. I. T he High Contracting Parties un
dertake to introduce in their respective ter r i
tor ies, either in one of the or iginal texts or in 
t heir own languages, the Uniform Law for
ming Annex I of the present Convention. 

This undertaking shall, if necessary, be 
subject to such reservations as each Hi gh Con
tracting Party shall notify at the· time of its 
ratif ication or access ion. These reservations 
shall be chosen from among those mentioned 
in Annex II of the present Convention. 

T he reservations referred to in Articles 8, 
12 and 18 of the said Annex II may however, 
be made after ratification or accession, provi
ded that they are notified to the Secretary
General of the League of Nations, who shall 
forthwith communicate the text thereof to the 
Members of the League of ations and to the 
non-Member States on whose behaif the pre
sent Convention has been ratified or acceded 
to. Such reservations sh all not take effect 
until the ninetieth day following the receipt 
by the Secretary-General of the above-men
tioned notification . 

Each of the High Contracting Parties may, 
in urgent cases, make use of the reservations 
contained in Articles 7 and 22 of the said 
Annex II, even after ratification or accession. 
In such cases they must immediately notify 
direct all other High Contracting P arties and 
the Secretary-General of the League of Na
t ions. The noti ficat ion of these reservations 
shall take effect two days fo llowing its re
ce ipt by the High Contracting Parties. 

Art. II. In the territories of each of the 
High Contracting Parties . the Uniform Law 
shall not apply to bill s of exchange and 
prom issory notes al ready issued at the t ime 
of the coming into force of the present Con
vention. 

Art. III. The present Convent ion, the 
French and Engl ish texts of which shall be 
equall y authentic, shall bear th is day's date. 

It may be signed thereafter unti l Septem
ber 6th, 1930, on behalf of any Member of 
the League of Nations or non-Member State. 

Art. IV. The present Convention shall be 
ratif ied. 

The instruments of ratification shall be de
posited before September 1st, 1932, with the 
Secretary-General of the League of Nations, 
who shall forthwi th noti fy rece i pt thereof to 
all the Members of the League of Nations 
and to the non-Member States Parties to the 
present Convention. 

Art. V. As from September 6th, 1930, any 
Member of the League of N ations and any 
non-Member State may accede thereto . 

Such access ion shall be effected by a noti
fication to the Secretary-General of the League 
of rations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall notify such de
posit forthwith to a ll Hi gh Contracting Par
t ies that have signed or acceded to the pre
sent Convention. 

Art. VI. The present Convention shall not 
come into force until it h as been ratified or 
acceded to on behalf of seven Members of the 
League of Nations or non-Member States, in
clud ing therein three of the Membres of the 

L. & S. 1932. 

League permanently represented on the Cqun
cil. 

The date of entry into force sh a ll be the 
n inetieth day fo l!owing the rece ipt by the 
Secretary-General of the League of N ations 
of the seventh ratif ication or accession in ac
cordance with the first paragraph of the pre
sent Article. 

T he Secretary-General of the League of 
Nat ions, when making the notifications provi 
ded for in Article IV and V, shall state in 
particular that the ratifications or accessions 
referred to in the f irst paragraph of the pre
sent A rticle have been received. 

Art. VII. Every ratification or accession 
effected a fter the entry into force of the Con
vention in accordance with Article VI shall 
take effet on the ninetieth dy following the 
date of rece ipt thereof by the Secretary-Gene
ral of the League of Nations. 

Art. VIII . Except in urgent cases the pre
sent Convention may not be denounced before 
the expiry of two years from the date on 
which it has entered into force in respect of 
the Member of the League or non-Member 
State denouncing it; such denunciat ion sh all 
take effect as from the ninetieth day follo
wing the receipt by the Secretary-General of 
the notification addressed to him. 

Every denunciation sh ail be immedi ately 
comm11nicated by the Secretary-General of 
the League of Nations to a ll the other High 
Contracting Parties. 

In urgent cases a H igh Contracting P arty 
which denounces the Convention shall imme
diately notify direct all other H igh Contrac
t ing Par t ies and the denunciation shall take 
effect two days after the receipt of such noti
fication by the said H igh Contracting Par t ies. 
A H igh Contracting P arty denouncing the 
Convention in these circumstances shall also 
inform the Secretary-General of the League 
of Nations of its decis ion. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting Party on whose 
behalf it has been made. 

Art. IX. Every Member of the League of 
N ations and every non-Member State in 
respect of which the present Convention is in 
fo roe, may forward to the Secretary-General 
of the League of N ations, after the expiry of 
the fourth year following the entry into force 
of the Con vention, a request for the revision 
of some of a l I of the provisions of thi s Con
vention. 

If such reque t, after being communicated 
to the other Members or non-Member States 
between wh ich the Convention is at that t ime 
in force, is supported with in one year by at 
least six of them, the Council of t he League 
of ations shal I decide whether a Conference 
shall be convened for the purpose. 

Art. X . The High Contracting Parties may 
deciare at the t ime of signature, ratifica t ion 
of accession, that it is not their intention in 
accepting the present Convention to assume 
any I iability in respect of a ll or any of their 
colonies, protectorates of territories under su
zerainty or mandate, in which case the pre
sent Convent ion shall not be appl icable to the 
territories mentioned in such declaration . 

29 
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The High Contracting Parties may at any 
time subsequently inform the Secretary-Gene
ral of the League of ations that they intend 
to appl y the present Convention to all or any 
of their territories refer red to in the declara
tion provided for in the preceding paragraph. 
In this case, the Convention shall apply to 
the territories referred to in the notification 
ninety days after its receipt by the Secretary
General of the League of ations. · 

They further reserve the right to denounce 
it, in accordance witl1 the conditions of Article 
VIII, on beha]f of all or any of their colonies, 
protectorates of territories under suzerainty 
or mandate. 

Art. XL The present Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of ations as soon as it comes into 
force . It shall then be published as soon as 
possible in the L eague of ations 1'1·eaty 
Series. 

In faith whereof the abovementioned Pleni
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva, the seventh day of June, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shall be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall de delivered to all Members of the 
League of Nations and non-Member States 
represented at the Conference. 

(Z ie voor de onderteekeninuen de F,·ansche 
tekst.) 

AN 'EX I. 

Uniform Iaw on bllls of exchange and 
promlssory notes. 

TITLE I. 

B i 1 1 s o f e x c h a n g e. 

Ghapter 1. - Issue and Form of a Bill 
of Exchange. 

payment is not specified is deemed to be 
payable at sight. 

In default of special mention, the place spe
cified beside the name of the drawee is dee
rned to be the place of payment , and at the 
same time the place of the domicile of the 
d.rawee. 

A bill of exchange which does not mention 
the place of its issue is deemed to have been 
drawn in the place mentioned beside the name 
of the drawer. 

Art. 3. A bil] of exchange may be drawn 
payabl e to drawer's order. 

It may be drawn on the drawer hirnself. 
I t ma.y be drawn for account of a third 

person. 
Art. 4. A bil! of exchange may be payable 

at the domicile of a third person either in the 
locality where the d.rawee ha his domic ile or 
in another locality. 

Art. 5. When a bill of exchange is payable 
at sight, or at a fixed period a fter sight, the 
drawer may stipulate that the sum payable 
shall bear interest. In the ca e of any other 
bil! of exchange, this stipulation is deemed 
not to be written {non écrite ). 

The rate of interest must be specified in 
the bil]; in default of such specification, the 
stipul ation shall be deemed not to be written 
{non éci·ite) . 

Interest runs from the date of the hili of 
exchange, unless some other date is specified. 

Art. 6. When the sum payable by a b ill 
of exchange is expressed in words and also in 
figures, and there is a discrepancy between 
the two, the sum denoted by the words is the 
amount payable. 

Where the sum payable by a hili o f ex
change is expressed more than once in words 
or more than once in figures, and there is a 
discrepancy, the smaller sum is the surn 
payable. 

Art. 7. If a hili of exchange bea1 signa
tures of persons incapable of binding themsel
ves by a bill of exchange, or forged signa
tures, or signatures of fictitions persons, or 
signatnres which for any other reason cannot 
bind the persons who signed the hili of ex-

Art. 1. A bill of exchange contains: change or on whose behalf it was signed, the 
1. The term "hili of exchange" inserted in obligations of the other pe rsons who have 

the body of the instrument and expressed in s igned it are none the less val id. 
the language employed in drawing up the in- Art. 8. Whosoever puts hi s signature on a 
strument; bill of exchange as representing a pe rson for 

2. A n unconditional order to pay a deter- whom he had no power to act is bound h irn-
m inate sum of money; se lf as a party to the bill and , if he pays, has 

3. The name of the person who is to pay the same rights as the person for whom he 
(drawee); pllrported to act. The same rule applies to a 

4. A statement of the time of payment; representative who has exceeded h is powers. 
5. A statement of the place where payment Art. 9. The drawer guarantees both accep-

is to be made ; tance and payment. 
6. The name of the person tp whom or to H e may release himself from gtLarantee ing 

whose order payment is to be made; acceptance ; every stiptLlation by which he 
7. A statement of the date and of the , re leases hirnself from the guarantee of pay-

p lace where the bill is issued; ! ment is deemed not to be ,vritten (non éc?"ite). 
8. The. signature of the person who issues Art. 10. If a hili of exchange, which was 

the hi li (drawer). incompl ete when issued, has been completed 
Art. 2. An instrument in which any of the otherwise than in accordance with the agree-

requirements mentioned in the preceding ar- ments entered into, the non-observance of 
ticle is wanting is inval id as a bil! of such agreements may not be set up against the 
exchange, except in the cases specified in the I holder unl ess he has acquired the bi ll of 
follow ing paragraphs: exchange in bad faith or, in acquir ing it, has 

A bil! of exchange in which the t ime of been guil ty of gross negl igence. 
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Ghapter ll . - Bnclorse,nent . 

Art. ll. Every bill of exchange, even if 
1 not expressly drawn to order, may be trans

ferred by means of endorsement. 
When the drawer has inserted in a b ill of 

exchange the words ,,not to order" or an 
equivalent express ion, the instrument can only 
be transferred accord ing to the form, and 
with· the effects of an ordinary ass ignment. 

The bil! may be endorsed even in favour of 
the drawee, whether he has accepted or not. 
or of the drawer, or of any other party to the 
hili. These persons may re-endorse the bil!. 

Art. 12. An endorsement must be uncondi
tional. Any condition to which it is made sub
ject is deemed not to be written (non écrite ). 

A partial endorsement i null and void. 
An endorsement "to bcarer" is equivalent 

to an endorsement in blank. 
Art. 13. An endorsement must be written 

on the bi l! of exchange or on a slip a.ffixed 
thereto (allon ge ). It must be signed by the 
endorser. 

The endorsement may leave the beneficiary 
unspecified or may consist simpl y of the sig
nature of the enclorser (endorsement in blank}. 
In the I atter case, the endorsement, to be 
valid, must be written on the back of the bill 
of exchange or on the si i p attached thereto 
(allong e). 

Art. 14. An endorsement transfers all the 
rights arising out of a bill of exchange. 

If the endorsement is in blank, the holder 
may: 

1. Fill up the blank e ither with· h is own 
name or wi th the name of some other person; 

2. R e-endorse the bill in blank, or to some 
other person; 

3. Transfer the bil] to a third person wit
hout iilling up the bl a nk, and without en
clorsing it. 

Art. 15. In the absence of any contrary sti
pula.tion the endorser guarantees acceptance 
and payment. 

H e may prohibit any further endorsement; 
in thi s case, he gives no guarantee to the 
persons to whom the bill is subsequently en
clorsed. 

A rt. 16. The possessor of a b ill of exchange 
is deemed to be the lawful holder if he esta.
bl ishes his titl e to the bill through an uninter
rupted series of endorsements, even if the 
last enclorsement is in blank. In th is connec
t ion, cancelled endorsements are deemed not 
to be wr itten (non écrits ). When an endorse
ment in blank is followed by another endorse
ment, the person who signed this last endorse
ment is deemed to have acquired the bi ll by 
the endorsement in blank. 

Where a person bas been dispossessed of a 
bill of exchange, in any manner whatsoever, 
the bolder who establishes hi s r igh t thereto 
in the manner mentionecl in the preced ing 
paragraph is not bound to give up the bi l! 
unless he bas acqu ired it in bad faith , or un
less in acquiring it he has been gui lty of gross 
neg! igence. 

Art. 17. P ersons sued on a bill of exchange 
cannot set up against the bolder defences foun
cled on their pe rsonal relations with the drawer 
or with previous bolders, unless the holder , in 

acqu iring the bi ll , has knowingly acted to the 
detriment of the debtor. 

Art. 18. When an endorsement contains the 
statements "value in collection" (,. val eu,· en 
·recou1n·e11ien,t"), ,, for col1 ection" (,, pou1· en
caisse1n ent''), ,,by procuration'' ( ,,par procu-
1-ation") or any other pbrase implying a 
simpl e mandate, the holder may exercise all 
rights ar ising out of the bill of exchange, but 
he can on ly endorse it in his capacity as agent. 

In this case, the parties liable can only set 
up against the bolder defences which could 
be set up aga inst the endorser. 

The mandate conta ined in an endorsement 
by procuration does not terminate by reason 
of the death of the party g iving the manclate 
or by reason of his becoming legally inca
pable. 

Art. 19. When an enclorsement contains the 
statements "value in securi ty" (,.11aleur en 
garantie"), ,.value in p!edge" (.,val eu,· ln 
gage"), or a ny other statement implying a 
pledge, the holder may exercise a ll the r igh ts 
arising out of the bill of excha nge, but an 
endor ement by him has the effects onl y of 
a n endorsement by an agent. 

The parties liable cannot set up against the 
holder defences founded on their personal re
lations wi th the endorser, un]ess the hol der, 
in receiving the bill, has knowing ly acted to 
the detriment of the debtor. 

Art. 20. An endorsement after maturity 
has the same effects as an endorsement before 
maturity. Nevertheless, an endorsement a.fter 
protest for non-payment , or after the expira
t ion of the limit of time fixed for d ra.wing 
up the protest, operates only as a n ordinary 
ass ignment. 

F a ili ng proof to the contrary, an endorse
ment without date is deemed to have been 
placed on the bi l! before the expiration of the 
lim it of t ime fixed for drawing up the protest. 

Ghapter lll. - A cceptance . 

Art. 21. Unti l maturity, a bi ll of exch ange 
may be presented to the drawee for accep
tance at his domicile, e ither by the holder or 
by a person who is merely in possess ion of 
the b ill. 

Art. 22. In a ny bi ll of exchange, the dra
wer may stipulate that it sba ll be presented 
for acceptance, with or without fixing a limi t 
of time for presentment. 

Except in the case of a bill payable at the 
address of a th ird party or in a loca lity other 
than that of the domicile of the drawee, or, 
except in the case of a bi ll drawn payable at 
a fixed period a fter sigh t, the drawer may 
probibit presentment for acceptance. 

H e may al o stipulate that presentment for 
acceptance sha ll not take place before a named 
date . 

Un less the clrawer h as prohi bi ted acceptance, 
every endorser rnay stipul ate that the bi l! 
shall be presented for acceptance, with or 
without fixing a l imit of t ime for presentment. 

Art. 23. Bills of exchange payable at a 
f ixed period after sigh t must be presented 
for acceptance within one year of their date. 

The drawer may abridge or extend th is 
period. 
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These periods may be abridged by the en
dorsers. 

Art. 24. The drawee may demand that a 
bill shal l be presented to him a second time 
on the day a.fter the first presentment. Parties 
interested are not allowed to set up that this 
demand has not been complied with unless 
this reque,t is mentioned in the protest. 

The hol der is not obi iged to surrender to 
the drawee a bill presented for acceptance. 

Art. 25 . An acceptance is ,vritten on the 
bill of exchauge. It is expressed by the word 
"accepted" or any other equivalent term. It 
is signed by the drawee. The simple signature 
of the clrnwee on the face of the bill constitu
tes an acceptance. 

When the bil] is payable at a certain time 
after sight, or when it must be presented for 
acceptance within a certain limit of time in 
accordance wit,h a specia l st ipul ation, the ac
ceptance must be dated as of the day when 
the acceptance is given, unless the holder re
quires that it shall be dated as of the day of 
presentment. If it is uudated, the holder, in 
order to preserve his right of recourse aga inst 
the endorsers and the drawer, must authen
ticate the omission by a prote t drawn up 
within the proper time. 

Art. 26. An acceptance is unconditional, 
but the drawee may restrict it to part of the 
sum payable. 

Every other modification introduced by an 
acceptance into the tenor of the bill of ex
change operates as a refusal to accept. Never
theless, the acceptor is bound according to the 
terms of his acceptance. 

Art. 27. When the drawer of a bill has 
ind icated a place of payment other than the 
domici le of the drawee without specifying a 
third party at whose address payment must 
be made, the drawee may name such third 
party at the time of acceptance. In default of 
this i ndication, the acceptor is deemed to have 
undertaken to pay the bill himself at the 
pi ace of payment. 
If a bil] is payable at the domici le of the 

drawee, the Jatter may in his acceptance in
dicate an address in the same place where 
payment is to be made. 

Art. 28. By accepting, the drawee under
takes to pay the bill of exchange at its ma
turity. 

In default of payment, the holder, even if 
he is the drawer, has a direct action on the 
hili of exchange against the acceptor for a ll 
that can be demanded in accordance with 
Articles 48 and 49. 

Art. 29. Where the drawee who has put 
his acceptance on a bil] has cancell ed it before 
restoring the bill, acceptance is deemed to be 
refused. Fail ing proof to the contrary, the 
cancellation is deemed to have taken place 
before the bil] was restored . 

Nevertheless, if the drawee has notified his 
acceptance in writing to the hol der or to 
any party who has signed the hili , ne is 
liabl e to such parties according to the terms 
of his acceptance. 

Chapter I V . - ,,A vals". 

Art. 30. P ayment of a bil] of exchange 
may be guaranteed by an "aval" as to . the 

whole or part of its amount. 
This guarantee may be g iven by a third 

person or even by a person who has signed as 
a party to the bi l 1. 

Art. 31. The "aval" is g iven e ither on the 
bill itself or on an "allonge". 

l t is expressed by the words "good as aval" 
{,,bon pour aval") or by any other equivalent 

1 formt~l,a. It is signed by the g iver of the 
,,ava] . 

I t is deemed to be constituted by the mere 
signature of the giver of the "aval" placed 
on the [ace of the bill, except in the case of 
the signature of the drawee or of the clrawe,·. 

An , .ava l" must specify for whose account 
it is given. In defoult of thi s, it is deemecl 
to be given for the drawer. 

Art. 32. The g iver of an "aval" is bound 
in the same manner as the person for whom 
he has become guarantor. 

Ris undertaking is valid even when the 
li ab ili ty which he has guaranteed is inopera
t ive for any reason other than defect of form. 

H e has, when he pays a bill of exchange, 
the rights arising out of the bill of exchange 
against the person guaranteed and against 
those who are I iable to the Jatter on the bil 1 
of exchange. 

Chapte,· V. - Maturity. 

Art. 33. A bill of exchange may be drawn 
payable: 

At sight; 
At a fixed period af ter sight; 
At a fixed period af ter date; 
At a fixed date. 

Bills of exchange at other maturities or 
payable by instalments are null and void. 

Art. 34. A bil! of exchange at sight is 
pa.yable on presentment. 1t must be presenter! 
for payment within a year of its date. The 
drawer may abridge or extend this per iod. 
These per iods may be ab ridged by the en
dorsers. 

The drawer may prescr ibe that a hili of 
exchange payable at sight must not be presen
ted for payment before a named date. In this 
case, the period for presentment begins from 
the said date. 

Art. 35. The maturity of a hili of exchange 
payable at a fixed period 11fter sight is de
term ined either by the date of the acceptance 
or bij the date of the protest. 

In the absence of the protest, an undated 
acceptance is deemed, so far as regards the 
acceptor , to have been g iven on the last day 
of the I imit of time for presentment for ac
ceptance. 

Art. 36. Where a bil] of exchange is drawn 
at one or more months after date or a fter 
sight the bil] matures on the corresponding 
date of the month when payment mu t be 
made. If there be no corresponcling date, the 
hili matures on the last day of th is month. 

Wh en a bil] of exchange is drawn at one 
or more months and a-half after date or 
sight, entire months must first be calculated. 

If the maturity is fixed at the commence
ment, in the middle {mid-J anuary or mid
February, etc.) or at the end of the month , 
the first, fifteenth or last day of the month 
is to be understood. 
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The express ions "eigth days" or " fi fteen 
days" indicate not one or two weeks, hut a 
period of eigth or fifteen actual days. 

The expression "half-month" means a pe
riod of fifteen days. 

Art. 37. When a hili of exchange is paya
ble on a fixed day in a place where the ca
lendar is d ifferent from the ca lendar in the 
place of issue, the day of maturi ty is deemed 
to be f ixed acco rd ing to the ca lendar of the 
place of payment. 

When a bi l] of exchange drawn between two 
places hav ing different calendars is payable 
at a fixed period after date, the day of issue 
is referred to the corresponding day of the 
calendar in the place of payment, and the 
maturity is fixed accordingly. 

T he time for p resenting bi ll s of exchange 
is calcu lated in accordance with the rules of 
the preceding paragraph. 

These rules do not apply if a stipulation in 
the hi li or even the simple te1ms of the in
strument i nd icate a n i ntention to adopt some 
cl i Herent rule. 

Chapt e1· VI . - Payment . 

Art. 38. The ho lder of a hil i of exchange 
payable on a fixed day or at a fixed per iod 
a fter date of after sight must present the hi li 
for payment either on the day on which it is 
payable or on one of the t.wo business daye 
wh ich follow. 

The presentment of a bil I of exchange at a 
c learing-house is equivalent to a presentment 
for payment. 

Art. 39. The drawee who pays a hi li of 
exchange may require that it sha l l be given 
up to him receipted by the holder. 

The holder may not refuse partial payment. 
In case of partial payment the drawee may 

l'equire that ment ion of th is payment sha ll be 
made on the bi l 1, and that a receipt therefor 
shal l be g iven to him . 

Art. 40. The holder of a hili of exchange 
cannot be cornpell ed to receive payment the
reof before matur ity. 

The drawee who pays before maturity does 
so at h is own risk and pe:ril. 

He who pays at maturity is va lid ly d isch ar
ged, u nless he has been gu il ty of fraud or 
g ross negli gence. He is bound to verify the 
regularity of the ser ies of endorsements, but 
not the signature of the endorsers. 

Art. 41. When a hili of exchange is drawn 
payable in a currency wh ich is not that of the 
place of payment, the sum payable may be paid 
in the currency of the country, according to its 
val ue on the date of matur ity. If the debtor 
is in defaul t, the holder may at h is opt ion 
demand that the amount of the bil! be paid 
in the currency of the country accord ing to 
the rate on the day of maturi ty or the day of 
payment. 

The usages of the place of payrnent deter
m ine the value of foreign currency. Neverthe
less, the d rawer may stipulate that the sum 
payahle shall be ca lcul ated accordi ng to a 
rate ex pressed in the bil 1. 

'fhe forego ing ru les shall not app ly to the 
case in which the drawer has stipulated that 
payment must be made in a certain specified 
currency (stipulation for effective payment in 

fo re ign currency). 
If the amount of the bill of exchange is 

specified in a currence hav ing the same de
nom ination, hut a d ifferent value in the coun
try of issue and the country of paymen t, re
ference is deerned to be made to the cur rency 
of the p lace of payment. 

Art. 42. When a h ili of exchange is not 
presented for payrn ent within the lim it of 
t ime f ixecl by Article 38, every debto,· is au
thorised to cleposit the amouut w ith the com
petent authori ty at the charge, risk and peri] 
of the holder . 

Chapter 1'/1. - R ecourse /01· Non-Acceptance 
or N on-Payment. 

Art. 43. The bolder ma.y exercise hi s r igh t 
of r ecourse aga i nst the en dorsers, the d rawer 
and the other parti es l iab le : 

At maturity: 
If payment has not been made; 

Even before maturity: 
1. If there has been total or partia l re

f usaJ to accept; 
2. In the event of the bankruptcy (/aillite) 

of the drawee, whether he has accepted or 
not, or in the event of a stoppage of payment 
on h is part, even when not dec lared by a 
judgment, or where execution has been lev ied 
agai11st h is goods without result; 

3. In the event of the bankruptcy (/aillite) 
of the drawer o f a non-acceptable b ill. 

Art. 44. Defau lt of acceptance or of pay
ment must be evidenced by an authentic act 
( protest for non-acceptance or non-payment). 

Protest for non-acceptance must be made 
within the limit of t ime fixed for presentment 
for acceptance. If, in the case contempl ated 
ment takes place on the last day of that time, 
by Article 24, paragraph 1, the f irst present
the protest may neverthe less be drawn up on 
the next day. 

Protest for non-payment of a bill of ex
change payable on a f ixed day or at a fixed 
period a f ter date or sight must be made on one 
of the two bus iness days fo llowing the day 
on which the hil i is payable. I n the case of 
a bil I payable at sight, the protest must be 
drawn up under the cond itions specified in 
the forego ing paragraph for the d rawing up 
of a protest for non-acceptance. 

Protest for non-acceptance dispenses with 
presentment for payment and protest for non
payment. 

If there is a stoppage of payment on the 
part of the drawee, whether he has accepted 
or not, or if execut ion has been lev ied aga.inst 
his goods without resul t, the bolder cannot 
exercise h is ri gh t of recourse until after p re
sentment of the b ill to the drawee for pay
ment and after the protest has been drawn up. 

lf the drawee, whether he has acceptecl or 
not, is deel ared bankrupt (/aillite déclarée), 
or in the event of the decla red bankruptcy of 
the drawer of a non-acceptable hili, the pro
duction of the judgment declaring the bank
ruptcy suffices to enable the bolder to exer
cise his r ight of recourse . 

Art. 45. '!.'he holder must give notice of 
non-acceptance or non-payment to h is endor
ser and to the drawer w ithin the four business 
days wh ich follow the day for protest or, in 
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case of a stipulation ,.,·etour sans /rais", the 
day for presentment. Every endorser must, 
within the two business days following the 
day on wh ich he receives notice, notify his 
cndorser of the notice he has received, men
tioning the names and addresses of tho e who 
have given the previous notices, and so on 
th rnugh the series until the drawer is reached. 
T he per iods mentioned above nm from the re
ceipt of the preceding notice. 

Whcn, in conformity with the preceding 
paragmph, notice is given to a person who 
has sig-ned a bill of exchange, the same notice 
must be given within the same limit of time 
to his araliseur. 

Where an endorser either bas not specified 
his acldre or has specified it in an illegible 
marmer, it is sufficient that notice shoul d be 
g-iven to the preceding en dorser. 

A person who must give notice may give it 
in any form whatever, even by simply re-
turning the hili of exchange. • 

He must prove that he has given notice 
within the time allowed. This time-limit shall 
be rega,·ded as ba...-ing been observed if a 
letter giving the notice has been posted within 
the prcsoribed time. 

A person who does not give notioe within 
the 1 imit of time mentioned above does not 
forfeit his rig-hts. He is responsible for the 
in jury, if any, oaused by his negligence, hut 
the damages sha11 not exceed the amount of 
the bill of exPhange. 

Art. 46. The drawer, an endorser, or a 
person guaranteeing payment by aval (avali
·•ettr) may, by the stipulation "retour sa,~• 
/rais", ,,.•ans protét", or any other equivalent 
expre sion ,vritten on the in trument and sig
ned, release the holder from having a protest 
of 11011-acceptance or non-payment drawn up 
in 01·der to exercise his r ight of recourse. 

T his stipulation does not release the holder 
from presenting the hili within the prescribed 
time. nor from the notices he has to give. The 
bnrdPn of proving the non-observance of the 
limit of time 1 ies on the person who seeks to 
set it up against the holder. 
If lhe stipulation i written by the drawer, 

it is operative in respect of all person who 
have s igned the hili ; if it is ,vritten by an 
endorser or an avaliseur, it is operative only 
in respect of such endorser or avaliseur. If, 
in sp ite of the stipulation written by the 
drawer, the holder has the protest drawn up, 
he must bear the expenses thereof. When the 
· tipulation emanates from an endorser or 
avalisem·, the costs of the protest, if one is 
drawn up, may be recovered from all the 
pe rsons who have signed the bi11. 

Art. 47. All drawers, acceptors, endorsers 
or guarantors by aval of a bill of exchange 
are jointly and severally liable to the holder. 

The bolder has the right of proceeding 
against all these persons individually or col
lectively without being required to ob erve the 
order in which they have become bound. 

The same right is possessed by any person 
sign ing the bill who has taken it up and 
paid it . 

Proceedings against one of the parti es I iable 
clo not prevent proceedings against the others, 
even though they may be subsequent to the 

party first proceeded against. 
Art. 48. The bolder may recover from the 

person against whom he exercises his right of 
recourse : 

1. The amount of the unacoepted or un
paid hili of exchange with interest, if interest 
has been stipulated for; 

2. Interest at the rate of 6 per cen t from 
the date of maturity; 

3. The expenses of protest and of the no
tices giYen as well as other expenses. 
If the right of recourse is exercised before 

maturity, the amount of the b ill shal l be 
subject to a discount. This discount shall be 
calculated according to the official rate of 
discount (bankrate) ruling on the date when 
recourse is exerci ed at the place of domicile 
of the holder. 

Art. 49. A pa1-ty who takes up and pays a 
hili of exchange can recover from the parties 
1 iable to him: 

1. The entire sum whieh he has paid; 
2. Interest on the said sum calculated at 

the ra.te of 6 per cent, starting from the day 
when he made payment; 

3. Any expcnses which he h as incurred. 
Art. 50. Every party liable against whom 

a right of recourse is or may be exereised. 
can require, against payment, that the bi11 
shall be given up to him with the protest and 
a rece i pted account. 

Every endorser who has taken up and paid 
a hili of exchange may cancel his own en
dorsement and those of subsequent endorsers . 

Art. 51. In the case of the exercise of the 
right of recourse after a partial acoeptance, 
the party who pays the sum in respect of 
wh ich the hili ha not been accepted can re
qnire that this payment shall be specified on 
the bill and that he sha11 be given a receipt 
therefor. The bolder must also give h im a 
oertificd copy of the hili, together with the 
protest, in order to enable subsequent recourse 
to be excrcised. 

Art. 52. Every person having the right of 
recourso may, in the ab ence of agreement to 
the contrary remburse himself by means of 
a fresh hili '( redraft) to be drawn at sight 
on one of the parties liable to him and paya
hle at the domicile of that party. 

The reclraft includes, in addition to the 
1 sums mentioned in Articles 48 and 49, broke

rage and the cost of stamping the redraft. 
If the redraft is drawn by the holder, the 

sum payable is fixed according to the rate 
for a ~ight bill drnwn at the place where the 
original bill was payable upon the party l iable 
at the place of h is domicile. If the red ra ft is 
drawn by an endorser, the sum payable is 
fixed according to the rate for a sight hili 
drawn at the place where the drawer of the 
redraft is domiciled upon the place o f do
micile of the party liable. 

Art. 53. After the expiration of the l imits 
of time fixed: 

For the presentment of a hili of ex
change drawn at ight or at a fixed period 
af ter sight; 

For drawing up the protest for non
acceptance or non-payment; 

For presentment for payment in the 
case of a stipulation retour sans frais, 
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the hQ]der Joses his righta of recour e against 
the endorsers, agarnst the drawer and against 
the other parties liable, with the exception 
of the acceptor. 

In default of presentment for acceptance 
within the limit of time stipulated by the 
drawer, the holder loses h is right of recourse 
for non-payment, as well as for non-accep
lance, 11n less it appears from the terms of the 
tipulation that the drawer only meant to 

release him elf from the guarantee of accep
tance. 

If the stipulation for a limit of time for 
presentment is contained in an endorsement. 
the endorser alone can avail himself of it. 

Art. 54. Should the presentment of the 
bill of exchange or the drawing up of the 
protest within the prescribed limits of time 
be prevcnted by an insurm:mntable obstacle 
(legal prohibition (prescription légale) by any 
Sta.te or other case of vis major), these limits 
of time shall be extended. 

The holder is bound to give notice w ithout 
del ay of the case of vis major to h is endorser 
and to specify this notice, which he mu t date 
and sign, on the bill or on an allonge; in 
other respects the provisions of Article 46 
shall apply. 

When vis major has terminated, the holder 
must without delay present the bil] of ex
chan!l'e for acceptance or payment and, if 
need be, draw up the protest. 

If 1>is ·major coutinues to operate beyond 
thirty da.ys after maturity, recourse may be 
exercised, and ne,ther presentment nor the 
drawing up of a protest shall be necessary. 

In the case of bills of exchange drawn at 
sight or at a fixed period after sight, the 
time-limit of thirty days shall run from the 
date on which the holder, even before the 
expiration of the time for presentment, has 
given notice of vis -major to his endorser. In 
the case of bills of exchange drawn at a cer
tain time after sight, the above time-limit of 
thirty days shall be added to the period after 
sight specified in the bill of exchange. 

Facts which are purely personal to the hol
der or to the person whom he has entru ted 
with the presentment of the bill or drawing 
up of the protest are not deemed to consti tute 
cases of vis major. 

Chciptrr T'lll. - lntervention /or Honour. 
I. Genera! Prov isions. 

Art. 55. The drawer, an endorser, or a 
person giving an aval may specify a person 
who is to accept or pay in case of need. 

A bill of exchange may, subject as here in
after mentioned, be accepted or paid by a 
person who intervenes for the honour of any 
debtor against whom a r ight of recourse 
exists. 

'J'ho person intervening rnay be a third 
par ty, even the drawee, or, save the acceptor, 
a party already l iable on the bill of exchange. 

The person intervening is bound to give, 
within two business days, notice of his inter
vention to the party for whose honour he 
has intervened. In default, he is responsible 
for the injury, if any, due to his negl igence, 
but the damages shall not exceed the amount 
of the bi ll of exchange. 

2. Acceptance by Intervention (for Honour). 

Art. 56. There may be acceptance by in
tervention in all cases where the holder has 
a right of recou rse before maturi ty on a bill 
which is capable of acceptance. 

When the bill of exchange indicates a per
sen who is designated to accept or pay it in 
case of need at the pi ace of payment, the 
holder may not exercise h is r ights of recourse 
hefore matur ity against the person nam ing 
such referee in case of need and against sub
sequent signatories, unless he has presented 
the bil! of exchange to the referee in case 
of need and until. i f acceptance is refused by 
the latter, this refusal has been authenticated 
by a protest. 

In other cases of intervention the holder 
may refuse an acceptance by intervention. 

evertheless, if he allows it, he loses h is right 
of recourse before maturity against the person 
on whose behalf such acceptance was g iven 
and against subsequent signatories. 

Art. 57. Acceptance by intervention is spe
cified on the bill of exchange. It is signed by 
the person intervening. It mentions the person 
for whose honour it has been given and, in 
defaul t of such mention, the acceptance is 
deemed to have been given for the honour of 
the drawer. 

Art. 58. The accepter by intervention is 
l iable to the hol der and to the en dorsers, sub
sequent to the party for whose honour he in
tervened, in the same manner as such party. 

otwithstanding an acceptance by interven
tion, the party for whose honour it has been 
given and the parties l iable to him may re
quire the holder, in exchange for payment of 
the sum mentioned in Article 48, to del iver 
the bill , the protest, and a rece ipted account, 
if any. 

3. Payment by Intervention. 
Art. 59. Payment by intervention may 

take place in all cases, where, either at ma
turity or before maturity, the holder has a 
right of recourse on the bil1. 

Payment must include the whole amount 
payable by the party for whose honour it is 
made. 

It must be made at the latest on the day 
following the last day allowed for drawing 
up the prote t for non-payment. 

Art. 60. If a bill of exchange has been 
accepted by persons intervening who are domi
ciled in the place of payment, or if persons 
domiciled there have been named as referees 
in case of need, the holder must present the 
bill to all these persons and, if necessary, 
have a protest fo r non-payment drawn up at 
the latest on the day following the last day 
allowed for drawing up the protest. 

In default of protest within this l imit of 
t ime, the party who has named the referee in 
case of need, or for whose account the bill 
has been accepted, and the subsequent en
dorsers, are discharged. 

Art. 61. The holder who refuses payment 
by intervention loses h is righ t of recourse 
against any persons who would have been 
discharged thereby. 

Art. 62. Payment by intervention must be 
authenticated by a receipt given on the bill 
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of exchange mentioning the person for whose 
honou r payment has been made. In default 
of such mention, payment is deemed to have 
been made for the honour of the drawer. 

The bill of exchange a nd the protest, if any, 
must be given up to the pe rson paying by in
tervention. 

Art. 63. 'fhe person paying by intervention 
aequires the rights ar ising out of the bil! of 
exchange against the party for whose honour 
he has pa id and against persons who are liable 
to the Jatter on the bil! of exchange. Never
the less, he cannot re-endorse the hili of ex
change. 

Endorse rs subsequent to the party for whose 
honour payment has heen made are di scharged. 

In case of competition for payment by in
tervention , the payment which effects the 
greater number of releases has the preference. 
Any person who, with a knowledge of the 
facts, intervenes in a manner contrary to th is 
rnle, loses his right of recourse against those 
who would have been discharged. 

Chapter IX. - P arts of a Set, and Copies. 

1. P arts of a Set. 
Art. 64 . A hili of exchange can be drawn 

in a set of two or more identical parts. 
These parts must be numbered in the body 

of the instrument itself; in default, each part 
is considered as a separate hili of exchange. 

Every holder of a hili which does not spe
c ify that it has been drawn as a sole hi li may, 
at his own expense, reqwre the delivery of 
two or more parts. For this purpose he must 
app ly to his immedi ate endorser, who is bound 
to assist him in proceeding against hi s own 
endorser, and so on in the series until the 
drawer is reached . The endorsers are bound 
to reproduce their endorsements on the new 
parts of the set. 

Art. 65. Payment made on one part of a 
set operates as a dicharge, even though there 
is no stipu lation that this payment annuls the 
effect of the other parts. N evertheless, the 
drawee is liable on each accepted part which 
he has not recovered. 

An endorser who transferred parts o f a set 
to different persons, as well as subsequent en
dorsers, are l ia bie on all the parts hearing 
thei r signature which have not been restored. 

Art. 66. A party who has sent one part for 
acceptance must indicate on the other pa.rts 
the name of the person in whose h ands this 
part is to be found. That person is bound to 
give it up to the lawful holder of another 
part. 

If he refuses, the holder cannot exercise 
his right of recourse until he has had a pro
test drawn up specifying: 

1. 'l'hat the part sent for acceptance has 
not been g iven up to him on his demand; 

2. That acceptance or p ayrnent could not 
be obta.ined on another of the parts . 

2. Copies. 
Art. 67. Every holder of a hili of ex

change has the right to make copies of it. 
A copy must reproduce the original exactly, 

with the endorsements and a ll other state
ment· to be found therein. It must specify 
wbere the copy ends. 

It m ay be endorsed and guaranteed by aval 
in the same manner and with the same effects 
as the original. 

Art. 68. A copy must specify the person in 
posses.sion of the original instrument. The 
Jatter is bound to hand over the sa id instni
ment to the lawful bolder of the copy. 

If he refuses, the holder may not exercise 
his right of recourse against the persons who 
have endorsed the copy or guaranteed it by 
aval until he has had a protest drawn up 
specifying that the original has not been 
g iven up to him on his demand. 

Where the original instrument, after the 
last endorsement before the making of the 
copy, contains a clause "commencing from 
here an endorsement is only valid if made 
on the copy" or some equivalent fonnula, a 
subsequent endorsement on the original i null 
and void. 

Chavter X. - Alterations. 

Art. 69. In case of alteration of the text 
of a hili of exchange, part ies who have sig
ned subsequent to the a lteration are bound 
according to the terms of the altered text; 
parties who have signed before the a lteration 
a1·e bound according to the te rms of the ori
g inal text. 

Chapte,· X I. - Limitation of Actions. 

Art. 70. All actions arising out of a bil] 
of exchange against the acceptor are barred 
after three years, reckoned from the date of 
maturity. 

Actions by the holder against the endorsers 
and against the drmver are barred after one 
year from the date of a protest drawn up 
within proper time, or from the date of ma
turity where there is a stipulation 1·etou1· sans 
frais . 

Actions by endorsers against each other and 
against the drawer are barred after six month8, 
reckoned from the day when the endorser took 
up and paid the bill or from the day when 
he himself was sued. 

Art. 71 . Interruption of the period of I i
m ita.tion is only effective against the person 
in respect of whom the period has been inter
rupted . 

Chaptc1· X II . - Gene1·al P rovisions. 
Art. 72. Payment of a hili of exchange 

wh ich falls due on a legal hol iday (jour f érié 
l égal) cannot be demanded until the next 
business day. So, too, all other proceedings re
lating to a hili of exchange, in particular, 
presentrnent for acceptance a nd protest, can 
onl y be taken on a business day. 

Where any of these proceedings must be 
taken within a certain limit of t ime the last 
day of which is a legal holiday {jou,· f érié 
légal), the limit of time is extended until the 
fi rst business day wh ich follows the expiration 
of that time. Intermediate holidays (jours 
fériés) are included in comput ing limits of 
time. 

Art. 73. Legal or contractual limits of time 
do not include the day on which the period 
commences. 

Art. 74 . o days of grace, whether legal or 
judicia], are permitted . 
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TITLE II. 

P r o m i s s o r y n o t e s. 

A rt. 75. A prom issory note conta i ns: 
1. The term "promissory note" inserted in 

the body of the instrument and expressed in 
the language employed in drawing up the 
instrument; 

2. An unconditional promise to pay a de
terminate sum of money; 

3. A statement of the time of payment; 
4. A statement of the place where payment 

is to be made; 
5. The name of the person to whom or to 

whose order payment is to be made; 
6. A statement of the date and of the place 

where the promissory note is issued; 
7. The signature of the person who issues 

the instrument (maker). 
A rt. 76. An instrument in wh-ich any of the 

requ irements m entioned in the preceding ar
ticle a re wanting is invalid as a promissory 
note except in the cases spec ified in the folio" 
wing paragraphs. 

A promissory note in which the t ime of 
payment is not specified is deemed to be 
payable at sight. 

In default of specia l mention, the place 
where the instnnnent is made is deemed to 
be the place of payment a nd at the same time 
the place of the domicile of the maker. 

A promisso1·y note which does not mention 
the place of its issue is deemed to have been 
made in the place mentioned bes ide the name 
of the make r. 

Art. 77. The following provisions relating 
to bills of exchange apply to promissory notes 
so far as they are not incons istent with the 
nature of these i nstruments, viz. : 

Endorsement (Articles 11 to 20}; 
Time of payment (Articles 33 to 37); 
P ayment, (Articles 38 to 42); 
R ecourse in case of non-payment (Articles 

43 to 50, 52 tot 54); 
P ayment by intervention (Articles 55, 59 

to 63}; 
Copies (Articles 67 and 68) ; 
Alterations (Article 69}; 
Limitation of actions (Articles 70 and 71); 
Holidays, computation of limits of time and 

prnh ibition of days of grace (Articles 72, 73 
and 7-1) . 

The following provisions are a lso a pplicable 
to a promissory note: The provisions concer
ning a bil! of exchange at the address of a 
third party or in a locality other t han that 
of the dornici le of the drawee (Art icles 4 a nd 
27); stipul ation for interest (Art icle 5) ; dis
crepancies as regards the sum payable (Arti 
cle 6); the consequences of signature unde r 
t he conditions mentioned in Article 7, the 
consequences of signature by a person who 
acts without author ity or who exceeds hi s 
authority (Article 8); and provisions concer
ning a bil! of exchange in blank (Article 10) . 

The following provisions are a lso a pplica ble 
to a prorn issory note: Provisions relating to 
g uarantee by aval (Articles 30-32}; in the 
case provided for in Articl e 31, l ast para
graph , if the aval does not specify on whose 
hehalf it h a been given, it i deemed to have 

been g iven on beha! f of the maker of the pro
missory note. 

Art. 78. The maker of a prornissory note 
is bound in the sarne manne r as an acceptor 
of a bil! of exchange. 

Prnmissory notes payable at a certain time 
after sight must be presented for the visa of 
the m aker within the limits of time fixed by 
Article 23. The limi t of t ime runs from the 
date of the v isa s ig ned by the maker on the 
note. The r efusal of t he maker to gi ve hi s 
visa with the date thereon must be authenti 
cated by a protest (Article 25), the date of 
which marks the cornmencement of the period 
of time after sight. 

ANNEX II. 

Art. 1. Each of the High Contracting P ar
ties may stipulate that the obligation to insert 
in bills of exchange issued in its territory 
the term "bil! of exchange", as laid down in 
Article 1, 1, of the Unifo rm Law, shall not 
apply until six months after t he entry into 
force of the present Convention. 

Art. 2. Each of the High Contracting Par
ties has, as regards undertakings entered into 
in respect of bills of exchange in 1ts own 
territory, the right to determ ine in what m an
ner a n actua l signature may be replaced by 
a n auihentic declaration written on the bil 1 
which evidences the consent of the party who 
should have signed. 

Art. 3. Each of the High Contracti ng Par
t ies reserves the right not to embody Article 
l O of the Uniform Law in its national law. 

Art. 4. By way of derogation from Article 
31, paragraph 1, of the Uniform Law, each 
of the High Contracting Parties shall have 
the r ight to decide that a n aval be given in 
its territory by a separate instrument, speci
fying the place in which the instrum ent bas 
been executed. 

Art. 5. Each of the Hi gh Contracting Par
t ies may suppl ement Article 38 of the Uni
form Law so as to provide that the holder of 
a bill of exchange payable in its tenitory 
shall be obi iged to present i t on the actual 
day of maturity. F a ilure to comply with thi s 
ob ligation may only give rise to a right to 
damages. 

The other High Contracting Parties shall 
have the right to determine the conditions 
subject to which such obligation will be re
cognised by them. 

Art. 6. For the purpose of giving effect to 
the last paragraph of Article 38 of the Uni 
form Law, each of the Hig h Contracting 
Parties shall determine the institutions which , 
accordi ng to its national law, are to be re
garded as cleariug-houses. 

Art. 7. Each of the Hi gh Contracting Par
ties shall have the r ight, if it deem fit, in 
exceptional c ircumstances connected with the 
rate of exch a nge in such State, to de rogate 
from the stipulation contained in Article 41 
for effective payment in foreign currency as 
regards bills of exchange payable in its terri
tory. The above rule m ay also be applied as 
regarcls the issue in the national territory of 
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bi ll s of exchange payable in foreign curren
cies. 

Art. 8. Each of the High Contracting Par
ties may prescr ibe that protests to be dra.wn 
up in its territory may be replaced by a de
claration dat.ed and written on the bill itself, 
and s igned by the drawee, except where the 
drawer stipula.t.es in the body of the bill of 
exchang·e itsel f for an authenticat.ed protest. 

Each of the High Contracting P arties m a.y 
a lso prescr ibe th at the sa id declaration shall 
be inscribed in a public register within the li
mit of t ime fixed for prot.ests. 

In the case provided for in the preceding 
paragraphs, an undated endorsement is presu
med to have been made prior to the protest. 

Art. 9. By way of derogation from Article 
44, paragraph 3, of the Uniform Law, each of 
the High Contracting P arties has the right 
to prescribe that a prot.est for non-pa.yment 
must he drawn up e ither on the day when the 
bill is payable or on one of the two following 
hnsiness days. 

Art. 10. It is reserved to the legislation of 
each of the High Contracting Part ies to de
termi ne the exact leg al si tuations referred to 
in A rticl e 43, Nos. 2 and 3, and in Article 
44, paragraphs 5 and 6. of the Uu niform 
Law. 

ticle 19 of the Uniform Law, to a person who, 
having taken up and paid the bill of exchan
ge, cla ims the amount from the parties liable 
to him. 

Art. 15 . E ach of the High Contracting 
P a rties is free to decide that, in the event of 
extinctive prescription (déchéance) or limi
tation of actions (presc,·iption ), proceedings 
may be taken in its territ,ory aga inst a drawer 
who hns not provided cover (provision) for 
the hili , or aga inst a drawer or endorser who 
has ma.de an inequitable gain. The same 
right ex ists in the case of I imitation of action 
as 1·egards an acceptor who h as received cover 
or made an inequitable gain (se serait enrichi 
fojusternent) . 

Art. 16. The question whether the drawer 
is obl iged to provide cover (provision ) at ma 
turity and whether the holder h as special 
r ights to this cover remain outside the scope 
of the Uniform Law. 

The same appl ies to any other question con
cerning the legal relations on the basis of 
which the bill was issued. 

Art. 17. It is for the leg1slation of each 
of the Hi gh Contracting Parties to det.ermine 
the causes of interruption or suspension of 
limitation (p,-escription) in the case of actions 
on hills of exch ange which come before its 
courts. Art. ll. By way of derogation from the 

provisions of Article 43, Nos. 2 a nd 3, and 
Articl e 74 of the Uuiform Law, each of the 
High Contracting Partie reserves the right 
to include in its legislat ion the po~sibility for 
persons guaranteeing a h ili of exchange to 
obtain, i11 the event of recourse be ing exer
c ised against them, periods of grace which 
may in no case extend heyond the m aturity , 
of the bill. 

The other High Contracting Parties are 
entitled to det.ermine the condit ions subject to 
which they will recognise such causes. The 
same appl ies to the effect of an action as a 
means of indicating the commencement of 

' the period of limitation (p,·escription) !ai? 
down in Article 70, paragraph 3, of the Um
form La.w. 

Art . 12. By way of derogation from Ar
ticle 45 of the Uniform L aw, each of the 
High Contracting P arties sha ll be enti tled to 
maintain or introcluce the following system 
of notification by the public official, viz., 
that, when protesti ng for non-acceptance or 
non-payment, the nota.ry or official who, unrler 
the national law, is authorised to draw up 
the protest, is requ ired to g ive not ice in 
writing to the persons !ia.bie under the hili 
of exchange whose adclresses are specified in 
the hili , or a re known to the public official 
drawing up the protest, or are specified by 
the persons demanding the protest. The costs 
of such notice shall be aclcled to the costs of 
the protest. 

Art . 13. E ach of the Hi gh Contracting 
Parties is ent itled to prescribe, as regards 
bi ll s of exchange which are both issued and 
payable in its territory, that the rat.e of in
terest mentioned in Article 48, N°. 2, and 
Art.iele 49, N °. 2, of the Uniform Law m ay 
be rep! aced by the legal ra.te in force in the 
terr itory of that High Contracting Party. 

Art. 14. By derogation from Article 48 of 
the Uniform Law each of the H igh Contrac
t ing P arties reserves the 1·ight to insert in its 
national law a rule prescr ibing that the bol
der ma.y cla im from the party against whom 
he is exercising his right of recourse a com
m ission the amount of which shall be det.er
minerl by the national Jaw. 

The sa.me appl ies, by derogat ion from Ar-

Art. 18. Each of the High Contracting 
Parties bas the right to p rescri be tha.t certa in 
business days shall be assimilated to legal 
holidays (jours f ériés l éyaux ) as regards pre
sentment for acceptance or payment and all 
other act relating to bills of exchange. 

Art. m. Each of the High Contracting 
Parties may det.ermine the denomination to be 
adopted in the national Jaws for the instru
ment-s referred to in Article 75 of the Uum
form L a.w, or ma.y exempt them from any 
specia l denomination, provided tha t they con
tain an express mention that they are drawn 
to order. 

Art. 20. The provisions of Articles 1 to 18 
of the present Annex with regard to bills of 
exch ange apply likewi e to promissory notes. 

Art. 21. E ach of the High Contracting 
P arties reserves the right to restrict the un
dertaking mentioned in Article 1 of the Con
vention to the provisions dealing with bills of 
exchange only, and not to introduce into its 

1 te rritory the provisions dealing with promis
sory not.es contained in Title II of the Uni
form Law. In this case the High Contracting 
P arty making use of this reservation shall 
only be regarded as a contracting party in 
respect of bills of exchange. 

E ach of the High Contracting P a.rties fur
ther reserves the right to embody the pro
v isions concerning promissory notes in a spe
cia l regul ation, which sha.11 exactly conform 
to the stipulation~ in Titl e II of the U ni form 
L aw and which sha.11 reproduce the rules on 
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bills of exchange to which reference is ma de, 
subj ect only to the modifica tions resulting 
from Articles 75, 76 , 77 and 78 of the Uni
form Law and from Articles 19 and 20 of the 
present Annex. 

' Conventlon for the settlement of certaln 
eonfllcts of laws In connectlon wlth bllls 

of exchange and promlssory notes. 

Art. 22. E ach of the High Contracting 
Parties has the r ight to adopt exceptional 
measures of a genera! nature relating to the 
extens ion of the limi ts of t ime for conservatory ' 
measures in rel ation to recourse (act es con
servatoins des re cours) and to the extension 
of maturities. 

Art. 23. E ach of the High Contracting 
Parties undertakes to recogni e the provisions 
adopted by every other Hi gh Contracting 
Party in virtue of Articles 1 to 4, 6, 8 to 16 
and 18 to 21 of the present Annex. 

Protocol to the Conventlon. 

At the t ime of signing the Convention of 
this day's date for the settlement of cer tain 
confli cts of law in connection with bills of 
exchange and prorn issory notes, the under
signecl. duly authorised, have agreed upon the 
following provisions : 

A. The Members of the League of N ations 
a nd the non-Member States who may not ha.ve 
been able to deposit their ratifications of the 
said Convention before September 1st, 1932, 
undertake to forward within fifteen days from 
that date a comrnunication to the Secretary
General of the League of N ations inforrning 
hirn of their s ituation as regards ratification. 

B. If on November 1st, 1932, the condi
tions laid down in Article 15 , paragraph 1, 
for the entry into force of the Convention a.re 
not fu lfill ed, the Secretary-General of the 
League of N ations shall convene a meeting 
of the Members of the League and the non
Member States which have signed the Con
vention or acceded to it. 

The purpose of thi s meeting shall be to 
exarnine the situation and any measures to be 
taken to rernedy it. 

C. The High Contracting Parties shall 
communicate to each other, immediately upon 
their coming into force, the legislative mea
sures ta.ken by thern in execution of the Con
ventiou in their respective territories . 

In faith whereof the Plenipotentiaries have 
signecl the present Protocol. 

Done at Geneva, the seventh day of June, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shall be deposited in the 
a.rchives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authenticated copies 
~hall de del ivered to a ll Members of the 
League of N ations a nd non-Mernber States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeninoen de F1•ansche 
tekst.) 

The Pres ident of the German R eich; the 
Federal Pres ident of the Austri an R epublic; 
His Majesty the King of the Belg ians; the 
President of the Republic of the United Sta
tes of Brazil ; the President of the Republic 
of Colombia; Ris M ajesty the King of Den
mark; the President of the Polish R epublic, 
for the Free City of D anzig; the Pres ident of 
the R epubl ic of Ecuador; His M a jesty the 
King of Spain ; the P resident of the Republic 
of Finland; the President of the Frençh R e
public; the President of the H ell enic R epu
bl ic; His Serene Highness the R egent of the 
Kingdom of Hungary; His Majesty the King 
of Italy; His Majesty the Emperor of J apan ; 
H er Royal Highness the Grand-Duchess of 
Luxemburg; His Majesty the King of Nor
wa.y; Her Majesty the Queen of the N ether
lands; the President of the Republic of P eru ; 
the President of the P olish R epublic; the 
P resident of the P ortuguese R epublic; His 
Majesty the King of Sweden; the Swiss Fede
ral Council ; the President of the Czecho
slovak Republic; the President of the Turkish 
Republic; Ris Majesty the King of Yugo
slavia, 

Being des irous of adopting rules to settl e 
certa in confli cts of laws in connection with 
bill s of exchange and primissory notes, have 
appointed as their Plenipotentiaries the follo
wing: 

( Z ie voor de na1nen der gevolmachtigden 
de Fransche tekst.) 

Who, having cornmun icated their full 
powers, found in good and due form , have 
agreed upon the following provisions: 

Art. 1. The High Contracting P arties mu
tually undertake to apply, for the settlement 
of the confli cts of law here inafter mentioned, 
in connection with bills of exch ange and pro
missory notes, the rules set out in the foll o
wing articles. 

Art. 2. The capacity of a person to bind 
himself by a hili of exchange or promissory 
note sh all be determined by his national law. 
If thi s national law provides that the law of 
another country is competent in the matter, 
thi s Jatter law be applied. 

A person who Jacks capacity, according t,o 
the law specified in the preceding paragraph, 
is nevertheless bound, if his signature has 
been given in auy territ.ory in which accor
ding to the law in force there, he would ha.ve 
the requisite capacity. 

Each of the High Contracting Pa.rties may 
refuse to recognise the validity of a. contract 
by means of a bil! of exchange or prom issory 
note entered into by one of its nationals 
which would not be deemed val id in the ter
ritory of the other High Contradi ng Parties 
otherwise than by means of the application 
of the preceding paragraph of the present 
article. 

Art. 3. The form of any contract arising 
out of a hili of exchange or promissory note 
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is regulated by the laws of the territory in 
which the contract has been signed. 

If, however. the obi igations en te red into by 
means of a bil ! of exchange or promissory 
note are not va lid accord ing to the provisions 
of the preceding paragraph, but are in con
formity with the la ws of the terr itory in which 
a subsequcnt coutract has been entered into, 
the c ircumstance that the prev ious contracts 
are irregula r in form does not invalide the 
subsequent contract. 

Each of the High Contracting Parties may 
prescribe that contracts by mea,ns of a, bill 
of exchange a nd promissory note entered into 
ubroad by one of its nationals shal l be val id 
in respect of another of its nationals in its 
territory, provided tha,t they are in the form 
la id down by the national law. 

Art. 4. The effects of the obi igations of 
the acceptor of a bill of exchange or maker 
of a prom issory note are determined by the 
law of the place in which these instruments 
a re payable. 

The effects of the signatures of the other 
parties liable on a bill of exchange or promis
sory note a re determined . by th e I aw of the 
country in which is s ituated the place ,where 
the signatures were affixed. 

Art. 5. The limits of t ime for the exercise 
of rights of recourse shall be determined for 
all signatories by the law of the place where 
the instrument was created. 

Art. 6. The question whether there has 
been an assignment to the holder of the debt 
which has given rise to the issue of the in
strnment is determined by the la w of the 
p lace where the instrument was issued. 

Art. 7. The question whether acceptance 
may be restricted to part of the stun or whe
ther the holder is bound to accept partial 
payment is governed by the law of the coun
try in which the bill of exchange is payable. 

The same rule governs the payment of 
promissory notes. 

Art. 8. The form of and the limits of t ime 
for protest, as well as the form of the other 
rneasures necessary for the exercise or preser
vation of rights concerning bills of exchange 
or promissory notes, are regulated by the 
laws of the country in which the protest must 
be drawu up or the measures in question 
ta ken . 

Art. 9. The measures to be taken in case 
of the loss or theft of a bill of exchange or 
promissory note are determined by the law 
of the country in which the bill of exchange 
or promissory note is payable. 

Art. 10. Each of the Hi gh Contracting 
Parties reserves to itself the right not to apply 
the princip les of private international law 
contained in the present Convention so far as 
concerns: 

1. An obi igation undertaken outside the 
territory of one of the High Contracting Par
ti es; 

2. Any law which may be applicable in 
accordance with these principles and which 
is not a law in force in the territory of any 
High Contracting P arty. 

Art. ll . In the territory of each of the 
High Contracting P arties the provisions of 
the present Convention sha ll not apply to bill s 

of exchange or promissory notes a lready issued 
1 at the t ime of the coming into force of the 

present Convention. 
Art. 12. The present Convention, the Frencl1 

and English texts of which shall be equally 
authentic, sha ll bear this day's date. 

It may be signed thereafter until Septem
ber 6th, 1930, on behalf of any Member of 
the L eague of N at ions or non-Member State. 

Art. 13. The present Convention sha l I be 
ratified . 

The instnunents of ratification shall be de
posited before September 1st, 1932, wi th the 
Secretary-General of the League of Tations, 
who shall forthwi th notify receipt thereof to 
a ll the Members of the League of N at ion 
and to the non-Mem ber States parti es to the 
present Convention. 

Art. 14. As from September 6th, 1930, any 
Member of the League of 1 ations and any 
non-Member State may accede thereto. 

Such accession shal I be effected by a noti
fication to the Secretary-General of the 
League of Nations, such notification to be 
deposited in the arch ives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall notify such de
posit forthwith to all States which have s ig
ned or acceded to the present Convention. 

Art. 15. The present Convention sha ll not, 
como into force until it has been ratified or 
acceded to on beha! f of seven Mernbers of the 
League of N ations or non-Member States, 
which shall include three of the Members of 
the League permanently represented 011 the 
Council. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day following the rece ipt by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of the seventh ratification or acce sion, in ac
cordance with the first paragraph of the pre
sent a rticlc. 

The Secretary-General of the League oî 
N ations, when making the not if ications pro
vided for in Articles 13 and 14, shall state 
in particuiar that the ratifications or acces
sions referred to in the first paragraph of the 
present article have heen recei ved. 

Art. 16. Every ratification of accession ef
fected after the entry into force of the Con
vention in accordance with Article 15 shall 
take effect on the ninetieth day following 
the date of recei pt thereof by the Secretary
C:eneral of the L eague of Iations. 

Art. 17. The present Convention may not 
be denounced before the expiry of two years 
from the date on which it has entered into 
force in respect of that Member of the League 
or non-Member S tate; such denunciation shall 
take effect as from the ninetieth day fo llow ing 
the receipt by the ecretary-Genera l of the 
notification addressed to him. 

Every denunciation shall be immediately by 
the Secretary-General of the League of Na
t ions to a ll the other High Contracti ng Par
ties. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting P arty on whose 
behalf it has been made. 

Art . 18. Every Member of the League of 
Nations a nd everv non-Member State in res
pect of which the present Conven.tion is in 
force may forward to the Secretary-General 
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of the League of ations, a fter the expiry of 
the fourth yea r following the entry int.o force 
of the Conve11 t ion, a request for the revis ion 
of some or al l of the provisions of that Con
,·ent ion. 

If s11ch request after being communicated 
t.o the other Members of the League of N a
t ions or non-Member States between whom 
the Convention is at that time in force, is 
supported within one year by at least six of 
them , the Counci l of the League of Nations 
shall deci<le whether a Conference sha ll be 
convened for the purpose. 

Art. 19 . Any Hi gh Contracting P arty may, 
at the t ime of signature, ratification or ac
cession. deciare that, in acce pt ing the present 
Convcntion, he does not assume any obi iga
tions in respect of a ll or any of his colonies, 
protectorates o r territories under suzera inty 
o r mandate; and the present Convention shall 
not apply to any terri tories named in such 
declaration. 

Any High Contracting P arty may g ive 
notice to the Secretary-General of the League 
of N ations at any t ime subsequently th at he 
desires that the Convent ion shall appl y t.o a ll 
or any of his territories which have been m ade 
the subject of a declarat ion under the prece
d ing paragraph and the Convention shall 
apply t.o all the territ.or ies named in such 
notice ninety days after its receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations. 

Any High Contracting Party may at any 
t ime decia re that he desires that the present 
Convention shall cease to apply t.o all or any 
of hi s colonies, protect.orates or territ.or ies 
under suzerai nty or mandate and the Con
vention shall cease to apply to the territori es 
named in such declaration one year a fter its 
receipt by the Secretary-General of the League 
of Nations. 

Art. 20. The prnsent Convention sha l I be 
registPre<l by the Secretary-General of the 
League of N ations as soon as it comes int.o 
force. 1t shall then be pub) ished as oon as 
poss ible in the League of ations Treaty 
, eries. 

In faith whereof the above-mentioned Pl eni
potentiaries have igned the present Conven
Lion. 

Done at Geneva, the seventh day of June, 
one thousancl nine hundred and thirty, in a 
s ingle copy, which shall be depos ited in the 
archives of the Secretariat of the L eague of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall de deli vered to a ll Members of the 
League of N ations and non-Member States 
l'epresented at the Conference. 

( Z ie voor de onderteekeningen de Fransche 
lekst.) 

Protocol to the Conventlon. 

At •he time of signing the Convention of 
th is day's date providing a Uniform Law for 
bill s of exchange and promissory notes, the 
11ndersignecl, duly authori sed , have agreed 
upon the following provisions: 

A. 'fhe Members of the League of Nations 
and the 11on-Member Sta tes who may not have 

been ab le to depos it the ir ratifications of the 
sa id Convention before September 1st, 1932, 
undertake t.o forward, wi thin fif teen days from 
tha t date, a communication to the Secretary
General of the L ague of Nations informing 
him of their situation as regards ratif ication. 

B. If on November 1st , 1932, the condi
tions I a id down in the first paragraph of A r
t icle VI for the entry int.o force of the Con
vention are not fulfill ed, the Secretary-Gene
ral of the League of Nations shall convene a 
meeting of the Members of the League and 
the non-Member States which h ave signed the 
Convention or acccded to it. 

The purpose of thi s meeting shall be t.o exa
mine the situation a nd any measures to be 
taken to remedy it. 

C. The High Contracting P arties shall com
municate to each other, immediately upon 
their coming into force, the legislative measu
res taken by them in execution of the Con
vention in the ir respective tenitories. 

In faith whereof the Pl enipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Gcneva, the seventh day of June, 
one thousand nine hundrecl and thirty, in a 
sing le copy, which sha ll be deposited in the 
a rchives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authent icatecl copies 
sha ll de del ivercd to a ll Members of the 
League of ations and non-Member States 
represented at the Con ference. 

( Z ie voor de onderteekenin[len de Fransche 
tekst.) 

Conventlon on the stamp laws In connec
tlon wlth bllls of exchange and 

promlssory notes. 

The President of the Gerrnan R eich ; the 
1''ederal Pres ident of the Austrian Republic; 
His Ma jesty the King of the Belgians; the 
Pres ident of the Republic of the United Sta
tes of Brazil ; His M ajesty the King of Great 
Bri ta in, Ireland a nd the B r it ish Dominions 
Beyond the Seas, Emperor of India; the 
President of te Republic of Colombia; His 
Majesty the Ki 11g of Denmark ; the P re
sident of the P o lish R epublic, for the Free 
City of Danzig ; the President of the Republic 
of Ecuador; His Majesty the King of Spain; 
Lhe Pres ident of the R epublic of Finland; 
the Pres ident of the French R epublic; His 
Serene Highness the R egent of the King
dom of Hungary; His l\faj esty the King 
of I taly ; His Majesty the Emperor of J apan; 
H er Royal Highness the Grand-Duchess of 
Luxemburg; His M ajesty the King of Nor
way; H er Majesty the Queen of the Nether
lands; the President of the R epublic of Peru; 
the President of the P olish R epublic; the 
Pres ident of the Portuguese R epublic; His 
Majesty the K ing of Sweden; the Swiss Fede
ral Council ; the Pres ident of the Czecho
slovak R epubl ic; the President of the Turkish 
R epublic; His Majesty the K ing of Yugo
slavia, 

Being des irous of settling certain problems 
concerning the stamp laws in their relation 
wi t,h bi li s of exchange and promissory notes , 
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have appointed as their Plenipotentiaries the 
fo llowing : 

(Zie voor de namen der gevolniachtigden 
de Fransche tekst.) 

Who, having communicated their full po
wers found in good and due form, have agreed 
upon the following provisions: 

Art. 1. If their laws do not already make 
provision to this effect, the High Contracting 
Parties undertake to alter their laws so that 
the validity of obligations arising out of a 
bill of exchange or a promissory note or the 
exercise of the rights that flow there from 
shall not be subordinated to the observance 
of the privisions concerning the stamp. 

Nevertheless, the Contracting Parties may 
suspend the exercise of these rights until pay
ment oÏ the stamp duties they prescribe or of 
any penalties incurred. They may also decide 
that the qua! i ty and effects of an instrument 
,.immediately executory" which, according to 
their legislation may be attributed to a bill 
of exchange and promissory note, shall be 
subject to the condition that the stamp law 
has, from the issue of the instrument, been 
du ly complied with in accordance with their 
laws. 

E ach of the High Contracting Parties re
serves the right to restrict the undertaking 
mentioned in paragraph 1 to bills of ex
change only. 

A rt. 2. The present Convention, the Frnnch 
and English texts of which shall be equally 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed thereafter until September 
6th , 1930, on behalf of any Member of the 
League of Nations or non-Member State. 

Art. 3. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be de
posited before September 1st, 1932, with the 
Secretary-General of the Lague of Nations, 
who shall forthwith notify rece ipt thereof to 
all the Members of the League of N ations 
and to the non-Member States Parties to the 
p1·esent Convention. 

A r t . 4. As from September 6th, 1930, any 
Member of the League of Nations and any 
non-Momber State may accede thereto. 

Such accession shall be effected by a noti
f ication to the Secretary-General of the 
League of Nations , such notification to be de
pos ited in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall· notify such de
pos it forthw ith to all States which have sig
ned or acceded to the present Convention . 

Ar t. 5. The present Convention shall not 
carne into force until it has been ratified or 
acceded to on behalf of seven Members of the 
League of Nations or non-Member States, 
which shall include three of the Members of 
the League permanently represented on the 
Council. 

T he date of entry into force shall be the 
ninetieth day follow ing the receipt by the 
Secretary-General of the League of r ations of 
the seventh ratificat ion or accession in ac
cordance with the first paragraph of the pre
sent Article. 

The Secretary-General of the League of 
Nations, when making the notifications provi
ded for in Articles 3 and 4, sha ll state in 
particular that the ratifications or accessions 
referred to in the f irst paragraph of the pre
sent Article have been received. 

Art. 6. Every ratif ication or accession ef
fected after the entry int-0 force of the Con
vention in accordance with Article 5 shall 
take efiect on the ninetieth day following the 
date of receipt thereof by the Secretary-Gene
rnl of the League of Nations. 

Art. 7. The present Convention may not 
be denounced before the expiry of two years 
from the date on which it has entered into 
force in respect of that Member of the League 
or non-Member State; such denunciation 
shall take effect , as from the n inetieth day 
following the receipL by the Secretary-Gene
ral of the notification addressed to him. 

Every denunciation shall be immediately 
communicated by the Secretary-General of 
the League of Nations to all the other High 
Contracting Parties. 

E ach denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting Party on whose 
behalf it has been made. 

Art. 8. Every Member of the League of 
Nations and every non-Member State in 
respect of which the present Convention is in 
force, may forward to the Secretary-General 
of the League of ations, after the expiry 
of the fourth year following the entry into 
force of the Convention, a request for the 
revision of some or all of the provisions of 
that Convcntion. 

If such request, after be ing communicated 
to the other Members or non-Member States 
hetween whom the Convention is at that t ime 
in force , is supported within one year by at 
least six of them, the Counci l of the League 
of ations shall decide whether a Conference 
shall be convened for the purpose. 

Art. 9. Any High Contracting Party ma.y, 
at the time of signature, ratification or ac
cession, deciare that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obliga
tions in respect. of all or any of his colon ies, 
protectorates or territo,·ies under suzerainty or 
mandate; and the present Convention shall 
not apply to any territories named in such 
declaration. 

Any High Contracting Party may give no
tice to the Secretary-General of the League 
of Nations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to a ll 
or any of his territories which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph and the Convention 
shall apply to all the territor ies named in 
such notice ninety days after its receipt by 
the Secretary-General of the League of N a
tions. 

Any H igh Contracting Party may at a ny 
time deciare that he desires that the present 
Convcntion shall cease to apply to a ll or any 
of h is colonies, protectorates or terri tori es 
under suzerainty or mandate and the Con
vention shall cease to apply to the terri tor ies 
named in such declaration one year after its 

1 receipt by the Secretary-General of the League 
1 of Nations. 
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Art. 10. The present Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it comes into 
force. It shall then be published as soon as 
possibl e in the League of Nations Treaty 
, eries. 

In faith whereof the above-mentioned Pleru
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva, the seventh day of J une, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shall be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall de delivered to all Members of the 
League of Nations and non-Member States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

Protocol to the Convention. 
At the time of signing the Convention of 

this day's date on the stamp laws in connec
tion with bills of exchange and promissory 
11otes, the unders igned, duly authorised, have 
agreed upon the following provisions: 

A. The Members of the League of Nations 
and the non-Member States which may not 
have been able to deposit their ratifications 
of the said Convention before September 1st, 
1932, undertake to forward within fifteen days 
from that date a communication to the Se
cretary-General of the League of Nations in
forming him of their situation as regards ra
tification. 

B . If on November 1st, 1932, the condi. 
tions laid down in Artic le 5, paragraph 1, 
for the entry into force of the Convention are 
11ot fulfilled, the Secretary-General of the 
League of Nations shall convene a meeting 
of the Members of the League and the non
Member States which have signed the Con
vention or acceded to it . 

The purpose of this meeting shall be to 
examina the situation and any measures to 
be taken to meet it. 

C. The High Contracting Parties shall 
communicate to each other, immediately upon 
their coming into force, the legislative mea
sures taken by them in execution of the Con
vention in their re pective territories. 

D. 1. I t is agreed that, in so far as con
cerns the United Kingdom of Great Britain 
and ·orthern Ireland, the only instruments 
to which the provi ions of this Convention 
shall apply are bills of exchange presented 
for acceptance or accepted or payable else
where than in the United Kingdom. 

2. A simil ar lim ita~ion shall apply in the 
case of any colonies, protectorates or terri
tories under suzerainty or mandate of His 
Britannic Majesty to which the Convention 
may become applicabde in virtue of Article 
9, provided that a notification claiming such 
l imitation is addressed to the Secretary-Gene
ral of the League of Nations before the date 
on which the appl icat ion of the Convention 
to such territory takes effect. 

3. It is further agreed that in so far as 

concerns Northern Ireland the provisions of 
this Convention shall only apply with such 
modifications as may be found necessa ry. 

4. The Government of any Member of the 
League of Nations or non-Member States 
which is ready to accede to the Convention 
under Article 4, but desires to be a llowed 
the limitation specified in paragraph 1 above, 
may inform the Secretiary-General of the 
League of Nations to this effect, and the 
Secretary-General shall forthwith communi
cate this notification to the Governments of 
all Membe>1-s of the League and non-Member 
States on whose behalf the Convention has 
heen signed or accessions thereto deposited 
and enqu ire if they have any objection there
to. lf within six months of the date of the 
cpmmunication of the Secretary-General no 
objections have been rnce ived, the limitation 
shall be deemed to have been accepted. 

In faith whereof the Pl enipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the seventh day of J une, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shaJI be deposited in the 
arch i ves of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall de del ivered to all Members of the 
League of Nations and non-Member States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeninaen de Fransche 
tekst.) 

s. 398. 

25 J uli 1932. WET, houdende naturalisatie 
van J . Baruch en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura] isatie van Ju
lius Baruch en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemden 
voo,· zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij 
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n° . 955); 

Zoo is het, dat Wij"den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Julius Baruch, geboren te W eener 

(Pruisen) den 20 Juni 1885, kleES rmaker, wo
nende te E,nden (Pruisen) ; 

2°. J ohann Brassers, geqoren te F1·ensdorf 
(P1·uisen) den 19 September 1888, werkbaas, 
wonende te Bre,nen (Duitschland); 

3°. Hugo Antonius R enatus Van den 
Broeck, geboren te Antwerpen (B elgië) den 
15 ovember 1891, journalist, wonende te 
Maastricht , provincie Limbu1·g; 

4°. Walt e,· Dähne,·t, geboren te Barnien 
(Pruisen) den 31 J'anuari 1878, hotelhouder, 
wonende te A 1nsterda1n, provincie N oordhol
land; 

5°. Theodore Flammang, geboren te Grei
veldingen (Luxe1nbu1·g) den 21 April 1378, 
landsch-lndië); 
kastelein, wonende te W eltevreden (Neder-
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6°. Hubertine Houb en, geboren te Baeswei
le1· ( Pruisen) den 29 Januari 1898, steno
typiste, wonende te Würsel en (Pruisen); 

7° . Johanna Josephine Houb en, geboren te 
Baesweil e,· (Pruisen) den 20 October 1896, 
zonder beroep, wonende te Wü1·selen (Pr·ui
sen) ; 

8°. J oannes Baptista P etrus van Houte, ge
boren te Antwe1'Pen (België) den 6 Augustus 
1886, schipper, wonende te Ge,it (België); 

9°. Karl Emil R obert K eitz , geboren te 
Liegnitz (Pruisen) den 21 Januari 1873, steen
drukker, wonende te Ka,npen, provincie Over
;jssel; 

10°. Conrad Kuipers, geboren te Woltm ers
hausen- Bi·ernen (Duitscliland) den 17 April 
1890, werkman, wonende te B,-e,nen (Duitsch
land); 

11 °. Co,·nelis Mattheus L indeboom, gebo-
1·en te Benthei1n (Pruisen) den 8 December 
1890, stoffeerder, wonende te Em1ne1·ik ( Prui
sen); 

12°. Paul M itsching, geboren te Dessau 
(Anhalt) den 7 Augustus 1876, werkzaam bij 
de Staatsspoor- en Tramwegen, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch Indië); 

13°. Be,·ta Roller, geboren te 7.'homigsdorf 
(Tsjecho Slowakije) den !6 Maart 1885, 
leerares, wonende te W eert, provincie L i1n
burg; 

14°. L éon Hub e,·t Schoonb1'0odt, geboren te 
Sint Maart ensvoeren (België) den 6 Maart 
1896, landbouwer, wonende te Vaals, provin
cie Limburg; 

15°. Koobs Tall en, geboren te Emlichhei1n 
(Pruisen) den 7 October 1898, landbouwer, 
wonende te H eesterkantc (Pruisen); 

16°. L eon Baim Tuvy, geboren te Bukarest 
( Ru,nenië) den 23 April 1860, zonder beroep, 
wonende te Rotte1·da1n, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, v ierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
)<ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanighei d van ederlander verleend aan: 

1°. EdJuardus Johannes van Hull e, geboren 
te Wat c1-/andskcrkje (Zeeland) den 21 April 
1905, werkman, wonende te Oostburg, provin
cie Zeeland; 

2°. Franziskus Xaverius Köhl e1·, geboren 
te 's-Gravcnhage (Zuidmolland) den 22 Juli 
1901, koffi ehuisbediende, wonende te Rotter
dam, provincie Zui.ilholland; 

3°. Jan H erni Prenger, geboren te Stad,. 
Ha,·dei.berg (Overijssel) den 30 Maart 1905, 
landbouwer, wonende te Grmnsbergen, pro
vincie Overij ssel; 

4°. Wilhel1n Hub ert Schif/elers, geboren te 
Gulpen ( Li1nburg) den 20 Augustus 1897, bak
ker, wonende te H eerlen, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 1 December 1920 ( 'taatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Wilhelmina K eitz, ge
boren te Kampen (Overijssel) den 29 Januari 
1911, onderwijzeres, wonende te Kampen 
(Ove1-ijssel). 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten J uli 1932. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Justitie, J. Donna r. 

(Uitg eg. 12 Aug. 1932.) 

s. 399. 

25 Jul i 1932. WET, houdende natura lisatie 
van F . W. Appel en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Frie
drich W ilhel,n, Appel en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betre ft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 de r wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Friedrich W ilhel1n Appel, geboren te 

A1nsterdam (Noordholland) den 14 Augustus 
1892, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie Noordh.olland; 

2°. F1-iedrich Wilhelm Ben,s, geboren te 
Rotterda1a ( Zuidholland) den 10 Maart 1903, 
schippersknecht, wonende te Rotterdani, pro
v incie Zuidlwlland; 

3°. Cornelis George van Boeschoten, gebo
ren te Pretoria (Transvaal) den 14 November 
1890, ingenieur, wonende te Ginneken, pro
vincie N oo,·dbrabant; 

4°. H ubert Jakob Josef Cürvers, geboren 
te Dusseldorp (Pruisen) den 23 Juni 1898, 
chef-bankwerker, wonende te Schinim ert , pro
vincie Limbu,·g; 

5°. Ab,·aham Eisenberg, geboren te M os
ciska (Polen) den 21 Februari 1882, handels
vertegenwoordiger, wonende te A msberdam, 
provincie N oordholland; 

6°. F erdinand Gustav Arie Jan Elings, ge
boren te Altona ( P,·-uisen) den 1 September 
1899, kantoorbediende, wonende te Hawiburg 
(Duitschland); 

7°. Anne Fiat, geboren te M iddelstu1n (G1'0-
ningen) den 27 Mei 1883, kweeker, wonende 
te Schipborg, gemeente Amloo, prov incie 
Drenthe; 

8°. Agnes Heilig er, geboren te N euenah,· 
(Pruisen) den 6 October 1903, onderwijzeres, 
wonende te B orne, provincie Overijssel; 

9° . Emite Alphonse J oseph Hinz, geboren 
te Rotterda1n (Zuidholland) den 1 Juli 1892, 
biljartfabrikant, wonende te Groningen, pro
vinc ie Groningen; 

10° . Joseph J ohannes Käll er, geboren te 
M ettingen ( Pmisen) den 21 Januari 1898, be
drijfsleider, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

11°. J ohann E1·nst H ermann Lütjens, ge
boren te Frank/01·t a/d Main ( Pruisen) den 
16 October 1894, koopman, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

12° . W ilhelni August Osbahr, geboren te 
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llosau (Oldcnburg) den 3 Maart· 1882, se1·
geant-majoor-geweermaker, wonende te Fo1·t 
,le Koek (-Vederlandsch I ndië); 

13°. F,·anz Hub ert Pal,mcn, geboren te 
A'ilendo1'f (Pmisen) den 2 Juli 1892, sloten
maker, wonende te Stolb e1·g-Atsch (Pruisen,); 

14°. Jakob P eeter-s, geboren te N euss (Prui
.,cn) den 26 F ebruari 1893, arbeide!', wonende 
te N eus.s (Pruisen) ; 

15° . J ozua Jacobus Jan Spanjersberg, ge
horen te Sint-Jans-Mol enbeek (België) den 27 
~ovember 1884, kartonbewe rke r, wonende te 
Parij. s (Frankrijk) ·; 

16°. H ennann Ca,·l 'F'riedrich 'l'rettin , ge
horen te Stettin (Pmisen) den 17 Maart 1871, 
scheepskok, wonende te R otte1•dam , provincie 
ZuidJwlland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde I id, on del' 3° . , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederl anderscha p en het ingezetenschap , laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 D ecem be1· 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verl éend aa11: 

1°. P ct,,,. J osef Bahner, , geboren te H e,·
zo gen,rath ( Pruisen) den 23 Februari 1885, 
bankwerker, wonende te ]( erkrade, provincie 
Limburg ; 

2°. Alois J ohann H ubert lérout, gebore n 
te Lau,·en.;berg (P1•uiscn) den 21 Juni 1891, 
cha uffeu r , wonende te VaaJ,s, provincie L i'lli
burg; 

3°. Will en, Joseph :A{aasscn, geboren te 
Kerkrade (l~imburg) den 28 October 1902, 
bankwerke r, wonende te K erkrade, provincie 
Li,n burg ; 

4°. Otto H endrik Wagner, geboren te Rot
te1·da111 (Zuidholland) den 19 Mei 1895, musi
cus, wonende te Rotterdam , provincie Zuid
holland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal , den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Justitie, J. Don n e ,·. 

(Uit geg. 12 A,ig. 1932.) 

s. 400. 

25 Juli 1932. WET, houdende natura lisatie 
van ll. A. Dengg en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Vi7ij in overweging genomen hebben, 

dat el' aanleiding is tot naturalisatie van R u
pert Alois Dengg en 20 ande,·en, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legg ing - wat betreft de in artikel 2 genoem 
den voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staats blad n ° . 268 ) , op hel 
1 eder lande l'schap en het ingezetenschap, la,it.
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decembe r 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State . enz. 
Art. l. De hoedanighe id van N ederl a nder 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Rupert Alois D engg, geboren te ·Sint

J ori~ aan de Stie fing (Oosten1-ijk) den 6 M e i 
1896, hoofdinspecteur bij de Gemeente Elec
tricite itswerken, wonende te A1nst-erda1n, pro
vincie Noordholland ; 
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2° . Ka,·oly L orincz Hausvate,·, geboren te 
JJudavest (Hongarije) den 4 Septembe r 1889, 
glasbewerker, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

3°. Jfa1'ia J osephine H eynen, geboren te 
K eulen ( P1·uisen) de n 23 April 1890, zondel' 
bernep, wonende te K eulen (Pruise1h); 

4°. H einrich K orf/, geboren te H esborn
Flall enberg (P,·uisen) de n 6 Maart 1884, ma
g:azij nmeester, wonende te H eerl en, prnv incie 
Lim bur g; 

5°. J enö l(rausz, geboren te Flajdusámso n 
(H ongarije) den 16 Maa rt 1902, winkelbe
diende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

6°. Maria P elagia Kugl er, geboren te K em 
nat (B eie,·en) den 24 Febrnari 1900, klooster
zuste r, wonende te Baexe,n, provincie Lim
burg; 

7° . Ludwig L even, geboren te Jfre/ eld 
(Prui.scn) den 4 rovember 1865, koopman, 
wonende te R otterdan,, prov incie Z uidholland ; 

8°. Jul ius L evi, geboren te S ennfeld (Ba
den) den 7 December 1892, bedrijfsl e ide r, wo
ne nde te Rotte1•da1n, prnvincie Zuidholland; 

9°. 1!lice Maure,·, geboren te 'f'a,·tu (Est-
land j den 8/20 April 1893, verpl eegster, wo
nende te Amsterdam, provincie Noo1·d/wlland; 

10° . S ofie Amalie Niggenaber, geboren te 
Dort,nund (Pmisen) den 2 September 1900, 
onderwij zeres, wone nde te R otterdaJ,n, provin
cie Zuiroh.olland ; 

11 °. Ern"st H er,nann Olfen, gebo,·en te 
Schoenebeck-Borbeck (P ruisen) den 20 Sep
tember 1885 , mijnopzichter, wonende te 
Schaes berg, prnvincie L imburg; 

12°. Ei-nest L eopold Alexandre Mathieu 
Pelosi, geboren te S chaerbeek ( B elgië) den 1 
J anuari 1910, student in de Godgeleerdheid, 
wonende te Nijm egen, provincie Gelderland; 

13°. Paul Emil e H enri Poismans, geboren 
te Luik (B elgië) den 5 Febuari 1885, kanton
nier, wonende te Jfaastricht, provincie L i111-
bu1·g; 

14°. Alois Scherber, geboren te Judendor/, 
gemeente D onawitz (Oostenrijk) den 15 Augus
tus 1906, hul pmijnmeter, wone nde te Bruns
sum,, provincie Lintburg ; 

15°. Gezel Schwarz, geboren te Srhklou· 
(Rusland) den 15/28 April 1869, kunstschilder 
en commiss ionnair in dian1ant, wonende te 
Amsterdam, ])l'Ovincie N oo,·dhollu,vl; 

16°. Anna Sillekens, geboren te Dusscldo1·11 
(Pruisen) den 2 April 1900, v,,i·koopster, wo
nende te DusselibJrp (Pruisen); 

1 7°. M a,·ie J oseph H 1tbert T im ,rier,nans, 
geboren. te T ongeren ( B elgië) den 15 Augustus 
1888, bakkersgeze l, wonende te Jfaastric ht, 
provincie Li1nburg; 

18°. Hans Sieg fried L udwig Wald~ck, ge
boren te F rank/ ort a/d Afain ( Pruisen) den 25 
:Maart 1900, prncuratiehoude r, wonende te 
Amste,·dmn, provincie Noordholland . 

2. M et a fwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, v ierde I id , onder 3°., der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

Tederlandc rschap on het ingezetenschap, laat
stelijk gewij zigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Neder] ander verleend aan: 

1°. J oseph Maria St ephan Baraké, geboren 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 15 Januari 

30 
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1906, kantoorbediende, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

2°. Joannes Josephus Magnée, geboren te 
Borgerhout (België) den 12 September 1877, 
hoofdconducteur bij de Nederlandsche spoor
wegen, wonende te Maastricht, provincie Li1n
burg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van l ederlan
der verleend aan Clernentine J osephine Mag
nee, geboren te B reda (Noordbrabant) den 24 
Juni 1910, werkzaam in eene wasch- en strijk
inrichting, wonende te Maast1-icht, provincie 
Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De M inister van J ustitie, J. Do n n e r. 

(Uitgeg . 12 Aug. 1932.) 

s. 401. 

25 Juli 1932. WET tot w1Jz1grng van het 
vierde hoofdstuk der Rij ksbegrooti ng voor 
het dienstjaar 1931. 

s. 402. 

25 Juli 1932. WET tot 
1 °. opheffing van de Rijkswerkinrich

ting voor mannen te Hoorn en inrichting 
van een nieuwe Rijkswerkimichting te 
Groningen; 

2°. overbrenging van de Rijkswerkin
richting voor vrouwen van Gorinchem 
naar Breda. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is: 
1. de Rijkswerkinrichting voor mannen te 

Hoorn op te heffen en een nieuwe Rijkswerk
inrichting in te richten te Groningen; 

2. de Rijkswerkinrichting voor vrouwen 
van Gorinchem over te brengen naar B reda; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 8, tweede lid, van de wet 

van 3 Januari 1884, Staatsblad n°. 3, tot aan. 
wijzing der gestiéhten waar hetzij gevangenis
straf, hetzij hechtenis wordt ondergaan en van 
aanverwante gestichten, wordt in plaats van 
,,H oom", gelezen : . ,, 

,,Groningen . 
2. In hetzelfde lid wordt in plaats van "in 

de gemeente Gorinchem", gelezen: 
,,te Breda". 

3. Artikel 21 van de wet van 14 April 
1886, Staatsblad n°. 62, tot vaststelling der 
beginselen van het gevangeniswezen, verva lt. 

4. De artikelen van deze wet treden in 
werking op een door Ons te bepalen tijdstip, 
dat voor de verschillende artikelen verschil
lend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Do n n e r. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

s. 403. 

25 Jul i 1932. WET, houdende naturalisatie 
van G. E. Andresson en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natural isatie van 
Gustav Edua1·d Andresson en 20 anderen, d ie 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelij k gewijzigd bij de wet van 31 De
cembe1· 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Gustav Eduard A ndresson, geboren te 

Rotterdam (Zuidholland) den 12 Februari 
1907, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuid holland; 

2°. Bernhard Wilhelm Carl Borchard, ge
boren te Hackenwalde (Pruisen) den 6 Januari 
1893, stoker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

3°. Catharina Johanna Coolen, geboren te 
Eckamp ( P ruisen) den 17 April 1903, kloos
t~rzuster, wonende te Echt, provincie Lim
burg; 

4°. Anna Jul ie Tonij Dorndeck, geboren te 
Fmnk/ort a/d Main (P ruisen) den 23 Decem
ber 1889, hoofd van het internaat eener huis
houdschool, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

5°. D?·. l ng Hoen Go, geboren te Lase1n 
(Nederlandsch Indië) den 22 December 1891, 
oogarts, wonende te Soerabaia (Nederlandse!, 
l ndië); 

6°. Kurt H ugo Rudolph Hlawatsch, gebo
ren te Dresden (Saksen) den 17 April 1901, 
werktuigkundige, wonende te Weltevreden 
(Nede,·landsch Indië); 

7°. W ilhelm Jul ius Paul Ho//städt, gebo
ren te Potsdam ( Pruisen) den 11 Mei 1896, 
werkzaam in de industrie, wonende te Henge
lo, provincie Overijssel ; 

8°. Ernst Kaupa, geboren te W eenen ( Oos
tenrijk) den 10 Juli 1902, electrotechnisch 
ingenieur, wonende te Rijswijk, provincie 
Zuidholland; 

9°. Friedrich Kirner, geboren te P/ullen
dor/ (Baden) den 19 Juni 1860, zonder be
roep, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

10°. Walter Knapp, geboren te V elbert 
(Pruisen) den 29 Maart 1880, fabrikant, wo
nende te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

11°. Peter J oseph Koch, geboren te Kohl
scheid-Holteneich ( P ntisen) den 1 November 
1898, werktuigkundig opzichter, wonende te 
Geleen, provincie Limburg ; 

12°. H ermann Nimis, geboren te Stinken
brunn (Oostenrijk) den 10 Augustus 1895, 
aannemer, wonende te Haarl em, provincie 
N oordhollarul; 

13°. Johannes F,-itz Panzer, geboren te 
B ochum (Pruisen) den 28 Februari 1873, .stof
feerder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

14°. Carl P eter Hubert Peters, geboren te 
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Gladbach (Pruisen) den 22 Mei 1880, assis
tent-leeraar aan de Iloogere Textielschool. 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

15°. Cato Seligmann, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 12 Juni 1894, ad
junct-assistente in een ziekenhuis, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland; 

16°. Sergius Seliwanowsky, geboren te Mos
kou (Rusland) den 7/19 October 1885, Direc
teur van het Departement van Openbare wer
ken en verkeer in Suriname, wonende te Pa
ramaribo (Surinam e); 

17°. Edmond Vandevenne, geboren te H eule 
(België) den 24 Juli 1889, schilder, wonende 
te V enray, provincie Limburg; 

18°. Pieternella Jacoba Johanna Theresia 
de Vries, weduwe van Gustave Emile Joseph 
Blaivic, gl'lboren te Amsterdam (Noordholland) 
den 14 F ebrnari 1886, linnenjuffrouw, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

19°. Chaskel Z ell, geboren te Zmigrod 
(Polen) den 2 December 1903, kleermaker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid-
hol/and. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staasblad n°. 268} op het 
Nederlanderscha p en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad 11°. 955), wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederlander verleend aan 
Adolf Ge,rg Romann, geboren te Straatsburg 
(Frankrijk) den 20 October 1904, kapper, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3, Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad 11° . 268} op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Galina S eliwa
nowsky, geboren te Werchnendins (Rusland) 
den 25 December 1909/7 J anuari 1910, stu
dente, wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gogeven te Zinal, den 25sten J uli 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Don n er. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1932.} 

s. 404. 

25 Jul i 1932. ·wET, houdende naturalisatie 
van E. van den Berg en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat e,· aanleiding is tot naturalisatie van 
Elisaheth van den B erg en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel do enlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955}; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Elisabeth van den B erg, geboren te 

Oberhausen (Pruisen) den 25 Februari 1895, 
artiste, wonende te Courb e,,oie (Frankrijk); 

2°. J ohannes Martin van Deist, geboren t.e 
Elberfeld (P ruisen) den 6 Juni 1893, bank
werker, wonende te Wuppe,·tal-Elberfeld (Prui
sen); 

3°. Mathias P eter Geratz, geboren te M . 
Gladbach-Windberg (Pruisen) den 21 Novem
ber 1889, meesterknecht, wonende te Glad
barh-Rheydt (Pruisen); 

4°. Anna I(atharina Görtz, weduwe van 
J oannes Antonius Kcijdener, geboren te Würm 
(Pruisen) den 9 Ocober 1861, zonder beroep, 
wonende te Aken ( P ruisen); 

5°. Dr. Carl Ernst J ohannes H eberlein, ge
boren te Gollnow (Pruisen) den 14 Februari 
1874, gepensionneerd dirigeerend officier van 
gezondheid, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

6°. Zénéide Gisèle H o,·owitz, geboren te 
B o,·ge,·hout (België) den 9 Mei 1896, apothe
keres, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

7°. Felix Josephus J annes, geboren te Tes
senderloo (België) den 15 Juli 1893, cha'uf
feu1·, wonende te Eindhoven, provincie Noord,. 
brabant; 

8° . Christian J ohannes Gerhard Kaal, ge
boren te B orbeck, thans Essen-Borbeck (Prui
sen) den 9 Mei 1894, mijnwerker, wonende te 
Essen-West (Pruisen); 

9°. Karl H ermann Kaal, geboren te B or
beck, thans B ssen-Borb eck (Pruisen) den 20 
December 1895, magazijnknecht, wonende te 
Essen-West (Pruisen); 

10°. Johann Wilhelm J(luitmann, geboren 
te Neder-Elten ( Pruisen) den 18 September 
1868, landbouwer, wonende te Elten (Prui
sen); 

11 °. Maria Gertrud Stassen, geboren te 
Aken (Pruisen) den 14 November 1891, naai
ster, wonende te Aken (Pruisen); 

12°. Ger7naine Adela J osephina T illeman, 
geboren te Sint Amandsberg (België) den 21 
Maart 1895, kinderjuffrouw, wonende te Ant
werpen (België); 

13°. Johannes H enricus Wilhelmus Ver
schu,·e, geboren te Antwerpen (B elgië) den 
31 J a nuari 1899, zonder beroep, wonende te 
Bac du Prince, gemeente Blaimont (België); 

14°. Curt H einrich Carl Zimmer,nann, ge
boren te Mülheim a/d Rijn (P ruisen) den 8 
Augustus 1894, directeur van 's Rijks klei
school, wonende te Gouda, provincie Zuid,. 
holland; 

15°. H einrich Joseph Zuketto, geboren te 
V orscheid-Kohlscheid (P ruisen) den 8 Novem. 
ber 1879, mijnmeter, wonende te H eerlen, 
provincie Lim,burg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onde r 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268} op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. H er,nann Gera,·d Julius Garschagen, 
geboren te Amsterdam (Noo,·dholland) den 6 
Augustus 1910, zonder beroep, wonende te 
A 11,sterdam, provincie N oordholland; 

2°. J ohan Jacob Louis H esselt van Dinter, 
geboren te Pretoria ( Transvaal) den 16 Fe-
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brnari 1899, bankbediende, wonende te Voor
burg, provinc ie Zuidholland; 

3°. Frieclrich W ilhelm- Karl Rumpel, ge
boren te ,1.ssen (Drenthe} den 9 April 1895, 
bakkersknecht. wonende te A ssen, provincie 
Drenthe; 

4° . B ernard Johan Schrap, geboren te 
Vlagtweclde (Groningen) den 26 October 1898, 
kapper, wonende te Enschede, provincie Over
ijssel ; 

5°. J,,'g ;diu., H ubntus Gerardus Waterval, 
geboren te Margraten (Limburg) den 25 Mei 
1894, landbouwer, wonende te H eerlen, pro
vincie L i?nburg . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25 ten J ui i 1932 . 

WILHELMINA. 
De Mi11 i.s ter van J ustitie, J. Don n e r. 

(Uitgeg. 12 Ai,gu,sti~ 1932.) 

s. 405. 

25 .foli 1932. WET tot w1iz1gmg van het 
Wetboek van Koophandel, de Zegelwet 
1917, de Grootboe kwet, de Bankwet 1919 
en de Geldschieterswet naar aanleiding 
van het Verdrag tot invoering van een 
eenvormige wet op wisselbrieven en order
briefjes. 

Bijl . Handel. 2de Kame,· 1931/1932, 11°. 357, 
4-8. 

Handel. id. 1931/1932, blz. 2754-2756. 
Bijl. Handel. l ste Ka11, e1· 1981/1932, n°. 357, 

bl z. 1-2 . 
Handel . id. 1931/1932, blz. 763. 
Wij WILHELM! A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het Wetboek van Koophandel , de Zegel
wet 1917, de Grootboekwet, de Bankwet 1919 
en de Geldschieterswet wijziging behoeven in 
verband met het V e rdrag tot invoering van 
een eenvormige wet op wisselbrieven en order
briefjes van 7 Juni 1930; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De zesde Titel van het eerste boek 

van het Wetboek van Koophandel wordt ver
vangen door een nieuwen zesden Titel, luiden
<le a ls volgt: 

ZESDE TITEL. 
Van wisselbrieven en orderbriefjes. 

E e r s t e A f d e e 1 i n g. 
Van de uitgifte en den vorm van den 

wisselbrief. 

Art. 100. D e wisselbrief behelst : 
1° de benaming "wisselbrief", opgenomen 

in den tekst zelf en uitgedrukt in de 
taal, waarin de titel is gesteld ; 

2° de onvoorwaardelijke opdracht tot be
taling van een bepaalde som; 

3° den naam van dengene, die betalen 
moet (betrokkene); 

4° de aanwijzing van den vervaldag; 
5° die van de plaats, waar de betaling 

moet geschieden; 
6° den naam van dengene, aan wien of 

aan w iens order de betaling moet wor
den gedaan; 

7° de vermelding van de dagteekening, als
mede van de plaats, waar de wisselbrief 
is getrokken ; 

8° de handteekening van dengene, die den 
wisselbrief u itgeeft (trekker). 

Art. 101. De tite l, waarin ééne der vermel 
dingen, in het voorgaande artikel aangegeven, 
ontbreekt, geldt niet a ls wisselbrief, behou
dens in de hieronder genoemde gevallen: 

De wis el brief, waarvan de vervaldag niet 
is aangewezen , wordt beschouwd als betaal 
baar op zicht. 

Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing 
wordt de plaats, aangegeven naast den naam 
van den betrokkene, geacht te zij n de p laats 
van betaling en tevens de plaats van het do
micilie de betrokkenen. 

D e wisselbrief, welke niet de plaats aan
wij st, waar hij is getrokken, wordt geacht te 
zijn onde ,-teekend in de plaats, aangegeven 
naast den naam des trekkers. 

Art. 102. De wissel brief kan aan de order 
van den trekker I ui den. 

Hij kan worden getrokken op den trekker 
zelf . 

Hij kan worden getrokken voor rekening 
van eenen derde . De trekker wordt geacht 
voor zijne e igene rekening te hebben getrok
ken, indien uit den wisselbrief of uit den 
adviesbrief niet blijkt, voor wien, rekening 
zulks is geschied. 

Art. 102a. Wanneer de trekker op den wis
selbrief de vermelding "waarde ter incassee
ring" ter incasso" in lastgeving" of 
eenig; a~dere vermelding' met zich brengend 
een bloote opdracht tot inning, heeft geplaatst, 
kan de nemer alle uit den wisselbrief voort
vloeiende rechten uitoefenen, maar hij kan 
dezen ni et anders endosseeren dan bijwege 
van lastgev ing. 

Bij een zoodanigen wisselbrief kunnen de 
wisselschuldenaren aan den houder slechts de 
verweermiddelen tegenwerpen, welke aan den 
trekker zouden kunne n worden tegengeworpen. 

De opdracht, vervat in een incasso-wissel
brief, e indigt niet door den dood of de latere 
onbekwaamheid van de n lastgever. 

Art. 103. Een wisselbrief kan betaalbaar 
zijn aan de woonplaats van eenen derde, hetzij 
in de plaats, waar de betrokkene zij n domici-
1 ie heeft, hetzij in een andere plaats. 

Art. 104. In eenen wisselbrief, betaalbaar 
op zicht of een zekeren tijd na zicht, kan de 
trekker bepalen, dat de som rente draagt. In 
eiken anderen wisselbrief wordt deze clausule 
voor nie t gesch reven gehouden. 

D e -rentevoet moet in den wissel brief wor
den aangegeven. Bij gebreke hiervan wordt de 
renteclausule voor niet geschreven gehouden. 

D e rente loopt te rekenen van de dagteeke
ning van den wisselbrief, tenzij een andere 
dag is aangegeven. 

Art. 105. De wisselbrief, waarvan het be
drag voluit in letters en t evens in cijfers is 
geschreven, geldt, in geval van verschil, ten 
beloope van de som, voluit in letters ge
schreven. 

D e wisselbrief, waarvan het bedrag meer 
malen is geschreven, hetzij vol uit in letters, 
hetzij in cijfers, geldt, in geval van verschi l , 
slechts ten beloope van de kl e inste som. 

Art. 106. Indien de wisselbrief handteeke-
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op zulk een wisselbrief geplaatst endossement 
geldt als een gewone cess ie. 

ningen bevat van personen, die onbekwaam 
zijn zich door middel van eenen wisselbrief te 
verbinden, valsche handteekeningen, of hand
teekeningen van verdichte personen, of hand
teekeningen, welke, onverschillig om welke 
a ndere reden, de personen, die die handtee
keningen hebben geplaatst of in wier naam 
zulks is geschied, niet kunnen verbinden, zijn 
de verbintenissen der andere personen, wier 
ha ndteekeningen op den wisselbrief voor ko
men, desniettemin geldi f?, . 

H et endossement kan werden gesteld zelfs 
ten voordeele va n den betrokkene, al of niet 

, acceptant, van den trekker, of van eiken an
deren wisselschuldenaar . Deze personen kun
nen den wisselbrief opnieuw endosseeren. 

A,·t . 107. I eder, die zijne handteekening op 
eenen wisselbrief plaatst al s vertegenwoordi
ge r van eenen persoon, voor wien hij n iet de 
bevoegdheid had te ha ndelen, is zelf krach
tens den wisselbri ef verbonden, en heeft, be
taald hebbende, dezelfde rechten, als de be
weerde vertegenwoordi gde zou hebben gehad. 
H etzelfde geldt ten aanz ien van den vertegen
woordiger , die zijne bevoegdheid heeft over
schreden. 

A ,·t. 108. De trekker staat in voor de ac
ceptatie en voor de beta l ing. 

Hij kan zijne verplicht ing, voor de accep
tatie in te staan, uitslu iten ; elke clausul e, 
waarbij hij de verplicht ing, voor de betaling 
in te staan, ui tsluit, wordt voor n iet-gesch re
ven gehouden. 

11 rt. 109. Indien een wisselbr ief, onvolle
dig ten tijde der ui tgifte, is volledig gemaakt 
in st1·ijd met de aangegane overeenkomsten. 
kan de niet-naleving van die overeenkomsten 
niet worden tegengeworpen aan den houder. 
tenzij deze den wisselbrief te kwader trouw 
hee ft verkregen of hem grove schuld bij de 1 

verkrij g ing te wij ten is. 
Art. 109a. De trekker is verplicht, ter 

keuze van den nemer, den wisselbr ief te stel
len betaalbaar aan den nemer zelven, of aan 
eeni gen anderen persoon, in beide gevallen 
aa n order of zonder bijvoeging van order dan 
wel met bij voeging van eene ui tdrukking, als 
bedoeld in artikel 110, tweede lid. 

A rt . 109b. De trekker, of degene voor wiens 
rekening de wisselbr ief is getrokken, is ver
pi icht zorg te dragen dat de betrokkene, ten 
verva ldage, in handen hebbe het noodi ge 
fonds tot betaling, zelfs indien de wisselbr ief 
bij eenen derde is betaal baar gesteld, met 
dien verstande echt.er , dat de t rekker zelf in 
all e gevall en aan den houder en de vroegere 
endossanten persoonlijk verantwoordelijk blijft . 

A ·rt. 109c. De betrokkene wordt geacht, het 
noodige fonds in handen te hebben, indien hij 
bij het vervall en van den wisselbr ief of op 
het t ijdstip, waarop ingevolge het derde lid 
va n artikel 142 de houder regres kan nemen, 
aan den trekker of aan dengene voor wiens 
reken ing is getrokken, eene opeischbare som 
schuldi g is, ten m inste gelijkstaande met het 
be loop van den w issel brie f. 

Tw ee d e Af d e e I in g. 
Van het endosse,nent . 

,lrt . 110. Elke wisselbr ief, ook die welke 
niet uitdrukkelijk aan order luidt, kan door 
middel van endossement worden overgedragen . 

Indien de trekker in den wisselbrief de 
woorden: ,,niet aan order" of een soortgelijke 
uitdrukking heeft opgenomen, kan het stuk 
slechts worden overgedragen in den vorm en 
met de gevol gen van een gewone cessie. E en 

Art. 111. H et endossement moet onvoor
waardelijk zijn. Elke daarin opgenomen voor
waarde wordt voor niet-geschreven gehouden. 

H et gedeel telijke endossement is nietig. 
H et endossement aan toonder geldt als en

dossement in blanco. 
A rt. 112. H et endossement moet worden ge

steld op den wisselbri ef of op een daaraan 
vastgehecht blad (verlengstuk). H et moet wor
den onderteekend door den endossant. 

H et endossement kan den geëndosseerde on
vermeld l aten of bestaan uit de enkele hand
teekening van den endossant (endossement in 
bi a nco ). In het laatste geval moet het en
dossement, om geldig te zijn, op de rugzijde 
van den wisselbrief of op het verlengstuk 
worden gesteld. 

A,·t. 11 3. Door het endossement worden 
a lle uit den wisselbrief voortvloeiende 1·echten 
overgedragen. 

I ndien het endossement in bl anco is, kan 
de houder : 

1 ° het blanco invullen, hetzij met zijn eigen 
naam. hetzij met den naam va n een 
anderen persoon ; 

2° den w isselbrief wederom in blanco of 
aan een anderen persoon endosseeren; 

3° den wissel brief aan eenen derde over
geven, zonder het bl anco in te vull en 
en zonder hem te endosseeren. 

A,·t. 114. Tenzij het regendeel bedongen is, 
staat de endossant in voor de acceptatie 1;1n 
voor de betaling. 

Hij kan een nieuw endossement verbieden ; 
in dat geval staat hij tegenover de personen, 
aan wie de wisselbr ief later is geëndosseerd, 
niet in voor de acceptatie en voor de betaling. 

A rt. 115. Hij , die eenen wisselbrief onder 
zich heeft, wordt beschouwd a ls de rechtmatige 
houder, indi en hij van zijn recht doet blijken 
door een ononderbroken reeks van endosse
m enten, zelfs indien het l aatste endossement 
in bl a nco is gesteld. De doorgehaalde endosse
m enten worden te dien aanzien voor niet /!' 
schreven gehouden . Wanneer een endosser,,ent 
in bl anco door een ander endossement is ge
volgd, wordt de onder teekenaar van dit laat
ste geacht den wissel brief door een endo e
ment in blanco verkregen re hebben. 

Indien iemand, op welke wijze dan ook, het 
bezit van den wisselbrief heeft verloren, is de 
houder, die van zijn recht doet blijken op de 
w;;;;e, bij het voorgaande lid aangegeven, niet 
ver pi icht den wissel br ief af te geven, tenzij 
hij dezen te kwader trouw heeft verkregen, of 
hem grove schuld bij de verkr ijging te wij
ten is. 

Art. 116. Zij , d ie uit hoofde van den wis
se l bri ef worden aangesproken, kunnen de ver
weermiddelen, gegrond op hun persoonlijke 
verhouding tot den t rekker of tot vroegere 
houders, niet aa n den houder tegenwerpen, 
tenzij deze bij de verkrijging van den wissel
br ief desbewust ten nadeele va11 den schulde
naa r heeft gehandeld. 
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Art. 117. Wanneer het endossement de ver

melding bevat: ,,waarde ter incasseering", 
,,ter incasso", ,,in lastgeving", of eenige an
dere vermelding, met zich brengend een bloote 
opdracht tot inning, kan de houder alle uit 
den wisselbrief voortvloeiende rechten uit
oefenen, maar hij kan dezen niet anders en
dosseeren dan bij wege van lastgeving. 

De wisselschuldenaren kunnen in dat geval 
aan den houder slechts de verweermiddelen 
tegenwerpen, welke aan den endossant zouden 
kunnen worden tegengeworpen. 

De opdracht, vervat in een incasso-endosse
ment, eindigt niet door den dood of door de 
latere onbekwaamheid van den lastgever. 

Art. 118. Wanneer een endossement de ver
melding bevat: ,,waarde tot zekerheid", 
,,waarde tot pand", of eenige andere vermel
ding, welke inpandgeving met zich brengt, 
kan de houder alle uit den wisselbrief voort
vloeiende rechten uitoefenen, maar een door 
hem gesteld endossement geldt slechts als en
dossement bij wege van lastgeving. 

De wisselschuldenaren kunnen den houder 
de verweermiddelen, gegrond op hun per
soonlijke verhouding tot den endossant, niet 
tegenwerpen, tenzij de houder bij de ontvangst 
van den wisselbrief desbewust ten nadeele van 
den schuldenaar heeft gehandeld. 

Art. 119. Een endossement, gesteld na den 
vervaldag, heeft dezelfde gevolgen als een 
endo sement, gesteld vóór den vervaldag. 
Echter heeft het endossement, gesteld na het 
protest van non-betaling of na het verstrijken 
van den termijn, voor het opmaken van het 
protest bepaald, slechts de gevolgen eener ge
wone cessie. 

Behoudens tegenbewijs wordt het endosse
ment zonder dagteekening geacht te zijn ge
steld vóór het verstrijken van den termijn, 
voor het opmaken van het protest bepaald. 

D e r d e A f d e e I i n g. 

Van de acceptatie. 

Art. 120. De wissel brief kan tot den ver
valdag door den houder of door iemand, die 
hem enkel onder zich heeft, aan den betrok
kene te zijner woonplaats ter acceptatie wor
den aangeboden. 

Art. 121. In eiken wisselbrief kan de trek
ker, al dan niet met vaststelling van een ter
mijn, bepalen, dat deze ter acceptatie moet 
worden aangeboden. 

Hij kan in den wis elbrief de aanbieding ter 
acceptatie verbieden, behoudens in wisselbrie
ven, betaal baar bij eenen derde, of betaal baar 
in een andere plaats dan die van het domi
cilie des betrokkenen of betaalbaar een ze
keren tijd na zicht. 

Hij kan ook bepalen, dat de aanbied ing 
ter acceptatie niet kan plaats hebben vóór een 
bepaalden dag. 

Tenzij de trekker heeft verklaard, dat de 
wisselbrief niet vatbaar is voor acceptatie, kan 
elke endossant, al dan niet met vaststelling 
van eenen termijn, bepalen, dat hij ter accep
tatie moet worden aangeboden. 

Art. 122. Wisselbrieven, betaalbaar een ze
keren tijd na zicht, moeten ter acceptatie wor
den aangeboden binnen een jaar na hunne 
dagteekeni ng. 

De trekker kan dezen termijn verkorten of 
verlengen. 

De endossanten kunnen deze termijnen ver
korten. 

Art. 123. De betrokkene kan verzoeken, 
dat hem een tweede aanbieding wordt gedaan 
den dag, volgende op de eerste. Belangheb
benden zullen zich er niet op mogen beroepen, 
dat aan dit verzoek geen gevolg is gegeven. 
tenzij het verzoek in het protest is vernield. 

De houder is niet verplicht, den ter accep
tatie aangeboden wisselbrief aan den betrok
kene af te geven. 

Art. 124. De acceptatie wordt op den wis
selbrief gesteld. Zij wordt uitgedrukt door 
het woord: ,,geaccepteerd", of door een soort
gelijk woord; zij wordt door den betrokkene 
onderteekend. De enkele handteekening van 
den betrokkene, op de voorzijde van den wis
selbrief gesteld, geldt als acceptatie . 

Wanneer de wisselbrief betaalbaar is een 
zekeren tijd na zicht, of wanneer hij krach
tens een uitdrukkelijk beding ter acceptatie 
moet worden aangeboden binnen een bepaal
den termijn, moet de acceptatie als dagteeke
ning inhouden den dag, waarop zij is ge
schied, tenzij de houder dien van de aanbie
ding eischt. Bij gebreke van dagteekening 
moet de houder rlit verzuim door een tijdig 
protest doen vaststellen, op straffe van ver
lies van zijn recht van regres op de endossan
ten en op den trekker, die fonds heeft be
zorgd. 

Art. 125. De acceptatie is onvoorwaarde
lijk, maar de betrokkene kan haar beperken 
tot een gedeelte van de som. 

Elke andere wijziging, door den acceptant 
met betrekking tot het in den wisselbrief ver
melde aangebracht, geldt als weigering van 
acceptatie. De acceptant is echter gehouden 
overeenkomstig den inhoud zijner acceptatie. 

Art. 126. Wanneer de trekker den wissel
brief op een andere plaats dan die van het 
domicilie des betrokkenen heeft betaalbaar ge
steld, zonder eenen derde aan te wijzen, bij 
wien de betaling moet worden gedaan, kan 
de betrokkene dezen bij de acceptatie aanwij
zen. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing 
wordt de acceptant geacht zich verbonden te 
hebben zelf te betalen op de plaats van be
taling. 

Indien de wisselbrief betaalbaar is aan het 
domicilie des betrokkenen, kan deze, in de ac
ceptatie, een adres aanwijzen, in dezelfde 
plaats, waar de betaling moet worden gedaan. 

Art. 127. Door de acceptatie verbindt de 
betrokkene zich, den wisselbrief op den ver
valdag te betalen. 

Bij gebreke van betaling heeft de houder, 
al ware hij de trekker, tegen den acceptant 
een rechtstreeksche vordering, uit den wissel
brief voortspruitend, voor al hetgeen kan wor
den gevorderd krachtens de a1·tikelen 147 en 
148. 

Art. 127a. Hij, die het noodig fonds in 
handen heeft, bijzonderlijk bestemd tot de be
taling van eenen getrokken wisselbrief, is, op 
straffe van vergoeding van kosten, schaden 
en interessen jegens den trekker, tot de ac
ceptatie verplicht. 

Art. 127b. Belofte om eenen wisselbrief 
te zullen accepteeren geldt niet als acceptatie , 
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maar geeft aan den trekker eene rechtsvorde
ring tot schadevergoeding tegen den belover, 
die weigert zijne belofte gestand te doen. 

Deze schade bestaat in de kosten van pro
test en herwissel , wanneer de wisselbrief voor 
des trekkers eigene rekening was getrokken. 

Wanneer de trekking voor rekening van 
eenen derde was gedaan, bestaan de schadeB 
en interessen in de kosten van protest en her
wissel , en in het beloop van hetgeen de trek
ker, uit hoofde van de bekomene toezegging 
van den belover, aan dien derde, op het cre
diet van den wissel brief, heeft voorgeschoten. 

Art. 121c. De trekker is verplicht aan den 
betrokkene tijdig kennis of advies te geven 
van den door hem getrokken wisselbrief, en, 
bij nalatigheid daarvan, gehouden tot vergoe
ding van de kosten, door weigering van ac
ceptatie of betaling uit dien hoofde gevallen. 

Art. 127d. Indien de wisselhrief voor reke
ning van eenen derde is getrokken, is deze 
alleen daarvoor aan den acceptant verbonden. 

A.rt. 128. Indien de betrokkene zijn op den 
wisselbrief gestelde acceptatie heeft doorge
haald vóór de teruggave van den wisselbrief, 
wordt de acceptatie geacht te zijn geweigerd. 
Behoudens tegenbewijs wordt de doorhaling 
geacht te ziin geschied vóór de teruggave van 
den wisselbrief. 

Indien echter de betrokkene van zijne ac
ceptatie schriftelijk heeft doen blijken aan 
den houder of aan iemand, wiens handteeke
ning op den wisselbrief voorkomt, is hij tegen
over dezen gehouden overeenkomstig den in
houd van zijne acceptatie. 

V i e r d e A f d e e I i n g. 

Van het aval. 

Art. 129. De betaling van eenen wissel
brief kan voor het geheel of een gedeelte van 
de wisselsom door eenen borgtocht (aval) wor
den verzekerd. 

Deze borgtocht kan door eenen derde, of 
zelfs door iemand, wiens handteekening op 
den wisselbrief voorkomt, worden gegeven. 

Art. 130. Het aval wordt op den wissel
brief of op een ver! engstuk gesteld. 

Het wordt uitgedrukt door de woorden: 
.,goed voor aval" of door een soortgelijke uit
drukking; het wordt door den avalgever on
derteekend. 

De enkele handteekening van den avalge
ver, gesteld op de voorzijde van den wissel
brief, geldt als aval , behalve wanneer de 
handteekening die is van den betrokkene of 
van den trekker. 

Het kan ook geschieden bij een afzonderlijk 
geschrift of bij een brief, vermeldende de 
plaats, waar het is gegeven. 

In het aval moet worden vermeld, voor wien 
het is gegeven. Bij gebreke hiervan wordt het 
geacht voor den trekker te zijn gegeven. 

Art. 131. De avalgever is op dezelfde wijze , 
verbonden als degenen, voor wien het aval is 
gegeven . 

Zijne verbintenis is geldig, zelfs indien, we
gens een andere oorzaak dan een vormgebrek, 
de door hem gewaarborgde verbintenis nie
tig is. 

Door te betalen verkrijgt de avalgever de 
rechten, welke krachtens den wisselbrief kun-

nen worden uitgeoefend tegen dengene, voo1· 
wien het aval is gegeven en tegen degenen, 
die tegenover dezen krachtens den wisselbrief 
verbonden zijn. 

V ij f de A f de e I i n g. 

Van den vervaldag. 

Art. 132. Een wisselbrief kan worden ge-
trokken: 

op zicht; 
op een zekeren tijd na zicht ; 
op een zekeren t ijd na dagteekening; 
op een bepaalden dag. 
Wisselbrieven met anders bepaalde verval

dagen of in termijnen betaalbaar ·zijn nietig. 
A1·t . 133. De wisselbrief, getrokken op 

zicht, is betaalbaar bij de aanbieding. Hij 
moet ter betaling worden aangeboden binnen 
een jaar na zijne dagteekening. De trekker 
kan dezen termijn verkorten of verlengen. De 
endossanten kunnen deze termijnen verkorten. 

De trekker kan voorschrijven, dat een wis
selbrief niet ter betaling mag worden aange
boden vóór een bepaalden dag. In dat geval 
loopt de termijn van aanbieding van dien 
dag af. 

Art. 134. De vervaldag van eenen wissel
brief, getrokken op een zekeren tijd na zicht, 
wordt bepaald, hetzij door de dagteekening 
der acceptatie, hetzij door die van het protest. 

Bij gebreke van protest wordt de niet-gedag
teekende acceptatie ten aanzien van den ac
ceptant geacht te zijn gedaan op den laatsten 
dag van den termijn, voor de aanbieding ter 
acceptatie voorgeschreven. 

Art. 135. De wisselbrief, getrokken op een 
of meer maanden na dagteekening of na 
zicht, vervalt op den overeenkomstigen dag 
van de maand, waarin de betaling moet wor
den gedaan. Bij gebreke van een overeenkom
stigen dag vervalt een zoodanige wissel brief 
op den laatsten dag van die maand. 

Bij eenen wisselbrief, getrokken op een of 
meer maanden en een halve maand na dag
teekening of na zicht, worden eerst de ge
heele maanden gerekend. 

Is de vervaldag bepaald op het begin, het 
midden (half J anuari, half Februari enz.) of 
op het einde van eene maand, dan wordt 
onder die uitdrukkingen verstaan: de eerste, 
de vijftiende, de laatste van die maand. 

Onder de uitdrukkingen: ,,acht dagen", 
"vijftien dagen" , moet worden verstaan niet 
ééne of twee weken, maar een termijn van 
acht of van vijftien dagen. 

De uitdrukking "halve maand" duidt eenen 
termijn van vijftien dagen aan. 

A1·t. 136. De vervaldag van eenen wissel
brief, betaalbaar op een bepaalden dag, in 
eene plaats, waar de tijdrekening een andere 
is clan die van de plaats van uitgifte, wordt 
geacht te zijn vastgesteld volgens de tijd
rekening van de plaats van betaling. 

De dag van uitgifte van eenen wisselbrief, 
getrokken tusschen twee plaatsen met verschil
lende tijdrekening en betaalbaar een zekeren 
t ijd na dagteekening, wordt herleid tot den 
overeenkomstigen dag van de tijdrekening van 
de plaats van betaling en de vervaldag wordt 
die11overeenkomstig vastgesteld. 

De termijnen van aanbieding der wisselbrie-
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ven worden berekend overeenkomstig de be
palingen van het voorgaande lid. 

Dit artikel is niet van roepassing, indien 
uit eene in den wisselbrie f opgenomen clau
sule of uit zijne bewoordingen een afwijkende 
bedoeling kan worden afgeleid. 

Z es de A f d e e I i n g. 

Van de betaling. 

Art. 137. D e houder van eenen wis e lbrief, 
betaa l baar op een bepaalden dag of een ze
keren t ijd na dagteekening of na zicht, m oet 
dezen ter betaling aanbieden, hetzij den dag, 
waarop hij betaal baar is, hetzij eenen der 
twee daaropvolgende werkdagen. 

De aanbieding van eenen wisselbrief aan 
ecne verrekeuingskamer geldt a ls aanb ieding 
ter betaling. Bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur zullen de instellingen worden aange
wezen, di e in den zin van dezen Ti tel als ver-
1·ekeningskamers worden beschouwd. 

A.rt. 138. Buiten het geval, in artikel 167b 
vermeld, kan de betrokkene, den wisselbrief 
betalende, vorderen, dat hem deze, van be
hoorlijke kwijting van den houder voorzien, 
wordt uitgeleverd. 

D e houder m ag niet weigeren een gedeelte
lijke betaling aan te nemen. 

In geval van gedeeltelijke betaling kan de 
betrokkene vorderen, dat van die betaling op 
den wisselbrie f melding wordt gemaakt en dat 
hem daarvoor kwijting wordt gegeven. 

A rt. 139. D e houder van eenen wisselbrief 
kan niet genoodzaakt worden, vóór den ver
val dag betaling te ontvangen. 

De betrokkene, die vóór den vervaldag be
taalt, doet zulks op e igen verantwoordelij k
he id . 

Hij , die op den vervaldag betaalt, is deug
de lijk gekweten, mits er zijnerzijds geen be
drog plaats heeft of grove schuld aanwezig 
is. Hij is gehouden, de regelmatigheid van 
de r eks van endossementen , maar niet de 
handtee kening der endossanten te onderzoeken. 

Indien hij , niet bevrijdend betaald hebben
de, verplicht wordt, ten tweede male te be
talen, heeft hij verhaa l op al degenen, d ie 
den wisselbrief te kwader trouw hebben ver
kregen of aan wie bij de verkrij ging grove 
schu ld te wij ten is. 

A.rt. 140. Een wisselbrief, waarvan de be
taling is bedongen in ander geld dan dat van 
de plaats van betaling, kan worden betaald 
in het geld van het land volgens zijne waarde 
op den vervaldag. I nd ien de schuldenaar in 
gebreke is, kan de houder te zij ner keuze 
vorderen, dat de wis elsom betaald wordt in 
het geld van het land volgens den koers, 
hetzij van den vervaldag, hetzij van den dag 
van beta l ing. 

D e waarde van het vreemde geld wordt be
paald volgens de gebruiken van de plaa ts 
van betaling. De trekker kan ech ter voor
schrijven, dat het te betalen bedrag moet wor
den berekend volgens een in den wisselbrief 
voorgeschreven koers. 

Het bovenstaande is niet van roepassing, in
d ien de trekker heeft voorgeschreven, dat de 
betaling moet geschieden in een bepaald aan
geduid geld (clausule van werkelij ke betaling 
in vreemd geld) . 

Indien het bedrag van den wisselbrief is 
aangegeven in geld, hetwel k dezelfde bena
m ing, maar eene verschillende waarde heeft, 
in het land van u itg ifte en in dat van be
tal ing, wordt men vermoed het geld van de 
plaats van betaling te hebben bedoeld. 

Art . 141. Bij gebreke van aanbieding ter 
betal ing van den wisselbrief binnen den ter
mijn, bij artikel 137 vastgesteld, heeft elke 
schuldenaar de bevoegdheid, het bedrag te 
bevoegder p laatse in consignatie te ge ven , op 
kosten en onder verantwoordel ijkheid van den 
houder. 

Z e v e n d e A f d e e I i n g . 

Van het recht van regres in geval van non
acceptatie of non-betal ing. 

,1 rt. 142. D e houder kan zijn rech t van 
regres op de endossanten, den trekker en de 
ande re wisselschuldenaren uiroefenen: 

Op den vervaldag: 
indien de betaling niet heeft plaats gehad; 
Zelfs vóór den vervaldag: 
1 ° indien de accep tatie geheel of gedeel te

lijk is geweigerd; 
2° in geval van faillissement van den be

trokkene, a l of n iet acceptant, en van 
het oogenblik af, waarop op zijn ver
zoek tot surséance va n betaling bewind
voerders zijn benoemd; 

3° in geval van fa illi ssement van den trek
ker van een niet voor acceptatie vat
baren wissel brief. 

Art. 143. De weigering van acceptatie of 
van betaling moet worden vastgesteld bij 
authentieke acte ( protest van non-acceptatie 
of van non-betaling). 

Het protest van non-acceptatie moet worden 
opgemaakt binnen de termijnen, voor de aan
bieding ter acceptatie vastgesteld. Indien , in 
het geval bij artikel 123, lid 1, voorzien, de 
eerste aanbieding heeft plaa ts gehad op dén 
laatsten dag van den termijn, kan het protest 
nog op den volgenden dag worden gedaan. 

H et protest van non-betaling van eenen 
wissel brief, betaal baar op een bepaal den dag 
of zekeren t ijd na dagteekening of na zicht, 
moet worden gedaan op éénen der twee werk
dagen, volgende op den dag, waarop de wis
selbrief betaalbaar is. Indi en het eenen wis
selbrief, betaalbaar op zicht, betreft, moet het 
protest worden gedaan, overeenkomstig de be
pal ingen bij het voorgaande lid vastgesteld 
voor het opmaken van het protest van non
a.cceptatie. 

H et protest van non-acceptatie maakt de 
aanbieding ter betal ing en het protest van 
non-betaling overbodig. 

In geval van benoeming van bewindvoer
ders op verzoek van den betrokkene, al of niet 
accep tant, rot surséance van betaling kan de 
houder zijn recht van regres niet uiroefenen , 
dan nadat de wisselbrief ter betaling aan den 
betrokkene i aangeboden en protest is opge
maakt. 

Indien de betrokkene, al of niet acceptant . 
is failliet verklaard, of indien de trekker van 
eenen wisselbrief, welke niet vatbaar is voor 
acceptatie, is failliet verklaard, kan de hou
der, voor de uiroefening van zijn recht van 
regres, volstaan met overl egging van het von-
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nis, waarbij het faillissement is uitgesproken. 
Art. 143a. De betaling van eenen wissel

brief moet gevraagd en het daarop volgende 
protest gedaan worden ter woonplaatse van 
den betrokkene. 

Indien de wisselbrief getrokken is om in 
eene andere aangewezene woonplaats of door 
eenen anderen aangewezen persoon, hetzij in 
dèzelfde, hetzij in eene andere gemeente te 
worden betaald, moet de betaling gevraagd en 
het protest opgemaakt worden ter aangewe
zene woonplaats of aan den aangewezen per
soon. 

·wanneer degene, die den wisselbrief moet 
betalen, geheel onbekend of niet te vinden is, 
moet het protest gedaan worden aan het post
kantoor van de ter betaling aangewezene 
woonplaats, en indien aldaar geen postkan
toor is, aan het hoofd van het plaatselijk be
stuur. Hetzelfde moet plaats hebben, indien 
een wis elbrief is getrokken om in eene an
dere gemeente te worden betaald dan die 
waar cie betrokkene woont, en de woonplaats 
waar de betaling moet geschieden niet is aan
gewezen. 

Art. 143b. De protesten, zoo van non-accep
tatie als van non-betaling, worden gedaan 
door eenen notaris of den gr iffier van den 1 

kantonrechter of door eenen deurwaarder. Zij 
moeter. vergezeld zijn van twee getuigen. 

De protesten behelzen: 
1 ° een letterlijk afschrift van den wissel

brief, van de acceptatie, van de endos
sementen, van het aval en van de adres
sen daarop gesteld; 

2° de vermelding dat zij de acceptatie of 
betaling aan de personen, of ter plaatse 
in het voorgaand artikel gemeld, afge
vraagd en niet bekomen hebben; 

3° de vermelding van de opgegevene reden 
van non-acceptatie of non-betaling; 

4° de aanmaning om het protest te teeke
nen, en de redenen van weigering; 

5° de vermelding, dat hij, notaris, griffier 
of deurwaarder, wegens die non-accep
tatie of non-betaling heeft geprotesteerd. 

Indien het protest een vermisten wisselbrief 
betreft, volstaat, in plaats van het bepaalde 
onder 1 ° van het voorgaande I id, eene zoo 
nauwkeurig mogelijke omschrijving van den 
inhoud des wisselbriefs. 

Art. 143c. De notarissen, griffiers of deur
waarders zijn verplicht, op straffe van vergoe
ding van kosten, schaden en interessen, af
schr ift van het protest te laten, en hiervan 
melding in het afschrift te maken, en het
zelve, naar orde des tijds, in te schrijven in 
een bijzonder register, genommerd en gewaar
merkt door den kantonrechter van hunne 
woonplaats, en om wijders, zulks begeerd wor
dende, een of meer afschriften van het pro
test aan de belanghebbenden te leveren. 

Art. 143d. Als protest van non-acceptatie. 
onderscheidenlijk van non-betaling geldt de 
door dengene, aan wien de acceptatie of de 
betaling wordt afgevraagd, met toestemming 
van den houder op den wisselbrief gestelde, 
gedagteekende en onderteekende verklaring, 
dat hij deze! ve weigert, tenzij de trekker heeft, 
aangeteekend, dat hij een authentiek protest 
verlangt. 

Art. 144. De houder moet van de non-ac-

ceptatie of van de non-betaling kennis geven 
aan zijnen endossant en aan den trekker bin
nen de vier werkdagen, volgende op den dag
van het protest of, indien de wisselbrief ge
trokken is met de clausule zonder kosten, vol
gende op dien der aanbieding. Elke endossant 
moet binnen de twee werkdagen, volgende op 
den dag van ontvangst der kennisgeving, d,:, 
door hem ontvangen kennisgeving aan zijnen 
endossant mededeelen, met aanwijzing van de 
namen en adressen van degenen, die de voor
afgaande kennisgevingen hebben gedaan, en 
zoo vervolgens, teruggaande tot den trekker. 
Deze termijnen loopen van de ontvangst der 
voorafgaande kennisgeving af. 

Indien overeenkomstig het voorgaande lid 
eene kennisgeving is gedaan aan iemand, 
wiens handt€ekening op den wisselbrief voor
komt, moet gelijke kennisgeving binnen den
zelfden termijn aan diens avalgever worden 
gedaan. 

Indien een endossant zijn adres niet of op 
onleesbare wijze heeft aangeduid, kan worden 
volstaan met kennisgeving aan den vooraf
gaanden endossant. 

Hij, die eene kennisgeving heeft te doen, 
kan zulks doen in iederen vorm, zelfs door 
enkele terugzending van den wisselbrief. 

Hij moet bewijzen, dat hij de kennisgeving 
binnen den vastgestelden termijn heeft ge
daan. Deze termijn wordt gehouden te zijn 
in acht genomen, wanneer een brief, die de 
kennisgeving behelst, binnen den genoemden 
te1·mijn ter post is bezorgd. 

Hij, die de kennisgeving niet binnen den 
bovenvermel<len termijn doet, stelt zich niet 
bloot ·aan verval van zijn recht; hij is, indien 
daartoe aanleiding bestaat, verantwoordelijk 
voor de schade, door zijne nalatigheid ver
oorzaakt, zonder dat echter de kosten, scha
den en interessen de wisselsom kunnen ti:> 
boven gaan. 

Art. 145. De trekker, een endossant of een 
avalgever kan, door de clausule "zonder kos
ten", ,,zonder protest", of een andere soortge-
1 ijke op den wisselbrief gestelde en ondertee
kende clausule, den houder van het opmaken 
van een protest van non-acceptatie of van 
non-betaling, ter uitoefening van zijn recht 
van regres, ontslaan. 

Deze clausule ontslaat den houder niet van 
de aanbieding van den wisselbrief binnen de 
Yoorgeschreven termijnen, noch van het doen 
van de kennisgevingen. Het bewijs van de 
niet-inachtneming der termijnen moet worden 
geleverd door dengene, die zich daarop tegen
over den houder beroept. 

Is de clausule door den trekker geste ld , dan 
heeft zij gevolgen ten aanzien van a llen, wier 
handteekeningen op den wisselbrief voorko
men; is zij door eenen endossant of door 
eenen avalgever gesteld, dan heeft zij gevol
gen alleen voor dezen endossant of avalgever. 
Indien de houder, ondanks de door den trek
ker gestelde clausule, toch protest doet op
maken, zijn de kosten daarvan voor zijne re
kening. Indien de clausule van eenen endos
sant of eenen avalgever afkomstig is, kunnen 
de kosten van het protest, indien dit is op
gemaakt, op allen, wier handteekeningen op 
den wisselbrief voorkomen, worden verhaald. 

Art. 146. Allen, die eenen wisselbrief heb-
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ben getrokken, geaccepteerd, geëndosseerd, of 
voor aval geteekend, zijn hoofdelijk tegenover 
-den houder verbonden. Bovendien is ook de 
-derde, voor wiens rekening de wisselbrief is 
getrokken en die de waarde daarvoor heeft 
genoten, jegens den houder aansprakelijk. 

De houder kan deze personen, zoowel ieder 
.afzonderlijk, a ls gezamenlijk, aanspreken, zon
der verplicht te zijn de volgorde, waarin zij 
zich hebben verbonden, in acht te nemen. 

Hetzelfde recht komt toe aan ieder, wiens 
handteekening op den wisselbrief voorkomt en 
-die dezen, ter voldoening aan zijnen regres-

taling op den wisselbrief wordt vermeld en dat 
hem daarvan kwijting wordt gegeven. De hou
der moet hem daarenboven uitleveren een 
voor eensluidend geteekend afschrift van den 
wisselbrief, alsmede het protest, om hem de 
uitoefening van zijn verdere regresrechten 
mogelijk te maken. 

Art. 151. Ieder, die een recht van regres 
kan uitoefenen, kan, tenzij het tegendeel be
dongen is, zich de vergoeding bezorgen dooi· 
middel van een nieuwen wisselbrief (her
wissel), getrokken op zicht op éénen van de
genen, die tegenover hem regresplichtig zijn 

plicht, heeft betaald. . 
De vordering, ingesteld tegen éénen der 1 

wisselschul denaren, belet niet de anderen aan 
te spreken, al hadden dezen zich later verbon
den dan de eerst aangesprokene. 

en betaalbaar te diens woonplaats. 
De herwissel omvat, behalve de bedragen 

in de artikelen 147 en 148 aangegeven, de be
dragen van provisie en het zegel van den her
wissel. 

Art. 146a. De houder van eenen geprotes
-teerden wisselbrief heeft in geen geval eenig 
recht op het fonds, dat de betrokkene van den 
trekker in handen heeft. 

Indien de wissel brief niet is geaccepteerd, 
behooren die penningen, bij faillissement van 
den trekker, aan diens boedel. 

In geval van acceptatie, blijft het fonds, tot 
bet beloop van den wisselbrief, aan den be
trokkene, behoudens de verplichting van dezen 
om jegens den houder aan zijne acceptatie te 
voldoen. 

Art. 147. De houder kan van dengene, te
.gen wien hij zijn recht van regres uitoefent, 
vorderen: 

1° de som van den niet-geaccepteerden of 
niet betaalden wisselbrief met de rente, 
zoo deze bedongen is; 

2° eene rente van zes ten honderd, te re
kenen van den vervaldag; 

3° de kosten van protest, die van de ge
dane kennisgevingen alsmede de andere 
kosten. 

Zoo de uitoefening van het recht van regres 
vóór den vervaldag plaats heeft, wordt op de 
wisselsom eene korting toegepast. Deze kor
ting wordt berekend volgens het officiëele 
,disconto (bankdisconto), geldende ter woon
plaats van den houder, op den dag van de 
uitoefening van het recht van regres. 

Art. 148. Hij , die ter voldoening aan zijnen 
regresplicht den wisselbrief heeft betaald, kan 
van degenen, die tegenover hem regresplichtig 
:zijn, vorderen: 

1° het geheele bedrag, dat hij betaald 
heeft; 

2° eene rente van zes ten honderd, te re
kenen van den dag der betaling ; 

3° de door hem gemaakte kosten. 
Art. 149. Elke wisselschuldenaar, tegen 

wien het recht van regres wordt of kan wor
<len uitgeoefend, kan, tegen betaling ter vol
-doening aan zijnen regresplicht, de afgifte 
vorderen van den wissel brief met het protest, 
alsmede een voor voldaan geteekende reke
ning. 

Elke endossant, die ter voldoening aan 
z ijnen regresplicht den wisselbrief heeft be
taald, kan zijn endossement en dat van de 
volgende endossanten doorhalen. 

Art. 150. Bij gedeel tel ijke acceptatie kan 
degene, die ter voldoening aan zijnen regres
plicht het niet geaccepteerde gedeelte van de 
wisselsom heeft betaald, vorderen, dat die be-

Indien de herwissel door den houder is ge
trokken, wordt het bedrag bepaald volgens 
den koers van eenen zichtwissel, getrokken 
van_ de plaats, waar de oorspronkelijke wissel
brief betaalbaar was, op de woonplaats van 
den regresplichtige. Indien de herwissel is ge
trokken door eenen endossant, wordt het be
drag bepaald volgens den koers van eenen 
zichtwissel, getrokken van de woonplaats van 
den trekker van den herwissel op de woon
pi aats van den regresplichtige. 

Art. 152. Na afloop van de termijnen vast
gesteld: 

voor de aanbieding van eenen wisselbrief 
getrokken op zicht of zekeren tijd na zicht; 

voor het opmaken van het protest van non
acceptatie of van non-betaling; 

voor de aanbieding ter betaling in geval 
van beding zonder kosten , 

vervalt het recht van den houder tegen de 
endossanten, tegen den trekker, en tegen de 
andere wisselschuldenaren, met uitzondering 
van den acceptant. 

Bij gebreke van aanbieding ter acceptatie 
binnen den door den trekker voorgeschreven 
termijn, verval t het recht van regres van den 
houder, zoowel wegens non-betaling als we
gens non-acceptatie, tenzij uit de bewoordin
gen van den wisselbrief blijkt, dat de trek
ker zich slechts heeft willen bevrijden van 
zijne verplichting, voor de acceptatie in te 
staan. 

Indien de bepaling van eenen termijn voor 
de aanbieding in een endossement is vervat, 
kan alleen de endossant daarop een beroep 
doen. 

Art. 152a. De wisselbrief van non-accep
tatie of van non-betaling zijnde geprotesteerd, 
is niettemin de trekker, a l ware het protest 
niet intijds gedaan, tot vrijwaring gehouden, 
tenzij hij bewees, dat de betrokkene op den 
vervaldag het noodige fonds tot betaling des 
wisselbriefs in handen had. Indien het ver
eischte fonds slechts gedeel telijk aanwezig 
was, is de trekker voor het ontbrekende ge
houden. 

Was de wisselbrief niet geaccepteerd, dan 
is, ingeval van niet tijdig protest, de trekker, 
op straffe van tot vrijwaring te zijn gehouden, 

' verplicht, den houder af te staan en over te 
dragen de vordering op het fonds, dat de be
trokkene van hem ten vervaldage heeft in 
handen gehad, en zulks tot het beloop van 
den wisselbrief; en hij moet aan den houder, 
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t.e diens kost.e, de noodige bewijzen verschaf
fen om die vordering te doen gelden. Indien 
de trekker in staat van faillissement is ver
klaard, zijn de curatoren in zijnen boedel tot 
dezelfde verplichtingen gehouden, ten ware 
deze mochten verkiezen, den houder als schuld
eischer, voor het beloop van den wisselbrief, 
toe te laten. 

Art. 153. Wanneer de aanbieding van den 
wissel brief of het opmaken van het protest 
binnen de voorgeschreven t.ermijnen wordt ver
hinderd door een onoverkomelijk beletsel (wet
tel ijk voorschrift van eenigen Staat of ander 
geval van overmacht), worden deze termijnen 
verlengd. 

De houder is verplicht, van de overmacht 
onverwijld aan zijnen endossant kennis te 
geven, en deze kennisgeving gedagteekend en 
onderteekend op den wisselbrief of op een 
verlengstuk te vermelden; voor het overige 
zijn de bepalingen van artikel 144 toepasse
lijk. 

Na het ophouden van de overmacht moet 
de houder onverwijld den wisselbrief ter ac
ceptatie of ter betaling aanbieden en, indien 
daartoe aanleiding bestaat, protest doen op
maken. 

Indien de overmacht meer dan dertig da
gen, te rekenen van den vervaldag, aanhoudt, 
kan het recht van regres worden uitgeoefend, 
zonder dat de aanbieding of het opmaken van 
protest noodig is. 

Voor wisselbrieven, getrokken op zicht of 
op zekeren tijd na zicht, loopt de termijn van 
dertig dagen van den dag, waarop de houder, 
al ware het vóór het einde van den aanbie
dingstermijn, van de overmacht aan zijnen 
endossant heeft kennis gegeven; voor wissel
brieven, getrokken op zekeren tijd na zicht, 
wordt de termijn van dertig dagen verlengd 
met den zichttermijn, in den wisselbrief aan
gegeven. 

Feiten, welke voor den houder, of voor den
gene, dien hij met de aanbieding van den 
wisselbrief of met het opmaken van het pro
t.est belastte, van zuiver persoonlijken aard 
zijn, worden niet beschouwd als gevallen van 
overmacht. 

A c h t s te A f d e e I i n g. 

Van de tussclienkomst. 

1 . Algemeene bepalingen: 
Art. 154. De trekker, een endossant, of een 

avalgever, kan iemand aanwijzen om, in ge
val van nood, te accept.eeren of te betalen. 

Onder de hierna vastgestelde voorwaarden 
kan de wisselbrief worden geaccepteerd of be
taald door iemand, die tusschenkomt voor 
eenen schuldenaar, op wien recht van regres 
ka.n worden uitgeoe fend. 

De interveniënt kan een derde zijn, zelfs 
de betrokkene, of een reeds krachtens den 
wisselbrief verbonden persoon, behalve de ac
ceptant. 

De interveniënt geeft binnen den termijn 
van twee werkdagen van zijne tusschenkomst 
,cennis aan dengene, voor wien hij tusschen
kwam. In geval van niet-inachtneming van 
dien termijn is hij , indien daartoe aanleiding 
bestaat, verantwoordelijk voor de schade, door 
û jne nalatigheid veroo1-zaakt, zonder dat ,ech-

t.er de kosten, schaden en interessen de wis
selsom kunnen te boven gaan. 

2. Acceptatie bij tusschenkomst. 

Art. 155. De acceptatie bij tusschenkomst 
kan plaats hebben in alle gevallen, waarin de 
houder van eenen voor acceptatie vatbaren 
wisselbrief vóór den vervaldag recht van 
regres kan uitoefenen. 

Wanneer op den wisselbrief iemand is aan
gewezen om dezen, in geval van nood, ter 
plaatse van betaling te accepteeren of te be
talen, kan de houder zijn recht tegen den
gene, die de aanwijzing heeft gedaan en tegen 
hen, die daarna hunne handteekeningen op 
den wisselbrief hebben geplaatst, niet vóór 
den vervaldag uitoefenen, tenzij hij den wis
selbr ief aan den aangewezen persoon heeft 
aangeboden, en van diens weigering tot ac
ceptatie protest is opgemaakt. 

In de andere gevallen van tusschenkomst 
kan de houder de acceptatie bij tusschenkomst 
weigeren. Indien hij haar echter aanneemt, 
verliest hij zijn recht van regres, hetwelk hem 
~óór den vervaldag toekomt tegen dengene, 
voor wien de acceptatie is gedaan, en tegen 
hen, die daarna hunne handteekeningen op 
den wisselbrief hebben geplaatst. 

Art. 156. De acceptatie bij tusschenkomst 
wordt op den wisselbrief vermeld; zij wordt 
door den interveniënt onderteekend. Zij wijst 
aan, voor wien zij is geschied; bij gebreke 
van die aanwijzing wordt zij geacht voor den 
trekker te zijn geschied. 

Art. 157. De acceptant bij tusschenkomst is 
t.egenover den houder en tegenover de endos
santen, die den wisselbrief hebben geëndos
seerd na dengene, voor wien de tusschenkomst 
is geschied, op dezelfde wijze als deze laatste 
verbonden. 

Niettegenstaande de acceptatie bij tusschen
komst kunnen degene, voor wien zij werd ge
daan en degenen, die tegenover dezen regres
plichtig zijn, van den houder, indien daartoe 
aanleiding bestaat, tegen terugbetaling van 
de bij artikel 147 aangewezen som, de af
gifte van den wisselbrief, van het protest en 
van een voor voldaan geteekende rekening 

1 vorderen. · 

3. Betaling bij tusschenkomst. 

A,·t . 158. De betaling bij tusschenkomst kan 
plaats hebben in alle gevallen, waarin, hetzij 
op den vervaldag, hetzij vóór den vervaldag, 
de houder recht van regres heeft. 

De betaling moet de geheele som beloopen, 
welke degene, voor wien zij heeft plaats ge
r.ad, moest voldoen. 

Zij moet plaats hebben uiterlijk op den dag 
volgende op den laatsten dag, waarop het pro
test van non-betaling kan worden opgemaakt. 

Art. 159. Indien de wisselbrief is geaccep
teerd door interveniënten, wier domicilie ter 
plaatse van betaling is gevestigd, of indien 
personen, wier domicilie in dezelfde plaats is 
gevestigd, zijn aangeduid om in geval van 
nood te betalen, moet de houder den wissel
brief aan al die personen aanbieden, en, in
dien daartoe aanleiding bestaat, protest van 
non-betaling doen opmaken uitedijk op den 
dag volgende op den laatsten dag, waarop dit 
kan geschieden. 
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Bij gebreke van protest binnen dien termijn 
zijn degene, die het noodadres heeft gesteld 
of vom wien de wissel brief is geaccepteerd, en 
de latere endossanten van hunne verbintenis 
bevrijd. 

Art. 160. De houder, die weigert de beta
ling bij tusschenkomst aan te nemen, verliest 
zijn recht van regres op hen, die daardoor 
zouden zijn bevrijd. 

Art. 161. De betaling bij tusschenkomst 
moet worden vastgesteld door eene kwijting, 
geplaatst op den wisselbrief met aanwijzing 
van dengene, voor wien zij is gedaan. Bij ge
breke van die aanwijzing wordt de betaling 
geacht voor den trekker te zijn gedaan. 

De wisselbrief en het protest, indien dit is 
opgemaakt, moeten worden uitgeleverd aan 
hem, die bij tusschenkomst betaalt. 

Art. 162. Hij, die bij tusschenkomst be
taalt, verkrijgt de rechten, uit den wisselbrief 
voortvloeiende, tegen dengene, voor wien hij 
heeft betaald, en tegen degenen, die tegen
over dezen laatste krachtens den wisselbrief 
verbonden zijn. Hij mag echter den wissel
brief niet opnieuw endosseeren. 

D e endossanten, volgende op dengene, voor 
wien de betaling heeft plaats gehad, zijn be
vrijd. 

Indien zich meer personen tot de betaling 
bij tusschenkomst aanbieden, heeft de voor
keur de betaling, welke het grootste aaBtal 
bevrijdingen teweegbrengt. De interveniënt, 
die desbewust in strijd hiermede handelt, ver
liest zijn recht van regres tegen hen, die 
anders zouden zijn bevrijd. 

N e gen de A f d e e I i n g. 

î l an 1cisselexempla1·en, wisselafschriften en 
veriniste wisselbrieven . 

1. Wisselexemplaren. 

Art. 163. De wisselbrief kan in meer g,,. 
lijkluidende exemplaren worden getrokken. 

Die exemplaren moeten in den tekst zelf 
van den titel worden genummerd , bij gebrek.; 
waarvan elk exemplaar wordt beschouwd als 
een afzonderlijke wisselbrief. 

Iedere houder van eenen wisselbrief, waar
in niet is vermeld , dat deze in een enkel 
exemplaar getrokken is , kan op zijne kosten 
de levering van meer exemplaren vorderen. 
Te dien e inde moet hij zich tot zijn onmiddel
lijken endossant wenden, die verplicht is zijne 
medewerking te verleenen om zijn eigen en
dossant aan te spreken, en zoo vervol gens, te
ruggaande tot den trekker. De endossanten 
zijn verplicht, de endossementen ook op de 
nieuwe exemplaren aan te brengen. 

Art. 164. De betaling, op één der exem
plaren gedaan, bevrijdt, ook al ware niet be
dongen, dat die betaling de kracht der andere 
exemplaren te niet doet. Echter blijft de be
trokkene verbonden wegens elk geaccepteerd 
exemplaar, dat hem niet is uitgeleverd. 

De endossant, die de exemplaren aan ver
schillende personen heeft overgedragen, als
ook de latere endossanten, zijn verbonden 
wegens alle exemplaren, di e hunne handtee
kening dragen en die niet zijn uitgeleverd. 

Art. 165. Hij , die één der exemplaren ter 
acceptatie heeft gezonden, moet op de andere 

exe1.îpfaren den naam van den persoon aan
wijzen, in wiens handen dat exemplaar zich 
bevindt. Deze is verplicht, dit aan den recht
matigen houder van een ander exemplaar uit 
te leveren. 

Weigert hij dit, dan kan de houder slechts 
zijn recht van regres uitoefenen, nadat hij 
door een protest heeft doen vaststellen: 

1 ° dat het ter acceptatie gezonden exem
plaa,: hem desgevraagd niet is uitge
leverd· 

2° dat hij de acceptatie of de betaling op 
een ander exemplaar niet heeft kunnen 
verkrijgen. 

2. Wisselafschriften. 

Art. 166. Elke houder van eenen wissel
brief heeft het recht, daarvan afschriften te 
vervaardigen. 

H et afschrift moet het oorspronkelijke nauw
keurig weergeven met de endossementen en 
alle andere vermeldingen, die er op voorko
men. Het moet aangeven, waar het afschr ift 
ophoudt. 

Het kan worden geëndosseerd en voor aval 
geteekend op dezelfde wijze en met deze! fde 
gevolgen, als het oorspronkelijke. 

Art. 167. Het afschrift moet dengene, in 
wiens handen het oorspronkelijke stuk zich 
bevindt, vermelden. Deze is verplicht het oor
spronkelijke stuk aan den rechtmatigen hou
der van het afschrift uit te leveren. 

Weigert hij dit, dan kan de houder zijn 
recht van regres tegen hen, die het afschrift 
hebben geëndosseerd of voor aval geteekend, 
slechts uitoefenen, nadat hij door een protest 
heeft doen vaststellen, dat het oorspronkelijke 
stuk hem desgevraagd niet is uitgeleverd. 

Indien na het laatste daarop geplaatste en
dossement, a l vorens het afschrift is vervaar
digd, het oorspronkelijke stuk de clausule 
draagt: ,,van hier af geldt het endossement 
slechts op de copie", of eenige andere soort
gelijke clausule, is een nadien op het oor
spronkelijk stuk geplaatst endossement nietig. 

3. Vermiste wisselbrieven. 

Ai·t. 167a. Degene, die een wisselbrief, 
waarvan hij houder was , vermist, kan van den 
betrokkene de betaling alleen vragen tegen 
eene, voor den tijd van dertig jaren, te stellen 
zekerheid. 

Art. 167b. Degene, die een wisselbriei, 
waarvan hij houder was, en welke is vervallen 
en, zooveel noodig, geprotesteerd, vermist, kau 
zijne rechten a lleen tegen den acceptant en 
tegen den trekker uitoefenen, zulks tegen 
eene, voor den tijd van dertig jaren , te stel
len zekerheid. 

T i en d e A f de e 1 i n g. 

Van veranderingen. 

, Art. 168. In geval van verandering van 
1 den tekst van eenen wisselbrief, zijn zij, die 

daarna hunne handteekeningen op den wissel
brief geplaatst hebben, volgens den verander, 

1 den tekst verbonden; zij, die daarvoor hunne 
handteekeningen op den wisselbrief geplaatst 
hebben, zijn verbonden volgens den oorspron

kelij~en tekst. 
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E I f d e A f d e e l i n g. 

. Van verjaring. 

A.rt. 168a. Behoudens de bepaling van het 
volgende artikel gaat wisselschuld te niet door 
alle middelen van schuldbevrijding, bij het 
Burgerlijk Wetboek aangewezen. ' 

Art. 169. Alle rechtsvorderingen, welke uit 
den wisselbri ef tegen den acceptant voortsprui
ten, verjaren door een tijdsverloop van dri e 
jaren, te rekenen van den vervaldag. 

De rechtsvordei·ingen van den houder tegen 
de endossanten en tegen den trekker verjaren 
,foor een tijdsverloop van een jaar, te rekenen 
van de dagteekening van het tijdig opgemaakte 
protest of, in geval van de clausule zonder 
kosten, van clen vervaldag. 

De rechtsvorderingen van de endossanten 
tegen elkander en tegen den trekker verjaren 
door tijdsverloop van zes maanden, te rekenen 
van den dag, waarop de endossant ter voldoe
ning aan zijnen regresplicht den wisselbrief 
heeft betaald, o{ van den dag, waarop hij zelf 
in rechte is aangesproken. 

Niettemin zullen, in het geval van het eer
ste lid van dit artikel, de acceptant, indien 
of voorzoover hij niet bewijst geen fonds te 
hebben ontvangen, en in de gevallen van het 
tweede en derde lid van dit artikel, de trek
ker, indien of voorzoover hij niet bewijst fonds 
te hebben bezorgd, gehouden zijn, deze ver
jaring inroepende, desgevorderd onder eede te 
verklaren, dat zij terzake van den wisselbrief 
niets meer schuldig zijn, en derzelver erfge
namen of rechtverkrijgenden, dat zij te goeder 
trouw vermeenen, dat er uit dien hoofde niets 
meer verschuldigd is; alles onverminderd het 
bepaalde bij artikel 2004 van het Burgerlijk 
"\Vetboek. 

Art. 170. De stuiting der verjaring is 
slechts van kracht tegen dengene, ten aanzien 
van wien de stuitingshandel ing heeft plaats 
gehad. 

T w a a I f d e A f d e e I i n g. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 171. De betaling van eenen wissel
brief, waarvan de vervaldag een wettelijke 
feestdag is, kan eerst worden gevorderd op 
den ee1·stvolgenden werkdag. Evenzoo kunnen 
all e andere handelingen met betrekking tot 
wisselbrieven, met name de aanbied ing ter 
acceptatie en het protest, niet plaats hebben 
dan op eenen werkdag. 

Wanneer ééne van die handelingen moet 
worden verricht binnen een zekeren termijn, 
waarvan de laatste dag een wettelijke feest
dag is, wordt deze termijn verlengd tot den 
eersten werkdag, volgende op het einde van 
dien termijn. De tusschenliggende feestdagen 
zijn begrepen in de berekening van den ter-
1nijn. 

Art. 171a. Als wettelijke feestdag in den 
zin van dezen Titel wordt beschouwd de Zon
dag. 

Met den Zondag worden ten deze gelijkge
steld de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede 
Paasch- en Pinksterdagen, de beide Kerstda
gen, de H emelvaartsdag en de verjaardag des 
Konings. 

A,·t. 172. lu de wette lijke of bij -overeen
komst vastgestelde termijnen is niet begrepen 
de dag, waarop deze termijnen beginnen te 
loopen. · 

Art. 173. Geen enkele respijtdag, noch wet
telijke, noch rech te rlijke, is toegestaan. 

De r t i e n d e A f d e e l i n g . 

Van orderbriefjes. 

A,·t . 174. Het orderbriefje behelst: 
1 ° hE:tzij de orderclausule, hetzij de bena

mmg "orderbriefje" of "promesse aan 
order", opgenomen in den tekst zelf, en 
uitgedrukt in de taal, waarin de titel 
is gesteld; 

2° de onvoorwaardelijke belofte een be
paalde som te betalen; 

3° de aanwijzing van den vervaldag; 
4° die van de plaats, waar de betaling 

moet geschieden; 
5° den naam van dengene, aan wien of 

aan wiens 01·der de betaling moet wor
den gedaan; 

6° de vermelding van de dagteekening, als
mede van de piaats, waar het order
biljet is onderteekend; 

7° de handteekening van hem, die den 
titel uitgeeft (onderteekenaar). 

Art. 175. D e titel, waarin ééne der ver
meldingen, in het voorgaande artikel aange
geven, ontbreekt, geldt niet a ls orderbriefje, 
behoudens in de hieronder genoemde gevallen. 

Het orderbriefje, waarvan de vervaldag niet 
is aangewezen, wordt beschouwd als betaal
baar op zicht. 

Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing 
wordt de plaats van de onderteekening van 
den titel geacht te zijn de plaats van betaling 
en tevens de plaats van het domicilie van den 
onderteekenaar. 

Het orderbriefje, dat de plaats van zijne 
onderteekening niet vermeldt, wordt geacht 
te zijn onderteekend in de plaats, aangegeven 
naast den naam van den onderteekenaar. 

Art. 176. Voor zooverre zij niet onvereenig
baar zijn met den aard van het orderbriefje, 
zijn daarop toepasselijk de bepalingen over 
wisselbrieven betreffende: 

het endossement (artikelen 110-119 ); 
den vervaldag (artikelen 132-136); 
de betaling (artikelen 137-141); 
het recht van regres in geval van non-beta

ling (artikelen 142-149, 151- 153) ; 
de betaling bij tusschenkomst (artikelen 

154, 158- 162); 
de wisselafschriften (artikelen 166 en 167); 
de vermiste wisselbrieven (artikel 167a); 
de veranderingen (artikel 168); 
de verjaring (artikelen 168a en 169-170); 
de feestdagen, de berekening der termijnen 

en het verbod van respijtdagen (artikelen 171, 
171a, 172 en 173). 

Eveneens zijn op het orderbriefje toepasse
lijk de bepalingen betreffende den wisselbrief, 
betaal baar bij een en derde of in een andere 
plaats dan die van het domicilie van den be
trokkene (artikelen 103 en 126), de rente
clausule (artikel 104) , de verschillen in de 
vermelding met betrekking tot de som, welke 
moet worden betaald (artikel 105), de gevol-
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gen van het plaatsen eener handteekening 
onder de omstandigheden bedoeld in artikel 
106. die van de handteekening van eenen per
soon, die handelt zonder bevoegdheid of die 
zijne bevoegdheid overschrijdt (artikel 107), 
en den wisselbrief in blanco (artikel 109). 

Eveneens zij n op het orderbriefje toepasse
lijk de bepalingen betreffende het aval (ar
tikelen 129-131) ; indien overeenkomstig het
geen is bepaald bij artikel 130, laatste lid, 
het aval niet vermeldt, voor wien het is ge
geven, wordt het geacht voor rekening van 
den onderteekenaar van het orderbriefje te 
zijn gegeven. 

Art. 177. De onderteekenaar van een order
briefje is op dezelfde wijze verbonden als de 
acceptant van eenen wisselbrief. 

De orderbriefjes, betaalbaar zekeren tijd na 
zicht, moeten ter teekening voor "gezien" aan 
den onderteekenaar worden aangeboden bin
nen don bij artikel 122 vastgestelden termijn. 
De zichttermijn loopt van de dagteekening 
van het visum, hetwelk door den onderteeke
naar op het orderbriefje moet worden ge
plaatst. De weigering van dezen zijn visum te 
plaatsen, moet worden vastgesteld door een 
protest (artikel 124) , van welks dagteekening 
de zichttermijn begint te loopen. 

Art. ll. Gedurende de eerste zes maanden 
na het in werking treden dezer wet, zullen 
de bepalingen van de Afdeelingen 1-12 van 
den zesden Titel van het eerste Boek van het 
Wetboek van Koophandel ook gelden voor 
titels, die na het in werking treden van deze 
wet ziju uitgegeven, doch die, overigens vol
doende aan de vereischten van artikel 100 van 
dat Wetboek, niet inhouden de benaming 
,, wissel brief". 

Art. III. 1. In artikel 228 van het Wet
boek van Koophandel worden de woorden: 
,,artikel 154" vervangen door: ,,artikel 1 71a". 

2. In artikel 18, vierde lid, onder 1 °. der 
Zegelwet 1917, WOl'den de woorden: ,,artikel 
154" vervangen door : ,,artikel 171a"; aan 
het eerste lid van artikel 32 dier wet wordt 
toegevoegd : ,,30°. de gedagteekende en on
derteeken<le verklaringen van weigering van 
acceptatie of van betaling, ingevolge artikel 
143d in verband met artikel 176 van het Wet
boek van Koophandel door de betrokkenen op 
wisselbrieven en ander handelspapier gesteld"; 
in het opschrift van Hoofdstuk VI dier wet 
wordt het woord: ,,assignatiën," vervangen 
door : ,,bankassignatiën" en in artikel 51 dier 
wet worden de woorden: ,,alle assignatiën, 
ook als zij niet tot het handelspapier behoo
ren" vervangen door: ,,alsmede bankassig
natiën" 

3. I~ artikel 80, tweed
0

e lid der Grootboek
wet worden de woorden: ,,artikel 154" ver
vangen door: ,,artikel 171a". 

4. In artikel 11 der Bankwet 1919 onder 
1 °. wordt tweemaal het woord: ,,ass ignatiën" 
vervangen door: ,,bankass ignatiën"; onder 
2°. van genoemd artikel vervalt het woord: 
,,assignatiën" en in artikel 18 dier wet wor
den de woorden: ,,artikel 154" vervangen 
door : ,,artikel 171a". 

5. In artikel 36 van de Geldschieterswet 
worden de woorden: ,,artikel 148a" vervan
gen door: ,,artikel 116". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Zinal, den 25sten Juli 1932. 

WILHELMINA. 
De Ministe,• van Justitie, J. Do n n e r. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

s. 406. 

26 Juli 1932. BESLUIT tot wijziging van het 
Reisbesluit 1916, zooals dat nader is ge
wijzigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 3 Mei 1932, n° . 185, afdeeling 
Generale Thesaurie; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1932, n° . 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Juli 1932, n°. 67, 
afd. Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Augustus 1932 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. In artikel 11 van het Reisbesluit 

1916, zooals dat nader is gewijzigd, worden 
de vergoedingen wegens het gebruik van eigen 
rijwiel en van eigen automobiel, bedoeld in 
het le lid onder 1° . en 3°., nader bepaald op 
respectievelijk 2½ cents en 10 cents per afge
legden kilometer. 

Na het 3e lid wordt een nieuw lid opgeno
men, luidende als volgt: 

,,Voor reizen met eigen automobiel gedaan, 
mag, in plaats van het in het le lid genoemde 
bedrag, slechts in rekening worden gebracht: 
8 cents voor eiken kilometer, die in een ka
lenderj aar boven de 4000 K.M. en 6 cents 
voor eiken kilometer, die boven de 8000 K .M . 
wordt afgelegd." 

2. D e eerste drie leden van artikel 14 van 
Ons voormeld besluit worden gelezen als volgt: 

,,De vergoeding wegens verblijfkosten be
draagt per etmaal : 

voor de l ste klasse ...... .... . ...... . ... f 10.20 
" 2de .. .. ..... .... ... . .... ,, 9.60 

3de ........... .. . . ...... ,, 8.40 
4de ............ ......... ,, 6.60 

,, ,, 5de ,, ......... ..... ... .... ,, 6.-
Voor de berekening van de vergoeding over 

een gedeelte van een etmaal wordt dit ver
deeld in een daggedeelte van 11 uren, het
welk aanvangt des voormiddags te 7 ure, en 
een nachtgedeelte van 13 uren, hetwelk aan
vangt des namiddags te 18 ure; de vergoeding 
bedraagt: 

in het 
dag

gedeelte: 
voor de lste kl. per uur f O. 30 

in het 
nacht

gedeelte: 
f 0.53 

" 2de ,, ,, ,, 0.27 " 0.51 
" 3de " 0.23 "0.45 

4de " 0.17 "0.36 
., ,, 5de .. ,, .. .. 0.15 " O 33 

Indien eene reis om 7 uur des voormiddags 
of later aanvangt en in den namiddag van 
denzelfden dag, doch niet na 18 uur eindigt, 
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wordt geen hoogere vergoeding verleend dan: 
voor de l ste klasse ... ......... ... ...... f 2.50 

2de .. ................... ,, 2.25 
3de ...... .... .. ......... ,, 2.-

" 4de ............. .. ... ... ,, 1.50 
" 11 5de ,, ...... . ... ..... ...... ·,, 1.25 

3. De in artikel 16bis van Ons voormeld 
besluit bedoelde vergoedingen worden vastge
steld op de volgende bedragen: 

voor de l ste klasse per etmaal ...... f 7.-
2de " 6.50 

" 3de ...... ,, 5.70 
" 4de .. ... . ,, 4.40 

,, ,, 5de ,, ,, ,, ... ... ,, 4.-
Onze Ministers z1Jn, ieder voor woveel hem 

aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Zina l, den 26sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
( Uitgeg. 29 Juli 1B32.) 

s. 407. 

2G Juli 1932. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 October 
1906 (Staatsblad n°. 273), houdende be
palingen omtrent de Commissiën van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent 
de Rijnschippers- en scheepspatenten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

\Vaterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
29 Juni 1932, La. MM, Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen, en van 29 Juni 1932, n° . 21606, 
Ecónomische en Consulaire Directie; 

Gezien Ons besluit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273), het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 30 Juni 1930 (Staatsblad n° . 
270); 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart aangenomen resolutie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 35); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
Ministers van Waterstaat en van Buitenland
sche Zaken van 19 Juli 1932, La. A, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, en van 20 Juli 
1932, Economische en Consulaire Directie, n°. 
24129; 

H eben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat Ons besluit van 26 October 1906 

(S taatsblad n°. 273), het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 30 Juni 1930 (Staatsblad n°. 
270), wordt gewijzigd a ls volgt: 

A. het bepaalde in a rtikel 8 onder 1 °. 
wordt gelezen: 

"1 °. den leeftijd van drie en twintig jaren 
bereikt hebben voor het besturen van een vaar
tuig, niet voorzien van mechanische middelen 
van voortbeweging, of van een kaan met 
hulpmotor, en van vijf en twintig jaren voor 
het besturen van een vaartuig, wèl voorzien 
van mechanische middelen van voortbeweging, 
niet zijnde een kaan met hulpmotor;" 

B. het bepaalde in artikel 8, 2° ., onder a 
wordt gelezen: 

,,a.• gedurende , zes jaren voor het verkrij
gen van een patent tot het besturen van een 

vaartuig, niet voorzien van mechanische mid
delen van voortbeeweging, of van een kaan 
met hulpmotor; " 

C. het bepaalde iµ artikel 8, 2°., onder l,, 
wordt gelezen: 

,,b. gedurende zeven jaren voor het ve1·
krijgen van een patent tot het besturen van 
een vaartuig, voorzien van mechanische mid
delen van voortbeweging, of van een kaan 
met hulpmotor, waarvan ten minste één jaar 
op een vaartuig, voorzien van mechanische· 
middelen van voortbeweging, niet zijnde een 
kaan met hulpmotor ;" 

D. aan artikel 8 wordt toegevoegd: 
"Voor de toepassing van dit besluit worden 

als kanen met hulpmotor beschouwd motor
vaartuigen, welke noch gebruikt worden om 
te sleepen, noch gebezigd worden voor het 
vervoer van reizigers als bedrijf, en waarbij 
de bediening van den motor van de stand
plaats van den bestuurder kan geschieden, 
mits de motor slechts wordt gebruikt ter ver
hooging van de bestuurbaarheid van het vaar
tuig of om het kleine verplaatsingen te doen 
ondergaan." 

E. in artikel 30 (artikel 33 van den door
loopenden tekst van Staatsblad n°. 479 van 
1925) wordt na het eerste lid ingevoegd: 

" De schipperspatenten, uitgereikt vóór 1 
Augustus 1932 voor het besturen van een 
vaartuig, niet voorzien van mechanische mid
delen van voortbeweging, zijn eveneens geldig 
voor het besturen van een kaan met hulp
motor." 

II. dat dit besluit in werking treedt met 
ingang· van 1 Augustus 1932. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Zinal, den 26sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
( Uitgeg. 19 Augustus 1932. ) 

s. 408. 

26 hdi 1932. BESLUIT tot bekrachtiging 
van eene nadere wijziging van het Regle
ment betreffende het verleenen van pa
tenten voor Rijnschippers, bekrachtigd bij 
Ons besluit van 30 December 1924 (Staats
blad n°. 617). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
29 Juni 1932, La. MM., Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen, en van 29 Juni 1932, n°. 21606, 
Economische en Consulaire Directie; 

Gelet op al't. 3 van het Verdrag van 14 
December 1922 met daarbij behoorend aan
vullend protokol van 22 December 1923 
(Staatsblad. n° . 269 van 1925), gesloten tus
schen Nederland en de andere in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart vertegenwoor
digde Staten - protokol 43 van de Decem
berzitting .1922 en protokol 22 van de De
cemberzitting 1923 van bedoelde Commissie -
ter vervanging van de artikelen 15 tot en met 
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21 der herziene R ij nvaa,-takte van 17 October 
1868 (Staatsblad n°. 75 van 1869) en van het 
Verdrag van 4 Juni 1898 (Staatsblarl n°. 277 
van 1899); 

Mede gelet op de artikelen 1, 32 en 45b 
van genoemde akte; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare zitting van April 1932 
vastgestelde nadere wijziging van het Regle
ment betreffende het verleenen van patenten 
voor Rijnschippers; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 35); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers van 19 Juli 1932, La. 
A., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, en van 
20 Juli 1932, Economische en Consula ire Di
rectie, n°. 24129; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I . te bekrachtigen de volgende wijzigingen 

van het Reglement van 30 December 1924 
(Staatsblarl n°. 617); 

A. het bepaalde in artikel 1 onder 1 °. 
wordt gelezen: 

"1°. den leeftijd van drie en twintig jarnn 
bereikt hebben voor het besturen van een vaar. 
tuig, niet voorzien van mechanische middelen 
van voortbeweging. of van een kaan met hulp
motor, en van vijf en twintig jaren voor het 
besturen van een vaartuig, wèl voorzien van 
mechanische middelen van voortbeweging, 
niet zijnde een kaan met hulpmotor ;" 

B. het bepaalde in artikel 1, 2°. onder a 
wordt gelezen: 

"a. gedurende zes jaren voo1· het verkrijgen 
van een patent tot het besturen van een 
vaartuig, niet voorzien van mechanische mid
delen van voortbewegiug, of van een kaan 
met hulpmotor;" 

C. het bepaalde in artikel 1, 2°. onder b 
wordt gelezen: 

,,b. gedurende zeven jaren voor het verkrij
gen van een patent tot het besturen van een 
vaartuig, voorzien van mechanische middelen 
van voortbeweging, niet zijnde een kaan met 
hulpmotor, waarvan ten minste één jaar op 
een vaartuig, voorzien van mechanische mid
delen van voortbeweging, niet zijnde een kaan 
met hulpmotor;" 

D. aan arti kei 1 wordt toegevoegd: 
,,Voor de toepassing van dit Reglement wor

den als kanen met hulpmotor beschouwd mo
torvaartuigen, welke noch gebruikt worden 
om te sleepen, noch gebezigd worden voor 
het vervoer van reizigers als bedrijf, en waar
bij de bediening van den motor van de stand
plaats van den bestuurder kan geschieden, 
mits de motor slechts wordt gebruikt te r ver
hooging van de bestuurbaarheid van het vaar
tuig of om het kleine verplaatsingen te doen 
ondergaan.'' 

E. aan artikel 4 wordt toegevoegd: 
"De schipperspatenten, uitgereikt vóór 1 

Augustus 1932 voor het besturen van een 
vaartuig, niet voorzien van mechanische mid
delen van voortbeweging, zijn eveneens ge ldi g 
voor het besturen van een kaan met hulp
motor.'' 

zonder 
F . in de bijl age wordt "van een sch ip --

met 
eigen beweegkracht" vervangen door: ,, van 

niet voo1·zien van mechanische 
een vaartuig ---------------

voorzien van mechanische 
middelen van voortbeweging of van een kaan 

m iddelen van voort. 
met hulpmotor" 

beweging" 

" eine Schiffes 
ohne 

mit 
eigene Triebkraft" 

ohne e igene Triebkraft 
door " e ines F ahrzeugs ---------

mit eigener 
oder eines Kahns mit Hilfsmotor" 

Triebkraft" 

non 1nuni 
en " un batiment de moyens mé-

n1uni 

raniques de propuls ion" door "un batiment 
non muni de moyens mécaniques de propul-

muni de moyen mécaniques de 
sion ou un chaland à moteur auxi liaire" 

propulsion" 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
t reedt met ingang van 1 Augustus 1932. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Bui
tenlandsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblarl 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Zinal, den 26 ten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
De Minist er van BuitenZ.anrlsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n cl. 
( Uitgeg. 19 A i.gustus 1932.) 

s. 409. 

26 Jul i 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
30 l\fei 1929 te La Pa,Z tusschen Neder
land en B olii;ia gesloten handelsverdrag. 
met . bijbehoorend protocol van ondertee
kening (Staatsblarl 1930, n°. 324). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de \Vet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 

n°. 324), houdende goedkeur ing van het op 
30 Mei 1929 te La Paz tusschen Nederland en 
Bolivia ges loten handelsverdrag, met bijbe
hoorend protocol van onderteekening, van 
welke stukken een afdruk bij dit Besluit is 
<revoegd · 1 
0 

Overw~gende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag, met prntocol, op 12 
Juli 1932 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den Juli 

1 Zie voor de Hollandsche, Spaansche en 
Frnnsche tekst van het verdrag met bijbe
hoorend protocol van onderteekening Staals
blarl 1930 n°. 324. 
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1932. Dire<,ti,_ van het Protocol , n°. 22608; 
R ebben goedgevonden en verstaan: 

bovengenoemd verdrag, met protocol van 
onderteekening, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Roofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

Zinal , den 26sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 19 Augustus 1932.) 

s_ 410. 

26 Jul. i 1932. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
15 December 1931 te B erlijn tusschen Ne
dei·land en L etland gesloten overeenkomst 
in zake de wederzijdsche erkenning van 
meetbrieven van zeeschepen . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezi en de op 15 December 1931 te B e,·lijn 

tusschen Nede,·land en Letland gesloten over
eenkomst in zake de wederzijdsche erkenning , 
v:in meetbrieven van zeeschepen, van welke 
,vereenkomst een afdruk en eene vertaling 
bij dit Bes! uit is gevoegd; 

Ovenvegende, dat deze overeenkomst, in 
verband met eene op grond van artikel 4 van 
de Letlandsche R egeering ontvangen mede
deel ing, op 9 October 1932 in werking zal 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Juli 
1932, Directie van het Protocol , nr. 23190; 

R ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

verta ling daarvan, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministe rs, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Zinal den 26sten Juli 1932. 
' WILHELMINA. 

D e M inis ter van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B l o k I a n d. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

ARRANGEMENT conceniant la reconnais
sance ,·éciproque des ce,·tificats de jaugeage 
l ettons et néerlandais. 

Les souss ignés, dûment autorisés par leurs 
Gouvernements respectifs, et considérant q•1e 
dans Ie Royaume des Pays-Bas ainsi que dans 
la République de Lettonie, sauf une petite 
différence concernant Ie maximum accordé 
pour la déduction des espaces affectés à la 
force motrice, la même méthode (syst.ème 
Moorsom) pour la détermination du tonnage 
des bàtiments de mer a été adoptée, sont con
venus des dispositions suivantes: 

Article premier. Ni Ins navires néerlandais 
jaugés selon Ie Décret Royal du 21 août 1875 
(Bull etin des Lois, n°. 146) modifié par les 
Décrets Royaux du 18 septembie 1899 (Bulle
tin des Lois, n°. 208) et du 8 août 1913 Bul-
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letin des Lois n°. 349) ne seront soumis dans 
les ports de la Lettonie à aucun autre jau
geage, ni dans les ports des Pays-Bas les na
vires lettons jaugés selon la loi du 12 mars 
1923 et l'instruction du 5 mai 1925, Ie ton
nage inscrit dans leur certif icat de jaugeage 
étant considéré comme basé sur Ie système 
appliqué aux navires du pays même. 

Art. 2. Pour les navires néerdandais, à 
l 'égard desquels la déduction pour les espaces 
affectés à la force motrice selon les instruc
tions lettonnes doit être limitée jusqu'à 55 % 
du tonnage brut, aprè qu'on en a déduit les 
espaces mentionnés dans l 'article 7 de ces in
structions lettonnes, il sera inscrit par Ie 
jaugeur néerlandais sur Ie oertificat de jau
geage une déclaration, dont résulte a déduc
tion maximum mentionnée ci-dessus. Sette dé
claration sera estimée à désigner pour Ie cal
cul du tonnage net de tels navires la déduc
tion maximum selon les instructions lettonnes. 

Art. 3. Le présent arrangement est égale
ment applicable aux Indes Néerlandaises, au 
Surinam et à Curaçao, de sorte que les navires 
des IndBs Néerlandaises, du Surinam et de 
Curaçao jaugés selon les Ordonnances en vi
gueur sur ces territoires à savoir l'Ordon
nance du Gouverneur-Général des Indes Néer
la ndaises du 11 mai 1927, l'Ordonnance du 
Gouverneur de Surinam du 28 novembre 1878 
et l'Ordonnance du Gouverneur dB Curaçao 
du 13 décembre 1876 ainsi que les règlements 
d'exécution y relatifs et les navires lettons 
jaugés selon Ie règlement mentionné à l'ar
ticle premier du présent arrangement, mouil
lés respectivement dans les ports lettons et 
dans les pOTts des Indes Néerlandaises, du 
Surinam et de Curaçao, profiteront égale
ment des stipulations du présent arrangement 
et ne seront par conséquent soumis à aucune 
nouvelle opération de j augeage. 

Art. 4. Le présent arrangement restera en 
vigueur jusqu'à l' expiration d'un délai de 
trois mois à compter du jour de sa dénoncia
tion par l'une des Hautes Parties contractan
tes. 

En foi de quoi , les soussignés ont signé Ie 
présent arrangement, qui entrera en vigueur 
90 jours après la réoeption par Ie Gouverne
ment de la Reine de la notification consta
tant sa ratification par la Lettonie. 

Fait en double à Berlin, Ie 15 décembre 
mil neuf cent trente et un. 

Ver t a 1 ing. 

v. Limburg< Stirum. 
Dr. 0. Woit. 

OVEREENKOMST betreffende de weder
ûjdsche erkenning der doo,· N ede,·land en 
L etland afgegeven meetbrieven. 

De ondergeteekenden, daa rtoe behoorlijk 
door hurme Regeeringen gemachtigd, en over
wegende dat, zoowel in het Koninkrijk der 
Nederlanden als in de Republiek Letland, 
behoudens eene kleine afwijking, betrekking 
hebbende op den maximum aftrek voor de 
niimten, ingenomen door voortstuwingsinrich
tingen, een zelfde methode (systeem Moor
som) is aangenomen voor het bepal en van de 

31 
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t.onnenma.at van zeeschepen, zijn omtrent de 
volgende bepalingen overeengekomen: 

Art. 1. De Nederlandsche schepen, gemeten 
overeenkomstig het Koninklijk besluit van 21 
Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146), zooals 
dit is gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 
18 September 1899 (Staatsblad n°. 208) en 
van 8 Augustus 1913 (Staatsblad n°. 349), 
zullen in de havens van Letland en de Let
landsche schepen, gemeten overeenkomstig de 
wet van 12 Maart 1923 en de instructie van 
5 Mei 1925, zullen in de havens van Neder
land aan geenerlei nieuwe meting onderwor
pen zijn; wordende de tonnenmaat, op hun 
meetbrief vermeld, beschouwd als te zijn ge
baseerd op het systeem, dat op de schepen 
van het land zelf word toegepast. 

Art. 2. Voor Nederlandsche schepen, ten 
aanzien waarvan de aftrek voor de ruimten, 
ingenomen door voortstuwingsinrichtingen, 
overeenkomstig de Letlandsche voorschriften 
beperkt moet blijven t.ot 55 % van den bruto
inhoud, nadat daarvan de ruimten bedoeld in 
artikel 7 dier Letlandsche voorschr iften zijn 
afgetrokken, zal op den meetbrief door den 
Nederlandschen scheepsmeter eene verklaring 
worden gesteld, waaruit de hiervoor bedoelde 
maximale aftrek blijkt. Voor de berekening 
van den netto-inhoud van zoodanige schepen 
zal die verklaring worden geacht den maxi
mum aftrek volgens de Letlandsche voorschrif
ten aan te geven. 

Art. 3. Deze overeenkomst is eveneens van 
toepassing op Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao, zoodat de Nederlandsch-Indische, 
Surinaamsche en Curaçaosche schepen, geme
ten overeenkomstig de in deze gebiedsdeelen 
van kracht zijnde Ordonnanties - namelijk 
de Ordonnantie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië van 11 Mei 1927, de 
Ordonnantie van den Gouverneur van Suri
name van 28 November 1878 en de Ordon
nantie van den Gouverneur van Curaçao van 
13 December 1876, alsmede van de daarop 
betrekking hebbende reglementen van uitvoe
ring - en de Letlandsche schepen, gemeten 
overeenkomstig het in artikel 1 van deze 
overeenkomst vermelde reglement, respectie
velijk in de Letlandsche en de Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Curaçaosche ha
vens binnengeloopen, evenzeer zullen genieten , 
van de bepalingen van deze overeenkomst en 
bijgevolg aan geenerlei nieuwe meting zullen 
worden onderworpen. 

Art. 4. Deze overeenkomst zal van kracht 
blij ven t.ot aan den afloop van een termijn 
van drie maanden, te rekenen van den dag 
der opzegging door een der be ide Hooge Ver
dragsluitende Partijen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
deze overeenkomst hebben geteekend, welke 
in werking zal treden negentig dagen na de 
ontvangst door de R egeering van H.M. de 
Koningin van de mededee ling, dat de be
krachtiging door Letland heeft plaats gehad. 

Gedaan, in tweevoud, te Berlijn den 15den 
December 1931. 

v. Limburg Stirum. 
Dr. 0. Woit. 

s. 411. 

26 Juli 1932. BESLUIT, houdende nadere 
wijzi ging van het Koninklijk besluit van 
30 November 1908 (Staatsblad n°. 346), 
omtrent vrijdom van accijns op het. gedis
tilleerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 20 Juni 1932, n°. 126, Afdee
ling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 10 van Ons besluit van 30 
November 1908 (Staatsblad n°. 346), laatste
lijk gewijzigd bij dat van 7 November 1929 
(Staatsblad n°. 478) en- de Wet van 22 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 325); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1932, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van :1:3 Juli 1932, n°. 127, 
Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel 10 van het aangehaald 
gewijzigd besluit van 30 Nov. 1908 (Staats
blad n°. 346) worden de volgende wijzigingen 
aanR"ebracht: 

Le In het eerste lid vervalt , ,,met u itzonde
r ing van advocaat en van geneesmiddelen," 

II. Achter het eerste lid wordt een nieuw 
tweede lid opgenomen, 1 ui den de: 

Het in het vorig lid bepaalde lijdt uitzon
dering indien het t.ot inwendig gebruik be
stemd gedistilleerd is: geneesmiddel, advocaat 
of een alcoholhoudende drank a ls is bedoeld 
in art. 1, letter b, onderdeel 4, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), mits de laatstbe
doelde drank verpakt is in behoorlijk gesloten, 
gecapsuleerde en geëtiketteerde flesschen of 
kruiken met een inhoudsruimte van ten hoog
ste één liter. 

III. In het oude tweede lid worden de 
woorden " Onder dit verbod valt niet", ver
vangen door de woorden: Onder het verbod 
van het eerste lid valt voorts niet. 

2. I. In artikel 32 en in het eerste I id van 
artikel 36 van het in artikel 1 genoemde be
slu it wordt in de plaats van "vloeistoffen" 
vallende onder art. 2b" gelezen: stoffen val
lende onder art. 2, letter b of c. 

II. In het tweede lid van genoemd artikel 
36 wordt in de plaats van "vloe istoffen" ge
lezen: st.offen. 

3. I. In het eerste I id van artikel 39 van 
het in artikel 1 genoemde besluit worden ach
ter het woord "vloeist.offen", ingevoegd de 
woorden: , alsmede voor producten en zelf
standigheden in geleivorm of in anderen niet 
vloeibaren staat. 

II. In het tweede lid van genoemd artikel 
wordt in de plaats van "vloe istoffen", gele
zen: stoffen. 

III. In artikel 41 van bovengenoemd be
sluit worden achter het woord "vloeist.offen", 
ingevoegd de woorden : of producten en zelf
standigheden in gelei vorm of in .anderen niet 
vloeibaren staat. 

lV. In artikel 42 van meergenoemd be
sluit worden de woorden "vloeistoffen" en 
.,vloeistof" onderscheidenl ij k vervangen door 
de woorden: stoffen en stof. 

4. In het eerste lid van artikel 2 van Ons 
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besluit van 8 April 1925 (Staatsblad n°. 137), 
wordt in de plaats van " vernissen en derge
lijke niet tot inwendig gebruik bestemde vloei. 
stoffen" gelezen: vernissen en andere in dat 
artikel bedoelde stoffen. 

Onze :Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Zinal, den 26sten J uli 1932. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van Financiën, De Ge e r. 
(Uitgeg . 19 A ·ugustus 1932.) 

s. 412. 

26 Juli 1932. BESLUI T, houdende beschik
king op de beroepen, ingesteld door R. 
Raub te Voerendaal en den raad der ge
meente H eerlen tegen de uitspraak van Ge
deputeerde Staten van Limburg in zake den 

. aanslag van eerstgenoemde als werkforens, 
opgelegd in de gemeente Hoensbroek over 
het belastingjaar 1930/31. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

R. Raub te Voerendaa.l en den raad der gemeen
te Heerlen tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 14 December 1931, 1° 
afdeeling, La. 12894/6 X, op het bezwaarschrift 
van R. Raub te Voerendaal tegen den aanslag 
als werkforens, opgelegd in de gemeente Hoens
broek over het belastingjaar 1930/1931 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sehillen wm Bestuur, gehoord, advies van 18 
Mei 1932, nummers 249/309 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
financiën van 13 Jnli 1932, n°. 7, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat R. R aub, arbeider op de 
Staatsmijn Emma, wonende te Voerendaal, over 
het belastingjaar 1930/31 als werkforens in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Hoensbroek is aangeslagen; 

dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Limburg bezwaar gemaakt had, dit 
College bij besluit van 14 December 1931, 1 e 
Afdeeling, La. 12894/6 X, den bestreden aan
slag heeft gehandhaafd, uit overweging, dat de 
reclamant zich met dien aanslag bezwaard acht, 
op grond, dat hij vermeent ten omechte als 
forens in de gemeente Hoensbroek te zijn aan
geslagen; dat de reclamant tot staving van die 
meening aanvoert, dat, hoezeer hij moet toe
geven, dat hij in het genoemde belastingjaar 
op meer dan 90 dagen in het ondergrondsche 
bedrijf van de Staatsmij n "Emma" onder het 
grondgebied der gemeente Hoensbroek als hou
wer gearbeid heeft, hij naar zijne meening op 
grond daarvan niet kan geacht worden in die 
gemeente zelf gedurende dien tijd aanwezig 
te zijn geweest ter vervnlling van eene het.rek
king; dat het naar de meening van hun College 
voor de beoordeeling der belastingplichtigheid 
als forens van een mijnwerker geen verschil 
maakt of zijne aanwezigheid verband houdt 
met het verrichten van arbeid, hetzij in een on
dergrondsch , hetzij in een bovengrondsch be
drijf der mijn, onder het grondgebied der be
trokken gemeente gelegen ; 

dat van deze uitspraak R. Raub en de I raad 

van H eerlen bij Ons in beroep zijn gekomen; 
dat R. Raub aanvoert, dat hij den grond, 

waarop de beslissing van Gedeputeerde Staten 
rust, niet juist acht, aangezien zjjns inziens 
onderscheid gemaakt dient te worden tusschen 
arbeid ondergrondsch en arbeid bovengrondsch 
en de beslissing zjjns inziens in strijd is met de 
tot heden omtrent den arbeid in de mijnbe
drijven gevolgde jurisprudentie aangaande de 
toepassing van artikel 244a, l • lid, sub 30_ (oud), 
der geneemtewet ; 

dat de raad van H eerlen aanvoert, dat in de 
overweging van Gedeputeerde Staten voorop ge
steld wordt, dat de aanwezigheid van den re 
clamant in de gemeente Hoensbroek een feit is 
en het verv,lgens niet ter zake doende is, of 
deze aangenomen aanwezigheid in verband 
staat met boven- dan wel met, ondergronds te 
verrichten arbeid ; dat echter door den raad 
de aldus door Gedeputeerde Staten in hunne 
beslissing als vaststaande aangenomen aanwe
zigheid in de gemeente Hoensbroek wordt be
streden, omdat hij van meerring is, dat het uit
sluitend ondergronds aanwezig zijn in die ge
meente door den betrokkene - hetgeen door 
Gedeputeerde Staten niet is bestreden en ook 
buiten gedin/! is gehouden - niet eene aanwe
zigheid is als bedoeld bij artikel 244-a, 1 c licl, sub 
3 (oud) der gemeentewet; dat immers, in ver
band met de bedoeling, die bij den wetgever 
bij de vaststelling van het juist genoemde ar
tikel der gemeentewet heeft voorgezeten om in 
de kosten van de huishouding eener gemeente 
eveneens te doen bijdragen door hen - de fo. 
rensen - die in velerlei opzicht in eene ver
houding tot die gemeente staan, gelijk aan de 
verhouding van ingezetenen tot hunne woon
plaats, de woorden in genoemd artikel , .er op 
meer dan 90 dagen aanwezig zijn tot vervnlling 
eener betrekking" ook moeten gelezen worden 
met inachtneming <lezer bedoeling, welke toch 
niet kan zijn de forensbelastingplichtigheid op 
te leggen ook aan hen, die slechts ondergronds 
aanwezig zijn en derhalve niet in eene verhou
ding als juist bedoeld tot de gemeente, waarin zij 
werken, kunnen geacht worden te staan, noch 
aan die gemeente eenigerlei kosten opleggen, 
welke de vordering van belasting, overeenkom
stig die, welke van ingezetenen geheven wordt, 
kan rechtvaardigen ; dat ook het a lgemeen 
spraakgebruik aan de boven ui ' artikel 244a ( o , d) 
rler gemeentewet geciteerde woorden eene be
teeken is toekent, welke overeenkomt met den 
door hem, appellant, daaraan gegeven uitleg, 
zoodat ook voor de verdediging va , zij ne op
vatting ten deze eene restrictie door den wet
gever van het begrip "aanwezig zijn" met ver
eischt kan worden geacht ; dat ook door Gede
puteerde Staten niet zijn weerlegd noch zijn 
bestreden de overige door burgemeester en 
wethouders aangevoerde argumenten~ ,vaa r
hij o. a. is aangetoond, dat eene verklaring, als 
door de Directie der Staatsmijnen in Limburg 
is afgelegd omtrent het aantal dagen, dat door 
R. Raub in de gemeente Hoensbroek onder
gronds is gewerkt, geen voldoende grondslag 
kan worden geacht om daarop een aanslag in 
de forensenbelast.ing te baseeren, zoolang eene 
dergelijke verklaring niet door te controleeren 
gegevens nader wordt gestaafd ; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg hebben geadviseerd den raad van H eer-
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Zen in zijn bij Ons ingesteld beroep niet-ont
vankelijk te verklaren wegens overschrijding 
van den beroepstermijn; 

Overwegende dienaangaande, dat op grond 
van een nader onderzoek, ingesteld naar aan
leiding van een schrijven van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, moet worden aangenomen, dat de be
streden uitspraak van Gedeputeerde Staten aan 
het gemeentebestuur van H eerlen op 23 Decem
ber 1931 is medel?edeeld, immers op dien datum 
dit gemeentebestuur heeft bereikt ; 

dàt het beroepschrift van het gemeentebe
stuur van Heerlen op 22 ,Tannari 1932 bij Ons 
is ingekomen, zoodat de termijn van 30 dagen 
bij artikel 265i, 3• lid (oud) der gemeentewet 
voor het komen in beroep bij Ons gegund, is in 
acht genomen ; 

dat mitsdien ook de raad van H eerlen in zijn 
beroep ontvankelijk is ; 

Overwegende ten aanzien van de hoofdzaak, 
dat R. Raub niet geacht kan worden op meer 
dan negentig dagen van het belastingjaar 
1930/1, ter vervulling van een betrekking aan
wezig te zij 1 geweest in de gemeente Hoens
broek, in den zin van artikel 244a, eerste lid, 
30,, der gemeentewet, zooals deze luidde vóór 
de wijziging bij de wet van 15 Juli 1929 (Staats
blaá n°. 388); 

·dat R. R aub ook niet op eenigen anderen 
grond in de gemeente Hoensbroek belasting
plichtig is in de gemeentelijke inkomstenbe- ' 
la.sting over het belastingjaar 1930/1 ; 

Gezien de gemeentewet, zooals deze luidde 
vóór de wijziging bij de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblaá n°. 388); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met vernietiging van de bestreden uitspraak 

van Gedeputeerde Staten van Limburg, den 
aanslag van R. Raub te Voerendaal als werk
forens, opgelegd in de gemeente Hoensbroek over 
het belastingjaar 1930/1931, te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, ciat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblaá zal worden ge
plaatst en waarvan een afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Zinal, den 26sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Mini ster van Financiën, De G eer. 
(Uitgeg. 19 Aug. 1932.) 

MINISTERIE VAN 
FIN ANCIEN. 

Afdeeling 
Directe Belastingen. 

N°. 7. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 12 Januari 

1932, n°. 90 en van 
25 Januari 1932, n°. 59. 

's -Gravenhage, 13 Juli 1932. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer, 
Uwer Majesteit weder aan te bieden de beroep
schriften, ingediend door R. Raub te Voerendaal 

en den raad der gemeente Heerlen, in zake den 
aanslag van eerstgenoemde als werkforens in 
de inkomstenbelasting der gemeente Hoens
broek over het belastingjaar 1930/1. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van 'Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
R. Raub te Voerendaal en den raad der ge. 
meente H eerlen tegen de uitspraak van Gedepu
teerde Staten van Limburg van 14 December 
1931, l • Afdeeling, La. 12894/6 X, op het be
zwaarschrift van R. Raub te Voerendaal tegen 
den aanslag als werkforens, opgelegd in de ge
meente Hoensbroek over het belastingjaar 
1930/1931 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Mei 1932, nummers 249/309 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende : dat R. Raub, arbeider op de 
Staatsmijn Emma, wonende te Voerendaal, over 
het belastingjaar 1930/31 als werkforens in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
H oensbroek is aangeslagen; 

dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Limburg bezwaar gemaakt had. dit 
College hij besluit van 14 December 1931, l • 
Afdeeling, La. 12894/6 X, den bestreden aan
slag heeft gehandhaafd, uit overweging, dat de 
reclamant zich met dien aanslag bezwaard acht, 
op grond, dat hij vermeent ten onrechte als fo
rens in de gemeente Hoensbroek te zijn aange
slagen; dat de reclamant to ; staving van die 
meening aanvoert, da.t, hoezeer hij moet toe
geven, dat hij in het genoemde belast-ingjaar 
op meer dan 90 dagen in het ondergrondsche be
drijf van de St:iatsmijn "Emma" onder het 
grondgebied der gemeente Hoensbroek als hou
wer gearbeid heeft, h.jj naar zijne meerring op 
grond daarvan niet kan geiicht worden in die 
gemeente zelf gedurende dien tijd aanwezig te 
zijn geweest ter vervulling van eene betrekking; 
dat het n11,ar de meening van hun College voor 
de beoordP.e!ing der belastingplichtigheid als 
forens van een mijnwerker geen verschil maakt 
of zijne aanwezigheid verband houdt met het 
verrichten van arbeid, hetzij in een onder
grondsch, hetzij in een bovengrondsch bedrijf 
der mijn, onder het grondgebied der betrokken 
gemeente gelegen ; 

dat van deze uitspraak R. Raub en de raad 
van H eerlen bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat R. Raub aanvoert, dat hij den grond, 
waarop de beslissing van Gedeputeerde Staten 
rust, niet juist acht, aangezien zijns inziens 
onderscheid gemaakt dient te worden tusschen 
arbeid ondergrondsch en arbeid bovengrondsch 
en de beslissing zijns inziens in strijd is met de 
tot heden omtrent den arbeid in de mijnbedrij
ven gevolgde jurisprudentie aangaande de toe
passing van A.rtikel 244a, l • lid, sub 3°. (oud), 
der gemeentewet ; 

dat de raad van Heerlen aanvoert, dat in de 
overweging van Gedeputeerde Staten voorop 
gesteld wordt, dat de aa,;nvezigheid van den 
reclamant in de gemeente H oensbroek een feit 
is en , t \·ervolgens niet ter zake doende is, of 
deze aangenomen aanwezigheid in verband 
staat met boven- dan wel met ondergronds t,e ver
rirhten arbeid ; dat echter door den raad de 
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aldus d~or tl-edeputeerde taten in hunne be
slissing als vaststaande aangenomen aanwezig
heid in de gemeente Hoensbroek wordt bestreden, 
omdat hij van meening is, dat het uitsluitend 
ondergronds aanwezig zijn in die gemeente door 
den betrokkene - hetgeen door Gedeputeerde 
Staten niet is bestreden en ook buiten geding 
is gehouden - niet eene aanwezigheid is als 
bedoeld bij artikel 244a, 1e lid, sub 3 (oud) der 
gemeentewet ; dat immers, in verband met de 
bedoeling, die bij den wetgever bij de vaststel
lingvanhet juist genoemde artikel der gemeente
wet heeft voorgezeten om in de kosten van 
de huishouding eener gemeente eveneens te 
doen bijdragen door hen - de forensen - die 
in velerlei opzicht in eene verhouding tot die 
gemeente staan, gelijk aan de verhouding van 
ingezetenen tot hunne woonplaats, de woorden 
in genoemd artikel "er op meer dan 90 dagen 
aanwezig zijn tot vervulling eener betrekking" 
ook moeten gelezen worden met inachtneming 
dezer bedoeling, welke toch niet kan zijn de 
forensbelastingplichtigheid op te leggen ook 
aan hen, die Blecltt8 ondergronds aanwezig zijn 
en derhalve niet in eene verhouding als juist be
doeld tot de gemeente, waarin zij werken, kunnen 
geacht worden te staan, noch a.an die gemeente 
eenigerlei kosten opleggen, welke de vordering 
van belasting, overeenkomstig die, welke van 
ingezetenen geheven wordt, kan rechtvaardigen; 
dat ook het algemeen spraakgebruik aan de 
boven uit artikel 244a (oud) der gemeentewet 
geciteerde woorden eene beteekenis toekent, 
welke overeenkomt met den door hem, appellant, 
daaraangegeven uitleg,zoodat ook voorde ver
dediging van zijne opvatting ten deze eene 
restrictie door den wetgever van het begrip 
"aanwezig zijn" niet vereischt kan worden 
geacht ; dat ook door Gedeputeerde Staten 
niet zijn weerlegd noch zijn bestreden de overi
ge door burgemeester en wethouders aangevoer
de argumenten, waarbij o.a. is aangetoond, dat 
eene verklaring, als door de Directie der Staats
mjjnen in Limburg is afgelegd omtrent het aan
tal dagen, dat door R. Raub in de gemeente 
Hoensbroek ondergronds is gewerkt, geen vol
doende grondslag kan worden geacht om daarop 
een aanslag in de forensenbelasting te baseeren, 
zoolang eene dergrlijke verklaring niet door te 
controleeren gegvens nader wordt gestaafd ; 

Overwegende ; dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg hebben geadviseerd den raad van 
Heerlen in zijn bij Ons ingesteld bero p niet
ontvankelijk te verklaren wegens overschrijding 
van den beroepstermijn ; 

Overwegende dienaangaande, dat op grond , 
van een nader onderzoek, ingesteld naar aan -
leiding van een schrijven van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, moet worden aangenomen, dat de be
streden uitspraak van Gedeputeerde Staten aan 
het gemeentebestuur van Beerlen op 23 De
cember 1931 is medegedeeld, immers op dien 
datum dit gemeentebestuur heeft bereikt ; 

dat het beroepschrift van het gemeentebe
stuur van H eerlen op 22 Januari 1932 bij Ons 
is ingekomen, zoodat de termijn van 30 dagen, 
bij artikel 265i, 3e lid (oud) der gemeentewet 
voor het komen in beroep bij Ons gegund, is in 
acht genomen ; 

dat mitsdien ook de raad van Heerlen in zijn 
beroep ontvankelijk is ; 

Overwegende ten aanzien van de hoofdzaak, 
dat R . Raub tegenover Gedeputeerde Staten 
heeft toegegeven en door eene door de Directie 
van de Staatsmijnen in Limburg dd. 20 Mei 1931 
afgegeven verklaring is bevestigd, dat R. Raub 
op meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
1930/31 in het ondergrondsch bedrijf van de 
Staatsmijn "Emma" onder het grondgebied der 
gemeente Hoensbroek als houwer heeft gear
beid; 

dat dit gedeelte van de mijn geacht moet 
worden tot de gemeente Hoensbroek te behoo
ren; 

dat de bestreden aanslag dus overeenkomstig 
artikel 244a, l stelid, 3°. (oud) der gemeentewet 
is opgelegd en mitsdien door Gedeputeerde 
Staten terecht is gehandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet, zooals deze luidde 
vóór de wijziging bij de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beroepen ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Staatsraad Mr. Dr. D. A. P. . Kooien 
· geeft in een afzonderlijk advies Uwer Majesteit 
in overweging, den bestreden aanslag te ver
nietigen. Met den genoemden Staatsraad en in 
afwijking van het oordeel van de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, is de ondergeteeken
de van oordeel, dat de aangeslagene niet geacht 
kan worden op meer dan negentig dagen van 
het belastingjaar 1930/1, ter vervulling van 
eene betrekking aanwezig te zijn geweest in de 
gemeente H oensbroek in den zin van artikel 
244a, eerste lid, 3°, der gemeentewet, zooals 
deze luidde vóór de wijziging bij de wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388). 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit mitsdien in 
overweging gegeven, het hiernevensgaand ont
werp-besluit te bekrachtigen. 

De Minister van Financiën, d e G e e r. 

s. 413. 

26 Juli 1932. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het jam-l imonadebesluit (Staatsblad 1924, 
n°. 97), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 10 Juni 1932, n°. 418 D, Afdeeling Volks
gezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919 n°. 581); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
191_9, n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken van 19 Juli 1932, n°. 597 D, Af
deeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 12, 4°., van het jam-limo-
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nadebesl uit (Staatsblad 1924 n°. 97), gewij 
zigd bij Ons beslu it van 31 Juli 1926 (Staats
blad n°. 281} wordt gelezen als volgt : 

,,4°. conserveermiddelen mogen niet aan
wezig zijn, met uitzondering van: 

a. zwavel igzuur of zwaveligzure verbindin
gen, ind ien de totale hoeveelheid zwaveligzuur 
(u itgedrukt als S.O.2} niet meer bedraagt dan 
150 m illi gram per liter vruchtensap; óf 

b. mengsels van zwaveligzuur of zwavel ig
zure verbindingen met hetzij benzoëzuur, hetzij 
salicylzuur, indien de totale hoeveelheid zwa
veligzuur (uitgedrukt als S.O.2} niet meer 
bedraagt dan 50 milligram en die van benzoë
zuur onderscheidenlijk salicylzuur niet meer 
dan 400 milligram per liter vruchtensap;". 

Art. II. Dit beslu it treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Zinal , den 26sten J uli 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken , 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 19 Augustus 1932.) 

s. 415 . 

26 Juli 1932. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeel ing 
gymnasium van het St. Thomas College te 
V enlo van de St. Augustinusstichting te 
Utrecht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de vooi:dracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
Juni 1932, n°. 6230 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 ,Tul i 1932, n°. 19}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden 1inister van 15 Juli 1932, n°. 7972, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

s. 414 . 

met ingang van 1 Septe mber 1932 de af
deel ing gymnasium van het St. Thomascollege 
te V enlo van de St. Augustinusstichting, ge
vestigd te U t,·echt, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om. 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften , aan hare leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der Hooger-

' onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

26 Juli 1932. BESLUIT, houdende nadere 
wijz iging van het Koninklijk besluit van 
27 Maart 1916 (Staa tsb lad n°. 147}, waar
bij aan Bestuurders der Vereeniging voor 
landbouw en verzorging van krankzinni
gen " Huize Padua" te Boekel, vergun
ning is verleend tot oprichting van een 
gesticht voor zwakzinnigen te Udenhout. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
,20 Juli 1932, Afdeel ing Armwezen, n° . 4345; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96}, laatstelijk gewijzigd bij de Wet 1 

van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 
H bben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Eenig artikel. 

H et tweede lid van artikel 3 van Ons be
sluit van 27 Maart 1916 (Staatsblad n°. 147} 
wordt nader gelezen als volgt : 

,,Bovendien mogen in het gesticht geduren
de het tijdvak eindigende 31 December 1941, 
nog 52 mannen worden verpleegd." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
i II het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Zinal , den 26sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De ,11 inister van Staat, 
M inister van B innenlandsche Zaken, 
Ruy s de B eerenbro uck. 

(Uitgeg. 19 Augustus 1932. ) 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Zinal, den 26sten Juli 1932. 

s. 416 . 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s tra. 
(Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

26 Juli 1932. BESLIDT tot nadere wijziging 
van het R eglement Industrieele Eigendom 
(Staatsblad n°. 558 van 1914), laatstelij k 
gewijzi gd bij besluit van 11 November 
1929 (Staatsblad n°. 480). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 30 Mei 1932, 
n°. 11617, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien Ons besluit van 15 December 1914 
(Staatsblad n°. 558) tot vaststelling van een 
Reglement voor het Bureau voor den Industri
eelen Eigendom, zooals dat besluit nader is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 5 Augustus 
1918 (Staatsblad n°. 507), 7 Mei 1919 (Staatsblad 
n°. 257), 22 September 1921 (Staatsblad n°. 1085), 
12 Juni 1923 (Staatsblad n°. 262) en 11 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 480) ; 

Mede gelet op rl e artikelen 125 en 133, 1 • lid, 
van de Ambtenarenwet 1929 en op artikel 5 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Juni 1932, n°. 26\; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Juli 1932, n°. 14091, 
afdeeling Handel en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

1. Artikel 3, l • lid, van bovengenoemd 
Reglement zal worden gelezen als volgt : ,,Aan
stelling en ontslag van ambtenaren in va;iten 
dienst bij het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom geschieden door Ons, of voor zoover 
de aan het ambt verbonden maximum bezoldi
ging een bedrag van f 3000 's jaars niet te boven 
gaat, door den Minister, onder wien het Bureau 
ressorteert. Aanstelling en ontslag van ambte
naren in tijdelijken dienst bij het Bureau · ge
schieden door Ons of, voor zoover de aan het 
ambt verbonden maximum bezoldiging een 
bedrag van f 5000 's jaars niet te boven gaat, 
door den Minister, onder wien het Bureau res
sorteert." 

2. Artikel 4, eerste alinea, wordt gelezen 
als volgt : ,,Alvorens hun ambt of bediening te 
aanvaarden, leggen de ambtenaren en bedienden 
bij den Octrooiraad in handen van den Voor
zitter, en de overige ambtenaren en bedienden 
in handen van den Directeur de volgende 
belofte af : " 

3. In artikel 6 wordt geschrapt de zinsnede : 
"in welk geval de Centrale Afdeeling van den 
Octrooiraad hiervoor zorg draagt," 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is bel'ast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State zal worden medegedeeld. 

Zinal, den 26sten Juli 1932. 
WILHELMINA, 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 30 Aug. 1932 .) 

s. 117 . 

30 Juli 1932. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 19den 
October 1922 (Staatsblad n°. 565), waar
bij, aan de Vereeniging tot opvoeding en 
verpleging van idioten en achterlijke kin
deren, gevestigd te Ut,·echt, vergunning 
is verleend tot oprichting van een gesticht 
voor zwakzinnigen in de gemeente Noord
wijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 25 Juli 1932, n°. 3470 I, afdeeling Arm
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
v an 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 28 Oc

tober 1931 (Staatsblad n°. 423) te bepalen, 
dat in artikel 2 van Ons besluit van 19 Oc
tober 1922 (Staatsblad n°. 565), nader de vol
gende wijzigingen worden gebracht: 

Het eerste lid wordt gelezen a ls volgt : 
,,Van voormelde stichting worden zes pavil

joenen en ééne woning gezamenlijk onder de 
voorwaarden, vermeld in artikel 8a, aangewe
zen als eene inrichting, die niet als gestich t 

voo1· zwakzinnigen wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee zwakzinnigen wor
den verpleegd." 

H et derde lid wordt gelezen als volgt: 
,,In de inrichting, bedoeld in het eerste lid, 

mogen niet meer dan 140 zwakzinnigen, 93 
mannelijke en 47 vrouwelijke, verpleegd wor
den." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsbiad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1932. 

s. 418. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minist e,· van Binnenlandsche Zaken, 
Ru ys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 19 Augustus 1932.) 

30 Jul i 1932. BESLUIT tot vern ietiging van 
de besluiten van den gemeenteraad van 
Gorinchem van 15 Mei 1931 en 11 Juni 
1931, waarbij burgemeester en wethouders 
o. a. worden gemachtigd het Paardenwa
ter in die gemeente in erfpacht aan te 
nemen en dit te la.ten dempen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
Juli 1932, n°. 36482, afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen, en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 20 Juli 1932, n°. 14469, afd. Binnen
landsch Bestuur, tot vernietiging van de be
slui ten van den gemeenteraad van Gorinchem 
van 15 Mei 1931 en 11 Juni 1931, waarbij 
burgemeester en wethouders o. a. worden ge
machtigd het Paardenwater in die gemeente 
in erfpacht aan te nemen en dit te laten 
dempen; 

Overwegende, dat het Paardenwater een 
deel van de voormalige vestinggrachten van 
de stad Gorinchem vormt buiten de Arkel
poort, een der voornaamste toegangen tot de 
stad; 

dat de demping van dit water niet alleen 
een ernstige verminking van de nog grooten
deels intact gebleven oude vestingwerken dezer 
stad zou beteekenen, en in dit geval vernieti
ging van zeer belangrijke historische waar
den zou inhouden, maar ook het stads- en 
natuurschoon ter plaatse ernstig zou worden 
geschaad; 

Overwegende, dat een dergelijke vernietiging 
van cultuurwaarden shichts bij uiterste nood
zaak kan worden toegelaten, en niet is ge
bleken, dat in het onderhavig geval zoodanige 
noodzaak bestaat; 

dat wel is waar de gemeenteraad de hier. 
voren genoemde besluiten heeft genomen uit 
overweging, dat de demping van het P aar
denwater voorz ien zal in de behoefte aan ar
beid voor de werkloozen in de gemeente, maar 
dat, indien al ooit gegrepen mag worden naar 
overblijfselen uit vroegeren tijd van histori
sche en aesthetische waarde als objecten voor 
werkverschaffing, daarmede tevens een alge
meen belang gediend moet worden, dat boven 
behoud daarvan uitgaat; 

dat practisch en economisch beschouwd in 
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geval van demping in werkverschaffing een 
zóó gering resultaat zou worden verkregen, 
dat het niet verantwoord kan worden geacht, 
daarvoor onvervangbaar stadsschoon op te of
feren en een historisch belangrijk geheel te 
verminken; 

Overwegende alzoo, dat de demping van het 
Paardenwater in strijd moet worden gèacht 
met het a lgemeen belang; 

Gelet op a rtikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies va n 

26 Juli 1932, n°. 22); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Onderwijs, Kunsten en wetenschap
pen van 26 Juli 1932, n°. 37831, afdeeling 
Kunsten en Wetensch appen, en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken, van 27 Juli 1932, n°. 14807, afd. 
B innenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de besluiten van den raad der gemeente 

Gorinchem van 15 Mei 1931 en 11 Juni 1931, 
betreffende de demping van het Paardenwa
ter aldaar, wegens strijd met het algemeen 
belang te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den R aad van 
State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1932. 

s. 419. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp stra. 
D e Ministe,· van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

\U iigey. ~, ;;.""g;,stus 1932.) 

30 Juli 1932. BESLUIT tot wijziging van 
net Koninklijk besluit van 11 September 
1923 (Staatsblad n°. 440) (Kweekscholen
besluit), laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 16 Maart 1932 (Staats
blad n°. 96). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
Juli 1932, n°. 45133, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 heb
ben voorbehouden, met inachtneming van de 
beginselen, neergelegd in de arti kelen 210 tot 
en met 214 dier wet, in de a lgemeene maat
regelen van bestuur betreffende de onderwij
zersopleiding de wijzigingen aan te brengen, 
welke door het dienstbelang gevorderd wor
den· 

d~t het wenschelijk is Ons besluit van 11 
September 1923 (Staatsblad n°. 440), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 Maart 
1932 (Staatsblad n°. 96) te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1932, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juli 1932, n°. 49661, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. I. Artikel 3 van Ons besluit van 11 
September 1923 (Staatsblad n°. 440) , zooals 
dit a rtikel is gewijzigd bij Onze besluiten van 
30 October 1924 (Staatsblad n°. 480), 24 
April l!l31 (Staatsblad n°. 171) en 16 Maart 
1932 (Staatsblad n°. 96), wordt als volgt ge
wijzigd: in het vierde lid wordt in plaats 
van " 12 uren" gelezen: 16 uren. 

Art. II. Artikel 4 van Ons in artikel I 
vermeld besluit, zooals dit artikel is gewij
zigd bij Onze besluiten van 30 October 1924 
(Staatsblad n°. 480) en 13 December 1930 
(Staatsblad n°. 470), wordt als volgt gewij
zigd: in plaats van "f 40.-", ,,f 50.-" en 
,,f 60.-" wordt onderscheidenlijk gelezen: 
f 32.50, f 40 en f 47.5 0. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
het begin van het schooljaar 1932- 1933. 

Onze Minister ·van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1932. 

s. 420 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
( Uitgeg. 6 Augustus 1932.) 

30 Juli 1932. BESLUIT ter uitvoering van 
de artikelen 1, 2 en 3 der wet van 29 
November 1930 (Staatsblad n°. 441), tot 
regeling van den uitvoer alsmede wijzi
ging en aanvulling van de bepalingen 
betreffende den in- en doorvoer vari. kip
pen- en eendeneieren, zooals deze is aan
gevuld en gewijzigd bij de wet van 8 
April 1932 (Staatsblad n° . 148). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 16 Juni 
1932, Directie van den Landbouw, n°. 7313, 
IVe Afdeeling; 

Gelet op de wet van 29 November 1930 
(Staatsblad n°. 441), gelijk deze bij de wet 
van 8 April 1932 (Staatsblad n°. 148) is aan
gevuld en gewijzigd en waarvan vervolgens 
de tekst is bekend gemaakt bij Ons besluit 
van 18 Juni 1932 (Staatsblad n°. 305) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1932, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Juli 1932, n°. 9698, 
Afdeeling IV, Directie van den Landbouw ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Kippeneieren worden onderschei

den in overeenstemming met de navolgende 
indeeling in klassen: 

I. ,,versche H ollanàsche eieren" , waar
onder worden verstaan uit Nederland afkom
stige eieren, welke geen bewaring in een 
koelinrichting of andere behandeling tot ver
duurzaming hebben ondergaan en bij schou
wing doorschijnend zijn, een onduidelijk zicht
baren dooier, stevig wit en een luchtkamer 
van niet meer dan 6 mm diepte bevatten en 
waarvan voorts de inhoud vrij is van bij 
schouwing duidelijk zichtbare bloedvlekken, 
zwarte of roode vlekken of stippen en van 
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donkeren of bruinrooden rand op de scheiding 
van lucht.kamer en inhoud van het ei; 

II. ,,Hollandsche koel huû;eieren", waar
onder worden verstaan uit Nederland afkom
stige eieren, welke in een koelinrichting aan
wezig zijn of ·aanwezig geweest zijn, ongeacht 
de duur dier aanwezigheid, en waarvan de 
inhoud in deugdelijken toestand verkeert; 

III. ,,Hollandsche geconserveerde eieren", 
waaronder worden verstaan uit Nederland af
komstige eieren, welke anders dan door op
slag in een koelinrichting zijn verduurzaamd, 
en waarvan de inhoud in deugdelijken toe
stand verkeert; 

IV. ,,Hollandsche eieren !2e soo,·t", waar
onder w@rden verstaan alle uit Nederland af
komstige eieren niet in een der vorige klassen 
of de navolgende klasse vallende, waarvan de 
inhoud in deugdelijken toestand verkeert; 

V. eieren onder bijzondere benaming, voor 
zooveel noodig door Onzen met de zaken van 
den L andbouw belasten Minister, in afwijking 
van bovenstaande indeeling, vastgesteld ten 
aanzien van eieren, behoorende tot een of 
meer bepaaldelijk door dien Minister aange
wezen klassen. 

2. Op of aan de verpakking van kippen
eieren, welke ten uitvoer worden aangeboden, 
moet op de wijze, door Onzen voornoemden 
Minister te bepalen, zijn aangebracht: 

1° . eene juiste opgave in de N ederlandsche 
taal of in de taal van het land van bestem
ming van de soort volgens de in artikel 1 be
doelde indeeling in klassen, met dien verstan
de, dat voor de eieren, behoorende tot de 
klasse I, ook de aanduiding "Hollandsche 
eieren" gebezigd mag worden en voor uitvoer 
naar door Onzen voornoemden Minister aan
gewezen landen gebezigd moet worden; 

2°. het netto-gewicht, uitgedrukt in daar
bij aangegeven gewichtseenheden of in twee -
niet meer dan 2 pct. van de laagste opgave 
van elkander verschillende - gewichtsopga
ven, waarvan de laagste opgave al s minimum 
van elke hoeveelheid eieren, waarop deze op
gave betrekking heeft, geldt en waarvan de 
hoogste mag worden overschreden; 

3°. een vermelding van den afzender door 
naamsaanduiding of op andere duidelijk waar
neembare wijze . 

Onze voornoemde Minister kan bepalen, dat 
de in het voorgaande lid gestelde voorschrif
ten, behoudens die betreffende de aanduiding 
van de klasse, niet gelden ten aanzien van 
eieren, behoorende tot de klassen IV en V, 
in artikel 1 bedoeld. 

3. Onverminderd het in de vorige artikelen 
bepaalde mogen kippeneieren, volgens artikel 
1 behoorende tot "versche Hollandsche eieren", 
niet vuilschalig zijn. 

In, op of aan de verpakking van die eieren 
moet worden aangebracht een aanduiding van 
de week, waarin de eieren zijn verpakt, vol
gens de te dien aanzien door Onzen voornoem
den Minister te geven voorschriften. 

Andere mededeelingen in en op de verpak
king zijn verboden, behoudens aanduiding van 
de kleur van eieren voor door Onzen voor
noemden Minister aangewezen landen. 

Ter aanduiding van de kleur van de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde eieren mo
gen geen andere uitdrukkingen worden gebe-

zigd dan de woorden "wit", ,,gemengd" of 
" bruin" of eenige vertaling daarvan; met 
dien verstande dat het woord "bruin" of 
eenige vertaling daarvan, uitsluitend mag 
w01·den gebezigd, indien alle eieren binnen 
één verpakking van duidelijk waarneembare 
bruine kleur zijn, en het woord "gemengd" of 
eenige vertaling daarvan uitsluitend mag wor
den gebezigd, indien in iedere laag van de 
zich in één verpakking bevindende eieren ten 
minste 10 pct. der eieren van duidelijk waar
neembare bruine kleur zijn; bij het woord 
"gemengd" of eenige vertaling daarvan mag 
een aanduiding van het juiste percentage eieren 
van duidelijk waarneembare bruine kleur wor
den gevoegd. 

4. Ten aanzien van eendeneieren is het 
bepaalde in de artikelen 1 en 2, a lsmede het 
bepaalde in artikel 3, met uitzondering van 
het bepaalde omtrent aanduiding van kleur 
en van het bepaalde in het eerste lid, van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Dit besluit ka n worden aangehaald on
der den titel "Eieren-uitvoerbesluit", met ver
melding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

6. Dit besluit treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister met de zaken van den Land
bouw belast, is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State en 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken 
en Arbeid, 

s. 421. 

'I'. J . V e r s c hu u r . 
(Uitgeg. 6 Augustus 1932. ) 

30 Juli 1932. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
den 16den Juni 1930 (Staatsblad n•. 266), 
tot toepassing van artikel 11 der Land
bouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot 
den uitvoer van kippen- en eendeneieren. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 16 Juni 
1932, Directie van den Landbouw, n°. 7313, 
IVe Afdeeling; 

Gelet op de artikelen I , III en V van de 
wet van den 8sten April 1932 (Staatsólad n°. 
148), tot wijziging en aanvulling van de be
palingen betreffende den uitvoer en den in
en doorvoer van kippen- en eendeneieren; 

Den R aad van State gehoord {advies van 
26 Juli 1932 , n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Juli 1932, n°. 9698, 
Afdeeling IV, Directie van den Landbouw ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 16 Juni 1930 (Staatsblad 
n°. 266) tot toepassing van artikel 11 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot 
den uitvoer van kippen- en eendeneiei-en, de 
navolgende wijzigingen aan te brengen: 

Art. I . In artikel 10 wordt aan het slot 
van den eersten zin, achter het woord "mer-
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ken" de punt vervangen door een komma en 
wordt daarachter gelezen: ende uitreiking van 
de geleidebiljetten. 

Art. II. Tusschen artikel 10 en artikel 11 
wordt ingevoegd artikel 10bis, luidende: 

Door Onzen Minister, met de zaken van den 
Landbouw belast, wordt een model vastge
steld van de geleidebi ljetten, welke de waar 
tot aan den uitvoer moeten vergezellen. 

Deze geleidebiljetten hebben een geldig
heidsduur van zes dagen, den dag van af
gifte inbegrepen. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op 
dien der afkondiging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J. V e r s c h u u r. 
( Uitgeg . 11 Augustus 1932.) 

s. 422. 

1 Augustus 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Octrooireglement (Staats
blad n°. 1083 van 1921) laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 16 Januari 
1931 (Staatsblad n°. 13). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken en Arbeid en van Koloniën 
,an 30 Mei 1932, n°. 11432, afdeeling Handel en 
~ijverheid ; 

Gezien Ons besluit van 22 September 1921 
(Staatsblad n°. 1083) tot vast-stelling van een 
"Octrooireglement", laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 16 Januari 1931 (Staatsblad 
n°. 13); 

den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1932, n°. 27) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20/23 Juli 1932, nos, 
14092/12, afdeeling Handel en Nijverheid/ l ste 
afdeeling; 

Den Volksraad gehoord ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
In het Octrooireglement (Staatsblad n°. 1083 

van 1921), laa~stelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 Januari 1931 (Staatsblad n°. 13) worden 
de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

1. In artikel l, sub a, wordt voor "gewijzigd 
bij de wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad 
no. 15)" gelezen: ,,laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 301)". 

2. In artikel 2, eerste lid, sub a, wordt voor 
,,,ijftien" gelezen "twintig". 

3. Het 2• lid van artikel 5 wordt gelezen als 
volgt: 

,,2. Z~j geeft de voorschriften en regelingen, 
,oortvloeiende uit de toepassing van de Octrooi
wet." 

4. Aan artikel 12 wordt een nieuw eerste 
lid toegevoegd, luidende : 

" 1. Alle ambtenaren en bedienden bij den 
Octrooiraad zijn ondergeschikt aan den Voor
zitter van dien Raad ; hii verleent hun verlof 
tot afwezigheid en oefent toezicht op hunne 
dienstverrichting uit ; hij is belast met de uit
voering van de door de Centrale Afdeeling 
vastgestelde voorschriften en regelingen. Op
drachten van leveringen en werkzaamheden ten 
dienste van den Octrooiraad worden door of 
namens hem gegeven ." 

Lid 1, 2 en 3 van a rtikel 12 worden onder-
scheidenlijk lid 2, 3 en 4. 

Het vierde lid van artikel 12 vervalt. 
5. Artikel 13 wordt gelezen als volgt : 
"1. De afdeelini:ren van den Octrooiraad en 

zijne leden verstrekken aan den Minister alle 
gevrMgdc inlichtingen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, 
wordt door den Octrooiraad aan den Minister 
verslag uitgebracht van de werkzaamheden 
gedurende het afgeloopen kalenderjaar." 

6. In artikel lfi, lid 2, vervalt de laatste zin. 
:Na artikel 15, Jid 2, wordt ingevoegd een 

nieuw lid 3, luidende : 
,,3. De in lid 1 bedoelde registers zijn ge

heim voor wat betreft aanvragen om octrooi 
vóór de openbaarmaking en geheime octrooien, 
zoomede daarop betrekking hebbende stukken ." 

Lid 3 wordt lid 4. 
i . Art. 16, sub P, wordt gelezen als volgt: 
"e. het beroep op een recht van voorrang 

onder vermelding van den datum waarop, en 
het lantl, waar de aanvrage werd gedaan, op 
welke de aanvrager zoodanig beroep wenscht 
te doen steunen ; " 

Na artikel 16, sub e, wordt ingevoegcl een 
nieuwe bepaling sub f, luidende : 

"f. het beroep op een bescherming op 
grond van artikel 8 der Octrooiwet, onder ver
melding van den naam, de plaats en het. t\jrl
stip van openin_g der tentoonstelling, op welke 
het onderwerp der octrooiaanvrage is tentoon
gesteld of aanschouwelijk gemaakt ;" 

Artikel 16, sub f, wordt g. 
8. Artikel 18 wordt gewijzigd ala volgt : 
Aan lid 1 wordt toegevoegd een n ieuwe alinea, 

luidende: 
"Ingeval de aanvrage î<Ordt ingetrokken en 

dientengevolge geen beslissing inzake het al 
dan niet verleenen van octrooi wordt gegeven, 
wordt van het voor de insrhr(iving van het 
bezwaarschrift gestorte bedrag f 20 terugge
geven.'' 

Het 2• lid, sub h, wordt gelezen : 
"h. voor alle andere stukken, behoudens 

het in het derde lid bepaalde;" 
De laatste zinsnede van het tweede lid wortlt 

gelezen als volgt : 
"een loon van f 10 wanneer het stuk één 

1 octrooi of octroniaanvrnge betreft, vermeerderd 
' met f 5 voor ieder volgend octrooi of iedere 

volgende octrooiaanvrage, met dien verstande, 
dat "700r de inschrijving van één stuk hoogstens 
f 100 verschuldigd rs." 

Een nieuw derde lid wordt ingevoegrl, 
luidende,: 

"3. Voor de inschr\jving van een wijziging 
in een tenaamstelling is verschuldigd een loon 
van f 3 per octrooi of octrooia1<nvrage ; betreft 
de wijziging meer dan vij f octrooien of octrooi-
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aanvvagen, dan is voor ieder volgend octrooi 
of iedere volgende octrooiaanvrage een loon 
van f 1 verschuldigd, met dien verstande, dat 
hoogstens een loon van f 30 verschuldigd is". 

Lid 3 wordt 4. 
9. In artikel 19, eerste lid, wordt tusschen 

"recht van voorrang" 9n "kunnen" ingevoegd 
,,en van den overgang van dit recht". 

10. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt : 
Het eerste lid, sub b, wordt gelezen: 
"b. indien er meer dan een aanvrager is, de 

vermelding van dengene hunner, die bevoegd 
is tegenover den Octrooiraad voor alle aan
vragers, hetzij direct, hetzij indirect door een 
gemachtigde op te treden, en diens domicilie, 
dat geacht zal worden het gemeenschappelijk 
domicilie te zjjn van alle aanvragers;" 

Het eerste lid sub c, wordt gelezen : 
"c. bij aanvragen om aanvullingsoctrooi het 

nummer van het hoofdoctrooi of van de hoofd
aanvrage en bij nieuwe aanvragen, ingediend 
krachtens artikel 8A. der Octrooiwet, den in
dieningsdatum en het nummer van de oor
spronkelijke aanvrage;" 

In het eerste lid sub d, wordt in de plaats van 
,,recht van voorrang" gelezen "bescherming". 

Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

,,2. Bij de aanvrage moet worden over
gelegd in het in lid 1, sub c, bedoelde geval een 
afschrift van de in artikel 8A. der Octrooiwet 
bedoelde beslissing." 

Het tweede lid wordt lid 3. 
ll. Artikel 22, tweede lid, wordt gelezen 

als volgt: 
"2. De aanvra,!er is verplicht, op verzoek 

van de afdeeling binnen een aan te geven ter
mijn nog twee exemplaren van de door haar 
vastgestelde beschrjjving over te leggen." 

12. Na artikel 23, lid 2, wordt ingevoegd 
een nieuw lid 3, luidende : 

"3. De beschrijving moet nauwkeurig en 
juist gesteld zijn, zoo kort mogelijk en zonder 
nuttelooze herhalingen. Wijzigingen in den 
tekst moeten geparafeerd zjjn." 

Lid 3 wordt lid 4, waarbij in den tweeden 
zin tusschen "moet" en "datgene" ingevoegd 
wordt: ,,zooveel mogelijk". 

Lid 4 wordt lid 5 en wordt gelezen als volgt : 
"5. De beschrijving, behoorende bij een 

aanvrage om aanvullingsoctrooi en die, be
hoorende bij de nieuwe aanvrage, bedoeld in 
artikel 8A der Octrooiwet, moeten kunnen wor
den begrepen zonder raadpleging van het 
hoofdoctrooi of de oorspronkelüke aanvrage. 
De conclusies moeten, ook indien verwezen 
wordt naar het hoofdoctrooi of de oorspronke
lijke aanvrage, onafhankelijk van die verwijzing 
het voortbrengsel of de werkwijze volledig aan
duiden." 

13. Artikel 24, lid 1, tweede zin, wordt 
gelezen : 

,,Zooveel mogelijk moet worden gebruik ge
maakt van de benamingen, symbolen en af
kortingen, vastgesteld door de Internationale 
Electrotechnical Commission en door de Hoofd
commissie voor de normalisatie in Nederland, 
en voor de aanduidingen van scheikundige 
elementen en verbindingen, van de symbolen en 
de benamincren, vastgesteld door de Union 
InternationaÎe de Chimie pure et appliquée. 
Ook overigens moeten de door genoemde 

lichamen vastgestelde regelen zooveel mogelijk 
worden gevolgd." 

14. Artikel 25, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"1. Voor de beschrijving moet stevig wit 
papier van 29 tot 34 cm hoogte en 20 tot 22 cm 
breedte worden gebezigd." 

In lid 2 wordt "c.M." vervangen door "cm". 
In lid 4 wordt na "geschreven" ingevoegd 

,,of gedrukt". 
15. Artikel 26, lid 1, wordt gelezen als volgt : 
"1. Van de twee exemplaren der teekening 

moet het eene op sterk en glad wit teeken-, 
z.g. kartonpapier en het andere op goed door
schijnend calqueerlinnen of sterk calqueerpapier 
zijn aangebracht. Zoowel voor de hoofdteeke
ning als voor de bijteekening, d.i. de calque 
der hoofdteekening, moet een bladfornaat van 
21 bij 29 tot 34 cm worden gebezigd ; zoo noodig 
kan een bladformaat van 29 tot 34 bij 42 cm 
worden gebruikt." 

Artikel 26, lid 2, sub e wordt als volgt ge
lezen: 

"e. de schaal van de teekeningen zal worden 
bepaald door den graad van ingewild,eldheid 
der figuren ; zij is voldoende, wanneer een foto
grafische reproductie op twee derden der grootte 
veroorlooft de bijzonderheden zonder moeite 
te zien;" 

Artikel 26, lid 2, sub k vervalt ; sub l wordt 
sub k, waarin de woorden "bovenbedoelde 
teekens" worden vervangen door "de verwij 
zingsteekens' '. 

16. In art,ikel 27, lid 2, sub d, wordt "33 
c.M." vervangen door "29 tot 34 cm". Voor 
,,21 c.M." wordt gelezen "21 cm" . 

17. Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 
Lid 2 wordt gelezen: 
"2. De in het eerste lid bedoelde stukken 

moeten in vijfvoud worden ingediend. In geval 
in hooger beroep wordt gegaan van een aan
vrage, waaromtrent bezwaar- of verzoekschrif
ten zijn ingekomen, kunnen meer exemplaren 
worden geëischt." 

Na lid 2 wordt ingevoegd een nieuw lid 3, 
luidende: 

"3. De appellant Ïq verplicht bij de indiening 
van een memorie van grieven krachtens artikel 
24A, eerste lid, der Octrooiwet, nog twee exem
plaren van de beschrijving, waarop door de 
afdeeling een beslissing is genomen, over te 
leggen." 

Lid 3 wordt lid 4, terwijl daarvan de laatste 
zin als volgt gelezen wordt: 

"Dit antwoord moet in vijfvoud worden 
ingediend." 

18. Artikel 34 wordt gelezen als volgt : 
,,1. Op verzoek wordt: 
10. aan ieder een schriftelijke inlichting 

verstrekt van hetgeen in het openbaar gedeelte 
van het octrooiregister of van het register, 
bedoeld in artikel 15, sub b, voorkomt, te/jen 
betaling van f 1.-, indien de inlichting eén 
octrooi of octrooi-aanvrage betreft, vermeerderd 
met ten hoogste 25 cents voor ieder volgend 
octrooi of iedere volgende octrooi-aanvrage, 
waarover de inlichting gevraagd wordt. Een 
negatief bericht geldt voor een inlichting ; 

2°. aan ieder een uittreksel verstrekt uit 
het openbaar gedeelte van het octrooiregister 
of van het register, bedoeld in artikel 15, sub b 
en een gewoon of een fotografisch afschrift, ter 
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keuze van den Octrooiraad, van openbaar ge
maakte stukken en aan daarop rechthebbenden 
ook een uittreksel uit het niet openbaar gedeelte 
van het octrooiregister en een gewoon of een 
fotografisch afschrift van niet openbaar ge
maakte stukken, tegen betaling van een door 
den Voorzitter te bepalen bedrag, met een 
maximum van 50 cents voor iedere 300 letter
grepen en een minimum van f 1.-. Voor het 
verstrekken van een lichtdruk wordt daaren
boven 50 cents in rekening gebracht voor elke 
oppervlakte van 21 bij hoogstens 34 cm of 
gedeelte daarvan. Indien aan een verzoek tot 
het verstrekken van andere lichtdmkken dan 
de gebruikelijke wordt voldaan, zal het loon 
door den Voorzitter worden bepaald. 

2. Voor de afgifte van een bewijs van 
voorrang is bovendien verschuldigd een bedrag 
van f 3 ; indien van dezelfde aanvrage tegelijk 
meer dan één bewijs van voorrang gevraagd 
wordt, is het bedrag van f 3 slechts eenmaal 
verschuldigd." 

19. In artikel 37 worden de woorden 
"Koninklijk besluit van 22 September 1921 
(St,aatsblad n°. 1085)" vervangen door de 
woorden "Koninklijk besluit van 26 Juli 1932 
(Staatsb/,ad n°. 416)". 

20. Na artikel 38, lid 2, wordt ingevoegd 
een nieuw lid 3, luidende : 

"3. De Voorzitter bepaalt den prijs van het 
in het eerste lid genoemde blad." 

21. Artikel 39 wordt aangevuld als volgt: 
In I, sub /, wordt tusschen "of" en "8" 

ingevoegd : ,, bescherming ingevolge artikel" 
In I, sub g, wordt de punt vervangen door 

een punt-komma, terwijl na I, sub g, wordt 
ingevoegd : ,,h. het nummer van het hoofd. 
octrooi." 

In IV, sub e, wordt na "voorrang" ingevoegd: 
,,of bescherming". 

In V, sub c, wordt de puntkomma vervangen 
door : ,, benevens den naam van den eventueelen 
gemachtigde :" 

22. In artikel 43, sub a, wordt in de tweede 
zinsnede na "registernummer" ingevoegd : ,;van 
het hoofdoctrooi of". 

In artikel 43, sub e, wordt tusschen "of" en 
,,artikel" ingevoegd : ,,beschermi~g ingevolge". 

Onze voornoemde Ministers ZIJn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St,aatsblad §o-eplaatst en in afschrift aan den 
Raad van tate medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den lsten Augustus 1932. 
WILHELMI NA. 

De Minister va,n Ec01wmische Zaken en Arbeid, 
T. J. V ers c huur. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
( Uitgeg. 30 Aug. 1932.) 

s. 423. 

l Augustus 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Heesch van 24 J uli 1931 betreffende aan
wijzing van het terrein voor de jaarlijks 
te houden kermis in die gemeente. 

Wij WILHELl\lINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

·waterstaat van 13 November 1931, n°. 443, 
Afdeeling ,vaterstaatsrecht, en van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw, van 11 December 

1931, n° . 13209, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, tot vernietiging van het bes! uit van den 
raad der gemeente H eesch van 24 Juli 1931 
betreffende aanwijzing van het terrein voot· 
de jaarlijks te houden kermis in die gemeente ; 

Overwegende, dat ten aanz ien van genoemd 
raadsbesluit de burgemeester der gemeente 
H eesch artikel 76 der Gemeentewet heeft toe
gepast en dat dat raadsbesluit bij Ons besluit 
van 19 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 376) 
voor een jaar is geschorst; 

dat bij het raadsbesluit als plaats voor de 
jaarlijks te houden kermis in de gemeente is 
aangewezen het terrein tegenover het Raad
huis langs den openbaren Rijksweg van H int
ham naar Grave; 

dat in de laatste jaren de kermis op het
zelfde terrein werd gehouden, waarbij een 
gedeelte der kermisinrichtingen als kramen, 
tenten en dergel ij ke werden geplaatst op de 
bermen van den genoemden weg, waarvoor 
vergunning was verleend bij beschikking van 
Onzen Commissaris in de provincie Noord
Brabant van 21 Februari 1923, A, n°. 26, Ie 
afdeeling; 

dat als gevolg van deze plaatsing der in
richtingen tijdens de kermis het publiek zich 
steeds in grooten getale op den openbaren 
weg bewoog, waarvan het verkeer langs den 
weg grooten hinder ondervond; 

dat wegens het in latere jaren drukker wor
den van het verkeer langs den weg, met name 
dat van motorrijtuigen, en het in toenemende 
mate zich voordoen van ongevallen, ook van 
ernstigen aard, de Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat in de Directie Noord
Brabant namens Onzen M in ister van ,vater
staat de vorenbedoelde vergunning tot het 
plaatsen van kramen, tenten en andere ker
misinrichtingen op de bermen van den weg 
bij beschikking van 21 Novembe_1: 1~30, n° . _1 
W /109 in het belang van de vr1Jhe1d en vei
ligheid van het verkeer op dien weg heeft in
getrokken; 

dat, wanneer de kermisinrichtingen enkel 
van de bern1en zullen zijn verwijderd, doch 
overigens op hetzelfde terrein als tot dusverre 
geplaatst zullen worden, wel verwacht zal 
moeten worden, zulks in verband met de ge
ringe diepte van dat onmiddellijk langs den 
Rijksweg gelegen terrein, dat het verkeer over 
dien weg grooten hinder zal blijven onder
vinden en de veil igheid te wenschen zal over
laten; 

dat deze bezwaren niet zullen kunnen wor
den ondervangen wegens de onmogelijkheid 
om het verkeer ter plaatse t ijdens de kennis 
om te leiden; 

dat mitsdien het houden van de kermis op 
het terrein, dat bij het raadsbesluit daartoe i, 
aangewezen, met het oog op de vei ligheid zoo
wel van het doorgaand verkeer als van d~ 
bezoekers der kermis moet worden geacht te 
zijn in strijd met het algemeen belang; 

Gelet op arti kei 185 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

23 Februari 1932, n°. 22) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen iVIi 

uister van Waterstaat van 14 Juli 1932, n°. 
421, Afdeeling Waterstaatsrecht, en van On
zen Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken van 27 Juli 1932, n°. 14243 , 
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Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Genoemd besluit van den raad der gemeente 
Heesch van 24 Juli 1931 te vernietigen we
gens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den lsten Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

s. 424. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlana.sche Zaken, 
Ruys de Be erenbro uck. 

(Uitgeg. 19 Augustus_ 1932.) 

1 ,lugustus 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Departe
ment van Koloniën. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën ,an 25 Juli 1932, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 28; 

Gezien de bepalingen betreffende den Ge
neeskund igen Raad van het Departement van 
Koloniën, vastgesteld bij Ons bes] uit van 19 
Mei 1917 (Staatsblad n°. 404) , en laatstelijk 
gewijzi gd bij Ons besluit van 25 Januari 1932 
(Staatsblad n°. 16); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat met ingang van 1 J anuari 

1933 het bedrag van f 50 (vijftig gulden) ge
noemd in het tweede lid van artikel 9 van 
vorengenoemde bepalingen wordt gewijzigd in 
f 40 (veertig gulden) . 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den lsten Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 23 Augustus 1932. ) 

s. 425 . 

3 Augustus 1932. BESLUIT tot aanw1Jzrng 
overeenkomstig artikel 157 der Hooger
onderwijswet van het R.K. gymnasium 
voor meisjes te Haarlern van de "Ver
eenig ing van Vrouwen tot bevordering 
van Huiselijk Geluk" van de Congregatie 
van H eythi,ysen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
Juni 1932, n°. 6231 III, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-Onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juli 1932, n°. 8301, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en M iddel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1932 het R.K. 

gymnasium voor meisjes te Haarlem van de 
"Vereeniging van Vrouwen tot bevordering 
van Huiselijk Geluk" van de Congregatie van 
Heythuysen voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen a ls bevoegd om, met inacht
neming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studiën af te geven, dat met het getuig
schrift, in artikel 11 der Hooger-onderwijswet 
"ermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslui t, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1932. 

s. 426. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . Te r p s t r a. 
(Uitgeg . 2 September 1932.) 

4 Augustus 1932. BESLUIT, houdende na
dere bepalingen omtrent den uitvoer van 
gedistilleerd met teruggaaf of afschrijving 
van den accijns en den doorvoer van ge
distilleerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 28 Juli 1932, n°. 165, Afdee
l ing Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op artikel 97, § 3, tweede lid, der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), zooals 
dit luidt ingevolge artikel 1 der wet van 24 
December 1921 (Staatsblad n°. 1418) , en op 
artikel 2 van laatstgenoemde wet, a lsmede op 
artikel 11, tweede lid, van Ons gewijzigd be
sluit van 15 Maart 1910 (Staatsblad n°. 86); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 
10 December 1921 (Staatsblad n°. 1350) en 
in artikel 1 van Ons besluit van 2 Februari 
1922 (Staatsblad n° . 39), zooals die artikelen 
gewijzigd zijn bij artikel 1 van Ons besluit 
van 20 J anuari 1D32 (Staatsblad n°. 13), 
wordt in de plaats van " D elfzijl , Oostmahorn, 
Vliereede, Den H elder, Rotterdarn, Schiedam, 
Maassluis, Vlaardingen, Ho ek van Holland 
en Vlissingen" gelezen : 

Delfzijl, Oostmahorn, Vliereede, Den H elder, 
Arnsterdarn, Zaandam, IJmuiden, Visschers
haven te Scheveningen (burgerlijke gemeente 
's-Gravenhage), Rotterdarn, Schiedam, Maas
sluis, Vlaardingen, Hoek van H olland, Do1·
drecht, Briell e, H ellevoetsluis, Zierikzee, V ee,·e 
en Vlissingen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten September 1932. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden opgenomen. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
(Uitgeg. 26 Augustus 1932.) 
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4 Augustus 1932. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teit wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rijksbegfooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 428. 

6 Augustus 1932. BESLUIT tot opheffing van 
het expeditiekantoor Millingen en van de 
daarheen voerende heerbaan, alsmede tot 
intrekking van de aanwijzing van Groes
beek als geriefkantoor bij in- en uitvoer 
per spoor. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Financiën van 2 Augustus 1932, n°. 85, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 37, 38 en 64 der A lge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 
December 1822 (Staatsblad n°. 89); 

H ebben goedgevonden en ver taan te be
palen: 

Art. 1. Met wijziging van het Koninklijk 
be luit van 10 December 1822 (Staatsblad n°. 
50) worden opgeheven: 

1 °. als heerbaan de als zoodanig aangewe
zen groote weg van B i1n1nen (Duitschland) 
naar het kantoor Millingen; 

2°. het expeditiekantoor Millingen. 
2. Artikel 2 van het Koninklijk besluit 

van 31 J ui i 1865 (Staatsblad n° . 89) vervalt. 
3. Dit besluit treedt in werking met in

gang van 1 September 1932. 
Onze Min ister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 6den Augustus 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 19 Augustus 1932.) 

s. 429. 

9 Augustus 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van de inwerkingtreding 
van 

1 ° . de artikelen 1 tot en met 6 van de 
wet van 29 ovember 1930 (Staatsblad 
n°. 441), tot regeling van den uitvoer als
mede wijziging en aanvull ing van de bepa-
1 ingen betreffende den in- en doorvoer 
van kippen- en eendeneieren; 

2° . de artikelen I tot en met V van 
de wet van 8 April 1932 (Staatsblad n°. 
148), tot wijziging en aanvulling van de 
be pal in gen betreffende den uitvoer en den 
in- en doorvoer van kippen- en eenden
eieren· 

3°. 'het Koninklijk besluit van 30 Juli 
1932 (Staatsblad n°. 420), houdende be
palingen tot uitvoering van voornoemde 
wetten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 8 Augus
tus 1932, Directie van den Landbouw, IVde 
afdeeling, n°. 10189; 

Gelet op artikel 8 van de wet van 29 o
vember 1930 (Staatsblad n°. 441), tot rege-

• Jing van den uitvoer alsmede wijziging en 
aanvulling van de bepalingen betreffende den 
in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren, 
op artikel VIII van de wet van 8 April 1932 
(Staatsblad n°. 148) , tot wijziging en aanvul
ling van de bepalingen betreffende den uit
voer en den in- en doorvoer van kippen- en 
eendeneieren en op artikel 6 van Ons besluit 
van 30 Juli 1932 (Staatsblad n°. 420); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de bepalingen van de a r

tikelen 1 tot en met 6 van de wet van 29 
November 1930 (Staatsblad n°. 441) en de 
bepalingen van de artikelen I tot en met V 
der wet van 8 April 1932 (Staatsblad n°. 
148), betreffende den uitvoer van kippen- en 
eendeneieren, alsmede Ons besluit van 30 J uli 
1932 (Staatsblad n°. 420), houdende bepalin
gen tot uitvoering van voornoemde wetten, in 
werking treden met ingang van 15 Augustus 
1932. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 9den Augustus 1932. 

s. 430. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 12 Augustus 1932.) 

9 Augustus 1932. BESLUI'.I.', houdende wij
ziging en aanvulling van het Po tbesluit 
1925 ( taatsblad n°. 396), het Pakketpost. 
besluit (Staatsblad 1919, n°. 574) en het 
Internationaal Postbesluit 1930 ( taats
blad n°. 263) alsmede vastst,ell ing van het 
tijdstip van in we,·king treden van de wet 
van 4 Februari 1932 (Staatsblail, n°. 32 
en het bepaalde bij artikel XII, le lid, 
van de wet van 22 December 1922 (Staats
blad n°. 699). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gelet op artikel XXIII van de Wet van den 

4den Februari 1932 (Staatsblad n°. 32) en over
wegende, dat het wenschelijk is om wijziging 
te brengen in het P ostbesluit 1925 (Staat,sblad 
no. 396) en in het Pak.ketpostbesluit (Staatsblad 
1919, no. 574), zooals deze besluiten laatstelijk 
zijn gewijzigd bij Ons besluit van 3 Augustus 
1931 (Staatsblad n°. 355), alsmerle in het Inter
nation,i,al Postbesluit 1930 (Staatsblad n°. 263); 

Op de voordracht van Onzen 1inister van 
Waterstaat va.n 7 Juli 1932, n°. 2, Hoofdbestuur 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (adviPs van 
19 Juli 1932, n°. 18); 

Gezien het nader rapport va,n Onzen voor
noemden l\finister van 3 Augustus 1932, n° . l , 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te 
l:>epalen als volgt: 

Art. I. Artikel 2, § 3, laatste zin, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
gelezen: 

"Bij de vaststelling van het ver« hu!Jigde 
l:,ed,ag , ordt een gedeelt•· van een cent naar 
boven afgerond tot een geheelen cent." 

Art. II. Artikel 3 van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396) vervalt. 

Art. III. Artikel 6, § 3, van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 396) wordt gelezen: 

,.§ 3. De stukken, waarvan aanteekening 
wordt verlangd, behooren bij de aanbieding ten 
kantore vergezeld te gaan van daarvoor be
stemde, kosteloos verkrijgbare formulieren, 
waarop 7.ij door of vanwege den afzender zijn 
ingeschreven." 

Paragraaf 4, l • lid, van hetzelfde artikel 
wordt vervangen door : 

,,§ 4. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgende lid geschiedt de uitreiking van aan
geteekende stukken alleen aan den geadres
seerde persoonlijk of aan diens gemachtigde, 
tegen ontvangbewijs. 

2. B~i bezorging aan huis kunnen de gewone 
aangeteekende stukken behalve aan den ge
adresseerde of diens gemachtigde mede aan een 
volwassen huisgenoot van den geadresseerde, 
dienstpersoneel uitgezonderd, tegen ontvang
bewijs worden uitgereikt. Uitreiking aan een 
huisgenoot als vorenbedoeld vindt niet plaats, 
indien een daartoe strekkend verzoek van der> 
geadresseerde der desbetreffende stukken is 
ont,angen of door den afzender op het adres 
der stukken op in het oog loopendP wii1e is 
ge$teld. 

3. Het ontvangbewijs moet in tegenwoordig
heid van dengene, die het desbetreffende aan
geteekende stuk uitreikt, worden onderteekend. 
Kan degene, aan wien de uitreiking geschiedt, 
niet schrijven, dan moet zijn handmerk worden 
gewaarmerkt dQl)r twee getuigen, die bekend 
zijn aan dengene, die met de uitreiking van het 
stuk is belast." 

Het 2° lid van § 4 van hetzelfde artikel wordt 
genummerd "4". In genoemd lid 2 (oud) worden 
de woorden "De tot het in ontvangst nemen van 
aangeteekende stukken vereischte machtiging" 
vervangen door "Machtiging tot het in ont
vangst nemen van aangeteekende stukken". 

Het 3• lid (oud) van de onderwerpelijke para
graaf wordt gew~jzigd als volgt : 

"5. De bevoegdheid tot het in ontvangst 
nemen van gewone aangeteekende stukken en 
van aangeteekende brieven, een aangegeven 
geldswaarde van f 1000 niet te boven gaande, 
kan mede worden verleend door invulling en 
onderteekening van de machtiging, voorko
mende op de kennisgeving van aankomst van 
deze stukken.'' 

Art. IV. In artikel 12, § 2, van het Post
be~luit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt na het 
eerste lid opgenomen een nieuw lid luidende als 
volgt: 

,,2. In geval geadresseerden verlangen om, 
met uitsluiting van de gewone eorrespondentie, 
alleen de aangeteekende stukken af te balen 
of te doen afhálen aan het kantoor, hetwelk is 
aangewezen voor de bestelling van de voor hen 
bestemde stukken, kan deswegP- in de door den 
Directeur-Generaal te bepalen gevallen even-

eens een recht van f 10 per kalenderjaar worden 
geheven." 

De leden 2 en 3 van § 2 van hetzelfde artikel 
worden genummerd "3" en "4". 

fo § 2, 2• lid (oud), van hetzelfde artikel 
worden de woorden "Dit recht" vervangen 
door: 

"Het in de twee voorafgaande leden bedoelde 
recht''. 

In ~ 2, 3• lid ( oud. van het onderhavige 
artikel wordt tweemaal "bijka.ntoor met beperk
te dienstuitvoering of agentschap" gewijzigd 
in "kantoor der posterijen". 

Art. V. De paragrafen 1 en 2 van artikel 15 
van het Post-besluit 1925 (Staatsblad n°. 396) 
worden vervangen door 3 peragra.fen. luidende 
as volgt: 

,.§ 1. 1. De opening van de onbesteld ge
bleven stukken geschiedt door den ambtenaar 
bij het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, belast met het beheer va.n de 
onbestelbare stukken, daarin bijgestaan door 
een of meer door den Directeur-Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan te wijzen 
a.mbtenaren. Van den inhoud det brieven wordt 
niet verder kennis genomen dan noodig is om 
te bepalen, wie de afzender is. 

2. De brieven worden zoo mogeljjk aan de 
afzenders teruggegeven. 

§ 2. 1. Voor 1.ooveel de brie,en niet aan 
de afzenders kunnen worden teruggegeven en 

· geen geldswaardige papieren of voorwe1 pen, die 
geacht worden voor den belanghebbende waarde 
te hebben, bevatten, worden zij verscheurd en 
in balen verzameld. 

2. De balen worden verzegeld en de inhoud 
wordt later, op de wijze door den Directeur
Generaal te bepalen, na ontzegeling van de 
balen, vernietigd. 

§ 3. 1. Geldswaardige papieren en voor
werpen, d ie geacht worden voor den belang
hebbende waarde te hebben, bevonden in 
brieven die niet aan de afzenders kunnen worden 
teruggegeven, worden met de daarbij behooren
de brieven of andere stukken in een register 
irigeschreven en in een brandvrije bergplaats 
weggeborgen. De sleutels van deze bergplaats 
berusten bij den ambtenr.ar. belast met het 
beheer van de onbestelbare stukken. 

2. Na verloop van den bij de wet vastge
stelden termijn van bewaring worden de n iet . 
geldswaardige voorwerpen en stukken vernie
tigd op de wijze als bedoeld bij § 2, 2• lid, van 
dit artikel." 

De•bestaancle § 3 van hetzelfde artikel wordt 
genummerd als § 4. 

Art. V1. In artikel 1, sub a, van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) vervallen 
de woorden "het Reglement op". 

Art. VI L In artikel 5, § 1, van het Pakket
postbeslmt (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt na 
het 2• lid opgenomen een nieuw lid luidende als 
volgt: 

"3. Behoudens hetgeen hierna is bepaald 
en met uitzondering van de gevallen bedoeld in 
artikel 12, § 1, moet het port der pakketten bij 
vooruitbetaling worden voldaan. In de door 
den Directeur-Generaal der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie te bepalen gevallen, kan het 
port der pakketten, met uitzondering van die 
met aangegeven waarde, de verrekenpakketten 
en de pakketten waarvan door de afzenders 
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expresse bestelling wordt verlangd, ten la-ste 
van de geadresseerden worden gelaten met ver
plicht.ing nochtans voor de afzenders om dat 
port nader te voldoen, indien de pakketten niet 
aan de geadresseerden kunnen worden uit
gereikt." 

De nummering van de leden 3, 4 en 5 van § 1 
van genoemd artikel 5 wordt gewijzigd in 
respectievelijk 4, 5 en 6. ' 

In genoemd lid 3 (oud) wordt in plaats van 
"Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie" gelezen "Directeur-Generaal". 

Aan § ·2 van hetzelfde artikel wordt toege
voegd een nieuw lid, luidende als volgt : 

"De porten, welke niet bij vooruitbetaling zijn 
gekweten, moeten door den geadresseerde bij de 
uitreiking van de pakketten in gereed geld 
worden voldaan." 

De leden van vorengenoemde § 2 worden ge
nummerd respectievelijk als 1 en 2. 

Art. VIII. In artikel 7, § 3 van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) worden 
tusschen "verrekenpakket" en "verschuldigd" 
ingevoegd de ~oorden "bij vooruitbetaling". 

Art. IX. De opschriften van artikel 16 van 
het Postbesluit 1925 (Staal8blad n°. 396) en 
artikel 15 van het Pakketpostbesluit (Staal8-
blad 1919, n°. 574) worden vervangen ,foor: 

"Regeling bij verminderde zelfkosten of 
verhoogd rendement." 

Van de genoemde artikelen 16 en 15 wordt 
het eerste lid vervangen door : 

" l. Voor de gevallen, dat de gebruikers 
van den dienst der Posterijen, ten opzichte van 
de te hunnen behoeve te verrichten diensten, 
zoodanige voorzieningen, volgens door den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegiafie 
en Telefonie te geven voor$chriften kunnen 
treffen, dat de zelfkosten der posterijen met 
betrekking tot rleze diensl;en worden verminderd, 
dan wel volgens door den Directeur-Generaal 
te geven aanwijzingen een regeling kunnen 
treffen, waardoor het rendement van dien 
dienst wordt verhoogd, is de Directeur-Generaal 
onder goedkeuring van Onzen Minister van 
Waterstaat bevoegd vast te stellen, dat aan 
zulke gebruikers op het door hen ingevolge de 
•arieven van dit besluit verschuldi~de een be
drag in mindering wordt gebracht tot ten 
hoogste het door den Directeur-Generaal met 
betrekking tot die diensten berekende bedrag, 
waarmede de zelfkosten worden verminderd 
dan wel het rendement van den dienst wordt 
verhoogd". 

Art. X. In artikel 8, 2• lid, van het Inter
nationaal Postbesluit 1930 (Staatsblad no. 263) 
wordt in plaats van ,.driemaal" gelezen "t,vee
maal''. 

Art. XI. De wet van 4 Februari 1932 
(Staatsblad n°. 32) met uitzonderino- van het 
bepaalde bij artikel IX dier wet, het bepaalde 
bij artikel XIT, l • lid van de wet van 22 Decem
ber 1922 (Staatsblad no. 699), zoomede de be
palingen van dit besluit treden in werking met 
ingang van 1 September 1932. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
b/,ad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 9den Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 19 Aug. 1932.) 

s. 431. 

10 Augustus 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad der gemeen
te R otterdam d.d. 23 December 1931, be
treffende beroep inzake vergunning voor 
het bouwen van kassen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 8 Juli 1932, n° . 4889 M/P.B.R., afdee
ling Volksgezondheid, betreffende het besluit 
van den raad der gemeente Rotterd,am van 23 
December 1931 betreffende beroep inzake ver
gunning voor het bouwen van kassen; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Rotte1·dam in October 1931 bij ver
schillende besluiten met toepass ing van artikel 
8 van de Woningwet voorwaardelijk vergun
ning hebben verleend voor het bouwen van 
kassen, en wel telkens voor tien jaren; 

dat verzoekers tegen de termijnsbepaling 
voorzien ing hebben gevraagd bij den gemeen
teraad, maar dat dit College zich, in zijn 
vergadering van 23 December 1931, heeft ver
eenigd met het voorstel van een raad~commis
sie om aan reclamanten te doen weten, dat 
,,het de bevoegdheid mist in beroep een uit
spraak omtrent toepassing van artikel 8 der 
Woningwet te geven"; 

Overwegende, met betrekking tot de aange
haalde verklaring van den gemeenteraad: 

dat volgens artikel 7, juncto artikel 6, zes
de lid, . van de Woningwet beroep op den ge
meenteraad is toegelaten onder meer tegen 
ieder besluit van burgemeester en wethouders 
tot het voorwaardelijk verleenen van bouw
vergunning; 
- dat beroep op den raad ook openstaat waar 

het gaat om vergunnin!".', die met toepass ing 
van artikel 8 van de wet onder voorwaarden 
is verleend; 

dat toch dit artikel, door niet aan te geven 
wie de daarin bedoelde tijdelijke vergunning 
moet verleenen, kennelijk teruggrijpt op ar
tikel 6 van de wet, met dien verstande, dat 
het uitsluitend strekt tot gedeel telijke ophef
fing, met betrekking tot een bepaald soort ge
bouwen, van de in artikel 6, tweede lid , om
schreven verplichting voor het gemeentebe
stuur, om eventueel bouwvergunning te wei
geren; 

dat de verklaring mitsdien in strijd is met 
artikel 7 van de Woningwet, volgens hetwelk 
van een besluit o.m. tot het verleenen van 
voorwaardelijke vergunning beroep op den 
gemeenteraad is toegelaten; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, adv ies van 

26 Juli 1932, n°. 33; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 5 Augustus 1932, n°. 6321 M/ 
B.B.R, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad der ge

meente Rotterd,am d.d. 23 December 1931 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoe1·ing van dit beslui t, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarva n afschrift zal worden gezonden aan 1 

den Raad van State. 
Het Loo, den l0den Augustus 1932. 

' WILHELMINA. 

s. 432. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitg eg. 30 Augi,stus 1932. ) 

10 A ugustus 1932. BESLUIT tot wijziging 
van den algemeenen maatregel van be
stuur van 18 April 1932 (Staatsblad n°. 
166 ), als bedoeld in artikel III der wet 
van 18 Maart 1932 (Staatsblad n°. 104), 
houdende tijdelijke korting op de uitkee
ringen, bedoeld in artikel 3, onder b, van 
de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388) en in artikel 72 van de wet van 
17 Juni rno5 (Staatsblad n°. 210). 

Wij WILHELMI~A, enz.; 
Op de voordracht van O~z~n Minister van 

Financiën en van Onzen Mm1ster van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 21 Juli 
1932 no. 27n, afdeeling Generale Thesaurie, 
en v~n 25 Juli 1932, n°. 14653, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Augustus 1932, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Augustus 1932, n°. 198, 
afdeeling Generale Thesaurie, en van 5 Augus
tus 1932, no. 15395, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
gerekend met ingang van 22 April 1932 te 

bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 18 April 1932 

(Staatsblad n°. 166) worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht : . . . 

In artikel 16, eerste hd, en m artikel 25, 
tweede lid, wordt in de plaats van de woorden 

Binnen een maand" gelezen : ,,Binnen drie 
~aanden''. 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingan!! van den tweeden dag, volgende op dien 
zijner afkondiging. . 

Onze Ministers van Financiën en van B1nnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden __ ge
zonden aan den Raad van State, de R1Jks
comm1ssie van advies voor de gemeente
financiën en de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Min.ister van Financiën, D e Geer. 

s. 433 . 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenln:ru/,8che Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u o k. 

(Uitgeg. 26 Aug. 1932.) 

10 Augustus 1932. BESLUIT waarbij met 
intrekking van het besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106) met de sedert 
daarin gebrachte wijzigingen worden vast
gesteld: 

L. & S. 1932. 

a. het gewijzigd Algemeen Reglement 
op den Loodsdienst ; 

b. de gewijzigde Districts-Reglementen 
op den Loodsdienst in de d istricten : 

k } Eems, Terschellirw en het Vlie. 
3. Texel en IJmuiden. 
4. 
5. 
6. 

} Goedereede, Maas en Brouwershaven. 
Monden der Schelde. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van den 5 Juli 1932, IXde Afdeeling 
n°. 33; 

Gezien de Wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad no. 93), gewijzigd bij die van 6 April 1875 
(Staatsblad n°. 62) en laatstelijk bij die van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26 Juli 1932, n°. 25); _ 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 4den Augustus 1932, 
IXde Afdeeling, n° . 34; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. Met ingang van den ! sten September 

1932: 
in te trekken het bij Ons besluit van 23 Maart 

1925 (Staatsblad n°. 106) vastgesteld gewijzigd 
Algemeen Reglement op den Loodsdienst en 
de gewijzigde Bijzondere Reglementen op den 
Loodsdienst in de districten, met de bij Onze 
latere besluiten daarin gebrachte wijzigingen; 

20. Met ingang van voormelden datum, 
krachtens· art. 2 der Wet van 20 Augustus 1859 

, (Staatsblad n°. 93) vast te stell~n het bij dit 
besluit gevoegde Algemeen Reglement op den 
Loodsdienst, zoomede de Districts-Reglementen 
op den Loodsdienst in de districten : 

k } Eems, Terschelling en het Vlie ; 
3. Texel en IJmuiden; 

t } Goedereede, Maas en Brouwershaven 
6. Monden der Schelde. 
3°. Wij behouden Ons voor in den werk

kring der loodsen, als aangegeven in het Alge
meen Loodsreglement en in de Districts
Reglementen, zoodanige wijzigingen te brengen, 
als de behoefte van den dienst zal vereischen. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk met de 
daarbij behoorende Reglementen i11 het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
gezonden zal worden aan den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1932. 
. WILHELMINA. 

De Minister van De/ensie, L. N. Deck ers . 
(Uitgeg. 6 Sept. 1932.) 
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HOOFDSTUK I. 
Bestuur. 

Art. 1. Het algemeen bestuur van den 
loodsdienst wordt onder den Minister van 
Defensie uitgeoefend door den Inspecteur
Generaal van het Loodswezen, de Betonning, 
de Bebakening en de Verlichting. In de distric
ten wordt het bestuur gevoerd door Directeuren 
en onder deze door Commissarissen. 

Aan den Inspecteur-Generaal is een Inspec
teur toegevoegd. 

Bovendien is er op het meerendeel der stand
plaatsen een Ont,vanger der loodsgelden, terwijl 
op standpla:atsen waar zulks noodig is 'l.djunct
commissarissen kunnen worden geplaatst. De 
betrekking van Ontvanger der loodsgelden is 
met die van Commissaris of Adjunct-Commis
saris vereenig baar. 

De districten zijn : 
1. Eems; 
2. ~erschelling en _het Vlie; 
3. 1 p:,-rl P.n IJmmden: 
4. Goedereede eu Maaq ; 
5. Brouwershaven; 
6. Monden der Schelde. 
De districtsreglementen bepalen voor elk 

district de standplaatsen vanwaar de loods
dienst wordt uitgeoefend, de kruispost,en dei 
zeeloodsvaartuigen, den werkkring der loodsen 
en de wijze waarop de verschillende diensten 
geregeld zijn. 

Art. 2. De Commissarissen zijn, ieder voor 
zijn standplaats, belast met bet beheer van het 
materieel. 

De afgifte van behoeften aan de vaartuigen 
geschiedt op aanvragen van den schipper of 
van het hoofd der machinekamer, die de ont
vangen artikelen opbrengen in hun detail
boeken. 

De beoordeeling der noodzakelijkheid van de 
uitvoering van kleine herstellingen en voor
zieningen aan boord der in dienst zijnde vaar
tuigen, daaronder begrepen het schoonmaken 
en zoo noodig schilderen van den romp onder de 
waterlijn, berust bjj den Directeur of onder 
diens verantwoordelijkheid bij den Commis
saris ; voor meer belangrijke voorzieningen wor
den door den Directeur voorstellen ingediend 
aan den Minister van Defensie. 

Art. 3. In elk district wordt door den 
Directeur een register gehouden, waarin alle 
bij den loodsdienst van dat district aangest.elde 
personen zijn ingesuhreven met namen en voor
namen, dag en plaats van geboorte, datum van 
aanstellini:t en verdere mutatii'n, de bijzonclere 
cliensten door hen bewezen, beloouingen daar
voor ontvangen, overtredingen en daarvoor 

opgelegde straffen, eindelijk de data van ontslag 
met ontsfogreden of overlijden. 

HOOFDSTUK II. 

Jndeeling van het personeel. 
Art. 4. Het personeel van den loodsdienst 

bestaat uit : 
Loodsschippers.der 1 •, 2• en 3• klasse, 
Zeeloodsen, belast met den dienst van 

stuurman, 
Zee- en binnenloodsen, 
Hulpzee- en hulpbinnenloodsen, 
Loodskweekelingen der 1 • en 2• klasse, 
Matrozen, 
Matrozen-kok, 
Matrozen-motordrijver, 
Kwartiermeesters, 
Roeiers der l • en 2• klasse, 
Machinisten, 
Machinisten-motordrijver, 
Machinedrijvers, 
Eerste stokers, 
Tweede stokers. 
Art. 5. De loodsschippers der l• klasse 

voeren het bevel over de zeeloodsvaartuigen ; 
zij worden uit de zeeloodsen benoemd, waarbij 
voorkeur gegeven wordt aan de zeeloodsen, die 
met goed gevolg met den dienst van stuurman 
aan boord der stoomloodsvaartuigen belast 
zijn of belast zijn geweest. 

De zeeloodsen belast met den dienst van 
stuurman worden gekozen uit de bekwaamste 
zeeloodsen. 

De Joodsschippers der 2• en 3• klasse voeren 
het bevel over de overige vaartuigen van het 
Loodswezen. 

De loodsscruppers der 2• klasse worden in 
den regel benoemd uit de zeeloodsen, binnen
loodsen, hulpzceloodsen, hulpbinnenloodsen, 
loodskweekelingen der l • klasse of loodsscbip
pers der 3• klasse. 

De loodsschippers der 3• klasse worden in 
den regel benoemd uit de hulpzeeloodsen, hulp
binnenloodsen, loodskweekelingen, matrozen 
of roeiers. 

De loodsschippers der 2• en 3• klasse kunnen 
voor zoover geene geschikte personen in den 
loodsdienst aanwezig zijn, ook uit buiten het 
loodswezen staande personen worden genomen, 
in welk geval zij gekozen worden uit flinke 
varensgezellen, ervaren in hun vak, en over het 
algemeen niet ouder da n 35 jaren. 

A · t . 6. De zee- en binnenloodsen worden 
in den regel gevormd uit de loodskweekelingen. 

De loodskweekelingen der 2• klasse worden 
gekozen uit ervaren zeelieden, die den leeftijd 
bereikt hebben van 20 jaar en niet ouder mogen 
zijn dan 26 jaar. Zij moeten minstens 2 par 
buitengaats gevaren hebben, en in het bezit 
zijn van een diploma als stuurman Groote vaart. 

Bij gebleken geschiktheid worden zij, naar 
gelang der behoefte, bevorderd tot loodskweekc
ling der 1 • klasse. 

De loodskweekelingen der l • klasse moet-en 
vóór aanstelling tot dien rang verklaren of zij 
kiezen voor den zee- of voor den binnenloods
dienst ; zij worden meer bepaald voor één der 
beide diensten opgeleid en vergezelJen de lood
sen op hunne loodsreizen, wanneer hun da!lortoe 
de last wordt verstrekt. 

Zij zijn naar volgorde van dienstjaren in hun 
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rang benoemb9,ar tot hulpzeeloods of tot hulp. 
binnenloods, wanneer zij voldoen aan de ver
eischten, respectievelijk voor de betrekking van 
zee- en van binnenloods gesteld. 

De hulploodsen komen eerst tot het beloodsen 
van groote of diepgaande schepen in aanmer
king, nadat zij met kleine schepen de noodige 
ervaring opgedaan hebben en bekwaam geacht 
worden. 

Zij worden bij gebleken geschiktheid, naar 
volgorde van diensttijd, benoemd tot zee- of 
binnenloods. 

Art. 7. In de behoeften aan matrozen, 
matrozen-kok, matrozen -motordrijver, roeie1s, 
machinisten, machinisten-motordrijver, ma. 
chinedrijvers, 1 • en 2• stokers, zal worden voor. 
zien door benoeming van reeds bij het Loods
wezen, enz. of bÁi andere takken van den Staats. 
dienst werkzaam personeel, dan wel door aan
neming na een proeftijd van minstens 3 maan
den van zich daarvoor aanmeldende particuliere 
personen, ervaren in hun vak en over het al. 
gemeen niet ouder dan 35 jaren. 

Voor machinisten is het diploma B verplich
tend. 

De matrozen-kok moeten een bewijs kunnen 
overleggen, dat zij als kok aan boord van een 
zeevaartuig hebben voldaan. 

Art. 8. Alvorens tot de uitoefening van den 
dienst als loods te worden toegelaten moet aan 
de volgende vereischten worden voldaan : 

10. moeten de vaarwaters, waarop de dienst 
als loods zal worden uitgeoefend, voldoende zijn 
bevaren; 

20. moet een examen worden afgelegd, om
vattende het gebied, waarop de loodsdienst 
zal worden uitgeoefend en bestaande in : 

a. grondige kennis van : 
gronden en banken, 
loop en kracht der stroomen, en 
invloed van den wind op die stroomen; 
ligging en plaatsing van tonnen en bakens 

in en nabij de vaarwaters ; 
richting en diepte der vaarwaters en de onder 

verschillende omstandigheden te sturen koersen; 
b. grondige bekendheid met: 
de kust- en binnenlichten, lichtschepen, mist

seinen, landmerken, waterstands- en storm
seinen; 

semaphore- en kustwachtposten ; 
c. voldoende begrip van : 
de inrichting der zeekaarten, de lniswijzing 

van het kompas, eenvoudige getijberekeningen, 
het afzetten van peilingen en van het bestek ; 

d. voldoende bekendheid met : 
de besturing en behandeling van zeilschepen 

en schepen met eigen beweegkracht, de be
palingen tot het voorkomen van aanvaringen, 
de politiereglementen voor de vaarwaters en 
havens, waarop de loodsdienst zal worden uit
geoefend; 

de verplichtingen, die bij verschillende wetten 
en reglementen den loodsen zijn opgelegd ; 

e. voldoende bekendheid met : 
de Engelsche taal ; 
f. vokloende bekendheid met: 
Morse seinen. 
30, zullen meerdere proefreizen, minstens 

vier, met diepgaande schepen moeten zijn 
gedaan, onder toezicht van een der bekwaamste 
loodsen. 

Art. 9. De .examens bedoeld m artikel 8 

ONDERSCH EIDINGS-TEEKENEN voor d e Loods

vaartuigen van de verschillende Districten. 

--------------------- ---

Districtsvlag ol w imJ) el. 

Zeegaten d er monden , ,an d e Eems, van Tersch elling 
en h e t Vlie, (lste en 2de district) en zc-egaten van 
Goedereede, Maas en Brouwershaven ( 4de/5dt• dis trict) . 

Elke kleiir breed ½ kleed en ter lengte van ¼ 
van denrwimpel. 

Lang 3.40, breed 0.75 Meter. 

Zc-egaten van Texel en IJmuiden, · (3de district) en 
zeegaten der Monden , ,an de Sch elde (6de district)• 

Elke kleur 
breed 1 kleed 
en ter lengte 
van 1/ 3 der 

geheele vlag. 
Lang 2.50 Meter. 

Loodsvla« (blauwe vlag met w iftl' letter L ol met 
wit nuinmer) . 

De letter 
L of het 
nummer 

ter grootte 
van de 
halve 

breedte 
der vlag. 

Lang 3.50 Meter, breed 4 kleeden. 

Behoort bij art. 11 van het Algemeen Reglement op den 
Loodsdien;;t. 

Behoort bij Koninklijk B esluit van 10 Augustus 1932 
(Staatsblad n°. 433). 
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worden, zoo dikwijls het noodig is, na bekomen 1 

machtiging van den Minister van Defensie, 
afgenomen door een Commissie, waarvan de 
Directeur voorzitter is. In deze Commissie 
hebben steeds zitting één of meer Commissa
rissen, één of twee daartoe uit te noodigen ge
zagvoerders of oud-gezagvoerders van koop
vaardijschepen en twee of meer der bekwaamste 
loodsschippers der 1 • klasse, stuurlieden of 
loodsen. 

Het examen wordt kosteloos afgenomen. 
Art. 10. Naar gelang van de behoeften van 

den dienst kunnen ook buiten den loodsdienst 
staande personen tot loods of hulploods worden 
aangesteld, mits zij voldoen aan de vereischten 
omschreven in artikel 8. 

Zij mogen niet jonger dan 23 jaar en niet 
ouder dan 40 jaar zijn. 

Wanneer binnen den tijd van 18 maanden na 
afgelegd examen geen benoeming is gevolgd, 
kan door het loodsbestuur een nieuw examen 
worden gevorderd. 

HOOFDSTUK III. 

Onderscheidingsteekenen der loodsvaartuigen. 
Loods- nood- en andere seinen. 

Art. ll. De onderscheidingsteekenen der 
loodsvaartuigen zijn de vlag of wimpel, ter 
aanduiding van het district of de districten, 
overeenkomstig de bij dit reglement gevoegde 
teekening en voorts : 

a. voor zeilvaartuigen met of zonder motor : 
de naam der standplaats of van het district, 

zoo mogelijk voluit, met het nummer van het 
vaartuia of het woord : ,,Loodswezen" in één 
of meer der zeilen en op het achterste gedeelte 
van het vaartuig ; 

b. voor stoom- en 1notorvaartuigen : 
het nummer van het vaartuig aan weerszijden 

op den boeg. 
Bovendien voeren, toonen of geven de loods

vaartuigen, zoolang er loodsdienst kan worden 
verricht: 

a. bij dag de loodsvlag, zijnde een blauwe 
vlag met een witte letter L of het nummer van 
het vaartuig in witte cijfers, geheschen van top ; 

b. d P,s nachts de lichten als ÎT' art. 8 van de 
"Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen 
op zee" 1 afzonderlijk voor zeil- en stoomloods
vaartuigen is voorgeschreven ; 

1 Artikel 8 van de "Bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee" luidt als volgt : 

Voeren van lichten 
door loodsvaartuigen, 
al dan niet op hun 
kruisstation varende. 

Loodsvaartuigen op hun kruisstation voeren, 
zoolang er loodsdienst verricht kan worden, in 
plaats van de lichten voor andere schepen voor
geschreven, aan den top van den mast een hel
der wit licht, dat rondom zichtbaar is ; boven
dien moeten zij bij tusschenpoozen van niet 
langer dan 15 minuten een stakellicht (flare-up 
light) of meer zoodanige lichten toonen. 

,vanneer loodsvaartuigen, die varende zijn, 
op korten afstand andere vaartuigen naderen 
of door andere vaartuigen genaderd \\Orden, 
moeten zij de aangestoken en tot gebrmk gereed 
zijnde zijdelichten bij korte tusscbenpoozen 

tóonen, om de richting aan te geven, waarin 
zij sturen ; het groene licht mag evenwel niet 

c. bij mist of nevelachtig weer doen de stoom
loocl.svaa.;tuigen daarbij tevens het voor hen in 
bedoeld artikel voorgeschreven geluidsein hoo
ren. 

Het vaartuig, voor inspectie gebezigd, voert 
van top de districtsvlag of -wimpel overeen
komstig de daarvan bij dit reglement gevoegde 
teekening, waarin het woord "Inspectie" in 
witte letters is gesteld, buiten het gedeelte van 
de vlag of van den wimpel,dat deNederlandsche 
vlag voorstelt. 

Art. 12. In zee of ter reede wordt het ver
langen om een loods kenbaar gemaakt door de 
onderstaande seinen, afzonderlijk of gezamenlijk 
gedaan, welke seinen overdag moeten blijven 
waaien en des nachts herhaald moeten worden, 
totdat de loods aan boord of contra-sein ont
vangen is. 

a. bij dag: 
1°. de na.tionale vlag, omgeven door een 

witten rand ter breedte van een vijfde van die 
vlag, aan den voortop geheschen ; 

aan bakboordszijde en het roode licht niet aan 
stuurboordszijde zichtbaar zijn. 

Loodsvaartuigen die langsz\1 van een vaartuig 
moeten gaan om een loods af te geven, mogen 
het witte licht toonen, inplaats van het aan den 
top van den mast te voeren en mogen in plaats 
van de gekleurde zijdelichten gereed te houden 
(zeilvaartuigen) of te voeren (stoomvaartuigen) 
een lantaarn tot gebruik gereed houden met 
een groen glas aan de eene en een rood glas aan 
de andere zijde, om die te gebruiken als voor de 
zijdelichten boven bepaald. 

Stoomloodsvaartuigen ten gebruike der door 
bevoegde autoriteiten aangestelde loodsen, 
moeten op hun kruisstation loodsdienst kun
nende verrichten en niet ten anker liggende, 
behalve de lichten voor alle loodsvaartuigen 
voorgeschreven, op een afstand van 2,4 meter 
onder het in het eerste lid van dit artikel ge
noemde witte licht een rood licht voeren, dat 
rondom en ten minste op 2 zeemijlen moet zicht
baar zijn ; zij voeren bovendien de voor varende 
schepen voorgeschreven gekleurde zijdelichten. 

Stoomloodsvaartuigen, op hun kruisstation 
ten anker liggende en loodsdienst kunnende 
verrichten, voeren behalve de lichten voor alle 
loodsvaartuigen voorgeschreven, het roode 
licht, doch niet de gekleurde zijdelicbten . 

Loodsvaartuigen, niet op bun kruisstation 
:vertoevende, of aldaar zijnde, geen loodsdienst 
kunnende verrichten, moeten dezelfde lichten 
voeren als andere vaartuigen van bun tonnen
maat. 

Stoomloodsvaartuigen, op hun kruisstation 
loodsdienst kunnende verrichten, moeten in
geval van mist of nevelachtig weder, indien het 
sneeuwt of bi.i zware regenbuien, met tusschen
poozen van ten hoogste twee minuten doen 
hooren één langen stoot op de sirene, gevolgd 
na ééne secunde door een langen stoot op de 
stoomfluit en wederom na ééne secunde door 
een langen stoot op de sirene. 

Niet op hun kruisstation vertoevende of, 
aldaar zijnde, geen loodsdienst kuonende ver
richten, moeten zij de seinen doen als voor 
andere stoomschepen voorgeschreven. 
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20. het loodssein P. T. van het Internationaal 
Seinboek; 

30. vla.g S van het Internationaal Seinboek 
met of zonder den onderscheidingswimpel er 
boven; 

4°. het afstandssein, bestaande uit een 
kegel met den top naar boven, boven welken 
twee ballen of voorwerpen, die op ballen ge
lijken, zijn geheschen ; 

b. bij nacht : 
1°. een pyrotechnisch licht, bekend onder 

den naam van "blauw licht", dat met tusschen
poozen van 15 minuten getoond wordt ; 

20. een helder wit licht, telkenmale gedu
rende den tijd van één minuut (duvel, flap) 
met korte of herhaalde tusschenpoozen getoond 
even boven de verschansing. 

Voor aanvullende bepalingen op deze voor
schriften, zie de desbetreffende artikelen in de 
districtsreglementen. 

Voor zoover Nederlandsche loodsen in het 
Engelsche kanaal gestationneerd zijn, kunnen 
schepen zich aldaar van eenen loods voorzien 
door een der navolgende seinen : 

a. bij dag: 
het hijschen van het naamsein der haven van 

bestemming uit het Internationaal Seinboek ; 
b. bij nacht : 
1°. Voor de zeegaten van Texel en IJmuiden 

twee lichten verticaal onder elkaar, het boven
ste rood, het onderste wit ; 

2°. voor de zeegaten van Maas, Goeree en 
Brouwershaven twee witte lichten, verticaal 
onder elkaar ; 

3°. voor de zeegaten der Schelde drie lichten 
verticaal onder elkaar, het bovenste rood ; de 
beide anderen wit. 

Het betrokken loodsvaartuig toont bij nacht 
gelijk sein als contrasein. 

Art. 13. Noodseinen zijn, afzonderlijk of 
gezamenlijk : 

a. bij dag: 
1°. kanonschoten of eenig ander ontplof

fingssein met tusschenpoozen van ongeveer eene 
minuut; 

2°. het noodsein N.O. van het Internationaal 
Seinboek; 

3°. het afstandssein, bestaande uit een vier
kante vlag, boven of onder welke een bal of 
een voorwerp dat op een bal gelijkt, is geheschen; 

• 4°. het afstandssein, bestaande uit een 
kegel met den top naar boven, boven of onder 
welken een bal of een voorwerp, dat op een bal 
gel~jkt, is geheschen ; 

5°. een aangehouden toon met eenig mist
sein werktuig ; 

6°. het sein ... - - - . . . (S. 0. S.) met 
korte tusschenpoozen herhaald en gevolgd door 
de noodige aanwijzingen, een en ander door 
middel van draadlooze telegrafie; 

7°. het luiden van de scheepsklok; 
b. bij nacht : 
1°. kanonschoten of eenig ander ontplof

fingssein met tusschenpoozen van ongeveer 
eene minuut; 

2°. vla=en boven het schip (als van een 
brandend teervat, olievat, enz.); 

3°. vuurpijlen of lichtkogels, die sterren uit
werpen, onverschillig van welke kleur of in
richting, die één voor één met korte tusschen
poozen worden ontstoken ; 

4°. een aangehouden toon met eenig mist
seinwerktuig ; 

50. het sein . .. - - - . .. (S. 0. S.) met 
korte tusschenpoozen herhaald en gevolgd door 
de noodige aanwijzingen, een en ander door 
middel van draadlooze telegrafie ; 

60. het luiden van de scheepsklok. 
De Nederlandsche l ichttorens, welke nood

seinen hebben opgemerkt, doen hierop contra
sein, hetwelk des nachts bestaat uit : 

1°. één vuurpijl, als bewijs dat het in nood 
verkeerend schip is opgemerkt ; 

20. twee vuurpijlen, één minuut na elkander, 
ter kennisgeving, dat in verband met weer en 
wind aan het schip hulp zal worden verleend. 

Ook door reddingbootstations, niet in de 
nabijheid van lichttorens gelegen, worden deze 
seinen gedaan. 

Art. 14. Ten teeken voor in zicht komende 
loodsvaartuigen, dat eenig uit zee komend 
schip reeds van eenen loods voorzien is, moet 
tijdig vlag P van het Internationaal Seinboek 
geheschen worden onder de natievlag of op 
eene andere goed zichtbare plaats, doch niet 
van top. 

De gezagvoerder is verplicht aan het verzoek 
van den loods tot het doen hijschen dier vlag 
te voldoen. 

Art . 15. Een uit zee komend schip, dat aan 
een gezondheidsonderzoek moet worden onder
worpen, toont indien daartoe aanleiding be
staat over da(] van top een da>Lrvoor aan
gewezen vlag of bij gebreke van die vlag, de 
n~~ievlag op eene zichtbare plaats uit het 
voorwant; 

des nachts twee witte lichten horizontaal 
naast elkaar, op eenen onderlingen afstand van 
minstens 18 d.M., rondom zichtbaar op eenen 
afstand van ten minste 2 zeemijlen. · 

De loods zal er op toezien, dat aan dit voor
schrift de hand worde gehouden. 

HOOFDSTUK IV. 

Dienstvoorschri /ten. 
Art. 16. In de navolgende bepalingen wordt 

verstaan onder : 
a. .Minister : de Minister van Defensie ; 
b. Inspecteur-Generaal: de persoon belast 

met de betrekking van Inspecteur-Generaal 
van het Loodswezen, de Betonning, de Bebake
ning en de Verlichting; 

c. Directeur: de persoon, belast met, de be
trekking van Directeur van het Loodswezen, 
enz. in het betrokken district ; 

d. Commissaris : de persoon, belast met de 
betrekking van Commissaris van het Loods
wezen, enz. van de betrokken standplaats; 

e. loodsschippers : degenen die met het bevel 
over een vaartuig van het Loodswezen zijn 
belast; 

/. loodsen: de zeeloodsen, belast met den 
dienst van stuurman, de zeeloodsen, de binnen
loodsen, zoomede de hulpzee- en hulpbinnen
loodsen ; voor zoover de beide laatste catego-

, rieën betreft alléén, indien zij tot het beloodsen 
van eenig schip zijn aangewezen; 

g. loodspersoneel : het personeel, genoemd 
in artikel 4 ; 

h. gezagvoerders : degenen die met het gezag 
over het geloodste of te loodsen schip zijn 
belast. 
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Art. 17. Aan boord der loodsvaartuigen 
doen de loodsen desgevorderd wacht en andere 
diensten, benevens alle werkzaamheden, welke 
door het bevoegde gezag noodig geacht worden. 

De hulploodsen doen zoo noodig aldaar den 
dienst met de loodskweekelingen en matrozen. 

Art. 18. De loodsschippers zullen de vaar
waters geregeld peilen en onderzoeken, waart-oe 
zij bij het bekruisen der kust en bij het bevaren 
der verschillende vaarwaters een veelvuldig 
gebruik van het lood doen maken, in het bij
zonder na storm en hooge vloeden. 

De loodsschippers en loodsen geven acht op 
de Juiste ligging der lichtboeien, tonnen en 
bakens. :,.oo zij mochten bespe!!ren, dat licht
boeien, tonnen of bakens zijn vermist of ver
dreven, geven zij daarvan dadelijk kennis aan 
den Commissaris ter standplaats van aankomst. 

Eveneens zullen zij hunne aandacht vestigen 
op de hust- en andere lichten en landmerken 
en van opgemerkte bijzondeiheden rapporteeren. 

Art. 19. Het is aan het loodepersoneel ver
boden heimelijk passagiers of goederen te ver
voeren en in het bijzonder zich aan smokkelarij 
schuldig te maken. 

Art. 20. Het loodsen van schepen geschiedt 
bij beurten, waarvan de regeling berust : op de 
standplarts bij den Commissaris, op de loods
vaa tuigen hij den loodsschipper. 

Van den dienst op toerbeurt mag alleen om 
bijzondere redenen door Directeur, Commissaris 
of Loodsschipper worden afgeweken. 

Art. 21. Aan boord van in geregelden dienst 
varende schepen kunnen, op verzoek der be
trokken onderneming vaste loodsen geplaatst 
worden. 

Indien die loods uitsluitend voor beloodsing 
van schepen dier onderneming gebruikt wordt, 
is voor hem op de dagen dat er niet geloodst 
wordt, eene vergoeding van tien gulden ver
schuldigd. 

Deze buiten de gewone beurtregeling vallende 
loodsen kunnen worden afgewisseld op zoo
d -i,nige tijden, als de Directeur noodig oordeelt. 

Art. 22. Op verzoek van den gezagvoerder 
en bij ontstentenis of niet tijdige aanwezigheid 
van een daartoe bestemden gemeentelijken 
havenloods, zal de loods den gezagvoerder 
assisteeren bij het varen van en naar de lig
plaats in de haven. 

Voor deze hulpverleening kan eene vergoeding 
worden vastgesteld, waarvan het bedrag door 
den Minister, in verband met plaatselijke om
standigheden. bepaald wordt. 

Art. 23. Voor den binnenloodsdienst wordt, 
bij gelijktijdige aankomat van meerdere sche
pen, dat schip het eerst van eenen loods voor
zien, hetwelk het eerst binnen de daarvoor be: 
paalde merken komt. 

Inlichtingen omtrent de plaats dezer merken 
ku nnen ten loodskantore bekomen worden. 

Art. 24. Bij de districtsreglementen worden, 
voor zoover voldoende stabiliteit zulks mogelijk 
maakt, voor de kruisposten de plaatsen bepaald, 
waar de loodsvaartuigen zich zooveel mogelijk 
moeten ophouden . 

Art. 25. Behalve voor den kustloodsdienst, 
kunnen er ook loodsvaartuigen met loodsen aan 
boord worden aangewezen om te kruisen als 
één of meer vooruitgezette posten. 

Naar gelang van de behoeften van de scheep
vaart wordt door den Minister bepaald, óf 

instelling van zulk een post zal geschieden, 
waar die dan gestationneerd zal worden en 
voor welke zeegaten er loodsen aan boord zullen 
zijn. 

Art. 26. Wanneer een loods op grooteren 
afstand van het zeegat van bestemming, dan 
dien van den voor dat gat aangewezen kruis
post, op eenig schip overgaat, zal hij bij de vaart 
door de Noordzee den gezagvoerder met zijnen 
raad ten dienste staan. 

Den loodsen wordt nadrukkelijk aanbevolen 
om bij de vaart door de Noordzee de gezag
voerders te wijzen op de noodzakelijkheid om 
bij slecht zicht het lood gaande te houden, als 
controle op het gegist bestek. 

Art. 27. De op eenigen post kruisende 
loodsvaartuigen, mogen niet dan op bepaalde 
tijden binnenkomen, tenzij door nood gedwon
gen of inpeval zij al hunne loodsen hebben af
gegeven. 

Zoodra de redenen, welke tot binnenloopen 
noopten, hebben opg,ehouden te bestaan, zal 
weder zee gekozen worden. 

Art. 28. De loodsschipper is bevoegd om 
eenig schip eenen loods te weigeren, indien de 
veiligheid van het loodsvaartuig het onraad
zaam maakt de bemanning nog verder te ver
miné'eren of indien de omstandigheden van 
wind en zee zoodanig zijn, dat aan de over
brenging van den loods te veel gevaar zou zijn 
verbonden. 

De loodsschipper is gerecht.igd eenig schip, 
waaraan geen loods kan worden afgegeven, vóó1 
te stoomen en kan daarbij één zijner manschap
pen op zoodanig schip doen overgaan, als dit 
zonder bezwaar kan geschieden. 

Bij dit vóórstoomen worden de vlag of de 
lichten ~evoerd, welke gevoerd . behooren te 
worden, zoolang er loodsdienst kan worden ver
richt. 

Art. 29. Een loods, na volbrachte loodsreis 
op eene standplaats aankomende, zal zich 
dadelijk bij den Commissaris aldaar aanmelden 
of zich gedragen naar de bepalingen, dienaan
gaande rloor het plaatselijk loodsbestuur va~t
gesteld . 

Loodsen na volbrachte loodsreis op een andere 
standplaats aankomende, kunnen door den 
Commissaris dier standplaats gebezigd worden 
tot het terugloodsen van schepen na.ar hunne 
eigen standplaats, dan wel naar p laatsen in 
dezelfde richting of naar zee, mits de dien9t op 
hun eigen standplaats daardoor geen nadeel lijdt. 

In geval van groote drukte op ee'.ne stand
plaats worden, op aanvrage van den Commissa
ris, op andere standplaatsen beschikbare lood
sen dadelijk derwaarts gezonden. 

Art. 30. De loodsen en hulploodsen moeten, 
wanneer zij tot het beloodsen van schepen zijn 
aangewezen, voorzien zijn van hunne akte van 
benoeming en van de loodswet met bijbehoo
rende reglementen . 

Art. 31. Wegens de ontvangst van loods
en andere gelden wordt aan den belanghebbende 
" uitantie uitgereikt. 
• Art. 32. De kantoren van de Commissa
rissen van het Loodswezen en van de Ontvan
gers der Loodsgelden zijn geopend op de door 
den Directeur voor elke standplaats afzonderlijk 
vastgestelde of vast te stellen tijden, met, dien 
verstande, dat de kantoren op werkdagen ten 
minste van 8 u 30- 12 u v.m. en van 1 u 30-
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5 u n.m. geopend zullen zijn. Op ieder kantoor 
zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent de tijden, 
waarop het opengesteld is. 

Indien buiten de vastgestelde kantooruren 
een loods besteld wordt, komen de extra-kosten 
van het aan boord brengen van dien loode voor 
rekening van den gezagvoerder, onverminderd 
de ingevolge art. 4 7 verschulcligde vergoeding. 

Art. 33. De opneming van den diepgang, 
waarnaar loodsgeld betaald moet worden, 
geschiedt kosteloos en in tegenwoorcligheid van 
den gezagvoerder o{ zijnen verva-nger, door den 
loods of door eenen anderen, door het loods
bestuur ter plaatse, daartoe aangewezen per
soon. 

HOOFDSTUK V. 

Verleenen van hulp aan in nood verkeerende 
schepen. 

Art. 34. Het loodspersoneel zal zooveel 
doenlijk hulp verleenen aan schepen, die in 
nood of gevaar verkeeren, met dien verstande, 
dat de uitoefening van den loodsdienst niet 
benadeeld mag worden, indien door andere in 
de buurt I.ijnde schepen voldoende hulp wordt 
verleend. 

De voor het bewijzen van buitengewone 
hulp verschuldigde belooning wordt zooveel 
doenlijk in der minne tusschen partijen geregeld 
door tusschenkomst van den Directeur en overi
gens hieromtrent, zoomede ten aanzien van 
zeedriften of ve.rlaten gevonden schepen, ge
handeld naar de bepalingen van het Wetboek 
van Koophandel. 

Art. 35. Indien eenig schi]) in nood verkeert 
is bet loodspersoneel verplicht zich op bekomen 
order of op eigen initiatief met zijne vaartuigen 
derwaarts te begeven en hulp te verleenen, voor 
zooverre deze gewenscht en mogelijk. geacht 
wordt,. 

A.rt. 36. Het loodspersoneel zal, onder welk 
voorwendsel ook, niet aan boord van eenig 
schip, al ware het in nood, komen tegen den 
wil van den gezagvoerder of van de R.an boord 
gebleven schepelinl!en. 

.londer de uitdrukkelijke toestemming van 
den gezagvoerder of van de aan boord over
gebleven schepelin/:(en zal het, personeel niet de 
handen slaan aan masten, touwen of ander 
takelwerk, of zich dienaangaande eenig gezag 
aanmatigen, al ware het schip gestrand of met 
water bezet. Evenmin zal bet personeel zich 
veroorloven zonder bovengenoemde toestem
ming luiken open te breken en goederen te 
lossen of te vervoeren. 

Art. 37. Indien een schip gedurende de 
loodsreis aan den grond geraakt en door hulp 
van anderen weder vlot gebracht wordt en 
voor die hulp eene belooning wordt toegekend, 
mag de loods, die het schip beloodst heeft, 
onder geen voorwendsel in dat hulploon deelen. 

HOOFDSTUK VI. 

Verplichtingen van den gezagvoerder. 
Art. 38. In havens of dokken moet de ge

zagvoerder, die eenen loods verlanll't, daartoe 
t\idig aanvrage doen op het loodskantoor ter 
plaatse, met vermelding van het tijdstip, waarop 
de loods verlangd wordt. 

In zee of ter reede moet het verlangen om te 

1 worden geloodst kevbaar gemaakt worden door 
een der seinen, bedoeld in artikel 12. 

Art. 39. Voor binnenlood~reizen, aanvan
gende van havens niet onder de loodsstand
plaatsen OJ?genomen, moet de gezagvoerder, 
wanneer hiJ eenen binnenloods begeert, clien 
intijds op de daarvoor het meest in aanmerking 
komende standplaats aanvragen ; aan deze 
aanvrage zal, indien eenigszins mogelijk, ge
volg worden gegeven. 

De reiskosten van die standplaats naar het 
schip en, in1.ien de loods ontscheept wordt op 
eene plaats gelegen buiten zjjn district, ook die 
van de terugreis naar de standplaats, worden 
door den gezagvoerder aan den loods vergoed, 
overeenkomst,ig de bestaande of nog vast te 
stellen tarieven. 

Art. 40. Wanneer een loods ontscheept 
wordt op een plaats gelegen buiten zijn district, 
anders dan in het geval bedoeld in artikel 39, 
2• alinea, is de gezagvoerder eveneens ver
plicht hem de reiskosten voor de terugreis naar 
zijn standplaats te vergoeden, overeenkomstig 
de bestaande of nog vast te stellen tarieven. 

Art. 41. De gezagvoerder van een in een 
binnen- of buitenlandsche haven liggend schip, 
die aldaar eenen zeeloods aan boord wenscht te 
nemen voor eene andere (Nederlandsche) haven, 
in plaats van zulks te doen ter hoogte van het 
betrnkken zeegat, moet dien loods int,ijds aan
vragen aan den Directeur onder wiens district 
de laatstgenoemde havt>n ressorteert ; aan deze 
aanvrage zal, zoo mogelijk, ge,olg worden ge
geven. 

Behalve de reiskosten van den loods over
eenkomstig de bestaande of nog vast te stellen 
tarieven, is alsdan eene vergoecling verschulcligd 
als bepaald in artikel 4 7. 

Art. 42. Niet meer dan één loods mag aan 
boord van een schip om het te loodsen overgaan, 
tenzij de gezagvoerder, ter meerdere zekerheid 
eenen tweeden loods begeerde. Die begeerte 
des ~ezagvoerders moet bij geschrifte blijken. 

Die tweede loods kan niet verstrekt worden 
door de loodsvaartuigen, bedoeld in artikel $. 

Art. 43. Met uitzondering van die stand
plaatsen, alwaar in het aan boord brengen en 
van boord afhalen der loodsen vanwege het 
loodsbestuur wordt voorzien, zijn de gezag
voerders verplicht den loods van den wal te 
doen afhalen en na volbrachte loodsreis weder 
aan wal te doen brengen. 

De naar zee g,i.ande schepen zetten hunnen 
loods af op het buitengaats kruisende loods
vaa.rtuig dan wel op het hen vergezellende of 
voorafgegane loodsafhaalvaartuig. 

Indien het zich - door r.1w weer of andere 
omstandigheden - laat aanzien, dat buiten
gaats ontscheping van den loods onmogelijk 
zal zijn, zal, zoo mogelijk, binnengaats gelegen
heid tot ontscheping geboden worden. 

Art. 44. De gezagvoerder is verplicht den 
loods de inlichtingen te verstrekken, welke 
deze ingevolge de artikelen 55, 56 en 57 moet 
vragen. Hij behoort de naar aanleiding dier 
inlichtingen door den loods gegeven aanwij
zingen op te volgen. 

De gezagvoerder is verplicht te zorgen, dat 
op de reeden en in de zeegaten, rivieren of 
havens geen ballast, olie, gruis van steenkolen 
of asch over boord geworpen wordt en da,t, diep
lood en ankers voor gebruik gereed zijn. 
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De loods zal den gezagvoerder op deze ver
plichtingen wijzen, en indien zij niet worden 
nagekomen, daarvan zoo spoedig mogelijk 
kennis geven aan het loodsbestuur ter plaatse 
van aankomst. 

Art. 45. Na volbrachte loodsreis moet de 
gezagvoerder het hem door den loods aan te 
bieden certificaat, ten bew~jze, dat het schip 
naar behooren is geloodst, invullen en onder
teekenen. 

Indien naar de meening van den gezagvoerder 
het schip niet naar behooren is geloodst, of de 
loods niet tijdig heeft gewaarschuwd, dat van 
het dieplood gebruik moest worden gemaakt, 
moet de gezagvoerder daarvan in het certificaat 
melding maken. 

Mocht tijdens de loodsreis eenig ongeval 
hebben plaats gehad, dan zai den gezagvoerder 
gevraagd worden hiervan melding te maken op 
het loodscertificaat of bij afzonderlijk schrijven. 

De loodscertificaten worden, naar de biJ dit 
Reglement gevoegde modellen, in de "èder
landsche, &ngelsche, Fransche en Hoogduitsche 
talen gedrukt. 

Art. 46. De gezagvoerder ie verplicht om 
zoolang de Joods aan boord verblijft, hem koste
loos van behoorlijke voeding en van eene be
hoorlijke slaapplaats te voorzien. 

Hij - zoomede de andere opvarenden - zijn 
gehouden zich jegens den loods beleefd en be
hoorlijk te gedragen. 

De loods kan er aanspraak op maken, dat 
hem tussclien 7 u. en 9 u. des voormidda.gs een 
ontbijt, tusschen 12 u. en 2 u. des namiddags 
een middagmaal en tusschen 6 u. en 8 u. des 
avonds een avondmaal wordt verstrekt. 

Indien zulks n,oor omstancliiheden onmogelijk 
is of nagelaten wordt, zal eten loods door of 
vanwege den gezagvoerder een voedinggeld 
worden uitgekeerd ten bedrage van f 1 wegens 
het gemis van ontbijt, van { 2 voor het middag
maal en van f 1 voor het avondmaal. 

Art. 47. Behalve de in de loodswet vast
gestelde loodsgelden en c.q. de in de artikelen 
21, 32, 39, 40, 41 en 46 bedoelde kosten, zijn 
de gezagvoerders in de navolgende gevallen de 
daarbij genoemde vergoedingen verschuldigd : 

1°. in het geval een loo is is aangevraagd 
of nlt volbrachte loodsreis is aangehouden tot 
het uitbrengen van ankers, touwen of kettingen ; 
het vertuien ; het verwisselen van anker- of 
ligplaats en andere voor de veiligheid van het 
schip noodige diensten, eene vergoeding van 
f 5 voor elke 2 uren of gedeelte daarvan, dat 
men hiertoe over eenen loods beschikt, tot een 
maximum. van tien gulden per etmaal ; 

2°. in het geval de aanvrage om een loods 
ten loodskantore gedaan wordt op een tijdstip 
buiten de kantooruren of in het geval een aan
gevraagde loods onverrichterzake moet terug
keeren, hetzij omdat de reis niet doo1gaa.t, hetzij 
omdat het schip, vóórdat de loods aan boord 
kon zijn, reeds vertrok.ken was, zonder de komst 
van den loods af te wachten, eene vergoeding 
van f fi; 

3°. in het geval een schip de reis niet aan
vangt of voortzet binnen een tijdsduur van 
2 uren na het oogenblik, waarop de loods aan 
boord moest ziju, ofschoon weder, wind of getij 
zulks niet beletten, eene vergoeding van f 5 
voor elke 2 uur of gedeelte daarvan, volgende 

op de eerste 2 uur, tot een maximum van f 10 
per etmaal en van f 10 voor elk volgend etmaal 
of gedeelte daarvan, indien de loods wordt 
aangehouden ; 

4°. in het geval een schip gedurende de 
loodsreis zonder schuld van den loods is vast
geraakt, schade bekomt of veroorzaakt, waar
door de reis niet kan worden voortgezet of 
meer dan 2 uren oponthoud ondervindt, eene 
vergoeding van f 5 voor een oponthoud van 
2-12 uren en van f 5 ,oor elke volgende 12 uren 
of gedeelte daarvan; 

5°. in het geva.l een schip gedurende de 
loodsreis, onafhankelijk van den wil van den 
loods, voor de doorvaart van bruggen of sluizen 
enz. alsmede ~ot het innemen of afgeven van 
paseagiers 0f goederen wordt opgehouden ge
durende meer dan 2 uren, eene vergoeding van 
f 5 voor een oponthoud van 2-12 uren en van 
f 5 voor elke volgende 12 uren of gedeelte daar
van· 

6°'. in het geval een loods na volbrachte 
loodsreis aan boord wordt gehouden om nader 
over hem te kunnen beschikken, eene, vergoeding 
van f 5 voor elke 2 uren of gedeelte daarvan tot 
een maximum van f 10 per etmaal en van f 10 
voor elk volgend etmaal of gedeelte daarvan ; 

7°. in het geval een loods verplicht is te 
blijven aan boord van een schip, waarvan de 
gemeenschap met den wal verbroken is op 
grond van de wet van 28 Maart 1877 tot wering 
van besmetting door uit zee komende schepen 
(Staatsblad n°. 33), waarvan de tekst laatstelijk 
is bekendgemaakt bij besluit van 24 September 
1915 (Staatsblad n°. 405), zoomede in het geval 
een loods tengevolge van zijne komst aan boord 
van een besmet schip in eene observatie- of 
ziekeninrichting aan den wal is opgenomen 
moeten worden, eene vergoeding van f 10 voor 
een tijdvak van 6-24 uur en van f 10 voor elk 
volgend etmaal of gedeelte daarvan, dat de 
loods aldus aan zijnen werkkring onttrok.ken 
wordt; 

8°. in het geval de loods niet wordt ont
scheept, maar door den gezagvoerder naar zee 
wordt meegenomen onverminderd de kosten 
der ontscheping en clie van zijn terugreis, eene 
vergoeding van f 10 per etmaal of gedeelte 
daarvan, te rekenen van het oogenblik van ver
laten van het betrok.ken zeegat tot dat van 
terugkeer van den loods op zijne standplR.ats. 

Blijkt later na onderzoek door het loods
bestuur, clat de loods door force-maieure naar 
zee is medegenomen en op geen der in zee zijnde 
Nederlandsche loodsvaartuigen is kunnen wor
den afgezet, dan zallen de hier bedoelde ver
goeding, reis- en verblijfkosten door het Rijk 
worden gerestitueerd ; 

9°. in de gevallen bedoeld in artikel 41, 
onverminderd de reiskosten van den loods, 
eene vergoeding van f 10 per etmaal of gedeelte 
daarvan, te rekenen van het oogenblik, waarop 
de loods zijn standplaats heeft verlaten, tot 
dat, waarop het door hem beloodste schip 
gekomen is ter plaatse waar het (indien het 
geen loods naar elders ontboden had) in nor
male omstandigheden eenen loods aan boord 
had kunnen nemen. 

Waar in dit artikel gesproken wordt van een 
etmaal, is becloeld een tijdvak van 24 uur, 
ongeacht den aanvang. 
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HOOFDSTUK VII. 

Verplichtingen van den loodsschipper. 

Art. 48. De loodsschipper is verantwoorde
lijk voor zijn loodsvaartuig met inventaris. 

Hij moet voor het goed onderhoud en zuinig 
beheer van een en ander waken en wanneer er 
voorziening van behoeften of reparatie vereischt 
wordt, daarvan dadelijk kennis geven aan den 
Commissaris. 

Hij moet zorgen, dat zijn loodsvaartuig altijd 
voor den dienst gereed en er voor den bepaalden 
kruistijd voldoende proviand aan boord is. 

Hij is gehouden de orde en tucht aan boord 
van het door hem gevoerde loodsvaartuig te 
handhaven en van alle te zijner kennis gekomen 
overtredingen van de Reglementen op den 
Loodsdienst, gepleegd door een of meer der 
opvarenden, te rapporteeren aan den Commis
saris. 

Hij is bevoegd den aan boord van zijn vaar
tuig aanwezigen loodsen zoo noodig diensten 
en werkzaamheden op te dragen, waarbij hij 
er rekening mede moet houden, dat aan de voor 
beloodsing aan de beurt zijnde loodsen zoo min 
mogelijk diensten worden opgedragen, welke 
hunne geschiktheid voor hunne eigenlijke taak 
ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. 

Art. 49. De loodsschipper is verplicht, op 
den eed of de belofte bij den aanvang zijner 
loodsmansbediening afgelegd, aan boord der 
loodsvaartuigen, omstandig en naar waarheid 
journaal te houden of te doen houden, volgens 
het daarvoor bepaalde model. 

Hij is eveneens verplicht tot het bijhouden 
van een orderboek. 

Aan boord der vaartuigen met mechanische 
beweegkracht zorgt hij dat door de machinisten 
een machinekamerjournaal wordt bijgehouden. 

Art. 50. De loodsschipper is verplicht aan 
boord van de door hem gevoerde loodsvaar
tuigen de bij artikel 11 bepaalde onderschei
dingsteekenen of seinen op de voorgeschreven 
wijze te doen voeren of te doen toonen. 

Art. 51. Zoodra van de loodsvaartuigen 
eenig schip ontdekt wordt, waarvan vermoed 
wordt, dat het eenen loods zal behoeven, moeten 
loodsschipper en verdere bemanning zich be
ijveren het van eenen loods te voorzien. 

De vaartuigen, die het eerst in de nabijheid 
komen, moeten het eerst van eenen loods voor
zien worden, onafhankelijk van de grootte dier 
vaartuigen. 

Voor schepen met grooten diepgang, die 
alleen met hoogwater binnengebracht kunnen 
worden, kan eene uitzondering op dezen regel 
toegelaten worden. 

Niettemin moeten 's Rijks schepen bij voor
keur worden bediend, wanneer daartoe geseind 
wordt. 

In gevaar zijnde schepen moeten vóór alle 
andere geholpen worden. 

Art. 52. Indien de loodsschipper van een 
der in zee kruisende loodsvaartuigen zich ver
plicht mocht vinden naar binnen te stevenen, 
geeft hij zulks door het neerhalen van de loods
vlag te kennen aan de andere in zee zijnde 
loodsvaartuigen, opdat zij zich benaarstigen 
om ook zijnen post te dekken. 

Binnenloopende ter aanvulling van loodsen 
mag hij buiten noodzaak niet op de havenl 

komen, maar moet hij de loodsen ter reede of 
in het zeegat overnemen. 

Art. 53. De loodsschipper van een binnen
komend loodsvaartuig moet zich dadelijk aan
melden bij den Commissaris en de redenen van 
zijn binnenkomst doen kennen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Verplichtingen van den loods. 

Art. 54. De loods is wegwijzer en raadgever 
van den gezagvoerder . 

Op verzoek van den gezagvoerder mag de 
loods rechtstreeks aanwijzigingen geven ter 
zake van de besturing van het schip, mits de 
gezagvoerder of die hem vervangt, aanwezig 
zij en desgewenscht ·ingrijpen kan. 

De loods is gehouden zich jegens den gezag
voerder en verdere aan boord zijnde personen 
beleefd en behoorlijk te gedragen. 

Art. 55. De loods is verplicht bij aan
boordkomst van het door hem te beloodsen 
schip, onderzoek te doen naar den naam van 
het schip, vanwaar het komt en werwaarts zijn 
bestemming is, alsmede naar alle verdere om
standigheden, welke van belang zijn te weten. 

In geval het schip afkomstig is van een land 
of plaats, waarvan is aangekondigd, dat het 
besmet of verdacht van besmetting is, of indien 
zich gedurende de reis verdachte ziektegevallen 
hebben voorgedaan, verzoekt de loods, die het 
bij vóórstooming of na aan boord gegaan te 
zijn, loodst , de voor het gezondheidsonderzoek 
bepaalde vlag of seinen te doen hijschen of te 
toonen en gedraagt zich verder naar de hem 
verstrekte voorschriften betreffende den quaran
tainedienst . 

Art. 56. De loods zal den gezagvoerder van 
het binnenkomende koopvaardijschip afvragen 
àf en zoo ja, welke hoeveelheid buskruit of 
andere ontplofbare stoffen hij aan boord heeft 
en daarvan dadelijk kennis geven aan de be
trokken autoriteiten, onverminderd de bij de 
wetten of Koninklijke besluiten omtrent het 
vervoer van buskruit of andere ontplofbare 
stoffen voorgeschreven verplichtingen. 

De loods zal den gezagvoerder aanzeggen om 
bij het komen op of verlaten van reeden of 
havens en bij het bevaren der vaarwaters bin
nen het Rijk, zijn natievlag te laten waaien. 

Art. 57. Bij zijne aanboordkomst zal de 
loods, in overleg met den gezagvoerder, de 
plaats bepalen, waar het schip zich bevindt. 

Hij vraagt inlichtingen omtrent den diep
gang van het schip, de bestuurbaarheid en 
bezeildheid, de afwijking van het kompas, als
mede naar de hoedanigheden en eigenschappen 
van het schip, teneinde bij zijne voorlichting 
van den gezagvoerder daarmede rekening te 
houden. 

In geval deze opgaven niet met de vereischte 
nauwkeurigheid door den gezagvoerder worden 
gedaan, is de loods voor de daaruit ontstane 
gevolgen niet verantwoordelijk. 

Art. 58. Indien de gezagvoerder de raad
gevingen van den loods niet opvolgt, is de loods 
voor de daaruit ontstane gevolgen niet ver
antwoordelijk. 

Hij zal den gezagvoerder, zoo mogelijk in 
bijzijn van een lid der scheepsbemanning, ver
klaren, dat de veiligheid van het schip gevaar 
oopt, hem naar zijn beste weten met raad blij-
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ven dienen, en van het voorgevallene dadelijk 
verslag doen aan den Commissaris ter stand
plaats van aankomst. 

Art. 59. De loods zal den gezagvoerder, of 
dengene, die hem vervangt, tijdig verzoeken 
dieplood en ankers voor gebruik gereed te doen 
maken. 

Art. 60. De loods zal den gezagvoerder het 
bevaren van dat vaarwater aanraden, hetwelk 
onder de omstandigheden van het oogenblik 
ter bevordering van de navigatie het veiligst 
en voordeeligst is. 

Art. 61. Zonder bewilliging van den gezag
voerder zal de loods het door hem geloodste 
schip niet verlaten, vóórdat het veilig gekomen 
is ter plaatse waarheen hij verplicht is het 
schip te loodsen. 

Zoodra net schip daar is aangekomen, zal de 
loods het, zoo spoedig mogelijk verlaten, tenzij 
de gezagvoerder zijnen wenscb te kennen mocht 
geven nog nader over hem te willen beschikken. 

De loodsreis voor naar zee varende se hepen 
wordt als geëinrligd beschouwd, zoodra zij veilig 
buiten de uit<>~tonnen of b,iiten de in zee uit
komende havenhoofden zijn gekomen. 

De overige loodsreizen eindigen ter plaats 
als vermeld in het Districts-Reglement van het 
betrokken district. 

Art. 62. De loods is gehouden bij het binnen
komen of verlaten van havens en het bevaren 
van kanalf,n, vaarwaters en stroomen. 1.ioh te 
gedragen naar de reglementen en verordeningen, 
daarvoor vastgesteld . 

Art. 63. De loods zal den gezagvoerder aan
wijûng geven, ten aanzien van de geschikt•t-e 
manoeuvres met het schip te maken om het 
langszij komen van eenig vaartuig van het 
Loodswezen, de marine, de politie, de in- en 
uitgaande rechten, den geneeskundigen dienst, 
den havendienst, enz., enz. gemakkelijk t.e 
maken. 

Art. 64. De loods zal zijn medewerking 
niet verleenen bii het doo rvaren van schepen, 
die nog niet ingeklaard zijn, tenzij hiertoe verlof 
is gegeven of stormweer of andere buitengewone 
omstandigheden hiertoe dwingen. 

Het naar buiten loodsen van schepen, die 
niet uitgeklaard zijn, is ninuner geoorloofd, 
tenzij een deugdelijk bewijs van den dienst der 
invoerrechten en accijnzen wordt overgelegd, 
ten bewijze dat geene uitklaring noodig is. 

Het uitklaringsbewijs bestaat uit een, door 
de beambten der in- en uitgaande rechten af
geteekend kaartje, waarop het woord uit
geklaard, met de dagteekening in schrijfletters, 
benevens den naam van het schip en dien van 
den gezagvoerder. 

De bewijzen, bedoeld in de 2• en 3• alinea, 
moeten door den gezagvoerder aan den Com
missaris of aan den loods worden overhandigd. 

Art. 65. De loodsschippers en de loodsen 
zullen bij het verloren gaan van ankers, trossen 
of kettingen zooveel mogelijk zorgen, dat goede 
peilingen worden genomen, die zij onmiddellijk 
opgeven aan den Commissaris ter standplaats 
van aankomst. 

Wanneer eenig vaarwater van een verloren 
geraakt voorwerp hinder mocht ondervinden, 
kan het betrokken loodsbestuur dadelijk over
~aan tot het nemen van maatregelen tot op
heffing van dien hinder. 

Art. 66. Na volbrachte loodsreis biedt de 

loods den gezagvoerder het loodscertifioaat ter 
invulling en onderteekening aan. De loods over
tuigt zich, dat de invulling naar behooren is 
geschied, teekent het certificaat daarna even
eens onder vermelding van den door hem op
genomen diepgang en geeft het af aan den 
Commissaris ter standplaats van aankomst. 

Certificaten met bemerkingen van de gezag
voerders worden den Directeur ter verdere 
behandeling aangeboden. 

HOOFDSTUK IX. 

Klachten en Geschillen. 

Art. 67. Op elk loodskantoor ligt een ge
folieerd en geparafeerd register, waarin door 
of namens den gezagvoerder de klachten, die 
hij tegen de loodsen of tegen de uitoefening van 
den loodsdienst heeft in te brengen, kunnen 
worden ingeschreven, onverminderd zijn be
voegdheid om zich rechtstreeks tot den betrok
ken Directeur of tot den Minister te wenden. 

De Directeur of Commissaris is verplicht 
dusdanige klachten onverwijld te onderzoeken 
en naar bevind van zaken te handelen. 

Van alle klachten wordt door den Directeur 
kennis gegeven aan den Minister. 

Art. 68. De geschillen, rakende het hulp
loon, of andere aan den Staat of aan de loodsen 
verschuldigde gelden, met uitzondering van 
die, vastgesteld bij de loodswet, zullen zooveel 
mogelijk door tusschenkomst van de Directeu
ren of de Commissarissen, bij minnelijke schik
king, worden uit den weg geruimd. 

Wanneer dit niet mocht gelukken zal de be
slissing bij voorkeur aan het oordeel van scheids
mannen worden onderworpen. 

Slotartikel. 

Dit reglement kan woràen aangehaald onder 
den titel: ,,Algemeen Loodsreglement" (A. L. R). 

Op elk loodskantoor worden desverlangd 
inlichtingen verstrekt omtrent de lijn, bedoeld 
bij § f en § m der bepalingen voor de toepassing 
der tarieven van loodsgelden behoorende bij 
de wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°.93) 
gewijzigd bii de wet van 6. April 1875 (Staatsblad 
no. 62) en laatstelijk b\j de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), zoomede aangaande 
de door den Minister vastgestelde of vast te 
stellen tarieven en regelen betreffende de reis
kosten der loodsen. 

Uittreksels uit de Loodswet en de loodsregle
menten liggen in de Nederlandsche, Engelsèhe, 
Fransche en Hoogduitsche talen gedrukt op 
elk loodskantoor ter lezing en zijn aldaar, zoo
wel als bij het Departement van Defensie ver
krijgbaar tegen betaling van den vastgestelden 
prijs. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 10 Au
gustus 1932 (Staatsblad n°. 433). 

Mij bekend, 

De Minister van Defensie, L. . D e c kers. 

7 
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MODEL VAN HET LOODSCERTIFICAAT, 
berloeld bij art. 45 van het A. L. R. 

Certificaat voor bewezen loodsdienst. 

Beweegkracht van het schip (stoom, motor, 
zeil, gesleept). 

Natie 
Naam van het schip 
Naam van den gezagvoerder 
Gekomen van 
Bestemd naar 
Diepgang 
Naam en Woonplaats van den 
gemachtigde voor de betaling 

De ondergeteekende verklaart, dat de loods 
het schip heeft geloodst op den _____ _ 
_____ 19 ____ van ________ _ 
___ _ tot ___ __________ _ 

en dat zich daarbij het n!::~endë ongeval 
heeft voorgedaan. 

De Gezagvoerder : 

Diepgang: 
-------·-- ( __ ) d.M. 

~~ ge __ 1g o~ ra mgs ewJJS o afgifte : G 
} 

ld. t tt· b .. f{ datum van 
Wel vr1Jstelling tot ontrattmg ____ _ 

De loods 
Gezien: 

De Commissaris van het Loodswezen, enz. te _____ _ 

Artt. 45 en 46 van het Algemeen Reglement op 
den loodsdienst luiden : 

Art. 45. Na volbrachte loodsreis moet de 
gezagvoerder het hem door den loods aan te 
bieden certificaat, ten bewijze dat het schip 
naar behooren is geloodst, invullen en onder
teekenen. 

Indien naar de meening van den gezagvoerder 
het schip niet naar behooren is geloodst of de 
loods niet tijdig heeft gewaarschuwd, dat van 
het dieplood gebruik moest worden gemaakt, 
moet de gezagvoerder daarvan in het certificaat 
melding maken. 

Mocht tijdens de loodsreis eenig ongeval 
hebben plaats gehad, dan zal den gezagvoerder 
gevraagd worden hiervan melding te maken 
op het loodscertificaat of bij afzonderlijk 
schrijven. 

Art. 46. De gezagvoerder is verplicht om 
zoolang de loods aan boord verblijft, hem 
kosteloos van behoorlijke voeding en van eene 
behoorlijke slaapplaats te voorzien. 

Hij .:._ zoomede de andere opvarenden - zijn 
gehouden zich jegens den loods beleefd en be
hoorlijk te gedragen. 

De loods kan er aanspraak op maken, dat 
hem tusschen 7 u. en 9 u. des voormiddags een 
ontbijt, tusschen 12 u. en 2 u. des namiddags 
een iniddagmaal en tussrhen 6 u. en 8 u. des 
avonds een avondmaal wordt verstrekt. 

Indien zulks door omstandigheden onmogelijk 
is of nagelaten wordt zal den loods door of van
wege den gezagvoerder een voedinggeld worden 
uitgekeerd ten bedrage van f 1 wegens het gemis 
van ontbijt, van f 2 voor het middagmaal en 
van f 1 voor het avondmaal. 

DISTRICTSREGLEMENTEN OP DEN 
LOODSDIENST 

in het l • en 2°, het 3•, het 4• en 5• en het 6• district . 

INHOUD. 

DISTRICT l 1 en 2 3 4 en 5 

Bestuur en stand-r, plaatsen. . . . . 1 1 
Werkkring der zee-

loodsen ..... " 2, 3 2, 5 2 
Werkkring der bin-

nenloodsen . . . 
" 

4,5 3, 4 3 t /m 9 
Kruisposten der zee-

loodsvaartuif.en . " 
6, 7 6,7 10, 11 

Voorschriften oods-
afhaaldienst . 8 

Voorschriften betref-
fende het naar zee 1 
loodsen .. . .. 

" 9, 10, 8, 9 12, 13, 14 
Bepalingen van 

1 

plaatselijk belang 
" 

11 10, 11 15 
Slotartikel. . . . . 1 

DISTRICTSREGLEMENT OP DEN 
LOODSDIENST 

in het 1 • en 2• district . 

Art. 1. Het bestuur in deze districten wordt 
gevoerd door eenen te Harlingen gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen : 
Delfzijl, 
Terschelling, 
Harlingen, 

wordt door Commissarissen gevoerd, die tevens 
Ontvangers der loodsgelden zijn. 

De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand
plaatsen Delfzijl en Terschelling; de binnen
loodsen op de standplaatsen Harlingen en Ter
schelling. 

Art. 2. De te Delfzijl geplaatste zeeloodsen 
zijn bestemd tot : 

a. het uit zee loodsen in de Eems naar de 
reede of, zonder op de reede te ankeren, in de 
haven van Delfzijl; 

b.- het loodsen van de reede of dadelijk uit 
de haven van Delfzijl naar zee ; 

c. het loodsen van de reede tot in de haven 
van Delfzijl en omgekeerd. 

Art. 3. De te Terschelling geplaatste zee
loodsen z~jn bestemd tot: 

a. het uit zee loodsen in de zeegaten van 
Terschelling en het Vlie naar de Vliereede of 
naar de havens van Terschelling en Harlingen ; 

b. het naar zee loodsen vanaf de Vliereede 
of vanuit de havens van Terschelling en Har
lingen. 

c. het loodsen van de Vliereede naar de 
havens van Terschelling en Harlingen en om
gekeerd. 

Art. 4. De binnenloodsen van de standplaats 
Harlingen zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen uit de haven of van de reede van 
Harlingen: 

a. langs de Vliereede naar zee of naar de 
havens van Vlieland en Terschelling en om
gekeerd; 

b. naar de reede van Texel of in het Nieuwe
diep en naar de havens van Kornwerderzand 
en den Oever en omgekeerd. 

6 

1 

3 

4t/m6 

7 

8, 9 

2 
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Art. 5. De binnenloodsen van de standplaats 
Terschelling zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen van de V1iereede : 

a. naar de havens van Vlieland, Terschel
ling en Harlingen en omgekeerd ; 

b. naar de reede van Texel of in het Nieuwe
diep en naar de havens van Kornwerderzand 
en den Oever en omgekeerd. 

c. naar zee. 
Art. 6. Voor de monden van de Eems moet, 

zoo bij dag als bij nacht, steeds een loods -
vaartuig in zee zijn. 

Het zal zich, voor zoover de gelegenheid 
zulks toelaat, ophouden tusschen het lichtschip 
van Borkum en de verkenningstonnen van 
Huibertsgat, Wester-Eems en Ooster-Eems en 
bij voorkeur in die richting vanwaar _ schepen 
te verwachten zijn. 

Dit loodsvaartuig toont des nachts, ter onder 
scheiding van het Pruisische loodsvaartuig, 
drie korte flikkeringen. 

Art. 7. Voor het zeegat van Terschelling 
bestemde schepen kunnen te allen t\jde een 
loods verkrijgen door radio-telegrafische aan
vraag aan het walstation der Marine te Willems
oord of, indie,:i geen radio-telegrafische gemeen
schap kan worden verkregen, door hun aan
vraag door middel van het toonen van een der 
voorgeschreven loodsseinen te doen aan het 
lichtschip Terschellinger bank. Op deze aanvraag 
komt het stoomloodsvaartuig naar buiten om 
voor het opgegeven zeegat een loods af te geven. 
Schepen, komende van om de Zuid, kunnen 
desgewenscht hunne aanvragen bij het passee
ren reeds t;:,t het lichtschip Haaks richten. 

Art. 8. Ter Vliereede is een loodsafhaal
vaartuig aanwezig aan boord waarvan zich een 
of meerdere loodsen bevinden ten dienste van 
passeerende schepen, welke nog niet voorzien 
mochten zijn van eenen loods voor het hen 
wachtende vaarwater. 

Art. 9. In het zeegat van de Eems geschiedt 
het naar zee loodsen van schepen : 

1°. door de binnengaats aan de beurt zijnde 
zee- en hulpzeeloodsen : 

2°. door de zee- en hulpzeeloodsen van het 
binnenliggende loodsvaartuig. 

Art. 10. In het zeegat van Terschelling 
geschiedt het naar zee loodsen van schepen : 

1°. door de binnen- en hulpbinnenloodsen 
van Terschelling en Harlingen ; 

2°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zeeloodsen, mits de dienst buitengaats 
daardoor geen nadeel lijdt. 

Art. ll. Ten aanzien van de naar Prui
sische havens aan de Eems bestemde of vandaar 
komende schepen, worden opgevolgd de voor
schriften, die daaromtrent door den Minister 
van Defensie zijn of zullen worden gegeven. 

Slotartikel. 
Dit reglement kan worden aangehaald onder 

den titel : ,,Districts-Loodsreglement 1 • en 
2• district". (D. L . R. 1 en 2). 

Behoort bij K oninklijk Besluit 
Augustus 1932 (Staatsblad n°. 433) . 

,an 

Mij bekend, 

10 

De Minister van Defensie, L. N. D e c kers. 

DISTRICTSREGLEMENT OP DEN 
LOODSDIENST 
in het 3• district. 

Art. 1. Het bestuur in het district wordt 
gevoerd door eenen te Amsterdam gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen : 
Willemsoord, 
IJmuiden, 
Amsterdam, 

wordt door Commissarissen gevoerd, die tevens 
Ontvangers der loodsgelden zijn. 

De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand 
plaatsen Willemsoord en IJmuiden; de binnen
loodsen op de standplaatsen Willemsoord en 
Amsterdam. 

Art. 2. De zeeloodsen zijn bestemd : 
I. tot het uit zee loodsen : 
a. in de zeegaten van Texel tot op de reede 

of, zonder op de reede te ankeren, in het Nieuwe
diep; 

b. in het zeegat ,an IJmuiden tot in de 
Noordzeesluizen of tot in de mondingen van de 
vis•chershaven en het toeleidingskanaal naar 
het hoogovenbedrijf, dan wel tot andere lig
plaatsen buiten die sluizen en mondingen ; 

c. door het oordzeekanaal naar alle aan 
dat kanaal en zijne zijkanalen en het IJ gelegen 
plaatsen; 

d. in de havens van Amsterdam binnen de 
grenzen aangegeven in artikel 10. 

II. tot het naar zee loodsen : 
a. van de reede van Texel of dadelijk uit het 

Nieuwediep ; 
b. van af ó.e sub I b, c en d genoemde 

plaatsen. 
Art. 3. De binnenloodsen van de stand

plaats Willemsoord zijn bestemd tot het loodsen 
van schepen : 

1°. van de reede van Texel tot in het Nieuwe
diep en de koopvaardersbinnenhaven aldaar en 
omgekeerd; 

2°. van de reede van Texel of nit het 
Nieuwediep : 

a. naar de havens van den Oever en Korn
werderzand ; 

b. naar de Vliereede en de havens van 
Harlingen en Terschelling ; 

c. door het Groot-Noord-Hollandsch kanaal 
naar Amsterdam en alle tusschengelegen plaat
sen· 

d.' door het zeegat van Texel naar zee. 
Art. 4. De binnenloodsen van Amsterdam 

en van den eventueel te Zaandam gedetacheer
den post zijn bestemd tot het foodsen van 
schepen: 

a. door het Joordzeekanaal naar alle aan 
dat kanaal en zijn zijkanalen en het TJ gelegen 
plaatsen; 

b. naar alle aan het Groot-N oord-Hollandsch 
kanaal gelegen havens en plaatsen ; 

c. in de havens van IJmuiden en Amsterdam 
binnen de grenzen aangegeven in de artikelen 
10 en 11; 

d. door het zeegat van IJmuiden naar zeil . 
Art. 5. De te Willemsoord geplaatste zee

loodsen kunnen bovendien belast worden met 
de in art. 3 sub 1 en sub 2, a, ben c omschreven 
taak der binnenloodsen. 

De te Willemsoord geplaatste binnenloodsen 
kunnen bovendien belast worden met het uit 
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zee loodsen in de zeegaten van Texel tot op de 
reede. 

Art. 6. Voor het zeegat van Texel bestemde 
schepen kunnen tnsschen zonsopkomst en zons
ondergang een loods verkrijgen door radio
telegràfische aanvraag aan het walstation der 
Marine te Willemsoord (Nieuwediep) of, indien 
geen radio-telegrafische gemeenschap kan wor
den verkregen, door hun aanvraag door middel 
van het toonen van een der voorgeschreven 
loodsseinen te doen aan het, lichtschip Haaks. 

Op deze aanvraag komt het loodsvaartuig 
naar buiten om voor het opgegeven zeegat een 
loods af te geven . 

Schepen, komende van om de Noord, kunnen 
desgewenscht hunne aanvragen bij het passec
ren reeds tot het lichtRchip Terschellingerbank 
richten. 

Art. 7. Voor het zeegat van IJ muicl.en moet, 
zoo bij da!! als bij nacht, steeds een loods
vaartui!.r in zee zijn. 

Het zal zich, voor zoover de geleg,mheid zulks 
toelaat, ophouden in de lichtenlijn van IJmui
den, tusschen de voor de haven liggende licht
brulboei en den ingang der haven, of in verband 
met wind en stroom, hoogstens twee zeemijlen 
benoorden of bezuiden die lijn. 

Art. 8. Het naar zee loodsen geschiedt te 
Willemsoord door de zee- en binnenloodsen der 
standplaats. 

Art. 9. Het naar zee loodsen geschiedt te 
IJmuiden: 

1°. door de daarvoor aangewezen zeeloodsen 
van het binnenliggend stoomloodsvaartuig ; 

2°. door de binnenloodsen der standplaats 
Amsterdam of van den eventueel te Zaandam 
gedetachC>erden post ; 

3°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zeeloodsen van het buitengaats kruisende 
loodsvaartuig, mits de dienst aan boord van 
dat vaartuig daardoor geen nadeel lijdt. 

Art. 10. De loodsreizen van Amsterdam 
beginnen: 

a. in alle havens en kanalen onmiddellijk 
in de monding ; 

b. in het Oosterdok, onmiddellijk binnen de 
draaibrug voor gewoon verkeer en in het 
Westerdok, onmiddellijk binnen de sluis; 

c. van alle anker- of ligplaatsen tusschen de 
Hembrug en de Oranjesluizen of den mond van 
het J\ferwedekanaal. 

De loodsreizen naar Amsterdam eindigen 
aldaar ftlS hierboven aangegeven onder a, b of 
c m3t dien verstande, dat wanneer de spoor
brug van het Oo,terdok of de sluis van het 
Westerdok gesloten zijn, en niet binnen een 
tijdsverloop van 1 uur geopend zullen worden, 
de loodsreis beëindigd is na het vastmaken 
vóór die brug L•f sluis. 

Art. 11. De zedoodsrcizen van en naar 
IJmuiden beginnen en eindigen ter plaatse als 
aangegeven in artikel 2, sub I b. 

De binnenloodsreizen van en naar IJmuiden 
beginnen en eindigen : 

a. in de _ oordzee~luizen ; 
b. bij het verlaten van of het vastmaken op 

eenige ligplaats gele~en tusschen de spoorbrug 
te Velsen en de NoorctzeeRluizen, tenzii dit vast
malen uitsluitend geschiedt in afwachting van 
het schutten door die sluizen en het dienten
gevolge te verwachten oponthoud van nor
malen duur geacht kan worden . 

Slof artikel. 
Dit reglement kan worden aangehaald onder 

den titel : .,Districts-Loorlsreglement 3• district" 
(D.L. R.. 3.). 

Behoort bij Koninklijk Besluit va.n 10 
Augustus 1932 (Staatshlad n°. 433/. 

Mij bekend. 
De Minister van Defensie, L: N. Deck ers. 

DISTRICTSREGLEMENT OP DEN 
LOODSDIENST 

in liet 4° en 5• district. 
Art. 1. Het bestuur in deze districten wordt 

gevoerd door eenen te Rotterdam gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen : 
Hoek van Holland, 
Maassluis, 
Rotterdam, 
Hellevoetsluis, 
Dordrecht, 
Brouwernhaven, 

wordt door Commissariesen gevoerd. 
Met uitzondering van Roel van HollAnd is 

er op elke standplaat,s een Ontvanger der loods-
gelden. · 

De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand 
plaatsen Maassluis en Hellevoetsluis; de binnen
loodsen op alle st1mdplaatsen met uitzondering 
van Brouwershavt>n, waar de dienst wordt ver
richt door den binnenloods van de standplaats 
Zierikzee, terwijl bovendien een post van een 
of meer binnenloodsen, tevens toegelaten tot 
het loodsen naar zee te Schiedam en te Vlaar
dingen kan worden gedetacheerd. 

Art. 2. De zeeloodsen zijn bestemd tot : 
I. het uit zee loodsen in de zeegaten van: 
a. den Hoek van Holland tot alle plaatsen 

! en havens gelegen aan den Nieuwen Rotter
damschen W aterwP.g tot en met Rotterdam ; 

b. Goedereede tot op de reede van Helle
voetsluis of zonder op de reede te ankeren, in de 
voorhaven van het Voornscbe kanaal of in de 
Marinehaven; 

c. Brouwershaven tot op de reede of zonder 
, op de reede te ankeren binnen Dwars in den 

wea · 
fI'. het naar zee loodsen van de reeden, 

havens en plaátsen hierboven genoemd. 
Art. 3. De binnenloodsen van de etand

plaat.s Hoek van Holland ziin bestemd tot het 
loodsen van schepen langs dèn Nieuwen Rotter
damschen Waterweg naar zee of wel vanaf de 
Berghaven naar alle plaatsen gelegen aan den 
Nieuwen Rotterdamschen Wa.terweg, de Noord 
en de Oude Maas tot Dordrecht, naar Brielle en 
naar Hellevoetsluis. 

Art. 4. De binnenloodsen van de stand
plaats Maassluis zijn bestemd tot het loodsen 
van schepen : 

a. in de haven van Massluis of van die 
haven naar de reede of langs den Nieuwen 
Rotterdamschen Waterweg naar zee; 

b. van Maassluis naar 
Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Dordrecht, 
Brielle, 

of tusschengelegen havens en plaatsen ; 
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c. na.ar en door het K anaal van Voorne 
tot aan de sluizen aan de Zuidzijde, of wel door
varende, tot op de reede van Hellevoetsluis, 
zoomede door het Spui of door de Noord langs 
de Dordtsche Kil tot op die reede. 

Art. 5. De binnenloodsen van de stand
plaats Rotterdam zijn bestemd tot het loodsen 
van schepen vanuit de havens of van de reede 
van Rotterdam : 

a. langs den Nieuwen Rotterdamschen Wa
terweg naar zee ; 

b. naar en door het K anaal van Voorne tot 
aan de sluizen aan de Zuidzijde, of wel, door
varende tot op de reede van Hellevoetsluis, 
zoomede door het Spui of door de Noord langs 
de Dordtsche Kil tot op die reede; 

c. naar Schiedam, 
Vlaardingen, 
Brielle, 
Maassluis, 
Dordrecht, 

of tusschengelegen havens en plaatsen. 
Art. 6. De binnenlood en van de eventueel 

te Schiedam en Vlaardingen ge.-Jetacheerde 
posten zijn bestemd tot het loodsen van schepen 
t usschen die havens en uit de havens of van de 
reeden van Schiedam en Vlaardingen : 

a. langs den Nieuwen Rotterdamschen 
Waterweg naar zee; 

b. naar en door het K anaal van Voorne tot 
aan de sluizen aan de Zuidzijde, of wel door
varende tot op de reede van Hellevoetsluis, 
zoomede door het Spui, of door de Noord langs 
de Dordtsche Kil tot op die reede ; 

c. naar Rotterdam, 
Brielle, 
Maassluis, 
Dordrecht, 

en tu.qscbengelegen havens en plaatsen. 
Art. 7. De binnenloodsen van de stand

plaats Helle\Toetsluis zijn bestemd tot het 
loodsen van schepen : 

a. door het zeegat van Goedereede naar 
zee; 

b. van de reede in de marinehaven van 
Hellevoet,sluis en in de Koopvaardijhaven of 
omgekeerd; 

c. van Hellevoetsluis door het Kanaal van 
Voorne, het Spui of de Dordtsche Kil naar 

Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Maassluis, 
Hoek van Holland, 
langs den Nienwen Rotter

damschen Waterweg naar zee, 
Brielle, 
Dordrecht, 

of tusschengelegen havens en plaatsen ; 
d. binnendoor naar Brouwershaven, 

Zierikzee, 
Goessche Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

of tusschengelegen havens en plaatsen. 
Art. 8. De binnenloodsen van de stand plaats 

Dordrecht zjjn bestemd tot het loodsen van 
schepen van uit de havens of van de reede van 
Dordrecht: 

a. naar Hellevoetsluis, 
Brouwershaven, 
Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Maassluis, 
Hoek van Holland, 
langs den N . R . Waterweg naar zee, 
Brielle, 

en tusschengelegen havens en plaatsen ; 
b. naar Zierikzee, 

Goes che Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
Art-. 9. De binnenloods van de standplaats 

Zierikzee is tevens bestemd tot het loodsen van 
schepen van de reede van Brouwershaven : 

a. naar zee; 
b. naar Dordrecht en binnendoor naar 

Hellevoetsluis ; 
c. binnendoor naar Zierikzee, 

Goessche Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
Art. 10. Voor het zeegat van den H oek van 

Holland moeten, zoo bij dag als bij nacht, 
steeds twee loodsvaartuigen in zee zijn. 

Zij zullen zich, voor zoover de gelegenheid 
zulks toelaat, bevinden, voor wat de Westpost 
betreft, in of nabij de geleidelichten tusschen 
het lichtschip Maas en de lichtbrulbroei, op 
circa 2 à 3 mijl van die lichtbrulboei, de Oost
post op ongeveer 2 mijl .0. mag. van die boei. 

Laatstgenoemde post doet tevens den loods
afhaaldienst en voert ter aanduiding daarvan 
overdag een cylinder. 

Art. ll. Voor de zeegaten van Goedereede 
en van Brouwershaven bestemde schepen kun
nen te allen tijde een loods verkrijgen van de 
beide voor het zeeaat van den Hoek van Hol
land kruisende loodsvaartuigen, terwijl boven
dien voor de schepen, die van om de Zuid of de 
West komen, in den regel een loods te verkrijgen 
is van het loodsvaartuig van het 6de district, 
dat nabij Schouwenbank en/of van dat hetwelk 
nabij Middensteenbank kruist. 

Art. 12. De dienst van het uit den Nieuwen 
Rotterdamschen Waterweg naar zee loodsen 
geschiedt met de aan boord zijnde binnenlood
sen ; wordt oponthoud ondervonden dan ge
schiedt deze dienst door de binnenloodsen van 
Maassluis of Hoek van Holland. 

Eventueel binnengaats beschikbare zee- en 
hulpzeeloodsen van de buitengaats kruisende 
loodsvaartuigen kunnen mede voor dezen dienst 
benut worden, mits de dienst aan boord dier 
vaartuigen daardoor geen schade lijdt. 

Art. 13. Het naar zee loodsen geschiedt te 
Hellevoetsluis door de binnengaats beschik
bare zee- en hulpzeeloodsen en door de binnen
loodsen der standplaats. 

Art. 14 . Het naar zee loodsen geschiedt t e 
Brouwershaven door den te Zierikzee gestati. 
onneerden binnenloods, tevens toegelaten tot 



511 10 A UGUSTTTR (R. 433) 1932 

het loodsen naar zee, tenzij een andere voor dit 
tmiect bevoegde zee- of binnenloods toevallig 
beschikbaar is. 

Art. 15. Waar in dit reglement gesproken 
wordt van het loodsen in of uit de havens ge
legen in het 48 en 5° district, wordt daaronder 
verstaan het loodsen tot binnen de havenhoof
den of omgekeerd. 

Slotartikel. 
Dit reglement kan worden aangehaald onder 

den titel : ,,Districts-Loodsreglement 4° en 5 e 
district" (D. L. R. 4 en 5). 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 10 
Augustus 1932 (Staatsblad n°. 433). 

l\iij bekend, 
De Minister van DefenBie, L. N . Deck ers . 

DISTRICTSREGLEMENT OP DE 1 

LOODSDIENST 
in liet 6° district. 

Art. 1. Het bestuur in hei district wordt 
gevoerd door eenen te Vlis~ingen gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen 
Zierikzee, 
Vlissingen, 
Ter Neuzen, 

wordt door Commissarissen gevoerd. Bovendien 
is er op elke standplaats een Ontvanger der 
loodsgelden. 

Dto zeeloodsen zijn te Vlissingen geplaatst ; 
de binnenloodsen op alle standplaatsen. 

Art. 2. Behal,e het loodsen uit volle zee 
naar België en van België naar volle zee, langs 
de Schelde en het Kanaal van Ter Neuzen, 
waarop onveranderd ,an toepassing blijven de 
reglementaire bepalingen betreffende het loods
wezen en het tarief van loodsgelden uitgevaar
digd bij Komnklijk Besluit van den 9den Sep
tember 1843 (Staatsblad n°. 45), zooals die wer
den gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 
den !lden December 1863 ; 22 September 1873 ; 
28 ovember 1875 ; 27 Augustus 1876 en 
2 Januari 1892 (Staatsbladen nos. 136, 131, 211, 
175 en ll) is de werkkring der loodsen van dit 
district als omschreven in artikel 3, 4, 5 en 6. 

Art. 3. De zeeloodsen zijn bestemd tot : 
I. het uit zee loodsen in de zeeg"ten van : 
a. de Ooster-Schelde tot op de reede, of 

aldaar niet ankerende, in de havens van Veere 
of Zierikzee ; 

b. de Wester-Snhelde tot op de reede ,an 
Vlissingen, van Rammekens of van Ter Neuzen, 
of wel, zonder op de reede te ankeren in de 
havens en dokken van Vlissingen en in de slui
zen van Ter Neuzen ; 

II. het naar zee loodsen van de reede van 
Ter Neuzen, van Rammekens of van Vlissingen, 
of wel, uit het kanaal van Ter Neuzen of de 
havens van Vlissingen, zonder op de reede te 
ankeren; 

III. het loodsen van de reede van Vlissingen 
of Rammekens in de havens en dokken van 
Vlissingen of omgekeerd. 

Art. 4. De binnenloods van de standplaats 
Zierikzee is bestemd tot het loodsen van schepen: 

a. naar zee; 
b. van de reede in de haven van Zierikzee 

en omgekeerd ; 

c. naar Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Goessche Sas, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen ; 
d. naar Brouwershaven, 

Hellevoetsluis, 
Dordrecht, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
Art. 5. De binnenloodsen van de stand

plaats Vlissingen zijn bestemd tot het loodsen 
van schepen : 

a. van de reede in de havens en dokken van 
Vlissingen of omgekeerà ; 

b. naar Rammekens, 
Ter Neuzen, 
Hansweert, 
Bath, 
Middelburg, 
Veere, 
Goessche Sas, 
Wemeldinge, 
ZieI"ikzee, 

en tusschengelegen havens en plaatsen ; 
c. naar Brouwershaven, 

Hellevoetsluis, 
Dordrecht, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
Art. 6. De binnenloodsen van de stand

plaats Ter Neuzen zijn bestemd tot het loodsen 
van schepen : 

a. van de reede in de haven van Ter Neuzen 
en omgekeerd ; 

b. naar Vlissingen, 
Rammekens, 
Bath, 

en tusschengelegen havtms en plaatsen. 
Art. 7. Te Vlissingen moeten te a.llen tijde 

twee motorafhaalbooten in gereedheid zijn om 
schepen te gemoet te varen tot het aan boord 
brengen of afhalen van loodsen. De schippers 
dezer vaartuigen zullen zich beijveren om de 
schepen, waarvan de gezagvoerders zulks 
wenschen, van loodsen te voorzien. 

Art. 8. Do dienst van het uit de Ooster
Schelde naar zee loodsen geschiedt door den 
binnenloods vg,n de standplaats Zierikzee, tevens 
toegelaten tot het loodsen naar zee, tenzij de 
schepen reeds eenon zeeloods aan boord hebben. 

Art. 9. De dienst van het uit de Wester
Schelde naar zee loodsen geschiedt: 

10. door de eventueel daartoe ter stand
plaats Vlissingen aangewezen uitbrengloodsen ; 

2°. door eventueel binnengaats beschikbare 
zee- en hulpzeeloodsen van buitengaats krui
sende loodsvaartuigen van den kustdienst, 
mits de dienst aan boord van die vaartuigen 
daardoor geen nadeel lijdt; 

30_ zoo noodig door de zee- en hulpzee
loodsen van de binnenliggende loodsvaartuigen. 

Slotartikel. 
Dit reglement kan worden aangehaald onder 

den titel : ,,Districts-Loodsreglement 6° district" 
(D. L.R. 6). 

Behoort bij Konink l~jk Besluit van 10 
Augustus 1932 (Staatsblad n°. 433). 

Mij bekend, 
De Minister van Defensie, L . N. De eikers, 
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11 Augustus 1932. BE 'L IT tot uitvoering 
van de artikelen 2, 6, 8, 10, 13 en 23 der 
Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 26 Juli 1932, 
Directie van den Land bouw, n°. 9639, Afdee
ling II; 

Gezien de artikelen 2, 6, 8, 10, 13 en 23 der 
Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374); 

Gehoord den Raad van State (advies van den 
2den Augustus 1932, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den lOden Augustus 1932, 
n°. 9981, Directie van den Lanclhouw, Afdee
ling II; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
l •. ,,Onzen Minister": Onzen met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister ; 
2• . ,,Varkens": levende varkens; 
3•. ,, Varkensvleesch" : 
a. geslachte varkens in verschen, niet dan 

door afkoeling verduurzaamden toestand, 
b. bacon en door Onzen Minister aan te 

wijzen ander gezouten varkensvleesch dan ba
con en 

c. alle door Onzen Minister als zoodanig aan 
te wijzen al dan niet toebereide of verduurzaam
de, voor <le menschelijkc voeding geschikte en 
niet onder a of b vallende deelen van geslachte 
varkens. 

2. Bij de uitvoering van de Crisis-Varkens
wet 1932 (Staatsblad n°. 371) kan Onze Minister 
zich doen bi\staan door een door Ons te benoe
men Regceringscommissaris voor de uitvoering 
van de Crisis-Varkenswet. 

3. De in - en uitvoer van varkens en varkens
vlee oh is slechts toegestaan aan de Nederland
srhe Varkenscentrale. 

4. De invoer van varkens en varkensvleesch 
is slechts toegestaan tegen betaling van een door 
Onzen Minister, de Nederlandsche Varkens-Cen
trale gehoord, telkens voor een door hem daar
bij te bepalen tijdvak vast te stellen bedrag 
per Kilogram. 

5. Geslachte varkens mogen niet worden 
voorzien van merken als bedoeld in artikel 70 
van de Veewet en in artikel 16 van de Vleesch
keuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524): 

a. indien zij niet zijn voorzien van ~en oor
merk, overeenkomstig de bepalingen, krachtens 
artikel 13, onder a, der /;risis-Varkenswet 1932 
(Staatsblad n°. :l74) va tgesteld; 

b. indien niet is voldaan ter kenze van het 
Hoofd van clen betrokken keuringsdienst, aan 
het onder A of het ondPr R bepaalde : 

A. dat zij volgens door Onzen Minister ge
stelde voorschriften zijn gewogen door een 
daartoe door het Hoofd van den betrokken 
keuringsdienst aangewezen p •rso1n; en da t aan 
een daartoe door het Hoofd van ë' en betrokken 
keurin sdienst aa >teweze-i adres of persoon 
een door Onzen Minister, de Nederlandsche 
Varkens-Centrale gehoord, telkens voor een 
door hem daarbij bepaald ti_idvak vastgesteld 
bedrag per Kilogram is betaald of een bewijs 
van betaling daarvan is overgelegd, 

B. dat aan een d,iartoe door het Hoofd van 

den betrokken keuringsdienst aane;ewezen adres 
of persoon voorloopig is betaald een bedrag, 
overeenkomstig door Onzen Minister te stellen 
regelen door voornoemd Hoofd vi.stgesteld, 
of een bewijs van die betaling is overgelegd. 

6. Indien betaling heeft plaats gehad over
eenkomstig het vorige artikel, onder b, R, heeft 
het wegen der varkens en de verrPkening van 
het verschil tusschen het voorloopig betaalde 
bedrag en h 0 t b ' drag, hetwelk in verband met 
dat wegen definitief door den betrokkene bljjkt 
te zijn verschuldigd, plaats volgens door Onzen 
Minis- ter gesv-lde voorschr iften. 

7. l. . Varkens welke overeenkomstig de 
bepalingen der Vleeschkeuringswet 1919 (Staats
blad n°. 524) na slachting niet van merkPn als 
bedoeld in artikel 16 van rlie. wet be-hoeven te 
zijn voorzien, mogen niet worden r,eslo.cht dan 
na daartoe door of vanwege de ederlanJsche 
Varkens-Centrale ,ersterkte machtiging, waar
van het model door Onzen Minister wordt vast
gesteld. 

2. Rij, die een varken als bedoeld in het 
vorige lid, wil slachten of doen slachten, geeft 
van dit voornemen tenminst.e acht dagen van 
te voren in een door Onzen Minister te ·bepalen 
vorm kennis aan de Neder!andsche Varkens
Centrale of een door deze aan te wijzen adres. 

3. H (j, die een varken, als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, heeft geslacht of doen 
slachten, mag dit geslachte varken niet ver
deelen of doen verdeelen of op andere wijze 
bewerken of doen bewerken, noch geheel of 
gedeelwlijk verwijderen of doPn verwijderen 
van de plaats, waar dat varken geslacht is, 
dan nadat: • 

ri. hlj aan den door de Nederlandsche Var
kens-Centrale daartoe aangewezen ambtenaar 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
machtiging heeft overgelegd ; 

b. de vorenbedodde ambtenaar overeen
kome.tig door Onzen Minister vastgestelde re
gelen het geslachte varken heeft gewogen ; 

c. het bedrag, bedoeld in artikel 5, onder b, 
A, aan voren bedoelden ambtenaar door of van
wege den eigenaar van het geslachte varken is 
betaald. 

8; 1. De voorschriften, bedoeld in de arti
kelen 5, onder b, A, 6 en 7, derde lid, onder b, 
kunnen voor verschil! nde keurin~sgebieden of 
gedeelten daarvan verschillend z\p1. 

2. In de voorschriften, bedoeld in het vorig 
lid, mogen niet ontbreken bepalingen ten aan
zien van het verplicht stellen van de t 0 n be
hoeve van het wegen vereischte medewerking 
van dengene, die een varken wil slachten of 
doen slachten en van diens personeel of huisge
nooten. 

9. De voorschriften, in de artikelen 5 en 7 
gegeven, zijn niet van toepassing in geval van 
huisslachting, ten aanzien waarvan de eigenaar 
van het te slachten varken voldoet aan door 
Onzen Minister te stellen eischen . 

10. De gelden, geheven ingevolge artikel 5, 
behoudens de verrekeninJ! ingevolge artikel 6, 
en die, geheven ingevolgt> artikel 7, derde lid, 
onder c, worden naar door Onzen Mini ter vast 
te stellen regelen wekeli_iks vanwege den betrok
ken keuringsdienst of de ederlandsche Var
kens-Centrale gestort in het Stabilisatiefonds. 

11. Het in voorraad houden, afleveren, ver
voeren of doen vervoeren van varkens, zwaarder 
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dan Pen door Onzen :Minister te bepalen levend 
gewicht, is slechts toegestaan, indien zij ~oor
zien zijn van een door hem vast te stellen oor
merk. 

12. H et aanbrèngen van merken, als be
doeld in het vorig artikel, is slechts toegestaan 
aan door Onzen Minister aangewezen rechts
persoonlijkheid bezittende gewestelijke organi
saties, onder door hem te stellen voorwaarden. 

13. Met het opsporen van overtredingen 
van voorschriften, bij of krachtens de Crisis
Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374) gegeven, 
zijn, behalve d e ambtenaren , aangewezen in 
artikel 20 onder a. en b van deze wet, belast: 

a. de ambtenaren, krachtes de bepalingec 
der Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524) 
belast met de keuring van slachtdieren ; 

b. de controleurs Crisis-Varkenswet 1932, 
die al zoodanig zijn aangesteld door Onzen 
Minister . 

14. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: Crisis-Varkensbesluit 1932. 

15. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den vijftienden Augustus 1932, met 
uitzondering van artikel 5, onder a, en artikel 
11, welke op een nader door Ons te bepalen 
tijdstip in werking treden. 

Onze Minister van E conomische Zaken en 
.Arbeid is belast met de uitvoering van dit, be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaa.tst en in afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Stat e. 

Het Loo, den llden Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De ,'ltfinister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

(Uit.geg. 12 Aug. 1932.) 

s. 435. 

11 August·~ 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 12 der Veewet met betrekking 
tot den in- en doorvoer van veevoeder. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 5 Augustus 
1932, Directie van den Landbouw, n°. 6222, 
3• Afdeeling ; 

Gelet op 'artikel 12 der Veewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
.Art. 1. De in- en doorvoer van diermeel van 

buitenslands is toegestaan onder voorwaarde 
dat het diermeel, 

a. vergezeld is van een door Onzen Minister 
van Economische Zaken en Arbeid voor
geschreven, daarop betrekking hebbend cer
tificaat : 

b. ingevoerd wordt langs een der door voor
noemden Minister aan te wijzen kantoren ; 

c. ter plaatse onder letter b bedoeld, ua 
onderzoek op de door Onzen voornoemden 
Minister voor te schrijven wijze, voor in- of 
doorvoer is toegelaten. 

2. Onder "diermeel" worden in dit besluit 
verstaan die voor veevoeder bestemde pro
ducten, welke verkregen worden, indien ge
slacht of gestorven vee door thermische of 
thermo-chemische behandeling in enkelvoudige 
bestanddeelen wordt ontleed. 

3. Onze voornoemde Minister kan bepalen, 
welke andere dan de in artikel 2 genoemde, van 
gestorven of geslacht vee afkomstige producten, 

L . & S. 1932. 

die een thermische of thermo-chemische be
handeling hebben ondergaan en die gevaar voor 
besmetting van den veestapel kunnen op
leveren en bestemd zijn voor veevoeder, als 
diermeel zijn te beschouwen. 

4. Wanneer bijzondere redenen afwijking 
van de in artikel 1 gegeven voorschriften nood
zakelijk maken, kan Onze voornoemde Mini~ter 
zoodanige afwijking toestaan onder de noodige 
voorzorgen tegen het overbrengen van be
smetting. 

5 . Dit besluit treedt in werking op een nader 
door. Ons te bepalen datum. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en aan den Minister van F inanciën. 

Het Loo, den llden Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T . J. V e r s c huur. 

( Uitgeg. 26 Aug. 1932.) 

s. 436. 

11 Augustus 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 62, derde lid , 
en artikel 65, zevende Jid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Za ken en Arbeid van 21 Juni 
1932, n°. 1425 Afdeeling Arbeidersverzeke
ring ; 

Gezien artikel 62, derde lid, en artikel 65, 
zevende lid, der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922 ; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
den 26 Juli 1932, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1932, Afd. 
A. V. n°. 1859; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Behoudens in de omstandigheden, 

in artikel 2 genoemd, is ook de getroffene 
verplicht de aangifte van het ongeval te on
derteekenen. 

2. De getroffene is niet verplicht de aan
g ifte van het ong6'Val te onderteekenen, in
dien zijn lichamelijke of geestelijke toestand 
daartegen ernstig bezwaar oplevert, hij met 
de in de aangifte opgenomen verklaringen 
n iet accoord gaat, of het verkrijgen van de 
onderteekening zooveel tijd zoude vorderen, 
dat de inlevering der aangifte di entengevolge 
niet binnen den voorgeschreven termijn zoude 
kunnen geschieden, 

3 . Ingeval uit de aangifte van het ongeval 
blijkt, dat de daarin bedoelde getroffen per
soon ten gevolge van het hem overkomen on
geval niet overleden is, vermoedelijk niet zal 
overl ijden en het hem bekomen letsel vermoe
delijk niet ten gevolge zal hebben, dat hij ge
dm·ende meer dan zes weken geheel of gedeel
tel ijk ongeschikt tot werken zal zijn, dan kun
nen, indien de betrouwbaarheid en juistheid 
der in de aangifte verstrekte gegevens aan
nemelijk zijn, zonder onderzoek ter plaatse, 
als in artikel 65 der Land- en Tuinbouwonge-

33 
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vallenwet 1922 bedoeld, zoo noodig aan de 
betrokkenen schriftelijk en rechtstreeks nadere 
inlichtingen worden gevraagd. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1932. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift gezonden zal 
worden aan den Raad van State. 

H et Loo, den Uden Augustus 1932. 

s. 437. 

WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r sc huur. 
(Uitg eg. 23 Augustus 1932.) 

11 Augustus 1932. BESLU IT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 24 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 463) tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in de artikelen 
66, vijfde lid, en 69, zevende lid , der On
gevallenwet 1921. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de voordracht van Onzen Minister 

van E conomische Zaken en Arbeid van 21 
Juni 1932, n°. 1425, Afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien artikel 66, vijfde lid, en 69, zevende 
lid, der Ongevall enwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26 Juli 1932, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 9 Augustus 1932, 
Afd. A. V. n°. 1859 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 24 September 

1923, Staatsblad n°. 463, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in de artikelen 66, vijfde lid , en 69, 
zevende lid, der Ongevall enwet 1921 en te be
pal en a Is volgt: 

Art. L Artikel 1 van Ons vorengenoemd 
besluit van 24 September 1923, Staatsblad n°. 
463, wordt gelezen als volgt: 

,,Behoudens in de omstandigheden, in ar
tike l 2 genoemd, is ook de getroffene ver
plicht de aangifte van het ongeval te onder
tee kenen.". 

Art. II. Artikel 2 van Ons vorengenoemd 
bes ) uit van 24 September 1923, (Staatsblad 
n° . 463) vervalt. 

Art. III. Artikel 3 van Ons vorengenoemd 
beslui t van 24 September 1923, (Staatsblad 
n°. 463) wordt artike l 2 en wordt gelezen 
al s volgt : 

,.De getroffene is niet verplicht de aan
gifte van het ongeval te onderteekenen, indien 
zijn lichamelijke of geeste lijke toestand daar
tegen ernstig bezwaar oplevert, hij met de in 
de aangifte opgenomen verklaringen niet ac
coord gaat, of het verkrijgen van de onder
teekening zooveel tijd zoude vorderen, dat de 
inlevering der aangifte dientengevolge niet 
binnen den voorgeschreven termijn zoude kun
nen geschieden." . 

Art. IV. Artike l 4 van Ons vorengenoemd 
beslui t van 24 September 1923, (Staatsblad 
n°. 463) wordt artikel 3. 

Art. V. Artikel 5 van Ons vorengenoemd 
besluit van 24 September 1923, (Staal.sblad 
n° . 463 ) wordt artikel 4. 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 September 1932. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den Uden Augustus 1932. 

s. 438. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J . V e r s c h u u r . 
(Uitgeg. 23 August,is 1932.) 

13 August,is 1932. BESLUIT tot nadere wij
zig ing van het Koninklijk besluit van 31 
Juli 1880 (Staatsblad n°. 121), houdende 
bepalingen ter verzekering van de veilig
heid der reiz igers met openbare middelen 
van vervoer. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterst.aat van 17 Juni 1932, n°. 490, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 10 der Wet openbare Ver
voermiddelen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Augustus 1932, n° . 
489, a fdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
a. Ons besluit van 31 Juli 1880 (Staatsblad 

n°. 121 ), houdende bepalingen ter verzekering 
van de veiligheid der reizigers met openbare 
middelen van vervoer, het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 19 Maart 1928 (Staatsblad 
n°. 72), te wijzigen als volgt: 

L de bepalingen va n de artikelen 5 C tot 
en met 5 F worden vervangen door de vol
gende: 

,.Art . 5 C. E en diensttijd van een bestuur
der van een autobus mag niet meer dan tien 
(10) uren bedragen, met deze uitzondering, 
dat éénmaal gedurende elke kalenderweek een 
diensttijd ten hoogste twaalf (12) uren mag 
bedragen. 

De gezamenlijke duur van de diensttijden en 
gedeelten van di en ttijden van een bestuurder 
van een autobus mag per kalenderweek niet 
meer dan vijf en vijftig (66) uren bedragen. 
Voor bestuurders van autobussen, die in een 
kalenderweek op minder dan zes (6) dagen 
als zoodanig dienst verrichten, mag de ge
zamenlijke duur van de di ensttijden en ge
deelten van diensttijden pe r kal enderweek niet 
meer bedragen dan vijf en vijftig (55) uren. 
gedeeld door zes (6) en vermenigvuldigd met 
het getal der dagen, waarop a ls autobusbe
stuurder dienst wordt gedaan. 

Onder diensttijd wordt verstaan de tijd
ruimte, gelegen tusschen twee onafgebroken 
rusttijden en (of) rustdagen, als bedoeld in 

, de artikelen 5 E en 5 F, na aftrek van de 
daarin gelegen rustpoozen doch met dien ver
stande, dat deze slechts in mindering mogen 
worden gebracht: 
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a. indien zij op de standplaats worden ge
noten, voor zoover zij ten minste dertig (30} 
minuten bedragen en tusschen negen (9) uur 
des voormiddags en negen (9) uur des na
middags zijn gelegen; 

b. indien zij niet op de standplaats worden 
genoten, voor zoover zij ten minste twee ( 2) 
uren bedragen ; 

en we l in het onder a bedoelde geval ten 
volle en in het onder b bedoelde geval voor 
de helft. 

Onder stand pi aats van den bestuurder van 
een autobus wordt zoowel in dit artikel als in 
artikel 5 F verstaan de voor hem op de 
dienstindeolingen, a ls bedoeld in artikel 5 L, 
vermelde gemeente, waar zich bevindt de ga
rage, waarbij hij is ingedeeld. 

Art. 5 D. Voor een bestuurder van een 
autobus, die in den loop van een kalender
week diensten verricht, vallende onder ver
schillende wettelijke bepalingen tot beperking 
van den diensttijd , mag de gezamenlijke duur 
van de diensttijden en gedeel ten van dienst
t ijden per kalenderweek niet meer bedragen 
dan de som van de hierna onde1· a en b aan
gegeven maxima: 

a. voor de diensttijden, waarop uitsluitend 
als bestuurder van een autobus wordt dienst 
gedaan, wordt per d iensttijd in rekening ge
bracht, het in artikel 5 C vastgestelde maxi
mum aantal diensturen per week, gedeeld 
door zes (6); 

b. voor de diensttijden , waarin uitslu itend 
werkzaamheden verricht worden, vallende 
onder andere wettelijke bepalingen tot be
perking van den d iensttijd, wordt per dienst
t ij d in rekening gebracht het vastgestelde 
maximum aantal d iensturen per twee weken, 
gedeeld door twaalf (12}; 

c. voor de diensttijden, waarin werkzaam
heden verr icht worden, vall ende onder ver
schillende wettelijke bepalingen tot beperking 
, an den diensttijd, wordt per diensttijd het 
overeenkomstig het bepaal de onder a en b 
berekende aantal uren in rekening gebracht, 
dat van kracht is voor de werkzaamheden, di e 
meer dan den halven diensttijd in beslag 
nemen. 

Art. 5 E . Een bestuurder van een autobus 
moet tusschen twee opeenvolgenrle diensttijden 
een onafgebroken rusttijd van ten minste 
twaalf (1 2} uren genieten, met deze uitzonde
ring, dat éénmaal gedurende elke kalender
week met een onafgebroken n1sttijd van ten 
minste t ien (10} uren kan worden volstaan. 

Een onafgebroken rusttijd wordt geacht te 
behooren tot de kalenderweek, waarin hij aan
vangt. 

I n diensttijden zonder rustpoozen moet ge
legenheid worden gegeven voor het gebruik 
van maaltijden. 

Art. 5 F. E en bestuurder van een autobus 
moet elke kalenderweek op zij n standplaats 
een rustdag van ten minste dertig (30) uren 
gen ieten . 

Bij opeenvolging van rustdagen mag de 
duur van den tweeden en van verder volgen
de rustdagen tot vier en twintig (24) u~en 
worden teruggebracht. 

Een rustdag wordt geacht te behooren tot 
de kalenderweek, waarin het grootste aantal 
rust m en is ge legen . 

Een bestuurder van een autobus moet ten 
minste éénmaal in elke vier (4) opeenvolgen
de kalenderweken een rustdag op Zondag ge
nieten. Voor autobusbestuurders, behoorende 
tot een kerkgenootschap, dat den wekel ijk
schen rustdag niet op Zondag viert, wordt, 
wanneer het verlangen daartoe aan den onder
nemer is kenbaar gemaakt, de Zondag als 
rustdag vervangen door den dag, welke door 
hun kerkgenootschap als wekel ijksche rustdag 
is aangenomen. 

Een rustdag wordt geacht op Zondag of op 
den daarmede gelijkgestelden werkdag te val
len, indien ten minste twee en twintig (22) 
uren in het etmaal van zoodanigen dag zijn 
gelegen. 

Art. 5 G. Gedurende rustpoozen en onaf
gebroken rusttijden, alsmede op rustdagen 
moeten de bestuurders van autobussen vrij 
zij n van elke bemoeienis met den autobus
dienst en mogen door hen geene werkzaam
heden in eene onderneming worden ver richt. 

Art. 5 H . Onze Minister van W aterstaat 
is bevoegd van de bepalingen van de artike
len 5 C, 5 D, 5 E en 5 F ontheffing te ver
leenen. 

Art . 5 J. Van het bepaalde in de artikelen 
5 C, 5 D , 5 E en 5 F mag worden afgeweken, 
indien eene behoorlijke uitoefening van den 
autobusdienst dit noodzakelijk maakt en de 
afwijking niet door het nemen van andere 
maatregelen kan worden Yoorkomen, op voor
waarde dat van elke afwijki ng binnen twee (2) 
maal vier en twintig (24) uur daarna schrif
telijk kennis wordt gegeven aan den Inspec
teur Generaal der Spoor- en Tramwegen met 
vermel ding van de redenen, waarom maat
regelen ter voorkoming van de afwijking niet 
genomen zijn. 

Niet genoten rustdagen en vr ij e Zondagen 
moeten uiterlij k binnen acht (8) weken na 
het tijdvak van v ier (4) opeenvoJgende ka
lenderweken. waarin de a fwijking plaats vond, 
extra worden verleend. 

Art . 5 K. H et is den bestuurder van een 
autobus verboden om anders dan met inacht
neming van de artikelen 5 C tot en met 5 J 
als zoodanig dienst te verr ichten. 

De ondernenfer van een autobusdienst is ver. 
pi icht te zorgen, dat in zijn onderneming een 
bestuurder van een autobus a ls zoodanig geen 
di enst doet anders dan met inachtneming van 
de a r t ikelen 5 C tot en met 5 J. 

Art. 5 L. De ondernemer van een autobus
dienst is verplicht te zorgen, dat op het 
hoofdkantoor van zijne onderneming de voor 
de in zijne onderneming dienst doende be
stuurders van autobussen geldende dienstin
deel ingen, waarop voor iederen bestuurder de 
in artikel 5 C bedoelde gemeente a ls stand
plaats moet zijn ve rmeld, aanwezig zij n, en 
dat aan ieder der betrokkenen ged urende den 
t ijd, dat deze a ls zoodanig dienst doet een 
exemplaar of een hem betreffend uittreksel 
van die dienstindeel ingen, alsmede een kaa rt, 
als bedoeld in het derde lid , is uitgereikt. 

De dienstindeeli ngen worden geacht n iet te 
gelden, indien zij strijden met de artikeleu 
5 C tot en met 5 H van dit besluit. 

De bestuurder van een autobus moet, op 
eene, voor een t ijdvak van vier ( 4} opeen
volgende kalenderweken geldende kaart, waar-
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van het model door Onzen Minister van Wa
terstaat wordt goedgekeurd of vastgesteld, 
dagelijks met inkt of aniline-uotlood, naar 
waarheid aanteekening houden van de door 
hem als zoodanig werkelijk verrichte diensten, 
evenals van de andere door hem werkel ijk 
verrichte diensten in eent- onderneming. Hij 
is verpl icht deze voor het loopende t ijdvak 
van vier (4) opeenvolgende kalenderweken 
geldende kaart, alsmede een exemplaar of een 
hem betreffend uittreksel van de in het eerste 
lid bedoelde dienstindeelingen gedurende den 
tijd, dat hij als autobusbestuurder in de onder
neming dienst doet, steeds bij zich te hebben 
en daarvan op eerste vordering aan de amb
tenaren, met de handhaving van dit besluit 
belast, onverwijld inzage te verleenen. 

De t ijdvakken worden vastgesteld door den 
In pecteur-Generaal der Spoor. en Tramwe
gen. 

De ingevulde kaarten, bedoeld in het derde 
lid, moeten na afloop van het daarop aange
geven tijdvak door den autobusbestuurder na 
onderteekening worden ingeleverd op het 
hoofdkantoor der onderneming, alwaar zij 
door den ondernemer gedurende ten minste 
zes (6) maanden moeten worden bewaard. 

Op het hoofdkantoor der onderneming zijn 
de ondernemer van den autobusdienst en de 
aldaar aanwezige beambten en bedienden ver
pi icht op eerste vordering van de ambtenaren, 
met de handhaving van dit besluit belast, aan 
deze onverwijld inzage te verleenen van de in 
het eerste lid bedoelde dienstindeelingen en 
van de kaarten, welke aldaar ingevolge het 
vorige lid moeten worden bewaard. 

De ondernemers van autobusdiensten zijn 
verplicht binnen een termijn van acht (8) 
dagen de door of namens den Inspecteur
Generaal der Spoor. en Tramwegen monde
ling of schriftelijk gevraagde inlichtingen te 
verschaffen en dezen desverlangd de in dit 
artik I be.doelde kaarten en dienstindeelingen 
of a fschriften daarvan ter inzage te zenden." 

II. In artikel 6 wordt een nieuw tweede lid 
ingevoegd, luidende: 

.,Het is verboden in een autobus te rooken, 
of zich daarin te bevinden met een brandende 
pijp, sigaar of sigaret." 

III. Artikel 12 vervalt. 
b. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt op 2 October 1932. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 13den Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r . 
(Uitgeg. 30 Augustu., 1932.) 

s. 439. 

13 Augustus 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Werktijdenbesluit voor winkels 
1932 (Koninklijk besluit van 11 Maart 
1932, Staatsblad n° . 84). 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen l\1inister van 

E conomische Zaken en Arbeid van 24 Juni 1932, 
n°. 1310, Afdeeling Arbeid; 

Overwe!\ende, dat het wenschelijk is gebleken 

het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 te 
wijzigen; 

Gelet op de artikelen 44, 47, 68, elfde lid, en 
91 der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Augustus 1932, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem 
den Minister van 9 Augustus 1932, n°. 1667, 
Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstn.an t e 
bepalen: 
Art. I. In den tweeden volzin van het eerste 

lid van artikel 9 van het Werktijdenbesluit voor 
winkels 1932 vervallen de woorden : ,,en geheel 
gelegen zijn tusscben 11 ½ uur des voormiddags 
en 2½ uur des namiddags of tusschen 4 en 7 uur 
des namiddags". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het . is 
geplaatst. 

Onze l\1inister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Au~ustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zo.leen en Arbeid, 
T. J. V c r sch uur. · 

(Uitgeg . 30 Aug. 193~.\ 

s. 440. 
1 18 Augustus 1932. BESLUIT tot nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 9 
Januari 1899 (Staatsblad n°. 43) betref
fende het Centrale Bureau en de Centrale 
Commissie voor de Statistiek, van welk be
sluit de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninkl ijk besluit van 19 Mei 
1931 (Staatsblad n°. 200). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 15 Juni 
1932, n°. 12584, afdeeling Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is over te 
gaan tot nadere wijziging van Ons besluit van 
9 J anuari 1899 (Staatsblad n° . 43) betreffen
de het Centrale Bureau en de Centrale Com
missie voor de Statistiek, van welk besluit de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Ons 
besluit van 19 Mei 1931 (Staatsblad n° . 200) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Augustus 1932, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Augustus 1932, n°. 
17064, afdeeling Handel en Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 10, derde lid, van Ons 

besluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad n°. 
43) betreffende het Centrale Bureau en de 
Centrale Commissie voor de Statistiek, van 
welk besluit de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Ons besluit van 19 Mei 1931 
(Staatsblad n°. 200), wordt als volgt gelezen: 

" H et Departement van Economische Zaken 
en Arbeid is in de Centrale Commissie door 
twee ambtenaren, elk der overige Departemen
ten van Algemeen Bestuur door één ambte
naar vertegenwoordigd, onder dat Departe-
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ment ressorteerende. Het lidmaatschap van de 
Centrale Commissie van elk dezer ambtenaren 
eindigt, zoodrn hij niet meer geacht kan wor
den te ressorteeren onder het Departement, 
dat hij vertegenwoordigt." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 13den Augustus 1932. 

s. 441. 

WILHELMINA. 
De Afinister van Economische Zaken 

en .ü·b eid, 
T. J. V e r s c h u u r. 
( Uitgeg. 2 September 1932.) 

16 Auguslua 1932. BESLUIT, t-0t vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holl:.ind d.d. 16 Maart 
1932, n°. 121, waarbij onbewoonbaarver
verklaring van woningen in het perceel 
Laurierstr 71 te Amsterdam is gehanrlhaafd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op rle voordracht van Onzen Minister van 

St11.at, l\Iinister van Binnenlanclsche Zakeu van 
20 Juli 1932, n°. 5786 M/F .A., <\fcleeling Volks
gezondheid. betreffende het besluit va,n Gede
puteerde Staten van Noord-Holland van 16 
Maart 1932, n°. J 21, waarbij de onbewoonbaar
verklaring, door den raad der gemeente Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen 1 hoog 
vóór, 1 hoog achter, II hoog vóór, II hoog 
achter, III hoog vóór en III hoog achter, in het 
perceel Laurierstraat 71, aldaar ; 

Overwegende, dat de raad van Amsterdam 
bedoelde woningen onbewoonbaar heeft ver
klaard, omdat zij ongeschikt zijn ter bewoning 
wegens : onvoldoende gelegenheid voor lucht
verversching, onvoldoende inrichting van den 
toegang, __ e1;1 brandgevaarlijken toestand, en 
omdat Z\J met door het aanbrengen van verbe
teringen in bewoonbaren staat kunnen worden 
gebracht; 

dat die overwegingen mede het stanrlpunt 
hebben bepaald van Gedeputeerde Staten, die 
er nader op hebben gewe:,;en, dat "de toegang 
totlalle woningen bestaat uit een steile, donkere 
trap"; dat "de voorwoningen bevatten eene 
donkere kamer met alcoof, zoomede een klein 
keukentje met bedstede en privaat" ; en da.t de 
achterwoningen bevatten "eene lichte kamer 
en keuken, welke evenals die van de voorwo
ningen blind zijn" ; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
lid, van de Woningwet, een woning onbewoon
baar wordt verklaard, indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden 
gebracht; 

Overwegende, dat bij onderzoek is gebleken, 
dat alle vertrekken van de woningen, alsmede 
de alcoven, voorzien zijn van .een voldoende ge
legenheid voor luchtverversr.hing ; dat de toe
gang t-Ot de woningen te wenschen overlaat 
voornamel(jk doordat het trappenhuis onvol 
doende verlicht is, maar dat dit gebrek kan 1 

worden verholpen b.v. door het aanbrenv:en 
van lichtramen of glazen bouwsteenen in de 
wanden daarvan ; dat brandgevaar zonder veel 
kosten voldoende kan worden verminderd door 
het brandvrij bekleeden van afscheidingen ; en 
voorts - voor wat betreft het aangevoerde door 
Gedeputeerde Rtaten - dat dEc woonkamers in 
de voórwoningen een voldoend rastmoppervlak 
hebben en wel van ongeveer 1/10 van het wand
oppervla , terwijl de bouwverordening van de 
gemeente Amsterdam slechts 1/20 van het wand
oppervlak voor lichttoetreding eiscbt; dat de 
trap - met een helling van 56° t-Ot de eerste, 
57° t-Ot de tweede en n ° tot de derde verdieping 
- weliswaar steil is, maar dat zij, ook door den 
goeden staat van onderhoud, waarin zij zich 
bevindt. niet geacht kan worden in een ont-Oe
laatbaren t-Oestand te verkeeren, mits het trap
penhuis beter verlicht wordt; en dat de wonin
gen, wat hun samenstelling betreft, geschikt 
zijn voor de huisvesting van kleine gezinnen ; 

dat mit.sdi.;n aan de voorwaarden, die de wAt. 
stelt voor onbevoonbaarverklaring, niet is vol
daan, zoodat deze is uitgesproken in str(jd met 
de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale wet en 
artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord (adviPs van 2 
Augustus 1932, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport Yan Onzen Minis
ter van Staat. Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van 11 Augustus 1932, n°. 6489 M/P.A, 
Afdeeling Volk gezondheid; 

Hebben goedgevonden en V<'rstaan: 
vorenbedoPld besluit van Gedeputef'rde Sta

ten van Noord-Holland d.d. 16 Maart 1932, n°. 
121, te vernietig<'ll wetens strijd met dl\ wet. 

Onze Minister van J:Sinnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo den l6den Augustus 1932. 

s. 442. 

WILHELMINA. 
De 111 inister van Staat, 

Jl1 inister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 6 Sept. 1932) 

18 Auyustus 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 5 Juni 
1920 (Staatsblad, n°. 285 ) tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919 n°. 524), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad, n°. 223) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
18 Mei 1932, n°. 585 E, Af<l. Volksge,,ondheid; 

Gelet op Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staats
blad n°. 28n ), laa.tstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 28 Mei 1925 (Staatsblad no. 223), tot 
uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, no. 524) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1932, no. 18) ; 

Gelet op het, nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 16 Augustus 1932, no. 1018 E, Af
deeling Volksgezondheid ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 61, tweede alinea, van 

Ons besluit van 5 Juni 1920 (SV1,<I,fsblad no. 285), 
laatstelijk gewijzigd bjj Ons besluit van 28 M.ei 
1925 (St'1atsbûu1 n°. 223), wordt in plaats van 
"gedurende ten hoogste 10 jaren na het in 
werking treden van dit besluit" gelezen ,tot 
1 Juni 1933" . ' 

Art. IL Dit besluit- treedt in wellking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Sta.ntsbûu1, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belasL met de uitvoering van dit besluit;, dat in 
het Staritsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 18den Augustus 1932. 

s. 443 . 

WILHELMINA. 
n e JJf inister van Staa.t, 

JJ[inister van Binnenlandsche Zaken, 
R u v s d e B e e r e n b r o u o k. 

' ( U i tgeg. 6 Sept. 1932.) 

19 Augustus 1932. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet van 8 Juli 1932, opgenomen in 
Nederlandsch Staatsblad n°. 343. (Wijzi
g ing en aanvulling I nd ische Muntwet 
1912.) 

Wij WILHELMI1 A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloni ën van 15 Augustus 1932, 2de Afdee
Jing, n°. 8; 

Gezien artikel 3 van de wet van 8 Jul i 
1932, opgenomen in N ederlandsch Staatsblad 
n° 343 · 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De wet van 8 Juli 1932 (Nederlandsch. 
Staat.~blad n°. 343) tot nadere wijziging en 
aan vuil ing van artikel 4 van de Indische 
Muntwet 1912 treedt in werk ing met ingang 
van 1 September 1932 . 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 19den Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van K oloniën, D e Gr aaf f. 
(Uitgeg. 26 Auyiuitus 1932.) 

s. 444. 
22 Auyustus 1932. BESLUIT, waarbij met 

toepass ing van art. 24 der Comptabi li teits. 
wet (Staatsblad 1927, n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1931 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dien~t
jaar 1932. 

$_ 445. 
23 Augustus 1932. BESLUIT, houdende 

bouwverbod in den zin der Luchtvaartwet 
to n aanzien van terreinstrooken, gelegen 
om en aangrenzende aan het luohtvaart
te r re in Vlissingen. 

Wij WILHEL:\.11 A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 Juli 1932, La. K. K ., 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op de Luchtvaartwet ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is ten aan( 

zien van terrein trnoken, gelegen om het 
luchtvaartterrein Vlissingen, een bouwverborl 
uit te vaardigen als bedoeld in genoemde wet; 

Gezien de proce sen-verbaal van de zittin
gen, welke volgens artikel 27 dier wet door 
de Cornmissiën, elk bestaande uit een door 
Gedeputeerde Staten van Z eeland uit hun mid
den benoemd I id als voorzitter, met een door 
Onzen voornoemden Minister aangewezen des
kundige, en den burgemeester der betrokken 
gemeente, bijgestaan door twee door den Voar
zitter van de Arrondissements-Rechtbank te 
M iddelburg benoemde deskundigen, te Middel
burg zijn gehouden, teneinde van de bezwaren 
van belanghebbenden tegen het voorgenomen 
bouwverbod kennis te nemen, en gezien de 
schriftelij k aan de Commiss iën medegedeelde 
bezwaren, de rapporten der Oomm issiën, hou
dende hare meening terzake , a lsmede de ad
viezen omtrent de in artikel 27, tweede lid, 
van genoemde wet bedoelde schade, nadat aan 
.de bepalingen van de artikelen 25, 26, 27, 
28, 29 en 30 van genoemde wet is voldaan; 

den R aad van State gehoord (advies van 2 
Augustus 1932, n°. 36); 

gezien het nader Rapport va n Onzen voor
noemden M inister van 17 Augustus 1932, La. 
H., Luchtvaartdienst; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Ten behoeve van het Rijk (Departement 
van Waterstaat) is het verboden: 

a. op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke onder II van dit besluit zijn vermeld en 
op de bij dit Besluit gevoegde kaart 1 aange
duid als gelegen in een zöne, zich uitstrek
kende van de grens van het luchtvaartterrein 
Vlissingen tot op een afstand van 200 M. van 
die grens , hierna genoemd zöne I , te bouwen 
of bouwwerken te hebben, dan wel hou tgewas 
te planten of te hebben, onderscheidenl ijk te 
bouwen of bouwwerken te hebben tot een 
grootere hoogte , dan wel houtgewas te planten 
of te hebben van een grootere hoogte dan die, 
welke in dit Besluit ten aanz ien van elk ·per
ceel of gedeel te van een perceel daarbij is 
aangegeven; 

b. op perceelen of gedeelten van percee
len, welke onder II van dit Besluit zijn ver
meld en op de bij dit Besluit gevoegde kaart 
aangeduid als gelegen in een zöne, zich ui t
strekkende tus chen de afstanden van 200 M. 
en 400 M. van de grens van het I uchtvaart
terre in Vlissingen, hierna genoemd zöne II, 
bouwwerken van een grootere hoogte dan 
20 M. op te richten of te hebben. 

IL De in I bedoelde perceelen en gedeel
ten van pcrceelen worden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 31 van genoemde wet a ls 
volgt omschreven: 

1 Deze kaart is hierbij niet opgenomen. 



' Totale opper- 1 Oppervlakte in 
c;, 

Oppervlakte in ...... 
..: ~. 

t:O ., vlakte der per- Zöne I, t. a.w. Zöne II, t. a.w . 
8 f rû Namen, ceelen volgens het bouwver- het bouwver-s ""'s volgens de registers van het kadaster, de registers bod, bedoeld Omschrijving van het bouwverbod bod, bedoeld 
"' ~ s in Zöne I. p 

van de eigenaren. van het onder I a, hier- onder Ib, hier-
~ "'"' ~p 

1 

~adaster. voren, geldt. voren, geldt. 
> . 

H.A. , A. 1 cÄ-: H.A. , A. j cA. H.A-jA- j cA . 

GEMEENTE OOST- EN WEST-SOURBURG, SECTIE C. 
2 598 P. Joziasse Dzn., 0. en W. Souburg. 

1 

78 50 78 50 
1 133 als voren ......... . . 20 50 20 50 
3 699 A. de Buck, Koudekerke . 01 41 01 40 
4 650 J. Aarnoutse Jzn., Koudekerke . 01 54 65 20 
5 644 als voren . ..... 01 15 40 38 60 8 m boven N.A.P. 76 80 ~ 
6 258 J. Koole, Koudekerke 02 56 02 56 <:,; 

7 259 als voren . 01 50 08 90 8 m boven N.A.P. 91 60 Il>-8 401 als voren . 57 60 57 10 6 m boven N.A.P. 50 
9 400 als voren . ..... 09 10 09 10 6 m boven N.A.P. q 

22 645 A. Kodde, Vlissingen. . . . . . . . . . . . . 02 18 70 01 44 40 6 m boven N.A.P. 74 30 ~ 

23 542 de Centrale Directie van Walcheren, cons. voor q 
05.02 A. de Staat, (gewone Domeinen, Finan- ui 

>-3 
ciën) . . . .. . .. ........... 11 40 11 40 6 m boven N.A.P. q 

24 320 de Centrale Directie van Walcheren, (ook de polder ui 
Walcheren) . . . . . . . . . . . . . . . . 35 03 40 

25 367 als voren 07 98 01 6 m boven N.A.P. 06 98 ~ 26 405 als voren 35 35 6 m boven N.A.P. 
27 365 als voren 24 02 80 6 m boven N.A.P. 10 50 >j:. 

>j:. 
28 541 als voren 19 05 02 60 c;, 
29 300 als voren . . .. .. 22 60 05 
30 652 A. Joziasse, 0. en W. Souburg 01 33 60 01 33 60 
31 651 als voren . 01 19 90 05 60 
32 643 als voren . ..... 02 89 40 02 53 80 
33 245 N. van Hekken, wed. I. Polderman, 0. en W. 

Souburg. . . . . . . 01 02 80 86 80 
34 266 Willem Kramer, 0. en W. Souburg . 35 30 35 30 
35 268 als voren .. 45 10 45 10 
36 578 als voren 67 40 67 40 
37 265 M. de Witte, W. Souburg (gemeente 0. en W. 

Souburg) 19 70 09 50 Sm boven N.A.P . 10 20 
38 269 als voren . . . 70 20 51 90 8 m boven N.A.P. 18 30 
39 544 J. A. van Leeuwen, 0. en W. Souburg 01 24 30 01 24 30 6 m boven N. A. P . 
40 647 als voren . . . . . . . . . . 63 10 26 30 .... 
41 700 J. de Buck, Koudekerke . 98 30 42 70 t0 
42 649 M. Boone, 0. en W. Souburg. 51 90 51 90 ~ 

43 681 H . Lakoo, Wassenaar . . . . 74 60 74 60 
I:'.-:) 



1 

J. L. van der Harst, Vlissingen . . . . . . . . I 1 1 44 680 - 92 60 - - -

1 

-
45 646 L. Arendse Pzn ., 0. en W. Souburg. • • • • • 1 - 57 10 - - - -
46 657 P. Joziasse, 0. en W. Souburg, cons. L. Joziasse 

idem ...... . . • • • • • · · · · · · 1 - 33 20 - - -

1 

-
47 658 B. Bosschaart, 0. en W. Souburg. . . . . . . - 29 20 - - - -
48 429 L. Davidse, 0. en W. Souburg - 40 40 - - - -
49 413 W. Castel, 0. en W. Souburg. - 40 57 - - - - -
50 430 als voren . . . . . . . . . . . - 31 40 - - - -
51 407 M. de Wolf, ook Willemsz, 0. en W. Souburg - 68 38 - 44 68 8 m boven N.A.P. 
52 408 G. Plankeel, 's Gravenhage . . . . 01 11 80 - - - -
53 273 G. Louwerse, 0. en W. Souburg, cons. v. 1/3 

1 
S. Louwerse, idem .... - 28 10 - - - -
M. Louwerse, idem. 

54 409 C. Brak.man, Middelburg . 01 10 94 - 13 10 8 m boven· N.A.P. 
A ongenummerde weg . . . - - - - - - -
B als voren - - - - - - 6 m boven N.A.P. 
C als voren -- - - - - - -

GEMEENTE 0. EN W. SOUBURG, SECTIE E. 
68 66 de Centrale Directie van Walcheren (ook de polder 

1 

Walcheren) 79 
69 74 als voren 68 
70 85 als voren 04 06 
71 87 als voren 04 12 
72 133 als voren 03 08 03 08 volledig bouwverbod,ivoor het Zuide-

lijke, op de kaart in groene kleur aan-
gegeven gedeelte; 8 m boven N.A.P. 

als voren 
voor het overige gedeelte 

73 199 12 
74 201 als voren 13 50 
75 131 als voren 03 49 03 49 volledig bouwverbod voor het Zuide-

Iijke, op de kaart in groene kleur aan-
gegeven gedeelte; 8 m boven .A.P. 

de Centrale Directie van Walcheren; 
voor het overige gedeelte 

76 76 cons. v. 
20 cA. De Staat (Gewone Domeinen, Financiën) 01 90 

77 77 als voren ; cons. v. 1,40 A; De Staat (Gewone 
Domeinen, Financiën). . . . . . . . . . . . 03 70 

1 

78 83 Gerard, ook Geraard van Soelen, 0. en W. Souburg 16 10 
79 82 als voren . . ... . .. . . . .. .. . . . 54 60 
80 81 als voren 76 90 

1 8 m 

81 84 als voren 01 18 80 
82 88 als voren 53 30 
83 120 als voren 64 09 10 boven N.A.P. 
84 711 als voren 03 26 
85 1449 als voren .. .... .... .... 06 10 
86 1207 M. de Wolf Wzn., 0. en W. Souburg . 

01 1 17 1 
90 

87 86 0. en W. Souburg, de Gemeente . . . - 09 20 
88 132 als voren ..... . ... . .... - 26 30 16 60 volledig bouwverbod voor het Zuide-

lijke op de kaart in groene kleur aan-
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79 q 
68 rJ2 

04 06 8 
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20 50 
15 40 
18 80 
38 90 
54 90 
03 26 
06 10 
08 60 
09 20 
09 70 
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----

08 l 40 
voor het- overige· gedeelte 

-~8 1 40 89 110 als voren 
90 112 als voren 05 20 05 20 
91 495 als voren 72 50 72 50 Ot 
92 200 als voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 60 07 20 ~ 

93 155 als voren; cons. voor 3 cA: De Staat, \Vaterstaat 01 25 75 1-' 

94 150 als voren; cons. voor 40 cA: De Staat, Waterstaat 02 90 01 30 
95 122 W. Castel, 0. en W. Souburg. . . . . . . . . 78 78 6m boven N.A.P. 
96 123 3/4 M. Aarnoutse, Wed. Aarnout Dekker, 0. en W. 

Souburg; cons. v. 1/4 A. Dekker, 0. en W. 
Souburg. 01 17 50 01 17 50 volledig bouwverbod 

97 125 als voren . 49 30 49 30 volledig bouwverbod 
98 126 als voren 22 80 22 80 volledig bouwverbod 
99 481 P. Maas, 0. en W. Souburg 87 87 volledig bouwverbod 

100 479 als voren .. . ...... 45 10 45 10 8 m boven N.A.P. 
101 480 L. Klaa.sse, 0. en W. Souburg . 37 37 volledig bouwverbod 
102 121 G. Kraamer, 0. en W. Souburg, cons . . 35 40 35 40 8 m boven N.A.P. 

P. Kraamer, 0. en W. Souburg. 
103 118 als voren ..... 26 20 23 60 8 m boven N.A.P. 02 60 
104 107 als voren . 02 29 02 29 ~ 

105 1337 als voren 01 27 30 06 40 10 m boven N.A.P. 01 20 90 <:,; 

106 476 A. van Wallenburg, 0. en. W. Souburg 37 30 70 8 m boven N.A.P. 36 60 ~ 

107 729 C. Plugge Ezn., 0. en W. Souburg . .· 55 75 24 40 q 
108 906 als voren .. . ... 10 30 05 60 Q 
109 712 J. Suurmond Pzn., 0. en W. Souburg . 02 79 02 79 q 
110 1222 als voren . . . 13 55 04 90 10 m boven N.A.P. 08 65 U2 

111 1450 als voren 09 55 09 55 "' 112 1221 A. Sturm Gzn., 0. en W. Souburg 19 03 60 .10 m boven N.A.P. 15 40 q 
113 1135 als voren .......... .. 02 47 02 20 U2 

114 1224 G. Lute.vn, 0. en W. Souburg 27 98 27 98 10 m boven N.A.P. 
~ 115 1225 als voren . . . . . . . . . . 42 50 42 50 9 m boven N.A.P. 

116 928 als voren . 08 70 08 70 ~ 

117 141 als voren . ......... 17 50 17 50 ~ 

118 473 G. Luteyn, 0. en W. Souburg 01 53 01 53 Ol 

119 474 als voren . . . ...... 02 49 02 49 
120 475 als voren 01 12 01 12 
121 145 als voren 33 33 
122 144 als voren 06 70 06 70 
123 146 als voren 43 43 
124 1120 als voren . .. .. . 08 08 
125 1306 J. Wisse Sz., 0. en W., Souburg 08 90 08 90 9 m boven N.A.P. 
126 1307 als voren . 11 90 11 90 volledig bouwverbod voor het weste-

lijke op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 9 m boven 

127 als voren .. 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

478 .. . ....... 97 70 97 70 8 m boven N.A.P. 
128 1308 J. de Klerk, Middelburg ; cons. A. Flipse, Mid-

delburg .. . . ...... .. 02 90 02 90 volledig bouwverbod voor het weste- ..... 
te lijke op de kaart in groene kleur ~ 

aangegeven gedeelte ; 9 m boven N) 

N.A.P. voor het ·overige gedeelte 
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101 
942 

1134 
1100 

95 

94 
1208 
352 

1237 
93 

92 

B. Wijkhuis, 0. en W. Souburg. . 
G. P . Peeters, 0. en W. Souburg . 
M. Sanderse, 0. en W. Souburg. . 
als voren . . . . . . . . . . . . 
als voren ................ . 
A. Pieterse, 0. en W. Souburg . . . . . . . 
A. S. Ogterop, wed. Fak Brouwer, Middelburg 

als voren 

- 1 ~~ 
03 
06 
06 

04 51 

13 

als voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 
de Hervormde Gemeente van 0. en W. Souburg 34 
M. de Witte, 0. en W. Souburg. 15 
P. Castel, 0. en W. Souburg . . 01 
als voren . . . . . . . . . . . 
P. Melis, 0. en W. Souburg 02 
als voren . . . . . . . . . 06 
P. Verhage, 0. en W. Souburg . . 03 
L. Goedbloed, 0. en W. Souburg . 03 
F. Balj eu, 0. en W. Souburg. . . 04 
A. Blaas, 0. en W. Souburg . . . 03 
P. J. Hendriks, 0. en W. Souburg 01 
W. Kraamer, 0. en W. Souburg . 07 
als voren .. 
als voren 
als voren 
J. de Vlieger, 0 . en W. Souburg 02 
als voren . . 02 
als voren . . . .... . . 
J . Wielemaker. wed. L . v. Wallenburg, 0. en W. 

Souburg. . . . . . . . . . . . . 03 
J. de Wolf Wz., 0. en W. Souburg . 02 
A. Millenaar, Vlissingen. . . . . . . 05 
A. Dingemanse, 0. en W. Souburg . 09 
J. Goedbloed, 0. en W. Souburg . . . . . . . 02 
A. Joziasse, vrouw van L . Barentsen, 0. en W. 

Souburg. . . . . . . . . . . . . . . • • . 01 
als voren; 1/32 volle eig. + 31/32 vruchtgebruik ll 
L. Barentsen 1/32 bi. eig. . . . . . 
N. C. Barentsen; 1/8 + 1{128 bl. eig. • 

1 
C. J. Barentsen ; idem . 
A. J. Barentsen; idem . } 

1 
M. A. S. Barentsen; idem . -
T. A °RPl'Ol'lf.ooTI • irlo'"" 1 

50 
80 
70 
15 
54 
30 
08 03 

50 -

08 
20 
07 
64 
79 
69 
45 
17 
63 
98 
27 
96 
60 
52 
29 
28 
34 
20 
64 

35 
70 
90 
17 
04 

81 

12 

91 

13 

02 

I= 

40 1 10 m boven N.A . .P. 

30 

50 

08 

volledig bouwverbod voor het zuid
westelijke, op de kaart in groene 
kleur aangegeven gedeelte ; 10 m 
boven N.A.P. voor het oostelijke, op 
de kaart groen gestreept aangegeven 
gedeelte; 8 m boven N.A.P. voor 
het overige gedeelte 

10 m boven .A.P. voor het oostelijke, 
op de kaart groen gestreept aangege
ven gedeelte ; m boven N.A.P. 
voor het overige gedeelte 

10 m boven N.A.P. 

1 

1 

1 

_ I 29 = 1 28 
03 
06 
06 
59 

34 
15 
01 

02 
06 
03 
08 
04 
03 
-01 
07 

02 
02 

02 
02 

09 
02 

10 
80 
70 
15 
54 
30 
78 

20 
07 
64 
79 
69 
45 
17 
63 
08 
27 
96 
60 
52 
29 
28 
JO 

64 

90 
50 
60 
17 
04 

70 

73 



M . lJ . J:laren sen ; 1 
J. J . Barentsen ; idem 
C. A. Rarentsen : 1/128 bi. eig. ·J 

163 149 Jhr. L . Schorer, Amsterdam . . . . .. 09 60 09 45 
164 044 9/16 P. Suurmond Pz., 0 . en W. Souburg, P ., J. C., Ol 

J., J. , M., E. en M. Suurmond ieder 1/16, allen b:) 

t e 0. en W. Souburg . . . . . . . . . . . 02 05 02 05 <:;:, 

165 1236 N.V. Huizen Expl. Mij. Middelburg I , gevestigd 
te Middelburg . . . . . . . . . . . . . . . 02 46 02 46 

166 1121 als voren .. ... .. . .. . . . . . ... 03 25 03 25 
167 1338 A. Arendse Az., 0. en W . Souburg . . . . . . 24 30 24 30 
168 147 J . A. v . Leeuwen, 0 . en W. Souburg, gemeente 

0. en W. Souburg (voor 11 cA. uit de wegen) 17 20 17 20 
160 138 J. A. v . Leeuwen. 0. en W. Souburg . 

1 --

03 01 03 01 
170 1339 P . Polderman , 0. en W. Souburg . . . 04 81 04 81 
171 ll33 A. Cornelissen, 0 . en W. Souburg . . . 02 85 02 85 
172 1118 P. C. van Keekem, 0. en W. Souburg. 03 25 03 25 
173 1110 J. F. J acques, 0 . en W. Souburg . . . 03 60 1 03 60 
174 1350 G. Dekker, 0 . en W. Souburg . . . . 02 60 02 60 
175 1351 A. Baljé, 0. en W. Souburg ..... 01 75 01 75 
176 1352 J . Baljé, 0 . en W. Souburg . . . . . . . . . 02 30 02 30 b:) 

180 1152 De Staat (Waterstaat) ; cons. voor 4,81 A., 0. en <:;:, 

W. Souburg, de gemeente, in beheer en onder -
01 04 10 

;,.. 
houd bij de gemeente Vlissingen . . . . . . . 51 10 m boven N.A.P . 35 75 c::1 

182 158 De Staat (Waterstaat) ; cons. voor 8 A. , 0 . en W. Q 
Souburg, de gemeente voor 5,60 A. Vlissingen, 

03 56 90 01 53 
c::1 

de gemeente. . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 m boven N.A.P . 01 33 30 17). 

189 926 S. E . Puype, wed. A. Cijsouw, 0. en W. Souburg 06 55 06 55 1-3 
190 172 D. J . de Visser, 0. en W. Souburg . . . . ·. . 01 33 80 01 33 80 c::1 
191 1460 als voren ; en cons. ged. gr. ± 82,57 ; D. Ruissen, 17). 

0 . en W. Souburg ged. gr . ± 3,50 . . . . . . 86 07 45 10 
rh 192 920 A. Amadio, Vlissingen . . . . . . . . . . . . 06 30 06 30 

193 931 ½ P . Bosschaart, wed. W. Melis, Roosendaal ; ~ ½ M. Melis, vrouw van J. Oele, Roosendaal 03 28 03 28 ~ 

194 1284 

1 

A. Polderman, 0. en W. Souburg . . . . . 03 76 03 76 Ol 

195 1285 W. Schout, 0 . en W. Souburg . . . . . . 02 90 02 90 
196 1286 . C. Biet, 0 . en W. Souburg .. .... 03 09 03 09 
197 978 als voren .... . . ..... ... . . 27 57 67 10 m boven N.A.P. 26 90 
198 1089 L. Breel, wed . . J. Balj eu, 0. en W. Souburg 38 95 3~ 95 
199 979 als voren .. . . . . .. .. . . . ... 01 13 30 01 13 30 
200 1353 J. I. Risseeuw, 0 . en W. Souburg. . . 10 65 03 40 
201 1309 J . Lobbezoo, 0 . en W. Souburg. . . . 10 80 70 
202 1138 J . de Rijcke J acz., 0 . en W. Souburg. 11 20 02 
203 1408 M. Nieuwdorp Jr., 0 . en W. Souburg . 

1 
11 92 06 60 

204 1407 A. M. Broere, 0 . en W. Souburg . . . 1 05 60 03 70 
205 1406 P . Verheul, 0 . en W. Souburg . . . . 

1 

17 38 15 
206 1336 W. C. Bosselaar , 0. en W. Souburg . . 04 85 50 10 m boven .A.P . 04 35 
207 439 M. Francke, 0. en W. Soubur§ . . . . 

1 1 

05 15 20 10 m boven N.A.P . 04 95 
208 839 W. M. Nieuwdorp, 0. en W. ouburg . 02 97 02 97 ..... 

ei:, 209 840 W. Midavaine, 0. en W. Souburg . . . 01 52 01 52 0) 
210 841 als voren . . 1= 03 19 03 19 t.::> 
211 842 P . Beekman, 0 . en W. Souburg. 01 67 01 67 



1153 1 

- ----

1 °' 1~1-1 
1 

212 als voren 04 25 -213 1154 1 L. Fr_ansooy, ook .Francols, 0 . en W. Souburg - 30 - 30 tO 
<:,) 214 205 J. ] hpse, O. en W. Sou urg . . ...... 71 90 - 71 90 t,o 

215 204 11,ls voren . . . . . . . . - 97 10 11 90 
216 207 P. Polderman Jarz., 0. en W. Souburg - 1 12 40 1 1 

10 80 
217 208 als voren . - 50 80 25 40 

GEMEENTE KOUDEKERKE, SECTIE G. 

218 396 A. Brasser Barthsz., Koudekerke, mede-eigenaar 

22 1 
Jos. Vos Dz. voor ± 0,4895 H.A ... . ... 01 10 90 01 10 !lO 

219 397 A. Brasser Barthz., Koudekerke. 01 28 90 80 8 m boven N.A.P. 01 06 10 
220 398 J. Koole, Jz., Koudekerke . . . 38 DO 11 1 80 8 m boven .A.P. 27 10 
221 399 A. Joziasse, 0. en W. Souburg . 91 20 91 20 6 m boven .A.P. 
222 400 als voren .......... . . 01 42 01 42 6 m boven N.A.P. 
223 395 A. W. J. Snonck Hurfonje, Venlo 01 10 90 67 80 6 m boven N.A.P. 43 JO 
224 394 J. de Buck, Koudeker e . . . . . . . . . . . 68 68 t.:> 
225 795 de Centrale Directie van Walcheren, ook de Polder ~ 

Walcheren. ........ 17 02 10 
IJ> 226 393 C. Brakman, Middelburf . . . 77 50 60 70 

227 386 J. Arnoutse Jz., Koude erke . 94 30 08 c::1 
c;'l 

GEMEENTE VLISSINGEN, SECTIE A. c::1 
m 

228 201 A. W. J. Snouck Hurronje, Venlo 1- 64 40 23 
20 1 

6 m boven N.A.P. 41 20 1-:3 
229 202 J. de Buck, Koudeker e . . . . . 1 01 01 40 01 01 40 c::1 
242 488 A. Joziasse, 0. en W. Souburg . 43 30 43 30 6 m boven N .A.P. m 
243 198 als voren . . . . . . . 48 50 48 50 6 m boven N.A.P. 'fJj 244 197 H . Brasser, Koudekerke 01 40 80 01 32 70 6 m boven N.A.P. 08 10 
245 487 A. Roose Andriesz., Koudekerke, ½ onverd. 01 26 50 01 26 50 6 m boven N.A.P. voor het noordelijke, ~ 

op de kaart groen dik gekruist aan- ~ 

gegeven gedeelte; 8 m boven N.A.P. Ot 

voor het overige gedeelte 
246 675 11,ls voren OJ 51 30 01 44 40 8 m boven .A.P. voor het zuidooste- 06 90 

lijke, op de kaart groen gekruist 
aangegeven Ïedeelte ; 10 m boven 

60 
N.A.P . voor et overige gedeelte 

247 674 M. Roose Andriesz. , Koudekerke, idem. 42 37 10 10 m boven N.A.P. 05 50 
248 194 J. de Visser, 0. en W. Souburg. 75 70 52 80 10 m boven N.A.P. 22 90 
249 485 als voren 01 65 70 01 65 70 8 m boven N.A.P. 
250 192· als voren . . . . . . . . . . 01 32 20 67 30 10 m boven .A.P. 64 90 
251 706 de Centrale Directie v. Walcheren; cons. v. 30 cA. 

de Staat (Gewone Domeinen, Financiën) . 19 20 05 10 m boven N.A.P. 04 70 
252 664 M. J. Rottier, Vlissingen . 33 30 33 30 10 m boven N.A.P. 
253 2136 als voren 98 95 98 95 10 m boven N.A.P. 
254 525 als voren .. . . .. ... . 18 30 18 30 10 m boven N.A.P. 

Ot 255 2085 P. de Visser Jansz., Vlissingen 

01 i :: 30 83 30 10 m boven N.A.P. 77 t.:> 
256 203 C. Brakman, Middelburi . . 20 04 20 ~ 

257 204 J . Aarnoutse, Koudeker e . 01 72 10 01 65 70 
258 209 P. Dumon Tak, Middel burg. 01 19 80 01 02 90 
259 205 M. Ovaa, Vlissingen . . . . 01 - 60 01 60 
260 191 J. Stroo Dzn. , Vlissingen . 01 52 30 07 40 10 m boven N.A.P . 01 44 90 



261 2875 ;G. J. J. Kuijpers, Vlissingen . . . 61 20 61 20 
262 2876 J. Goedbloed, 0. en W. Souburg . 01 04 95 67 90 
263 221 'als voren ................ . . 06 70 06 70 
264 188 !Burgerlijke Mij., ten doel hebbende het verkrijgen 

1 en vervreemden van onroerende goederen enz., Cl 
Rotterdam .. . ............. 88 88 i,o 

265 483 

1

als voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 80 95 80 Cl 

266 484 A. Roose Azn., Koudekerke, ½ onv. . . . . . 01 52 42 01 22 92 8 m boven N.A.P. 29 50 
M. Roose, Koudekerke, idem . . . . . . . . . 

267 526 IA. Meerman, Vlissingen. . . . . . . . . . . . 01 47 01 27 20 10 m boven N.A.P. 19 80 
268 710 als voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 60 71 30 
269 708 IM. de Jonge, J. de Jonge, Vlissingen, ieder voor ½ 01 19 30 01 19 30 
270 707 als voren . ........... ...... 52 10 52 10 
271 528 IA. C. van Vlaanderen, echtgen . . v. J. Willemsen, 

Utrecht .... . ............. 01 51 90 01 30 
272 697 Gemeente Vlissinfen . . . 01 17 40 90 10 
273 711 J. Poppe, Koude erke . . 71 71 
274 712 P. v. d. Meer, Vlissingen . 25 70 25 70 
275 713 als voren . 18 10 18 10 
276 714 als voren . .... . ..... 24 10 24 10 
277 715 P. Jasperse Pietersz., Koudekerke . 29 j 60 29 60 t:: 

278 709 als voren . . . . . . . . . . . . 72 80 50 10 m boven N.A.P. 22 80 <:,;) 

GEMEENTE VLISSINGEN, SECTIE B. Il> 
q 

281 1471 de Centrale Directie van Walcheren (ook de polder Q 
Walcheren) . . . . 23 90 01 40 8 m boven N.A.P. 08 90 q 

282 1304 als voren . 12 40 07 60 8 m boven N.A.P. voor het oostelijke, 04 80 00 
op de kaart groen gekruist aangege- t-'I 
ven gedeelte ; 10 m voor het overige q 
gedeelte 00 

283 239 als voren 08 40 02 70 çn 284 1469 als voren 05 95 04 10 8 m boven N.A.P. 01 85 
285 240 als voren 08 60 02 90 ~ 

286 458 als voren 01 40 01 40 volledig bouwverbod voor het noorde- ~ 

lijke, op de kaart met groene kleur Cl 

aangegeven gedeelte ; 8 m boven 

01 50 01 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

287 459 als voren 50 volledig bouwverbod voor het noorde-
lijke, op de kaart met groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 

288 als voren . 40 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

533 40 
289 534 als voren . 60 60 
290 83 als voren . 01 40 01 40 volledig bouwverbod 
292 933 L. Klaassen, 0. en W. Souburg. 07 65 07 65 volledig bouwverbod 
293 934 P. Maas, 0. en W. Souburg . ...... 30 70 30 70 volledig bouwverbod 
294 935 J. de Klerk, Middelburg, cons. A. Flipse, Middel-

burg ... ........... . .... 04 45 04 45 ~olledig bouwverbod 
295 1402 als voren 38 20 38 20 9 m boven N.A.P . ..... 
296 35 als voren . 62 30 36 80 volledig bouwverbod 25 50 CD ........... .. .. .. Ci-' 
297 84 A. S. Ogterop, Wed. P. Fak Brouwer, Middelburg 08 40 08 40 volledig bouwverbod N) 

298 85 als voren ...... . .. . ..... ... 01 23 01 23 volledig bouwverbod 



299 
300 
301 
302 

303 
304 
305 
306 
307 

308 

309 
310 
311 
312 

313 
314 
315 

316 

317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 

329 
330 

1

1300 
1405 
393 

1 1302 

1

1385 
1384 
1383 
1382 
1381 

1380 

1395 
1406 

37 
1407 

1376 
1396 
1397 

1398 

1375 
1472 
1474 
1414 

34 
1470 
234 
235 
202 
809 

1311 
810 

151 

M. Ovaa, Vlissingen 
als voren 
als voren 
als voren 

als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 

als voren 

D. Kuyper, Vlissingen . . 
A. Houterman, Vlissingen. 
als voren 
A. Koole, Vlissingen . 

1 als voren 
J. Bosschaart, Vlissingen . . . . . . . . 
C. C. Sprenger, Vlissingen, buiten gemeenschap 

gehuwd met C. A. van Woelderen. . .... 
J. A. Edelman, Vlissingen . . . . . . . . . . 

de gemeente Vlissingen . 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 

als voren 
152 

1 
als voren 

1 

01 

55 
30 
49 
01 

28 
22 
22 
23 
68 

60 
80 

50 

70 
70 
90 
30 

01 

55 
30 
49 
01 

28 
22 
22 
23 
68 

60 
80 

50 

70 
70 
90 
30 

73 

78 1 -

- 1 70 50 

01 64 1 10 
88 40 
81 1 70 

01 

- i 01 
41 60 I = 

10 ' 
1 

01 

03 

01 

44 
60 

85 
14 
42 
08 
06 
02 
04 
05 
94 
13 
01 
34 

60 I _ 
60 

70 
20 
70 
05 
40 
75 
80 

10 
30 
15 
30 

10 
60 

01 

~i 18 f 
81 1 70 

Ol ! 60 

-1 -

37 20 

85 70 

77 70 

04 · 15 
04 30 

13 
01 
34 

30 
15 
30 

8 m boven N.A.P. 
10 m boven N.A.P. 
8 m boven N.A.P. 
vo IJedig bouwverbod voor het ooste

lijke, op de kaart met groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 

• N .A.P. voor het overige gedeelte 
volJedig bouwverbod 
volJedig bouwverbod 
volJedig bouwverbod 
volJedig bouwverbod 
volJedig bouwverbod voor het ooste

lijke, op de kaart met groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

8 m boven .A.P. voor het zuidooste
lijke, op de kaart groen gekruist aan
gegeven gedeelte; 10 m voor het 
overige gedeelte 

volJedig hou wverbod 
volledig bouwverbod 
volledig bouwverbod voor het weste

lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 

.A.P. voor het overige gedeelte 
8 m boven het peil 

volledig bouwverbod voor het noorde
lijke, op de kaart in groene kleur aan
gegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

8 m boven .A.P. 

volledig bouwverbod 

volledig bouwverbod 
volledig bouwverbod 

8 m boven N.A.P. 
8 m boven N.A.P. 
volledig bouwverbod voor het weste

lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volle~g bouwverbod 
volledig bouwverbod voor het weste 

lijke, op de kaart in groene kleur 
~:1!g~p~1- r.~1e~~~L_ 8 __ ~ - _ !:~ven 

02 

1 1 

1 

: 1 :~ 

23 40 

14 
52 
02 
28 
02 

52 

20 
40 
80 
70 
75 
65 
70 
90 
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332 811 als voren - 91 20 - 89 70 volledig bouwverbod voor het weste- - 01 50 

333 178 

334 179 
335 250 
336 181 
337 249 
338 201 bis 
339 186 
340 185 
341 184 
342 183 
343 182 
344 814 
345 815 
346 813 
347 812 

348 237 
349 1201 
350 696 

351 698 
352 699 
353 32 
354 33 
355 16 
356 695 

357 1485 
358 1486 
359 1461 
360 1399 
361 1400 
362 1401 

363 1404 

als voren 

als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 

als voren 
als voren 

.V. Koninklijke Mij. ,,De Schelde", Scheeps
bouw en Werktuigenfabriek te Vlissingen 

als voren . . . . . . . . . . . 
als voren 
als voren 
als voren 
als voren 
de Vereeniging tot verbetering van de Volks-

huisvesting te Vlissin~en . 
J. Brasser Martz., Vlissmgen 
P. Dingemanse, Vlissingen . 
J. Clowting, Vlissingen . . . 
F. P. de Bruyn, Vlissingen . 
H. Wouters, Koudekerke . . 
K. Dekker. Terschelling. 

als voren 

364 14 79 1 als voren 

1 

01 
1-
1 _ 

01 

02 
01 

01 

49 

72 
78 
05 
84 
37 
25 
59 
71 
52 
81 
71 
23 
19 
08 

07 
21 

62 
12 
33 
60 
56 
56 

67 
04 
02 
17 
14 
21 
32 

23 

25 

30 

20 

10 
70 
60 
30 
40 

60 
30 
80 
90 1 -

60 
78 

90 
17 

90 

60 
60 
60 
80 

20 
55 
95 
20 
50 
80 
60 

33 

56 
41 
05 
09 

02 

11 

04 
02 
17 
14 
21 
32 

10 

10 
70 
10 
50 

35 

=I 
80 

55 
95 
20 
50 
80 
60 

20 

30 

lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte; 10 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volledig bouwverbod voor het weste
lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte; 10 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volledig bouwverbod 
volledig bouwverbod 
volledig bouwverbod 
volledig bouwverbod 

8 m boven N.A.P. voor het noorde
lijke, op de kaart groen gekruist 
aangegeven gedeelte ; 10 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

9 m boven N.A.P. 

9 m boven N.A.P. 
9 m boven r .A.P. 
9 m boven N.A.P. 
9 m boven N.A.P. 
9 m boven N.A.P. 
volledig bouwverbod voor het zuid

oostelijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 9 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volledig bouwverbod voor het zuide
lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volledig bouwverbod voor het zuide
lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

01 

02 

16 

16 
36 

75 
01 
39 
35 
61 
52 
81 
71 
23 
19 
04 

02 
20 

62 
05 
25 
59 
44 
48 

66 

20 

10 
30 

20 
80 
40 
60 
40 
60 
30 
80 
90 
60 
35 

70 
17 

90 

30 
50 
80 
10 

40 



365 

366 
367 
368 

369 
370 

371 

372 

373 

376 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
~·D 
11.E 
• F 

G 
H 

T 

1478 

293 
292 

36 

1309 
943 

944 

A. Botting, Vlissingen 

P. Polderman Jac:r.., 0. en W. Souburg 
A. Meerman, Vlissingen. . 
A. Pluymers, Middelburg . 

J. Caljouw, 0. en W. Souburg . . . 
de Christelijk Gereformeerde Kerk te Vlissingen 

29 

39 
39 
64 

09 
02 

02 

879 1 

W. L. Huson, Vlissingen . 

als voren I - 02 

839 de Staat, Waterstaat, ged., in beheer en onder
houd bij de gemeente Vlissingen . . . . . . 

492 de Staat, Waterstaat. . . . . . . . . 
919 M. Francke, 0. en W. Souburg ... . 

1158 W. M. Nieuwdorp, 0. en W. Souburg . 
1386 1 P. Beekman, 0. en W. Souburg. . . . 
1387 L. Fransooy,ook Francoys, Ritthem . . 
1388 als voren . . . . . . . . . . . . 

110 J. . Francke, 0. en W. Souburg. 
111 ' J. Flipse, 0. en W. Souburg . . . 
112 1 L. Barentsen, 0. en W. Souburg . 
536 als voren . . . . . . . . . . . . 
113 P. Polderman Jacz., 0. en W. Souburg 
120 als voren . . . . . . . . . . . . . . 
119 als voren . . . . . . . . . . . . . . . . 
537 L. Breel, wed. J. Baljeu, 0. en W. Souburg 
121 J. Breel athz., 0. en W. Souburg . . . . 
125 J. Polderman, Middelburg. 
124 als voren . . . . . . . . 
544 als voren . . . . . . . . 
540 1 J. E. H . Tak, Middelburg 
541 J als voren . . . . . . . . 

ongenummerde weg 
als voren . . . . 
als voren 
als voren 
als voren 

,....,1.,. ........... ,.._ 

01 
08 

90 
80 
01 
06 
11 
08 
08 

- 137 
1 - 01 

- , 27 
54 
65 
96 

01 
99 
23 
94 
64 
44 
88 
74 
28 

60 - i 29 1 60 

85 
85 
10 

10 
22 

35 
50 
25 
95 
95 

40 
40 
60 

24 
70 
50 
30 
99 
50 
20 
90 
52 
12 
41 

39 1 30 
28 40 
47 40 

09 
02 

02 

02 

01 16 
04 33 

10 
22 

15 

13 

90 

volledig bouwverbod voor het zuide
lijke, op do kaart in groene. kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A,P. voor het overige gecleelt,e 

9 m boven N.A.P. 
9 m boven N.A.P. 
volledig bouwverbod voor het ooste

lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 9 m boven 
N. A.P. voor het overige gedeelte 

8 m boven N.A.P. 
volledig bouwverbod voor het weste
lijke, op de kaart in groene kleur 

aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volledig bouwverbod voor het weste
lijke, op de kaart in groene klenr 

aangegeven gedeelte; 8 m boven 
N.A.P. voor het overige gedeelte 

volledig bouwverbod voor het weste
lijke, op de kaart. in groene klcnr 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
N.A.P . voor het overige gedeelte 

8 m boven N.A.P. 
10 m boven N.A.P. 

10 m boven N.A.P. 
8 m boven N.A.P. 
8 m boven N.A.P. 

-
1 

volledig bouwverbod 
volledig bouwverbod voor het weste

lijke, op de kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 8 m boven 
~.A.P:.. voor het o_verige gedeelte 

01 

01 

11 
16 

39 
69 
01 
06 
11 
08 
08 
37 
01 
27 
54 
25 
68 
29 
23 
54 
58 

01 
74 
22 

55 
45 
70 

60 
50 
25 
95 
95 

40 
40 
60 

24 
70 
30 
90 
99 
80 
90 
40 
80 
12 
20 

Ot 
t,.:, 
Cl:> 



529 23-2[, Au G u s T u s (S. 445-448) 1932 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in a f
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo den 23sten Augustus 1932. 
WILHELMINA. 

De M ini.~t~r van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
(Uitgeg. 9 Septe-mb e,· 1932.) 

s. 446 . 

23 Augustus 1932. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 16 der Bedrijven
wet (Staatsblad 1928, n°. 249) restanten 
op enkele artikelen van de begrooting 
rnn het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1931 worden 
toegevoegd aan overeenkomstige artikel~_n 
var, de begrooting van het StaatsbednJf 
der Artill erie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1932. 

s. 447. 

24 Aug<tstus 1932. BESLUIT tot bepaling 
van het t ijdstip van inwerkingtreding van 
het Koninklijk besluit van 16 Juli 1932 
{Staatsblad n°. 353) tot wijziging van het 
Koni nklijk bes lui t van 10 Februari 1922 
{Staatsblad n°. 58) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 64, onder 2°. der On
gevallenwet 1921, zooals dat besluit laat
stel ijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 29 Januari 1929 (Staatsblad n°. 18). 

Inwerkingtreding op 1 S eptemb er 1932 . 

s. 448. 

25 Augustus 1932. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 16 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 349). 

w ·ij WILHELMINA,' enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
16 Juli 1932, n°. 315, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 Augustus 1932, n°. 31); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 19 Augustus 1932, n° . 341, 
Kab. M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1028 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanV".1llingen 
aan te brengen : 

I. Gerekend van 1 Januari 1932 : 
In bij lage A I : 
In schaal 44 vervalt onder de afdeeling 

"Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", de 
plaatsnaam Kralingen en wordt na de laatste 
inschrijving onder dit onderdeel opgenomen: 
Rijkshulphavenmeester te Rotterdam. 

L . & S. 1932. 

In schaal 62 vorvalt onder de afdeeling 
"Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", het 
ambt van Gezagvoerder-hulphaveumeester te 
Rotterdam. · 

In schaal 70 wordt onder de afdeeling "Water
staat", onderdeel "Rijkswaterstaat", na de in
schrijving "Hulpsluismeester te IJmuiden", 
opgenomen: 
Rijksonderhavenmeester-gezagvoerder te Rot

terdam. 
In schaal 213 wordt onder de afdeeling 

"Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", na 
de inschrijving, vermeld onder het onderdee
,,Rijks Ethnografisch Museum", opgenomen: 
Rijksbureau voor kunsthistorische en ikonoyrafische 

d-0curncntatie. 
Di ror,t,cur. 

II. Gerekend van 4 Januari 1932: 
In bijlage AI: 
In de schalen 1, 2, 11, 36, 39, 50, 53, 56, 93, 

!16, 133, 144, 150, 192, 232 en 256, afdeeling 
,,Defensie", wordt voot het onderdeel"Topo
grafische Inrichting" gelezen : 

Topografische Dienst. 
In bijlage B I : 
Onder de groepen 1 en 2a, afdeeling "Defen

sie", vervalt het onderdeel "Bureau van den 
Directeur der Militaire verk~nningen" en hetgeen 
daaronder vermeld is. 

Onder de groepen ], 2, 2a, 3, 6, 6b en 6d, 
afdeeling "Defensie", wordt voor het onderdeel 
,,Topografi8che I nrichting" gelezen : 

Topogra.fisc ' e Dienst. 
III. Gerekend van 16 Februari 1932: 
In bij lage B I : 
Onder groep 6 vervalt onder de afdet'ling 

"Waterstaat", onderdeel "Rijksuatentaat", het 
ambt van Machini~t bij de gemalen en electri
sche bedrijven te Herpt en Bern. 

IV. Gerekend van 1 Mei 1932: 
In bijlage B I : 
Onder groep 2 wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", na 
de inschrijving " Dekknecht", opgenomen : 
Lichtdrukker. 

V. Gerekend van 1 Augustus 1932: 
In bijlage A II : 
Onder het hoofd "f 800 ten hoogste" wordt 

onder de afdeeling "Waterstaat", onderdeel 
,,Rijkswaterstaat", als eerste inscbrij,ing op
genomen: 
Brugwachter bij de hoofdbrug te Drachten .. 

VI. 
In bijlage AI: . . 
In schaal 11 wordt onder de afdeeling "On-

derwijs, Kunsten en Wetenschappen", onder
deel ,.Koninklijke Akademie rnn Wetenschap
pen'', voor "Beambte" gelezen: 
Sch rijver 2• kla sse. 

In schaal 36 wordt- onde1 de afdecling "On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen", onder
deel "KoninklijkeAkademie van Wetensc1wpren", 
voor "Bureelambtenaar" gelezen: 
BibliotheekaRsistent. 

In schaal 48 wordt tusscben de vermeldinR 
,,fi tweejaarlijksche verboogingen van f 100' 
en het onderdeel ,.Staatsbedrijf der Poste,ijen, 
T elegrafie en T elefonie", opgenomen: 
Waterstaat. 
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In schaal 53 wordt onder de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", 
na de inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,Koninklijke Bibliotheek", opgenomen: 

Koninklijke Akademie van Wetenscluippen. 
Schrijver 1 e klasse. 

In schaal 66 wordt onder de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", 
na de inschrijvingen, vermeld onder het onder
deel "Rijlcauniversiteiten en Technische. Hooge
school", opgenomen : 

Koninklijlce Akademie van Wetenschappen. 
Bibliotheekbeambte. 

In schaal !l3 wordt onder de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", 
na de inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,Koninklijk Kabinet van Schilderijen", op
genomen: 

Koninklijke Akademie van Wetenschtippen. 
Bibliotheekambtenaar. 

In dezelfde schaal vervalt onder de afdeeling 
"Waterstaat", het onderdeel "Geologische 
dienst.'• en hetgeen daaronder vermeld is. 

In schaal 107 wordt onrl.er cle afdeeling 
,.Waterstaat", na de inschrijving, vermeld on
der het onderdeel "Rijkawaterstaat", opgenomen: 

Geowgische dienst. 
Administrat.ief ambtena.ar. 

In schaal 109 vervalt onder de a.fdeeling 
"Economische Zaken en Arbeid", onderdeel 
"Veeartsenijkundige dienst", het ambt van 
Conservator bij de Rijksseruminrichtin~ en 
wordt onder dit onderdeel, na de inschriJving 
,,Opzichter bij de Rijksseruminrichting", op
genomen: 
Technisch ambtenaar bij de Rijksse"um
inrichting. 

lu schaal 207 vervalt, de afdeeling "Binnen
landsche Zaken" met hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 213 wordt onder de afdeeling "On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen", na de 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,Rijksninseum", opgenomen: 

Koninklijke Akademie van Wetenscha-ppen. 
Administrateur-bibliothecaris. 

In bij lage A II : 
Onder het hoofd "f 500 ten hoogste" wordt 

na de inschrijving, vermeld onder de afdeeling 
,,Justitie", omlerdeel "Reclasseering", op
genomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Centrale Commissie voor de keuri11g van filmP 
Secretaris. 

Onder het hoofd "f 1500 vast" wordt onder 
de afdeeling "Economische Zaken en Arbeid" 
vóór het onderdeel "College voor de Vissche
rijen", opgenomen : 

Hooge Raad van A1beid. 
Adjunct-secretaris. 

Het hoofd "f 2200 vast" komt met hetgeen 
daaronder is vermeld te vervallen. 

In bijlage B I : 
Onder groep 1 wordt onder de afdeeling 

,Financiën", onderdeel "Rijksgebouwendienst", 
~Is eerste inschrijving opgenomen: Nacht
w"'ker. 

Onder groep 3a wordt , óór de afdee ling 
,,Financiën" opgenomen : 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Bediende-eoncierge. 
In bijlage C : 
In Hoofdstuk II, Rijks hoogere burger

scholen en daarmede overeenkomende in
richtingen van onderwijs, § 3. Bepalingen, 
geldende wowe/. voor het onderwijzend personeel 
van hoo')Pre burgerscholen 1net vijf-, a/,a voor dat 
van hoogere bur'}erscholen met driejarigen cursus, 
wordt in het 4e lid van artikel 15 tusschen de 
woorden "nevenbetrekkingen" en " bekleedt" 
ingelascht : 
aa'ii onderwijsinrichtingen. 

In Hoofdstuk 111, Rijkskweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, wordt in 
het 4° lid van artikel 13 tusschen de woorden 
,,nevenbetrekkingen" en "bekleedt.'' ingelascht: 
aan onderwijsinricht,ingen. 

2. 'Ce bepalen, dat de in Ons besluit vau den 
8sten Juni 1931, Staatsblad n°. 241, onder III 
opgenomen wijzigingen en aanvullingen der 
schalen 24, 46, 68 en 97 ,an bijlage A I en van 
groep 2 van Bijlage B I worden gerekend te 
zijn ingegaan op 1 Januari 1931. 

3. Te bepalen, dàt de in Ons besluit van den 
20sten Februari 1932, Staatsblad n°. 61, onder 
VII opgenomen aanvulling van schaal 166 van 
bijlage A I wordt gerekend te zijn ingegaan op 
l Januari 1932. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van d'it 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan clen Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Augustus 1932. 

s. 449. 

WILHELMINA. 
De 1lfinister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

R u v s d e B e e r e n b r o u c k. 
. (Uitgeg. 13 Sept. 1932.) 

26 Augustus 1932. BESLUI T tot wijziging rnn 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Ko
ninklijk besluit van 3 Augustus 1931, 
Staatsblad n°. 354). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustitie van 7 J uli 1932, 2de Afd. A, no. 938; 
Gelet op artikel 134, eerste lid, van de Ambte

narenwet 1929 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Juli 1932, n°. 23) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 24 Augustus 1932, 2e Afdeeling 
A, n°. 905; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t,e bepalen : 
Art. I. Gerekend van 1 September 1931 

worden in het Arbeidsovereenkomstenbesluit 
de navolgende wijzigingen aangebracht : 
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A. Artikel 14 wordt gelezen : 
,,1. Tenzij bij de arbeidsovereenkomst an

ders is bepaald, zal de uitbetaling van het loon 
geschieden als volgt : 

a. indien het loon bij de week of bij kortere 
t ijdruimte is vastgesteld, per week; 

b. indien het loon bij de maand of bij langere 
tijdruimte is vastgesteld,,er maand. 

2. De artikelen 1638 en 1638g van het 
Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. 

3. Bij de uitbetaling van het den arbeider 
toekomende loon wordt 4 pct. daarvan inge
houden. Het ingehoudene wordt aan den ar
beider uitgekeerd bij beëindiging van de dienst
betrekking, behoudens nadere regeling voor het 
geval inkoop voor pensioen van op arbeids
overeenkomst doorgebrachte jaren plaats heeft, 
zulks met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 63. 

4. De inhouding, bedoeld in het derde lid, 
wordt niet toegepast, indien de arbeider in 
dienst is genomen voor een tijdvak van drie 
maanden of korter, of indien h.jj, voor onbe
paalden tijd in dienst genomen, vermoedelijk 
niet langer dan drie maanden in dienst zal 
blijven. 

5. Indien de arbeider belast is met eene 
gedeeltelijke dag-, week- of jaartaak, of bestemd 
is om bij een bepaald dienstvak nu en dan in te 
vallen, wordt de inhouding, bedoeld in het 
derde lid, niet toegepast, zoolang hij niet in 
een afgeloopen kalenderjaar uit dien hoofde 
ten minste f 400 aan loon heeft ontvangen. 
Heeft de arbeider in een kalenderjaar ten minste 
f 400 aan loon ontvangen, dan wordt, te be
ginnen met het nieuwe kalenderjaar, tot in
houding op zijn loon overgegaan, tenzij te ver
wachten valt, dat dit loonbedrag in de eerst
volgende jaren niet zal worden bereikt. Het 
bepaalde in dit lid lijdt uitzondering ten aan
zien van den arbeider, die ter zake van zijne 
werkzaamheden eene vaste belooning ontvangt, 
welke ten minste f 400 per jaar bedraagt, als
mede ten aanzien van den op 1 September 1931 
reeds in dienst zijnden arbeider, die gedurende 
het jaar 1930 ten minste f 400 aan loon heeft 
ontvangen. 

6. Indien in verband met het door den 
arbeider genoten pensioen, naar het oordeel 
van Onzen Minister, daartoe aanleiding bestaat, 
kan bij de arbeidsovereenkomst worden be
paald, dat het derde lid van dit a.rtikel buiten 
toepassing zal blijven." 

B. Artikel 63 wordt gelezen . 
" 1. Bij beëindiging van de dienstbetrekking 

wordt het krachtens artikel 14 ingehoudene, 
onder het aldaar gestelde voorbehoud, aan den 
arbeider of diens rechtverkrijgenden uitgekeerd, 
vermeerderd met rente en eventueel met een 
bijslag, overeenkomstig het bepaalde in de 
yolgende leden. 

2. Aan het van den arbeider in den loop 
van een kalenderjaar ingehouden bedrag wordt 
op 31 December van dat jaar, of - in geval van 
beëindiging der dienstbetrekking -- op den 
datum, waarop het dienstverband eindigt, 
2 pct. toegevoegd als rentevergoeding. De aldus 
verkregen som wordt vermeerderd : 

met een bijslag van 100 pct., indien gedurende 
dat, kalender,aar, respectievelijk het gedeelte 
daarvan, waarover de inhouding loopt, de 

Invaliditeitswet op den arbeider niet van toe
passing is geweest ; 

met een bijslag van 50 pct., indien gedurende 
de periode van inhouding, of een gedeelte 
daarvan, de Invaliditeitswet op den arbeider 
van toepassing is geweest. 

3. Het totaalbedrag, dat op 31 December 
van eenig ja.ar ingevolge artikel 14 op het loon 
van den arbeider is ingehouden, vermeerder<l 
met de daaraan toegevoegde rente en bijsla", 
draagt over het volgende kalenderjaar eeie 
rente van 4 pct. In geval van beëindiging der 
dienstbetrekking in den loop van <lat kalender
jaar, wordt deze rente berekend tot en met de 
maand, waarin de datum valt, waarop het 
dienstverband eindigt. 

4. Op den in de vorige leden bedoelden 
bijslag bestaat geen aanspraak, indien de dienst
betrekking binnen een termijn van 5 jaren, 
hetzij door den arbeider, hetzij wegtms eene 
dringende reden, als bedoeld in artikel 163!1p 
van het Burgerlijk Wetboek, wordt beëindigrl, 
of in geval de arbeider bij beëindiging van cle 
dienstbetrekking in aanmerking komt voor 
eene Jaarlijks toe' te kennen oratificatie, als 
bedoeld in artikel 80 van het 'bij Ons besluit 
van 15 December 1923, n°. 20, vastgestelde 
Reglement, houdende arbeidsvoorwaarden voor 
het hulppersoneel bij het Sta.atsbed1ijf van de 
Posterijen, de Telegrafi e en Telefonie." 

Overgangsbepalingen. 

Art. JJ.. 1. Onverminderd het bepaalde in 
den slotzin van het 'Vijfde lid van artikel 14 
van het Arhe1dsovereenkomstenbesluit, zooals 
dit. artikel ingevolge dit besluit zal luiden, is 
dit vijfde lid niet, van toepassing op den, op den 
datum va'l inwerkingtreding vaa dit besluit 
in dienst zijnden, arbeider, in het geval deze: 

a. hetzij gedurende het jaar 1931 ten minste 
f 400 aan loon heeft ontvangen ; 

b. hetzij in den loop van 1931 in dienst 
genomen, gedurende zijn dienstverband in dat 
jaar een loon heeft ontvangen ten minste naar 
evenredigheid van f 400 per jaar; 

c. hetzij in den loop van 1932 in dienst 
genomen. gedurende zijn dienstverband in dat 
jaar tot den datum van inwerkingtreding van 
dit besluit een loon heeft ontvangen ten minste 
naar evenredigheid van f 400 per jaar, 

en de inhouding op z\jn loon. bedoeld in het 
derde lid van voormeld art.ikel, hetzij v~naf 
1 September 1931, hetzij vanaf den lateren 
datum van indienstneming reeds ona.fgeb1 oken 
heeft plaats gevonden. 

2. De inhouding, welke krachtens artikel 14 
van het Arbeirl'i,overeenkomstenbesluit, zooals 
dat ingevolge dit,besluit za'l luiden, op het loon 
van den arbeider had moeten worden toegepast 
over het tijdvak; gelegen tusschen 1 September 
1931 en den datum Vf\n inwerkin~treding van 
dit besluit, blijft, voor zoover zij niet heeft 
plaats gehad; acht-erwege. 

~- Behoudens het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel wordt het bedrag, hetwelk 
op het loon van den arbeider krachtens arLikel 
14 van het Arbeidsovereenkomstenbesl ,it, 
zooals dat voor de inwerkingtredin~ van dit 
bPsluit luidde, is ingehouden, voor zoover deze 
inhouding krachtens genoemd artikel, zooals 
dat ingevolge dit besluit zal luiden , niet had 
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moeten plaats vinden, den arbeider alsnog 
uitbetaald . 

4. De uitkeeringen, welke op grond van de 
artikelen 14 en 63 van het Arbeidsovereen
komstenbesluit, zooals dat luidde voor de in
werkingtreding van dit besluit, zjjn toegekend, 
worden niet op grond van de bij dit besluit in 
die artikelen aangebrachte w:iizigingen herzien. 

Art. III. Dit besluit t,reedt in werking met 
ingang v-an den tweerlen dag na dien van de 
dagteekening van bet Staatsblad, waarin het is 
gepla11,tst. 

Onze Ministers, hoofden van departementen 
van algemeen bestuur, zijn. ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het 8taatsblaà zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan rlen Raad van State en de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1932. 

WILHEL'1INA. 
De M;nist-er van Justitie, J. Don n er. 

(Uitgeg . 29 Aug. 1932.) 

s. 450. 

27 .4.ugustus 1932. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Crisis-Zuivel-Besluit II 
1932 (Staatsblad n°. 319) en ter uitvoe
r ing van de artikelen 3 en 20 van de 
Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290} 
met betrekking tot melkproducten en aan
gewezen zuivelproducten. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 20 Augus
tus 1932, n°. 46, afdeeli ng Crisis-Zuivel-Aan
gelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Zuivel-Beslui t II 1932 
(Staatsblad n°. 319); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1932, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Augustus 1932, n°. 
57, afdeel ing Crisis-Z uivel-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het C1·isis-Zuivel-Besl uit II 1932 

(Staatsblad n° . 319) wordt in artikel 1 tus
schen- de begripsbepaling van "boter" en die 
van "margarine A" nog de volgende inge
voegd: 

.. melkproducten": melkproducten in den 
zin van a rtikel 1 van Ons besluit van 18 J uli 
1930 (Staatsblad n°. 281} of artikel 1 der wet 
van 19 Decemi;>er l930 (Staatsblad n°. 482i, 
tot regeling van den uitvoer van melkproduc
ten en van gepasteuriseerde en gesteriliseerde 
melk en room; 

"andere zuivelproducten": de waar, al dan 
niet verwerkt, welke nader door Onzen Mi
nister voor de uitvoering van de Crisis-Zuivel
wet 1932 (Staatsbla,d n° . 290} als zuivelpro
duct zal worden aangewezen. 

Art. II. Aan artikel 2 van het voornoemde 
besluit wordt een derde en een vierde lid toe
gevoegd, luidende: 

3. Ten aanzien van het ui t een koelhui? 
vervoeren, verkoopen of afleveren en van het 

daarin voorhanden hebben van boter kunnen 
door Onzen Minister nadere voorschriften wor
den gegeven. In deze voorschriften mogen niet 
ontbreken bijzondere bepalingen met betrek
king tot de merken. 

4. In het voorgaande lid wordt verstaan 
onder " koelhuis": een ruimte, waarin boter 
in grootere dan door Onzen Minister bepaalde 
hoeveelheid wordt gekoeld en is opgeslagen. 

Art. III. Na artikel 2 van het voornoemde 
beslui t wordt ingevoegd een nieuw artikel 
2bis, luidende: 

H et vervoeren, verkoopen, voorhanden heb
ben of afleveren van door Onzen Minister aan
gewezen melkproducten en andere zuivelpro
ducten, welke niet op haar verpakking zijn 
voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld, is slechts 
toegestaan op voorwaarde, dat daartoe over
eenkomstig door Onzen M inister gestelde re
gelen door de Centrale vergunn ing is ver
leend. 

Art. IV. Artikel 5 van voornoemd besluit 
wordt vervangen door het volgende: 

1. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 
van andere spijsvetten, welke niet op hun 
verpakking zijn voorzien van een merk, waar
van het model door Onzen Minister is vast
gesteld, is slechts toegestaan op voorwaarde, 
dat daartoe overeenkomstig door Onzen Mi
nister gestelde regelen door de Centrale ver
gunning is verleend. 

2. 'l'en aanzien van het voorhanden hebben 
en de verpakking van andere sp ijsvetten kun
nen door Onzen Minister nadere voorschriften 
worden gegeven. 

Art. V. In het voornoemde besluit worde11 
in het eerste lid van artikel 6 na de komma 
achter het woord "boter" ingevoegd de woor
den: ,,door Onzen Minister aangewezen melk
producten en andere zuivel producten", ge
volgd door een komma. In plaats van "spijt
vetten" wordt gelezen: spijsvetten. 

Art. VI. In artikel 9 van voornoemd be
sluit wordt in plaats van "artikel 4 en artikel 
5" gelezen : de artikelen 4, 5 en 6. 

Art. VII. In artikel 13, eerste lid , van 
voornoemd besluit worden na de woorden " in 
werking treden van dit besluit" ingevoegd de 
woorden: ,,of, zoo noodig, op een ander door 
hem te bepalen tijdstip", terwijl in plaats van 
,,spijtvetten" wordt gelezen: spijsvetten. 

Art. VIII. Dit beslui t treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag volgende op 
dien der afkondiging. 

OIJZe Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten A1,1gustus 1932. 

vVILHELlVlIN A. 
De :Minister van Eéono1nische Zaken 

en Arbeid, . 
T. J . V e r s c h u u r. 
( Uitge g. 2 S eptember 1932 . ) 
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s. 451. 

30 AugWltus 1932. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 452. 

1 September 1932. BESLUIT tot vernieti
ging van de bij besluit van den raad der 
gemeente Rhenen van 22 December 1931 
vastgestelde verordening tot het opleggen 
van de verplichting aan eigenaren van 
wegen om te gedoogen, dat in die wegen 
rioolbuizen gelegd en onderhouden wor
den. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenland che Zaken van 
8 Juli 1932, n°. 11260, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, en van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 Juni 1932, n°. 426, Afdee
ling Waterstaatsrecht; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1932, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters voornoemd van 17 Augustus 1932, n°. 
15678, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur en 
van 26 Augustus 1932, Afdeeling Waterstaats
recht, n°. 429; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Rhenen bij besluit van 22 December 1931 eene 
verordening heeft vastgesteld, waarbij recht
hebbenden op wegen en straten worden ver
pl icht te gedoogen, dat vanwege het gemeen
tebestuur rioolbuizen, inspectieputten en alles 
wat verder tot een rioolstelsel behoort, wor
den gemaakt en onderhouden, huisaansluitin
gen worden gemaakt, verhardingen worden op
genomen, opgravingen worden verricht en 
tijdelij ke materialen en specie op de straat of 
den weg worden gelegd; 

dat daartegenover de gemeente zich ver
plicht niet meer belemmeringen van gebruik 
van onroerende goederen te vernorzaken dan 
redel ijke~wijs noodig is, het aangetaste goed in 
den vorigen toestand te herstellen en wegens 
beschadiging tijdelijk te onderhouden, en be
langhebbenden vooraf gelegenheid te geven 
omtrent de ter inzage gelegde plannen hunne 
belangen voor te dragen; 

Overwegende, dat blijkens art. 625 van het 
Burg. Wetboek het gebruik, dat den eigenaar 
van zijne zaak toekomt, bij krachtens artikel 
168 der gemeentewet vastgestelde verordening 
kan worden beperkt, doch dergelijke beperkin
gen nimmer zoover kunnen gaan, dat daar
door het gebruik van het geheel of van een 
deel van den eigendom voor den eigenaar op
houdt te bestaan; 

dat het leggen en houden van rioolbuizen 
en daarbij hehoorende werken des eigenaars 
vrijheid om gebruik te maken van de deelen 
van zijn eigendom, waarin zij zijn gelegd, te 
!oor doet gaan; 

Gezien artikel 185 der gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Voormelde verordening van den raad der 
gemeente Rhenen van 22 December 1931 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van d it besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den lsten September 1932. 

WILHELMINA. 

De M iniste,· van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

lJe M inister van Wat erstaat , P. J. Re y me r. 

(Uitg eg. 13 S epte1nbe1· 1932.) 

s. 453. 

1 S eptember 1932. BESLUIT tot vernieti
ging van een besluit van den raad der ge
meente L ekkerke,·k van 23 December 1931, 
strekkende tot toepass ing voor het jaar 
1932 van een verhaal van 3 % voor eigen 
pensioen op de ambtenaren der gemeente, 
wier salaris meer dan f 1000 per jaar be
draagt, met dien verstande evenw 1, dat 
aan de ambtenaren met een jaarwedde 
van meer dan f 1000 een geldloon tot dit 
bedrag wordt gewaarborgd . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen Minis
ter van Staat, Minister van BinnenJandsche 
Zaken van 25 Juli 1932, 2de Afdeeling A, 
n°. 894 en van 27 Juli 1932, n°. 14788, Af
deelmg Binnenlandsch Bestuur; tot vernie
tiging van een besluit van den raad der ge
meente Lekkerkerk van 23 Decembe r 1931, 
strekkende tot toepassing voor het jaar 1932 
van een verhaal van 3 pct. voor eigen pen
sioen op de ambtenaren der gemeente, wier 
salaris meer dan f 1000 per jaar bedraagt, 
met dien verstande evenwel, dat aan de amb
tenaren met een jaarwedde van meer dan 
f 1000 een geldloon tot dit bedrag wordt ge
waarborgd; 

Overwegende dat de raad der gemeente L ek
ke1·ke1·k in zijne openbare vergadering van 23 
Dec. 1931 heeft besloten, in afwijking van zijn 
besluit van 29 Aug ustus 1928, waarbij premie
vrij pensioen werd verleend aan alle in dienst 
der gemeente zijnde ambtenaren die daa,-voo1· 
in aanmerking komen, voor het jaar 1932 een 
verhaal van 3 pct. voor eigen pensioen toe te 
passen op de ambtenaren de r gemeente, wier 
salaris meer dan f 1000 per jaar bedraagt, 
met d ien verstande evenwel , dat aan de amb
te naren met een jaarweddé van meer dan 
f 1000 een geldloon tot dit bedrag wordt ge
waarborgd; 

Ovei·wegende, dat in artikel 3 van het in 
zijne openbare vergadering van 24 April 1931 
door den raad der gemeente Lekkerke,·k vast
gestelde ambtenarenreglement o. m. wordt be
paald , dat, alvorens de raad of burgemees
ter en wethouders overgaan tot het vaststellen, 
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aann,llen, wijzigen of intrekken van een ig 
algemeen verbindend voorschrift de ambte
naren betreffende, aan vereenigingen van amb
tena1·en, waarbij ambtenaren in dienst der ge
meente zijn aangesloten, gelegenheid wordt 
gegeven haar gevoelen te doen kennen, wor
dende in gemeld artikel voorts vastgelegd, wat 
onder vereenigingen van ambtenaren is te ver
staan en op welke wijze bedoelde gelegenheid 
za l worden gegeven; 

Overwegende, dat blijkens ingekomen ambts
berichten met betrekking tot het hierboven 
omschreven besluit van den raad der gemeente 
Lekkerkerk dd. 23 December 1931 artikel 3 
van het Ambtenarenreglement dier gemeente 
niet is nageleefd, zijnde toch dat besluit ge
nomen zonder dat aan vereenigingen van amb
tenaren, waarbij ambtenaren in dienst der ge
meente zijn aangesloten, gelegenheid is ge
geven daaromtrent haar gevoelen te doen 
kennen· 

Oven~egende, dat de bepaling van artikel 
125 der Ambtenarenwet 1929 - dat met be
trekking tot den rechtstoestand der ambtena
ren, o. a . de aan vereenigingen van a-mbtena
ren te geven gelegenheid haar gevoelen te 
doen kennen, vaste regelen zullen gelden -
verijdeld zou worden - gel ijk ook de in ar
tikel 126 dier wet neergelegde sanctie van 
ha re werking zou worden beroofd - indien 
het den raad zou vrijstaan naar believen van 
de ingevolge die artikelen vastgestelde voor
schr iften af te wijken; 

Overwegende, dat het a lzoo met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 onvereenigbaar is, 
dat de raad als het bevoegd gezag der ge
meente overgaande tot het stellen van, de 
ambtenaren betreffende, algemeen verbinden
de voorschriften, nalaat aan vereenigingen van 
ambtenaren gelegenheid te geven daarom
trent overeenkomstig de door dat bevoegd 
gezag der gemeente zelf vastgestelde regelen, 
haar gevoelen te doen kennen; 

Overwegende dat het onderwerpelijk besluit 
inhoudt een de ambtenaren betreffend alge
meen verbindend voorschrift; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
L ekkerke-rk mitsdien wettelijk onbevoegd was 
dat beslui t te nemen zonder aan vereenigingen 
van ambtenaren op de in het Ambtenaren
reglement geregelde wijze gelegenheid te heb
ben gegeven daaromtrent haar gevoelen te 
doen kennen en dat besluit nemende zonder op 
bedoelde wijze die gelegenheid te hebben ge
ge,·en, handelde in strijd met artikel 125 der 
Ambtenarenwet 1929; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

16 Augustus 1932, n°. 36); 
Gelet op het nadei- rapport van Onze voor

noemde Ministers van 25 Augustus 1932, 2de 
Afdeeling A, n°. 929 en van 26 Augustus 1932, 
n°. 16307, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

L ekke,·kerk te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
s luit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 

geplaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

HeG Loo, den lsten September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Do n n e r. 

s. 454. 

De Ministe,· van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 13 September 1932. ) 

3 September 1932. BESLUIT tot ve rnieti
ging van het besluit van den Raad van 
Arbeid te Nijmegen van 15 October 1931 , 
waarbij onder de rangen van zijn pe1 o
neel de rang van " secretaris" werd op
genomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid d.d. 29 Augus
tus 1932, n°. 1856, Afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Nij,negen. bij besluit van 15 October 1931 be
sloten heeft in artikel 21 onder 1 a van zijn 
ambtenarenreglement voor " Hoofdcommies" 
en het daarnnder gestel de tot "commies" te 
lezen: 

,,Secretaris hij, aan wien a ll e overige amb
tenaren ondergeschikt zijn; 

Hoofdcommies in uitzonderingsgevallen hoof. 
den van administratie" en 

in artikel 22 onder 1 a van dat reglement 
veór "Hoofdcommies" te plaatsen : ,,Secre
taris f 4200 tot f 5400 met 6 jaarlijksche ver
hoogingen van f 200"; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad zich 
d.d. 1 Augustus 1932 tot Ons heeft gewend 
met eene voordracht om vorenbedoeld besluit 
te vernietigen wegens strijd met de wet en · 
wegens strijd met het a lgemeen belang; 

Overwegende, dat ingevolge de wet van 1 
Juni 1924 (Staatsblad n°. 283) tot wijziging 
der Radenwet het ambt van secretar is van een 
Raad van Arbeid met ingang van 1 J uli 1924 
is opgeheven; 

Overwegende, dat bedoeld ambt overbodi g 
geacht werd en mitsdien uit zuinigheidsover
wegingen werd opgeheven; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Nijmegen thans bij besluit van 15 October 
1931 den rang van secretaris heeft ingesteld ; 

Overwegende, dat van behoefte aan dien 
rang niet gebleken is; 

Ovenvegende, dat bij de uitvoering der so
ciale verzekering de grootst mogelijke zuinig
heid geboden is en dat de administratiekosten 
zoo beperkt mogelijk gehouden moeten wor
den; 

Overwegende, dat door het instellen van den 
rang van secretar is de administratiekosten 
van den Raad van Arbeid te Nijmegen noo
deloos opgevoerd worden en de verzekerings
fondsen noodeloos bezwaard worden, hetgeen 
in strijd is te ach ten met het a lgemeen be
lang; 

Overwegende, dat bovendien de instell ing 
van den rang van secretaris, aan wien alle 
overige ambtenaren van den Raad van Arbeid 
ondergeschikt zullen zijn, in strijd is met de 
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wettelijke organ i atie van de Raden van Ar
beid; 

Overwegende, dat artikel 77 der Radenwet 
wel bij den Verzekeringsraad heeft ingesteld 
het ambt van secretaris, onder wien werkzaam 
zijn de ambtenaren en beambten, wier hulp 
de secretar is voor de uityoering van zijn ambt 
behoeft, maar dat noch de Radenwet, zooals 
deze luidde bij haar in werking treden, noch 
de Radenwet, zooals deze thans luidt, een or
ganisatie van het aan den Raad van Arbeid 
verbonden personeel , als het bovenbedoelde 
besluit van den Raad van Arbeid te Nijmegen 
bedoelt in te voeren, kende, onderscheidenlij k 
kent ; dat integendeel de Radenwet blijkbaar 
de bedoeling heeft, dat het personeel van den 
Raad van Arbeid, in tegenstell ing tot dat 
van den Verzeker ingsraad, rechtstreeks onder
geschikt is aan het bestuur van den Raad van 
Arbeid ; 

Ornrwegende, dat het besluit van den Raad 
van Arbeid te Nijm egen mitsdien in strijd 
komt met de Radenwet; 

Gelet op de artikelen 79, tweede lid en 86, 
eerste lid der Radenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
wegens strijd met de wet en met het alge

meen belang te vernietigen het besluit van 
den R aad van Arbeid te Nij1negen van 15 
October 1931 strekkende tot opneming van den 
rang van " ecretaris" onder de rangen van 
zijn personeel met een salarisschaal van f 4200 
tot f 5400. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 3den September 1932. 

s. 455. 

WILHELM! A. 
De Minister van Economische Zaken 

en A,·beid, 
T . J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 16 Sevtemb er 1932.) 

3 epternber 1932. BESLUIT tot wijziging -rnn 
het Koninklijk besluit van den 2l sten 
Xovember 1919 (Staatsblad n°. 761 ), hou
dende aanwijzing van de loonklassen, waar
toe de verschillende groepen van arbeiders 
YOOr de toepassing van de Invaliditeitswet 
behooren, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
15 December 1930 (Staatsblad no. 47/i). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 29 Augustus 
1932, n°. 1883, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 61, eerste, tweede en 
derde lid, 63, tweede lid, en 65, eerste lid der 
Invaliditeitswet; 

Gehoord de Raden van Arbeid; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te wijzigen Ons besluit van 21 November 1919 
(Staatsblad n°. 761) laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 15 December 1930 (Staatsblad no. 475) 
en te bepalen als volgt : 

Art. 1. In artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 21 November 1919 
(Staatsblad n°. 761) wordt onder III in plaats 

van " 14 jaar" gelezen: ,,16 jaar". De punt 11.an 
het slot van genoemd artikel wordt vervangen 
door een puntkomma. Aan het artikel wordt 
het volgende toegevoegd : ,,IV. indien zij den 
leeft-ijd van 14 jaar, doch dien van 16 jaar niet 
bereikt hebben, in de tweede loonklasse." 

2. In artikel 2 van Ons vorengenoemd ge
wijzigd besluit wordt onder III in plaats van 
"14 jaar" gelezen: ,,16 jaar". De punt aan het 
slot van genoemd artikel wordt vervangen door 
een puntkomma. Aan het artikel wordt het 
volgende toegevoegd : 

,,IV. indien zij den leeftijd van 14 jaar, 
doch dien van 16 jaar niet bereikt hebben, in 
de tweede loonklasse." . 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden L:ondag na dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van E conomische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 3den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister mn Economische Zaken en Arbeid, 
T. J . Vers c huur. 

(Uitgeg. 16 Sept. 1932.) 

s. 456. 

5 Septernber 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Meelhesluit (Staatsblad 1924, n°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij Konink~jk besluit, 
van 23 Febrnari 1931 (Staatsblad n°. 66). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

St11.at, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
13 Mei 1932, n°. 324 D, afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op de artikelen 14 en 1/'i der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n° . 581); 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1932, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Augustus l!l32, 
no. 782 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in het Meelbesluit (Staatsblad 1924, no. 313), 

laatstelijk gewijzigd bjj Ons besluit van 23 
Februari 1931 (Stoatsblad n°. 66), de navolgende 
wijzigingen a11.n te brengen : . 

Art. I . In artikel 13 wordt vóór den eersten 
zin een " l " geplaatst. 

Art. II . In artikel 13, eerste lid, wordt na 
het onder 5 bepaalde de punt-komma vervangen 
door een punt en vervolgens het volgende toe
gevoegd: 

,,Bij tarwebloem zijn niet als vreemde be
stauddeelen te beschouwen : 

a. een hoeveelheid van ten hoogste 20 gram 
van een ruengsel, bestaande uit één deel ben
zoylsuperoxyde op 5 deelen calciumphosphaat 
per 100 K.G. tarwebloem, 

b. een hoeveelheid van ten hoogste 25 gram 
van een mengsel, bestaande uit gelijke deelen 
ammoniumpersulfaat en calciumphosphaat per 
100 K.G. tarwebloem, 

c. de stoffen, welke na menging met tarwe
bloem uit de onder a, onderscheidenlijk b, ge-
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noemde stoffen in de daar aangegeven hoeveel
heden kunnen ontstaan, 

mits de stoffen der genoemde mengsels vol
komen gelijkmatig in de tarwebloem zijn ver
deeld:" 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrüt zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het L oo, den 5den September 1932. 

s. 457 . 

WILHELMINA. 
De 1lf inister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 16 Sept. 1932.) 

5 Septe1nber 1932. BESLUIT tot vernieti
gmg van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van NoOTdholland d.d. 23 Maart 
1932, n°. 186, voorzoover daarbij de on
bewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amsterdam, is gehandhaafd van de wo
ning II hoog in het perceel Eerste Lau
rierdwarsstraat 48, aldaar. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Mini ter van Binnenlandsche Zaken 
van 5 Augustus 1932, n°. 5970 M/P.A. , af
deeling Volksgezondheid, betreffende het be
slu it van Gedeputeerde Staten van Noord
holland d.d. 23 Maart 1932, n°. 186, voorzoo
ver daarbij de onbewoonbaarverklaring, door 
den raad van Amsterdam , is gehandhaafd van 
de woning II hoog in het perceel Eerste Lau
rierdwa rsstraat 48 aldaar; 

O,·erwegende, dat de onbewoonbaarverkla
ring is uitgesproken, omdat de woning onge
schild; zou zijn ter bewoning wegens onvoldoen
de inrichting van den toegang en brandge
vaarlijken toestand, en omdat zij niet door het 
aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren 
staat zou kunnen worden gebracht ; 

dat overeenkomstige ovenvegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die de trap naar de woning geheel onvol
doende achten en de afscheiding tusschen trap 
en woning brandgevaarlijk; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
lid , van de Woningwet, een woning onbewoon_ 
baar wordt verklaard, indien zij ongeschikt 
is ter bewoning en niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kan 
worden gebracht; 

dat bij onderzoek is gebleken, dat de toe
gang tot de woning Eerste Laurierdwarsstraat 
48 II hoog bestaat uit een trap van 0.75 M. 
breedte met boven een kwart, en met een hel
ling van 59 graden, gelijk aan die van de 
benedentrap, en de verlichting van de trap 
voldoende is en desgewenscht nog kan worden 
verbete1·d; dat de trappen tot de tweede ver
dieping geheel door brandvrije wanden zijn 
begrensd, behoudens een houten afscheiding 
tusschen het trapportaal en de woning II hoog 
alsmede van den onderkant van de trap; 

dat dit beperkte brandgevaar kan worden 
opgeheven door bekleed ing met onbrandbaar 

materiaal van die afscheiding en van den on
derkant van de trap; 

dat overigens van brandgevaarlij ken toe
stand niet is gebleken; 

dat bij dezen toestand de toegang tot de 
woning voldoende moet worden geacht en voor 
zoover in beperkte mate brnndgevaar bestaat, 
verbetering mogelij k is; 

dat de voorwaarden, die de wet stelt voor 
onbewoonbaarverklaring, derhalve niet zijn 
vervuld en die verklaring mitsd ien is uitge
sproken in strijd met de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale wet 
en artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 23 
Augustus 1932, n°. 13; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 30 Augustus 1932, n°. 7057 M/P.A ., 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noordholland d .d. 23 Maart 1932, n°. 
186, te vernietigen wegens strijd met de wet, 
voorzoover daarbij de onbewoonbaarverklaring 
van de woning II hoog in het perceel Eerste 
Laurierdwarsstraat 48 te Amsterdam is ge
handhaafd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

H et Loo, den 5den September 1932. 

s. 458. 

WILHELMIK A. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binneruandschc Zaken, 
H. u y d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uityey. 20 S eptembe1· 1932.) 

5 Septe1nbe1· 1932. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 13 
Januari 1932 (Staatsblad n°. 10) tot uit
voering van het bepaalde bij artikel 1 
van de wet van den 3den December 1931 
(Staatsblad n° . 489) {wettelijke regeling 
in zake het verleenen van geldelijke uit
keeringen aan de z.g. mobilisatie-slach t
offers). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is over te 

gaan tot herziening van enkele bepalingen 
van Ons Besluit van 13 Januari 1932 (Staats
blad n°. 10}. houdende regeling van de toe
kenning van geldelijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers; 

Op d11 gemeenschappel ijke voordracht van 
Onze Ministers van Defensie en van Finan
c iën van 1 Juli 1932, Geheim Litt. Q 82 en 
van 30 Augustus 1932, n°. 170, afdeeling Ge
nerale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1932, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onze voo r
noemde Ministers van 3 Augustus 1932, Ge
heim Litt. L 98; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besl ui t van 13 Januari 1932 (Staatsblad 



537 5-6 S E P T E M B E 'l (8. 458-450) 1932 

n°. 10) met ingang van 1 October 1932 te wij
zigen als volgt: 

I. Het tweede lid van artikel 2 wordt ge
lezen: 

"2. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt verstaan onder: 

ldeine gemeente : een gemeente met 25 000 
of minder inwoners; 

middelgroote gem eente : een gemeente met 
meer dan 25 000, doch niet meer dan 100 000 
ipwoners; 

groote gem eente : een gemeente met meer 
dan 100 000 inwoners."; 

II. aan artikel 2 wordt een nieuw vijfde 
lid toegevoegd, luidende : 

"5 . De uitkeering, bedoeld onder a van 
het eerste lid, mag niet overschrijden het be
drag aan loon, dat bel anghebbende bij een 
48-urige arbeidsweek in het bedrijf, waartoe 
hij behoort, ter plaatse zou kunnen verdienen, 
indien hij geheel valide wa re."; 

III. in het eerste lid van artikel 3 worden 
de woorden: 

,,voo,· de helft" vervangen door de woorden: 
"voor twee de,·de gede elt e" , en 

IV. het tweede lid van artikel 3 wordt ge
lezen : 

,, 2. Uitkeeringen van kerkelijke en pu
blieke instellingen voor ondersteuning van be
hoeftigen, al smede uitkeeringen uitsluitend 
ter zake van werkloosheid verleend, worden 
niet als inkomsten in den zin van dit besluit 
in rekening genomen. " . 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag nà dien der dagteekening van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Sta.atsblad zal worden geplaa tst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aa n den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Defensie, L . N. Deck ers. 
De Ministe1· van Financiën, De Geer. 

(Uitgeg. 20 S eptember 1932.) 

s. 459. 

5 September 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het P sychopathen-reglement. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 28 Juli 1932, 3° Afdeeling D, 
no. 960; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, gelet 
op het Algemeen R ijksambtenarenreglement en 
het Arbeidsovereeµkomstenbesluit , het Ps)cho
patbenreglement nader te wijzigen ; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 
16 Augustus 1932, n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 30 Augustus 1932, 
3• Afd. D, no. 889 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. I. In het Psychopathenreglement wor

den de volgende wijzigingen aangebracht : 
In artikel 32 vervallen de woorden "en be

ambten". 
De tweede , olzin van artikel 33 vervàlt . 

I n den eersten volzin van het twe&de lid van 
artikel 34 vervallen de woorden "en beambten". 

De tweede volzin van dit lid vervalt. 
In de artikelen 35 en 36 vervallen de woor<len 

,,en beambten". 
De artikelen 37 tot en met 41, alsmede het 

boven artikel 37 geplaatste opschrift, vervallen 
De letter c vóór het opschrift boven artikel 42 

wordt vervangen door b. 
Artikel 44 ,ervalt. 
De letter d vóór het opschrift boven artikel 47 

wordt vervangen door c. In dit opschrift , er
vallen de woorden "en beambten". 

In artikel 47 vervallen de woorden "en be
ambten" . 

Artikel 138 word t gelezen : 
"Deze a mbtenaren zijn ondergeschikt aan 

"Onzen Minister, die een instructie voor hen 
"vaststelt en hun ambtsgebied en standplaats 
,,aanw~jst." 

De artikelen 140 t ot en met 142 vervallen. 
Art. II. Dit besluit treedt in werkivg tege

lijk met Ons beslui t van 4 Mei 1932 (Staatsblad 
n°. 194-) houdende vaststelling van een nieuwen 
gevangeiusmaatregel. 

Onze Minister van Justit ie is belast met de 
uitvoerincr van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worrlen geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan <len Raad van 
State. 

Het. Loo, den 5den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Mini.ste.r rnn Justitie, J. Don n e r . 
( Uitgeg. 16 S ept. 1932. 

s. 460. 

6 S eptemb e,· 1932. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Fonds ter 
bevordering va n de studie van het recht 
van den industrieelen eig~dom", geves
tigd te Delft , als bevoegd om bij de af
deel ing der algemeene wetenschappen aan 
de Technische hoogeschool te Delft een 
bijzonderen leerstoel te vestigen. 

Wij WILH ELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
Juni 1932, n°. 2069 III, afdeeling Hooger 
onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwij swet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 30 ); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1932, n°. 
2933, afdeel ing Hooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Fonds ter bevordering van de 

studie van het recht van den industrieelen 
eigendom", gevestigd te Delft, aan te wijzen 
als bevoegd om bij de afdeeling der algemeene 
wetenschappen aan de Technische hoogeschool 
te Delft een bijzonderen leerstoel te vestigen 
in de vakken, welke door het recht van den 
industrieelen eigendom worden bestreken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Veten chappen is belast met de uitvoering van 
dit bes luit, hetwelk in het Staatsblad zal wor-
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den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 6den September 1932. 

s. 461. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 23 S eptembe1· 1932.) 

6 September 1932. BESLUIT tot wijziging rnn 
het Koni 1klijk besluit van 22 Octuhe" 1923 
(Stbl. n°. 489), zooals dit is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 24 December 
1925 (Stbl. n°. 512) en 20 Novemher 1930 
(Stbl n°. 424), tot rangschikking onder het 
buitengewoon lager onderwijs van de 
scholen voor doofstomme, blinde, zwak
zinnige en slechthoorende kinderen, zoo
mede van de scholen voor imbecillen en 
van de scholen, verbonden aan gestichten, 
bedoeld in artikel 7 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), voor zwakzinnigen 
(idioten en imbecillen), alsmede van de 
scholen voor psychopathen en van de 
scholen voor lichamelijk gebrekkigen. 

Wjj WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Juli 1932, n°. 4564nr, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
9 Augustus 1932, n°. 23; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1932, 
n°. 5351, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat het wenscheljjk is eenige 
bepalingen te wijzigen in Ons besluit van 
22 October 1923 (Staatsblad n°. 489), hondende 
rangschikking onder het buitengewoon lager 
onderwijs van e daarin genoemde soorten van 
schole.n, zooals dit is gewijzigd bij Onze be
sluiten van 24 December 1925 (Staatsblad, 
no. 512) en 20 November 1930 (Staatsblad, 
no. 424); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 22 October 1923 

(Staatsblad, n°. 489), zooals het luidt na de daarin 
bij Onze besluiten van 24 December 1925. 
(Staatsblad n°. 512) en 20 rovember 1930. 
(Staatsblad n°. 424) aangebrachte wijzigingen, 
worden de volgende veranderingen aangebracht : 
de in het tweede lid van artikel 20 en de in het 
vijfde lid van artikel 25 genoemde bedragen, 
achtereenvolgens van f 25 en f 20 worden ge
wijzigd, onderscheidenlijk in f 20 en f 15. 

Art. ll. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1933. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is 1.,elast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo den 6den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
( Uitqeg. 20 Sept. 1932.) 

s. 462. 

6 September 1932. BESLUIT tot vercJeelin" van 
het Rijk in districten ten behoevi van 
den dienst der arbeids-inspectie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 2 September 
1932, n°. 1727, afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 77, tweede lid, der Arbeidswet 
1919, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 Juni 
1930 (Staatsblad, n°. 261) : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ten behoeve van den dienst der 

arbeidsinspectie wordt het Rijk verdeeld in 
tien districten, waarvan omvatten : 

het lste de provincie Limbu.-g en het gedeelte 
der provincie Noordbrabant, dat behoort tot het 
rechtsgebied van de kantongerechten Veghel, 
Boxmeer, Eindhoven, Weert, Helmond en 
Oirschot, met uitzondering van de gemeenten 
Hilvarenbeek en M oerge,stel ; 

het 2de de provincie Zeeland en het gedeelte 
der provincie Noordbrabant, dat niet behoort 
tot het lste en het 7de district; 

het 3de het gedeelte der provincie Zuid-
' hollarul, , dat behoort tot het rechtsgebied van 

de kantongerechten Rolterdam, Schiedam, Briel
le, Sommelsdijk, Dordrecht, Oud-Beijerland en 
Ridderkerk, alsmede de gemeenten Gie,ssendam, 
Hardinxveld, Krimpen aan de Lek, Krimpen 
aan den IJssel, Lekkerkerk, Papendrecht en 
Sliedrecht ; 

het 4de de provincie Utrecht; het gedeelte 
der provincie Zuidholland, dat behoort tot het 
rechtsgebied van de kantongerechten Vianen 
en Sliedrecht, met uitzondering van de gemeen
ten .Gie-ssendam, Papendrecht en Sliedrecht ; het 
rechtsgebied van het kantongerecht Gorinchem, 
met uitzondering van de gemeente Hardinxveld ; 
het gedeelte der provincie Noordholland, dat 
behoort tot het rechtsgebied van het kanton
gerecht Hilversum; het gedeelte der provincie 
Gelderland, dat behoort tot het rechtsgebied 
van het kantongerecht Harderwijk, alsmede de 
gemeente Oldebroek ; 

het 5de het gedeelte der provincie Noord
holland, dat behoort tot het rechtsgebied van 
het kantongerecht Amsterdam, benevens het 
niet tot eenige provincie behoorende water
gebied des Rijks ; 

het 6de het gedeelte der provincie Noord
holland, dat niet behoort tot het 4de, het 5de 
en het 9de district ; 

het 7de het gedeelte der provincie Gelderland, 
dat niet behoort tot het 4de district, en het 
gedeelte der provincie Noordbrabant, dat be
hoort tot het rechtsgebied van het kanton
gerecht Oss ; 

het 8ste de provincie Overijssel; 
het 9de de provinciën (honingen, Frie,sland 

en Drenthe, benevens de eilanden Vlieland en 
Terschelling ; 

het !Ode het gedeelte der provincie Zuid
holland, dat niet behoort tot het 3de en het 4de 
district. 

2. Ons besluit van 11 Juli 1922 (Staatsblad 
n°. 445) wordt ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 No
vember 1932. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
i Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
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besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pJaat,st en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den September 1932. 
WILHELMINA. 

De. Minister va.n Economische Zaken en Arbeid, 
T. J . Vers c huur. 

( Uitgeg. 13 Sept. 1932.) 

s. 463 . 

6 Septemb"r 1932. BESLUIT houdende wijzi
ging en aanvulling van het Radio-regle
ment 1930. 

Wij WILHELMINA, enz. ; . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 29 Juli 1932, no. 4, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegl'afie en Telefonie; 

Gelet op artikel 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), zooals deze 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van 12 N1ei 1928 (Staatsblad n°. 169); 

Gelet op de artikelen 3, 63 en 68 van het 
Radio-reglement 1930, vastgesteld b~j Koninklijk 
besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad n°. 159), 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 3 Juli 1930 (Staatsblad n°. 272); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1932, n°. 38) ; . 

Gelet op het nader rapport van ()nzen voor
noemden Minister van 1 September 1932, n°. 12, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. Artikel 3, sub 2°. van het Ra.dio

reglement 1930 wordt gelezen als volgt: 
"2 . dat de overeenkomstig artikel 2 tot 

,,uitzending bevoegde omroep-organisaties ver
"plicht zijn hare programma's van uit te zenden 
"mededeelingen onderling uit te wisselen, zulks 
,,op nader door den Minister te st-ellen voor
,, waarden en met dien verstande, dat de Mi
" nister in gevallen te z~jner beoordeeling van 
,,deze verplichting ontheffing kan vedeenen." 

Art. II. Na artikel 63 van het Radio
reglement 1930 wordt opgenomen een nieuw 
.artikel 63bis, luidende.als volgt: 

"Art. 63bis. ,,Het anders dan ten vervoer 
" of in opslag aanwezig hebben, alsmede het 
"gebruiken of doen gebruiken van inrichtingen 
"of toestellen geschikt voor het registreeren van 
,,door middel van ontvanginrichtingen opge
" vangen morseseinen of seinen uitgezonden 
,,met behulp van hughes of andere typendruk
"toestellen dan wel met behulp van inrichtingen 
"voor het uitseinen van beeldtelegrammen, is 
,, verboden." 

Art. III. Het tweede lid van artikel 68 
van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen 
al~ vnlgt. : 

"2. Wij behouden Ons voor, voor zooveel 
,,noodig ontheffing te verleenen van het be
"paalde in de artikelen 63 en 6:{bis, zulks voor 
"belangen ten deze door Ons met die, bedoeld 
,,in het eerste lid onder a en b van dit artikel, 
"gelijk te stellen." 1 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking voor 
zooveel betreft artikel I met ingang van den 
tweeden dag en voor zooveel betreft de artikelen 
II en III met ingang van den zestigsten dag 
na dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. ,T. Re y me r. 
( Uitgeg. 16 Sept. 1932.) 

s. 464 . 

6 S eptember 1932. BESLUIT, houdende be
pal ingen omtrent de vrijstel] ing van me
ting van Letsche zeeschepen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 2 September 1932, n°. 11, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 6 der wet van 3 Juni 1875 
(Staatsblad n°. 101) , het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1875 (Staatsblad n° . 146), 
alsmede Onze besluiten van 18 September 
1899 (Staatsblad n° . 208), van 8 Augustus 
1913 (Staatsblad n°. 349) en van 5 October 
1923 (Staatsblad 11°. 472); 

Overwegende, dat met de R egeer ing van 
L etl=d een overeenkomst is gesloten betref
fende de wederzijdsche erkenning van Neder
] andsche en Letsche meetbrieven; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van de meting in Nederland wor
den vrijgesteld de in L etland thuisbehoorende 
schepen, welke zijn voorzien van een meet
brief, door de bevoegde Letsche autoriteit af
gegeven volgens de daar te lande geldende 
voorschriften, te weten de wet van 12 Maart 
1923 en de instructie van 5 Mei 1925. 

2. Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van 10 October 1932. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den September 1932. 
WILHELMINA . 

De Minist er van Financiën, De Geer. 
( Uitgeg . 16 September 1932.) 

s. 465. 

6 S eptembe·r 1932 BESLUIT betreffende 
den duur der e~rste oefening van di enst
plichtigen. 

Wij WILHELMir A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 1 September 1932, VIIde afd., 
n° 302 0 · 

Gelet op art, 32, eerste lid en tweede lid, 
laatsten volzin, -..an de Dienstpli chtwet, als
mede op art. 66, eerste lid, van het Dienst
plichtbesluit; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Omtrent den duur der eerste oefe
ning van de gewone dienstplichtigen der Ko
ninklijke landmacht, die behooren tot bijzon
dere groepen, als bedoeld in art. 66, eerste lid, 
van het Dienstplichtbesl uit, en na hun inlijving 
in opleiding zijn genomen tot officier, geldt 
hetgeen is verm"Jd in de bij dit beslu it behoo
rende tabel. 
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TABEL van den duur der eerste oefen ·ng van de gewone dien~tplichtigen der Koninklijke landmacht, 
die behooren tot bijzondere groepen, als bedoeld in artikel 66, eerste lid, van het Dienstplicht
besluit, en na hu, inlijving in opleiding zijn gen01nen tol officier. 

Volg
num
roer. 

1 

Groepen gewone dienstplichtigen. 
in opleiding genomen 

tot officier. 
2 

INFANTERIE 
(hieronder begrepen militaire admi

nistratie en wielrijders) ; 
GENIE 

(uitgezonderd pontonniers en tor- , 
pedisten); 

ONBEREDEN ARTILLERIE 
(uitgezonderd knstartillerie). 

Duur 
der eerste 
oefening. 

3 

Verlenging of verkorting van den 
in kolom 3 vermelden duur 

der eerste oefening. 

4 

l .r i et-voorgeoefenden . 12 maanden. De Minister van Defensie is be-
' voegd, den duur der eerste oefening 

terug te brengen tot 11 maanden 
voor degenen, die na het vervullen 
van een werkelijken dienst van be-

' doelden duur de geschiktheid voor 
benoeming tot tweede-luitenant heb
ben verkregen. 

:.1 Voorgeoefenden, die bij het 4 maanden. De ~finister ,au Defensie is be
voegd, den duur der eerste oefening 
met ten hoogste 1 maand te ver
lengen voor degenen, die aan het 
einde van den in kolom 3 vermelden 
duur de geschiktheid voor benoe
ming tot tweede luitenant nog niet 
hebben verkregen . 

3 

4 

vooroefening:s-instituut van den vrij-
willigen landstorm hebben voldaan 
aan het examen voor reserve-
sergeant, aangesteld zijn in den rang 
van sergeant of sergeant-titulair en 
de eerste oefening hebben aangevan- ,

1 

gen onmiddellijk in aansluiting aan 
het eindigen van de verbintenis bij 
den vrijwilligen landstorm. • 

Voorgeoefenden, die bij het 
vooroefeningsinstituut van den vriJ 
willigen landstorm in den rang 
van vaandrig zijn aangesteld en 
de eerste oefenin~ hebben aange
vangen onmiddelliJk in aansluiting 

·aan het eindigen van de verbintenis 
bij den vrijwilligen landstorm . 

a. infan-
terie: 

l ½ maand: j 
b. overigen: 
2 maanden. 1 

.Als voren. 

CHOOLCOMPAGNIE VAN DEN 110½ maand. 
MOTORDIENST. 

De tinister van Defensie is be
voegd, den duur der eerste oefening 
met ten hoogste 1 ½ maand te ver
lengen voor degenen, die aan het 

COMPAGNIEE ' HOSPITAAL-

1 

einde van den in kolom 3 vermelden 
duur de geschiktheid voor benoe
ming tot tweede-luitenant no!! nie 

1 hebben verkregen. ~ 

! SOLDATEN. 
ö Zij, die in opleiding zijn genomen 1 4½ maand. 

tot reserve-officier van gezondheid 
of tot reserve-officier-tandarts. 1 

6 
BEREDEN" ARTILLERIE. 

Bereden en. \ 12 maanden 
1 
1 
1 De Minister van Defensie is be-
1 ,oegd, den duur der eerste oefening 

terug te brengen tot 10 maanden 
1 voor degenen, die de intermittee-
1 rende opleiding volgen en na het 

vervullen van een werkelijken 
i dienst van bedoelden duur de 

1
. geschiktheid voor benoeming tot 

tweede-luitenant hebben verkregen 
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Volg
num• 
mer. 

Groepen gewonedienstplichtigen, 
in opleiding genomen 

tot officier. 

? 

Duur 
der eerste 
oefening. 

3 

Verlenging of verkorting van den 
in kolom 3 vermelden duur 

der eerste oefening. 

4 

7 Onberedenen, bestemd voor den 12 maanden. 
meetdienst. 

De Minister van Defensie is be
voegd, den duur der eerste oefening 
terug te brengen tot 11 maanden 
voor degenen, die na het vervullen 
van een werkel~jken dienst van be-

l doelden duur de geschiktheid voor 
' benoeming tot tweede-luitenant heb
ben verkre!!en. 

Onberedenen, bestemd voor den 9 maanden. 
weerdienst. 

De Miniiî"ter van Defensie is be
voegd, den duur der eerste oefening 
met, ten hoogste 3 maanden te ver
lengen voor degenen, die aan het 
einde van den in kolom 3 vermelden 
duur de geschiktheid voor benoe
ming tot tweede-luitenant nog niet 
hebben verkregen. 

9 Onberedenen, bestemd voor den 5½ maand. 
triangulatiedienst. 

ALLE WAPENS ENZ. 
(nitgezonderd bereden artillerie en 

pontonniers en torpedisten). 
1 

10 Zij, die in opleiding zijn genomen 11 maanden. ' De ~Tinister van Defensie is be-
tot re~erve-gasofficier. 

1 
voegd, den duur der eerste oefening 

1 met ten hoogste 1 maand te ver-
1 lengen voor degenen, die aan het 
1 eind van den in kolom 3 vermei
! den duur de geschiktheid voor be
l noeming tot tweede-luitenant nog 
, niet hebben verkregen. 

B ehoort bij Ko . i cJ klijk besluit van (l September 19:· 2 (Staatsblad no. 465). 
• 11:ij bekend, 

2. 1. Voor hen, die als gewoon dienstplich
tige van de Koninklijke landmacht in oplei
ding zijn genomen tot officier of tot onder
officier, doch van de opleiding zijn ontheven 
wegens omstandigheden, welke naar het oor
deel van den Minister van Defensie niet van 
hun wil afhankelijk waren, is de duur der 
eerste oefening even lang a ls die, welke is 
vastgesteld voor de gewone dienstplichtigen 
van de groep, waartoe zij na de ontheffing 
van de opleiding zijn komen te behooren. 

2. Voor zoover de in het vorig lid bedoelde 
dienstplichtigen tijdens de opleiding reeds lan
ger voor eerste oefening in werkelijken dienst 
zijn geweest dan de duur · van deze oefening 
bedraagt voor de groep, waartoe zij na de ont
heffing van de opleiding zijn komen te be
hooren, worden zij zoo spoedig mogelijk in het 
genot van groot verlof gesteld en aangemerkt, 
de eerste oefening te hebben volbracht op den 
datum, ,waarop dit verlof ingaat. 

3. De Koninklijke besluiten van 11 October 
1923, n°. 56, 18 October 1923, n°. 49, 21 Fe
bruari 1924, n°. 74, 20 November 1925, n°. 20, 
en 11 Januari 1929, n°. 65, worden ingetrok
ken. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 

De Minister van Defensie, L. N. Dec k e r s. 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. Deck e r s. 
(Uitgeg. 23 Sept. 1932.) 

s. 466. 

6 September 1932. BESLUIT tot aanwijzing 
ovei-eenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Fonds ter 
bevordering van de studie van het recht 
van den industrieel en eigendom", geves
t igd te Delft , als bevoegd om bij de fa. 
culteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijks
universiteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
Juni 1932, n°. 2068 III, afdeeling Hooger 
onderwijs; • 

Gelet op dB artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1932, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 2 September 1932, n°. 
2879, afdeeling H ooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting " Fonds ter bevordering van de 

studie van het recht van den indu trieelen 
e igendom", gevestigd te Delft, aan te wijzen 
a ls bevoegd om bij de faculteit der rech tsge
lee rdhe id aan de Rij ksunivers ite it te Utrecht 
een bijzonderen leerstoe l te vestigen in de 
vakken, welke door het recht van den indus
tr iee len eigendom worden bestreken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van d it besluit, hetwe lk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State . 

H et Loo, den 6den September 1932. 

s. 467. 

WILHELM! A. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 23 Septe111 ber 1932.) 

12 S eptember 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Kon inklij k besluit van 21 J anuari 
1922, Staatsblad n°. 26, tot vaststell ing 
van een algemeenen maatregel van be
stu ur als bedoeld in de artike len 54, 
tweede, derde, vierde en vijfde lid, e n 64 
ub 1°, 3°, 4° en 7° der Ongevallenwet 

1921, zooals dit besluit laatstelijk is ge
wijzi gd bij K oninklijk besluit van 18 Mei 
1929 , Staatsblad n°. 260. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 15 Juni 
1932, n°. 1386, afdeeli 11g Arbeiders\"erzeke
ringi 

Gezien de artikelen 54, tweede, derde, vie r
de en vijfde lid , en 64 sub 1°, 3°, 4° en 7° der 
Ongevall enwet 19 21 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1932, n° . 26); 

Ge let op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 September 1932, n°. 
2036, Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wij zigen Ons besluit van 21 J anuari 1922, 

Staats blad n°. 26, laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 18 Mei 1929, Staatsblad n°. 260 en te be
palen a ls volgt: 

Art. I. In artikel 12, eerste lid, van Ons 
vorenaangehaald besluit van 21 J a nuar i 1922, 
Staatsblad n° . 26, wor dt in plaats van: ,,arti
ke l 54 de r Ongevallenwet 1921, kan" gelezen : 
,. de artikelen 54, tweede en derde I id , 58, eer
ste li.d onder 3° of 63 der Ongevall enwet 1921, 
of de gezamenlijke panden van <lenze! fden 
pandgever a ls bedoeld in artikel 58, ee rste lid , 
onder 3°. of artikel 63 dier wet, kunnen". 

Art. II . Tusschen artikel 12a en artike l 13 
van Ons vorenaangehaald gewijzigd bes lu it 
van 21 J a nuar i 1922, taatsblad n°. 26, wor
den twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende 
als volgt: 

" Art. 12b . E en pand als bedoeld in artike l 
54, tweede en derde l id , a rt ikel 58, eerste lid 
onder 3° of artikel 63 der Ongevallenwet 1921 

of de gezamen lijke panden van <lenze! fden 
pandgever, als bedoeld in arti kel 58, eerste 
lid onder 3° of artikel 63 dier wet, kunnen. 
met inachtneming van het bepaalde in ai-tikel 
12, voor ten hoogste 20 percent bestaan u it 
schuldvorderingen op één sch uld bekentenis af
gegeven door een prnvi nc ie of door een ge
meente omtrent wier gel de lij ken toestand door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën een gunstig adv ies is uitge
bracht, mits bovendien de looptijd Yan de 
schuldvordering op het oogenbli k der in panel 
aanbieding ten hoogste 5 jaren bedraagt. 

H et be tuur de r Rij ksverzekeringsbank steft 
de waarde de,· aangeboden schuldvorderingen 
vast op het 9/10 gedee lte van de nomina le 
waarde. 

Art. 12c. Een pand, als bedoeld in artikel 
54, tweede en derde I id, art i ke i 58, eerste I id 
onder 3° of artikel 63 der Ongevall enwet 1921, 
of de gezamenlijke panelen van clenzel fden 
pandgever, als bedoeld in artikel 58, eerste 
lid onder 3° of artikel 63 dier wet, kunnen, 
met inach tneming van het bepaalde in art ikel 
12, voor ten hoogste 10 percent bestaan ui t 
obi igafüën tot in pandneming wa arva n op 
grond van het bepaalde in het vierde li d van 
genoemd artikel 54 door Onze Ministers van 
Economische Zaken en Arbeid e n van Finan
ciën machtiging is verleend.". 

A rt. III . Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

Onze :Minister van Economische Zaken e n 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschr ift za l worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 12den September 1932. 

WILHELMINA . 
De M inister van Eco110·1nische Z akeib en A ,·bcid, 

'J'. J. V e 1· s c h u II r . 

(Uit{!eg. 27 S e71t. 19-12. ) 

s. 468. 

12 Septembe1· 1932. BESLUIT tot w1Jz1g1ng 
van het Koninklijk bes luit van 26 J anuari 
1923, Staatsblad n°. 25 , tot vaststelling 
van een algemeene n maatregel van be
stuur als bedoeld in de artikelen 17 , eer
ste en tweede lid, en 25, sub b, der L a nd
en Tui nbouwongevall e nwet 1922, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij Konink lij k be
slui t van 18 Me i 1929, Staatsblad n° . 261. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Minister van 

Economische Za ken en Arbeid van 15 J uni 
1932, n°. 1386. afdeeling Arbeicle ,·sverze ke
ring; 

Gezien de artikelen 17, ee rste e n tweede I id, 
en 25. sub b de r Land- en TuinbouwongeYal
lenwet 1922; 

Ge lel op a1iikel 122 der genoemde wet: 
Den R aad van State gehoord (advies Yan 

den 26 Jul i 1932, n°. 26 ); 
Gelet op het nade r rapport van Onzen ge

noemden Mi n ister va n 3 September 1932, n°. 
2036, afdeel ing Arbe idersve rzeke ring; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 26 Januari 1923, 

Sta.atsblad n°. 25, gewijzigd bij dat van 18 
Mei 1929, Staatsblad 11°. 261 en te bepalen 
als volgt: 

Art. I. In artikel 5, eerste I id , van Ons 
Yorenaangehaald gewijzigd besluit van 26 J a
nuari 1923, Staatsblad n° . 25, wordt in plaats 
van : ,,artikel 17, eerste lid, der Land. en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, kan" gelezen: 
" de artikelen 17, eerste lid en 25 sub b der 
Land. en Tuinbouwongevallenwet 1922 of de 
gezamenlijke panden van denze l fden pandge
rnr als bedoeld in artikel 25 dier wet, kun
nen". 

Art. II. Tusschen artikel 6 en artikel 7 van 
Ons vorenaangehaald besluit van 26 J anuari 
1923, Staatsblad n°. 25, worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende als volgt: 

,,A,·t. 6a. Een pand als bedoeld in de ar
tikelen 17, eerste lid , en 25, sub b, der Land
en Tuinbouwongevall enwet 1922, of de ge
zamenlijke panden van denzelfden pandgever, 
a ls bedoeld in artikel 25 sub b dier wet, kun
nen, met inachtnem ing van het bepaalde in 
artikel 5, voor ten hoogste 20 percent bestaan 
uit schuldvorderingen op één schuldbekentenis 
afgegeven door een provincie of door een ge
meente omtrent wier geldelijken toestand door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën een gunstig advies is uitge
bracht, mits bovend ien de looptijd van de 
schuldvordering op het oogenblik der in pand. 
aanbieding ten hoogste 5 jaren bedraagt. 

Het bestuur der Rijksverzeker ingsbank stelt 
de waarde der aangeboden schuldvorderingen 
vast op het 9/10 gedeelte van de nominale 
waarde. 

Art. 6b. Een pand, als bedoeld in de ar
tikelen 17, eerste lid en 25, sub b, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, of de ge
zamenlijke panden van denzelfden pandgever, 
als bedoeld in artikel 25, sub b, dier wet, 
kunnen, met inachtneming van het bepaalde 
in arti kei 5, voor ten hoogste 10 percent be
staan uit obligatiën tot in pand neming waar
van op grond van het bepaa lde in artikel 4, 
tweede lid, door Onze Ministers van Econo
mische Zaken en Arbeid en van Fina nciën 
machtiging is verleend." . 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, da t in het Staatsbl-ad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raa d van State. 

Het Loo, den 12den September 1932. 

WILHELMINA. 
De Ministei· van E conoinische Zaken 

en Arb eid, 
T. J. Vers c h u u r. 

(Uitg eg. 27 September 1932.) 

s. 469. 
12 S epteinb er 1932. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 209), hou
dende vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld bij de ar
t i kei en 3 en 21 der wet van 12/ Februari 
1901 (Staatsblad n°. 64). (Betreffende de 
Kinderwetgeving.) 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 6 Juli 1932, 3e Afdeeling B, 
n° 939 · 

Oven~egende, dat het, gelet op het Al ge
meen Rijksambtenarenreglement en het Ar-
beidsovereenkomstenbeslui t, wenschelijk is, den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 21 der wet van 12 Fe
bruari 1901 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 (Staats
blad n°. 209) en laatstelijk gewijzigd en aan
gevuld bij Koninklijk besluit van 2 Apr il 1929 
(Staatsblad n°. 143) nader te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1932, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 3 September 1932, 
3e Afdeeling B , n° . 928; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I . In den algemeenen maatregel van 

bestuur, in hoofde vermeld, worden de volgen
de wijzigingen aangebracht : 

In artikel 4, tweede lid, vervallen de woor
den "en beambten". 

Artikel 4, derde lid, vervalt. 
In artikel 5 vervallen de woorden "en be

ambten". 
De artikelen 6 en 7 vervallen. 
In artikel 8 vervallen de woorden "en be

ambten". 
Artikel 9 vervalt. 
H et opschrift boven artikel 10, alsmede de 

artikelen 10 tot en met 16, vervallen. 
De lette r c vóór het opschrift boven artikel 

17 wordt vervangen door een b. In dit op
schrift vervallen de woorden "in het bijzonder". 

Artikel 20 vervalt. 
De letter d vóór het opschrift boven a r t ikel 

23 wordt vervangen door een c. In dit op
schrift vervallen de woorden "en beambten in 
het bijzonder". 

In artikel 23 vervallen de woorden "en be
ambten". 

In artikel 80 vervallen de woorden "of be
ambten". 

In artikel 86 wordt het woord "beambten" 
vervangen door "ambtenaren". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking tege
lijk met Ons besluit van 4 Mei 1932 (Staats
blad n°. 194), tot vaststelling van een nieuwen 
Gevangenismaatregel. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het· 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Justitie , J. Don n er. 
( Uitgeg. 23 Sept. 1932.) 
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s. 470. 

13 September 1932. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het Kon inklijk besluit van 27 Oc
tober 1930 (Staatsblad n°. 412), houdende 
reorgan isatie van de "Sint Wi lli brordus 
Stichting" te H eiloo. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, M inister van Binnenlandsche Zaken van 
6 September 1932, n°. 6031, afdeeling Arm
"·ezen ; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (S taats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen , dat in Ons besluit van 27 Oc

tober 1930 (Staatsblad n° . 412) de volgende 
wijzigingen worden gebracht: 

Art. I. In artikel 2 wordt in p laats van 
., de twee pa'v iljoenen" gelezen "de drie pavil 
joenen". 

Art. II. In artikel 4 wordt in plaats van 
., 225" gelezen ,, 291" en in plaats van "6" 
gelezen "20". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 13den September 1932. 

s. 471. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken , 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 30 S eptember 1932.) 

J 4 S eptember 1932. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Riàderke1·k d.d. 19 Augustus 1932, waarbij 
aan D . de Waard te Rijsoord ontheffing 
is verleend van bepal ingen betreffende 
overdracht van grond enz. in verband met 
een door hem gevraagde vergunning voor 
de u itvoering van een bouwplan. 

Geschorst tot 15 Maart 1933. 

s. 472. 

14 S epte1nbe1· 1932. BESLUIT tot opheffing 
van de betrekking van ambtenaar voor de 
wetenschappel ij ke beschrijving van I ndi
sche houtsoorten b ij het Departement van 
Koloniën. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 7 September 1932, Afdeeling 
Kabinet, n° . 19; 

Gelet op Ons besluit van 17 Juni 1920, n°. 
81 (Staatsblad n°. 311); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 Januari 1933: 
1°. Op te heffen de betrekking van ambte

naar voor de wetenschappelijke beschrijving 
van I nd ische houtsoorten bij het Departement 
van Koloniën ; 

II 0
• enz. 

Onze M inister van Koloniën is belast met 
de uitvoeri ng van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de A lge
meene Rekenkamer en dat, voor wat betreft 

het onder 1°. vermelde, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 14den September 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Koloniën, D e G r aa f f. 
( Uitgeg. 30 September 1932.) 

s. 473. 

14 September 1932. BESLUIT tot schors ing 
van een besluit van den raad der gemeen
te Stein, d.d. 5 Augustus 1932, waarbij aan 
L . A. B ossink, opzichter in d ienst dier 
gemeente als zoodanig ongevraagd ontslag 
is verleend per 1 Januari 1933. 

Geschorst tot 1 M ei 1933. 

s. 474. 

15 S eptem ber 1932. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Didam van 4 Maart 
1932, strekkende tot het verleenen van 
inzage van archiefstukken dier gemeente 
aan eene raadscommissie. 

V erlen.gd tot 1 Maa,·t 1933. 

s. 475 . 

15 Septe1nber 1932. BESLUIT ter u itvoering 
van de artikelen 14 en 20 der Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n° . 29 0) met 
betrekking tot consumptiemelk. 

Wij WILHEL UNA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Economische Zaken en Arbeid van 5 Septem
ber 1932, n°. 62, afdeeling Crisis-Zuivel-Aan
gelegenheden; 

Gezien de artikelen 14 en 20 van de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsb lad n° . 290 ); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
6 September 1932, n°. 10); 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 September 1932, n°. 
70, afdeeling Crisis-Zuivel-Aangelegenheden: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Art. 1. In dit beslu it wordt verstaan onder : 

" Onzen Minister": Onzen met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister; 

,,Centrale": de Crisis-Zuivel-Centrale; 
,, 'IVet": de Crisis-Zuivel wet 1932 (Staats

blad n0. 290); 
,.consumptiem elk": 
a. melk, welke kennelijk bestemd is om, 

zonder tot een ander product te worden ver
werkt, al dan n iet rechtstreeks aan verbrui
kers te worden afgeleverd; 

b. de waar, welke door Onzen M inister 
voor de uitvoering van dit besluit als zooda
nig zal worden aangewezen. 

2. Het verkoopen, vervoeren en afleveren 
van consumptiemelk in de door Onzen M inis
ter aangewezen gebieden is slechts toegestaan 
op voorwaarde, dat daartoe vergunning is ver
leend door de Centrale. 

3. De Centrale is bevoegd voor de vergun
ning, bedoeld in art. 2, de door Onzen Mi
nister vastgestelde voorwaarden te stellen . 
De vergunning kan, ingeval van niet-nako-
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ming van de daarvoor gestelde voorwaarden 
of indien <le houder overigens de juiste uitvoe
ring Yan de Wet ernstig in gevaar brengt, te 
all en tijde do0r àe Centrale worden geweigerd 
of ingetrokken. 

4. l. Van de weigering of de intrekking 
der vergunning, bedoeld in artikel 2, staat 
den belanghebbenden binnen 7 dagen na de 
mededeeling daarvan beroep open bij Onzen 
Minister. 

2. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing. 

3. Wordt in beroep deze beslissing gewij
zigd, dan treedt de gewijzigde beslissing in de 
pl aats van de aangevochten beslissing. 

5. Door Onzen Minister kunnen ter uitvoe
ring van de Wet en van dit besluit zoo noo
dig nadere regelen worden gesteld . 

6. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van: Crisis-Zuivel-Bes! uit III, 
met vermelding van den jaargang en het num
mer van het Staatsblad waarin het is ge
plaatst. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van <len tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Min ister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
sluit , dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 15den September 1932. 

s. 476. 

WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r . 
( Uitgeg. 28 September 1932.) 

21 Sept~?nb er 1932. BESLUIT, houdende 
aanw1Jzmg van overschotten op de be
g rooting van uitgaven van het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie voor het dienstjaar 1931, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 
1932. 

s. 477. 

24 Septembe,· 1932. BESLUIT tot schorsing 
van het bes] uit van den raad der ge
meente Naarden van 29 Augustus 1932, 
waarbij aan G. Voorsluis aldaar vergun
ning is verleend voor den bouw van een 
garage bij zijn perceel Julianal aan 23 te 
.Vaarden. 

Gc.~ch01·st tot 30 Maart 1933. 

s. 478 . 

24 September 1932. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 30 Mei 1924 n° . 21, en van het daar
bij vastgesteld " West-Indisch Overtochts
reglement 1924" (Staatsblad n°. 268, Gou
vernementsblad n° 63, Publicatieblad n°. 
31). 

L. & S. 1932. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloni ën van 26 J uli 1932, 7de Afd., n°. 6; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Augustns 1932, 11° . 25); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 September 1932, 7de 
Afdeel i ng, 11°. 6; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In Ons beslnit van 30 Mei 1924 
( Staatsblad n°. 268, Gouvernementsblad n°. 
63, P i,blicatieblad n°. 31), hond ende vaststel
ling van een reglement op de toekenning van 
overtocht van Nede,·land naar Su,·iname en 
naar Curaçao, en omgekeerd , ten laste van de 
Surinaamsche of van de Curaçaosche geld
middelen , worden de volgende wijzigingen en 
aanvnll ingen aangebracht: 

I (A). In het eerste lid van artikel II, 
onder lette r c: 

1 °. worden achter het woord " kinderen" 
ingevoegd de woorden "en stiefkinderen" en 
wordt in plaats van " mits op den dag van 
vertrek de zoons en de dochters" gelezen: 
,,mits zij op den dag van vertre k"; 

2°. worden de woorden "eene bezoldigde 
1 andsbetrekki ng bekleeden", vervangen door: 
,,in bezoldigden Overheidsdienst zijn of ge
weest zijn, dan wel eene betrekking bij het 
van Overheidswege geldelijk gesteunde bijzon
der onderwijs bekleeden of bekleed hebben" ; 

3°. wordt de komma vóór het woord " diens" 
vervangen door "of" en vervallen de woorden 
,,of gescheiden echtgenoote". . 

(B) Aan vorengenoemde bepalmg wordt het 
volgende toegevoegd: ;,Echter worden minder
jarige kinderen en stiefkinderen, die door om
standigheden buiten hun wil eervol uit ambt 
of betrekking zijn ontheven, a ls leden van 
het gezin erkend." 

II. In het tweede lid van genoemd artikel 
vervalt het bepaalde onder letter b, wordt de 
dubbele punt vervangen door een komma, 
wordt het bepaalde onder a met den hoofdzin 
samengetrokken tot één zin en de kommapunt 
aan het slot vervangen door een punt. 

III. In het vierde I id van hetzelfde artikel 
verva llen de woorden " de van echt gescheiden 
echtgenoote", alsmede de daarvóór geplaatste 
komma; en in het vijfde lid de woorden "en 
hertrnuwde van echt gescheiden echtgenooten 
alsmede stiefkinderen". 

IV. Achter artikel II wordt een nieuw ar
tike l II bis ingevoegd, lu idende als volgt: 

" Art. IIbis. ,,De bepalingen van het bij 
"dit besluit vastgesteld reglement zijn mede 
,,van toepassing ten aanzien van den burger
,, lijken landsdienaar, die van eene vaste aan
,stelling is voorzien en wiens bezoldiging ge

'.,bracht wordt ten laste van de Rijksbegroo
"ting, met d ien verstande evenwel, dat de 
" kosten van den overtocht dan eveneens ten 
,, laste van die begrooting komen." 

2. In het in artikel 1 bedoeld reglement 
worden de volgende wijzigingen en aanvnl-
1 ingen gebracht: 

I. Onder letter c van artikel 1 wordt vóór 
de woorden "in Eurnpa vertoevende" inge
voegd: ,,anders dan met binnenlandsch verlof 
of vrijstelling van dienst", en vervallen de 

35 
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aan het slot voorkomende woorden "en zij 
binnen drie jaren na den dag van "ingang 
van hun ontslag de reis aanvaarden" . 

Onder letter d vervallen de aan het slot 
voorkomende woorden " en zij binnen drie ja
"ren na het overlijden van den landsdienaar 
,.of gewezen landsdienaar de reis aanvaarden", 
a lsmede de daarvóór geplaatste komma. 

Het bepaalde onder letter c vervalt. 
Onder letter / wordt vóór het woord " lands

dienaar" ingevoegd: ,. , hetzij ten behoeve van 
"den dienst derwaarts uitgezonden, hetzij van 
,.buit,~nlandsch verlof derwaarts teruggekeer
,,don . 

De letters / , g en h worden gewijzigd in e, 
/ eng. 

II. Onder letter c van artikel 2 vervallen 
de aan het slot voorkomende woorden "en zij 
" binnen 3 jaren na den dag van ingang van 
"hun ontslag de reis aanvaarden", alsmede 
de daarvóór geplaatste komma. 

Onder letter d vervallen de aan het slot 
voorkomende woorden "en zij binnen drie 
"jaren na het overlijden van den landsdienaar 
,.of gewezen landsdienaar de reis aanvaarden", 
alsmede de daarvóór geplaatste komma. 

H et bepaal de onder letter e vervalt. 
Onder letter g vervallen de aan het slot 

voorkomende woorden "en zij binnen drie 
.,jaren na het overlijden de reis aanvaarden" , 
al mede de daarvóór geplaatste komma. 

De letters/ en g worden gewijzigd in c en /. 
III. In het eerste lid van artikel 3 wordt 

achter het in den aanhef voorkomende woord 
"N cderland" ingevoegd: ,, , dan wel van eenig 
,,ander land in Europa,". 

IV. In het eerste lid van artikel 4 wordt 
achter het in den aanhef voorkomende woord 
"N edcrland" ingevoegd: ,. , dan wel naar 
,.eenig ander land in Europa,". 

V. In den laatsten regel van het eerste lid 
van artikel 5 worden de letters / en IJ gewij
zigd in e en /. 

VI. Het eerste lid van artikel 8 wordt ge
lezen a ls volgt: 

" 1. Indien het hoofd van het gezin voor 
" landsrekening de reis heeft gemaakt van 
,.Nederland naar Suriname of naar Cu,•açao, 
"dan wel omgekeerd, nadat hij een of meer 
., leden van zijn gezin, die de reis voor lands
"i-ekening hadden mogen medemaken, voor 
"eigen rekening vooruitgezonden had, h~ft 
" dat gezinshoofd aanspraak op terugbetalmg 
.,van de werkelijk betaalde overtochtskoste!"! 

der vooruitgezondenen voor zoover die b1J 
::het begin van zijne reis nog in leven waren 
.,en tot zijn gezin behoorden. Aldus mag ech

ter in totaal - de overtochtskosten van het 
::hoofd des gez ins inbegrepen - niet meer ten 

laste van den Lande komen, dan wanneer de 
"op overtocht aanspraak hebbende leden van 
::het gezin gezamenlijk. met het gezinshoof~ 
.,de reis voor landsrekenmg hadden gemaakt. 

VII. In artikel 9, vierde lid, wo1·dt het 
onder letter b tweemaal voorkomend bedrag 
van f 4500 telkens gewijzigd in f 6000. 

VIII. In artikel 10 wordt het bepaalde 
onder letter a, met vervangi ng van de kom
mapunt aan het slot door een komma, aange
vuld als volgt: ,,wier inkomen in den zin van 
"de Pen ioenverorclening bij het verleenen van 

"overtocht bedraagt: in Suriname f 5000 of 
,,meer en in Curaçao f 6000 of meer.· • 

IX. Het derde lid van artikel 11 rnn-alt. 
Aan dit artikel wordt echter een nieuw derde 
1 id toegevoegd, 1 uiclencle als volgt: 

.,3. De rang chikking van nareizende ge
"zinsleclen, waaronder de bij volmacht in het 
"huwelijk getreden echtgenoote, heeft plaats 
" in dezelfde groep, waar in het hoofd van het 
"gezin de reis heeft aanvaard, ten ware deze 
"inmiddels voor rangschikking in eene lagere 
"groep in aanme1·king zou moeten kon1en, in 
.,welk geval de rangschikking van de voor
"melde gezinsleden ook in de lagere groep 
.,plaats heeft." 

3. Hij die bij de inwer kingtreding rnn dit 
besluit bereids aanspraak op overtocht naar
of van Suriname, clan wel naar- of ,·an Cura
çao verkregen heeft, doch de aanspraak als
dan zou verliezen, behoudt die, indien hij het 
verzoek doet om binnen drie jaren na die in
werkingtreding te mogen vertrekken ; hem 
wordt alsdan overeenkomstig de dienaangaan
de vóór die inwerkingtreding bestaande bepa-
1 in gen o,·ertocht verleend. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den lsten November 1932. 

Bij die inwerkingtreding vervalt Ons be
sluit van 23 Juni 1914 n°. 50 (Gouvcrn ements
blad n°. 39), betreffende de vrijstelling van 
dienst en de binnen- en buitenlanclsche ver
loven, den overtocht van N ederland naar Su
riname en omgekeerd en de verlofstraktemen
ten van aan den militairen dienst in de ko
lonie verbonden burgerpersonen, zooals dat 
besluit is gewijzigd bij artikel V, onder 2, 
punt b, van dat van 30 Mei 1924 (Staatsblad 
n°. 268, Gouvernc,nentsblad n°. 63). 

Onze !linister van Koloniën is hela t met 
de uitvoering van dit be luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 24sten September 1932. 
WILHELM! A. 

De M inister van J(olonië11, De G r aaf f. 
( Uitgeg. 4 October 1932.) 

s. 479 . 

24 Sept embe,· 1932. BESLUIT tot wijziging 
en aanvull ing van het ,,West-I ndisch Ver
lofbesluit 1924" ( taatsblad n°. 537, Gou
vernementsblad 1925 n° . 2, Publicatieblad 
1925 n°. 3). 

Wij WILHELMINA , enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 26 Juli 1932, 7cle Afcleeling, 
n° 6 · 

Gel~t op de ,utikelen 36, 38 en 48 rnn de 
Reglementen op het beleid der R egering in 
de kolonie Su1-ina1n e en in de kolonie Curaçao; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
9 Augustus 1932, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen ,·oor
noemden Minister van 16 September 1932, 7de 
Afcleeling, n°. 6; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons be luit van 25 November 

1924 (Staatsblad n°. 537, Gouvernemcntsblad 
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1925 n° . 2, Publicatieblad 925 n°. 3) tot re
geling van: 

a. de binnenlandsche en de buitenlandsche 
verloven voor Surinaamsche en voor Cura
çaosche burgerlijke landsdienaren; 

b. de verlofbezoldigingen te kwijten uit de 
Surinaamsche en uit de Curaçaosche geldmid
delen, 

worden de volgende wijzigingen en aan vul 
! i ngen gebracht: 

I. H et tiende lid van artikel 1 wordt ge
lezen als volgt: 

,,10. In dit besluit wordt onder "bezol di
, .ging" verstaan de jaarwedde van den amb
"tenaar vermeerderd met het bedrag, dat in 
" zijn pensioengrondslag begrepen is wegens 
,,andere door hem genoten wordende voor
,,deel en met d ien verstande dat het bedrag, 
,,waarop die andere voordeelen zijn gewaar
,,deerd, alleen wordt medegerekend voor zoo
.,veel de ambtenaar gedurende het verlof het 
,.genot van die voordeelen derft." 

II. Aan artikel 1 wordt een elfde lid toe
gevoegd, luidende a ls volgt: 

" ll . Als burgerlijke landsdienaren, bedoeld 
" in het eerste lid, worden ook aangemerkt de 
"in Suriname en in Curaçao bij den militairen 
., dienst werkzame burgerpersonen, die van 
"eene vaste aanstell ing zij n voorz ien en wier 
"bezoldiging gebracht wordt ten laste van de 
,,Rijksbegrooting, met dien verstande evenwel , 
"dat de kosten, voortvloe iende uit de aan 
" deze personen verleende verloven, eveneens 
,, ten laste van de Rijksbegrooting komen ." 

III. Het eerste en het tweede lid van ar
t ikel 2 worden gelezen als volgt: 

,,1. Bij besluit van den Gouverneur wor
" den voorschriften vastgesteld , krachtens welke 
"aan landsdienaren, die van eene aanstell ing 
,. in vasten of in tijclelijken cJi•enst zijn voor
"zien, met behoud van hun inkomen of van 
.,een gedeelte daarvan vrijstelling van dienst 
.. mag worden verleend. 

" 2. Onder inkomen worden hier verstaan 
,,alle voordeelen, aan de betrekking verbon
" den, vergoed ing van onkosten daaronder niet 
" begrepen, een en ander ter beoordeel ing van 
,,den Gouverneur." 

lV. In het derde lid van artikel 2 worden 
,·oor het woord "bedragen" ingevoegd de 
woorden "per jaar". 

V. Aan artikel 2 worden een vij fde, een 
zesde en een zevende lid toegevoegd, luidende 
a ls volgt: 

,,5. Indien een landsdienaar , met vrijstel 
" ling van dienst buiten Suriname clan wel 
,, buiten Curaçao vertoevende, in omstandig
, .heden kom t te verkeeren, we lke aanleiding 
.,geven tot toekenning van een vervangend of 
,,aansluitend binnen- of bui tenlandsch verlof, 
" komt het tijdvak, waarin de vrijstelling van 
.,d ienst is genoten, in mindering van den 
,,als I angsten duur van zoodanig verlof vast
"gestel den tijdsnorm. Eene vermindering heeft 
"echter niet plaats ingeval het betreft een 
"verlof, bedoeld in de laatste zinsnede van 
" het eerste lid van artike l 7 en onder letter a 
,, va n het eerste lid van artike l 14. 

,,6. In afwijking van het bepaalde bij ar
"tikel 1, tweede lid, blijven bij de toekenning 
"van vervangend of aanvullend buiteplandsch 

,,verlof, als in het vorig lid bedoeld , de kos
"ten van overtocht ter zake van de reis uit 
,,Suriname dan wel uit Curaçao naar N eder
,, land voor rekening van den betrokken lands
,,dienaar. 

" 7. De voorschriften omtrent geneeskundige 
,, keuriugen, vervat in het eerste lid van ar
"tikel 10, zijn mede van toepassing, ingeval 
"voormelde verloven om gezondheidsredenen 
.,worden aangevraagd." 

VI. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
" 1. Verlof buiten bezwaar van den Lande 

"wordt, voor zooveel de belangen van den 
,,dienst dit gedoogen, verleend aan landsd ie 
" naren, die van eene aanstelling in ,·asten of 
,, in tijdelijken dienst zijn voorzien. 

"2 . De duur van het verlof wordt naar 
"omstandigheden geregeld, doch bedraagt voor 
"ambtenaren in tijdelijken dienst ten hoogste 
"zes maanden. De aanvankelij k vastgestelde 
,,verloftermijn mag indien het landsdienaren, 
"voorzien van eene aanstelli ng in vasten 
" di enst, betreft, in daartoe leidende gevallen 
" worden verlengd, met dien verstande dat elke 
"verlenging op zich zelf voor ten hoogste één 
,, jaar mag worden toegestaan." 

VII . I n het tweede lid van artikel 12 wordt 
achter de. bedragen van f 3500 en f 3000 tel
kens ingevoegd: ,,of meer". 

VIII. Aan artikel 21 worden een derde en 
een vierde lid toegevoegd, luidende a ls volgt: 

,, 3. E en verlof wegens langdurigen dienst, 
"aanslui tend aan- of ingaande binnen twee 
" maa nden na a floop van een verlof wegens 
"ziekte, wordt slechts Yerleend ingeval het 
"tijdvak, waarin het, verlof wegens ziekte 
"wordt of is genoten , van korter duu r is dan 
,, de termijn, waarvoor de betrokken lancls
,, di enaar aanspraak op verlof wegens Jang
" durigen dienst zou mogen doen gelden. De 
,,duur van het verlof wegens ziekte komt a ls
"dan in m indering van den !angsten duur van 
,,het verlof wegens langdurigen dienst, ter
"wij l verder het zesde lid van artikel 2 van 
,,overeenkomstige toepass ing is. 

" 4. Indien een verlof bu iten bezwaar van 
"den Lande onm iddellijk gevolgd wordt door 
"een verlof wegens ziekte, blijft de duur van 
" het eerstvermeld verlof bu iten beschouwing 
" bij de berekening van den ]angsten duur van 
,,het ziekteverlof." 

IX. Aan artikel 28 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende a ls volgt : 

"3 . Bij a ldi en de ziekte ontstaan is in en 
" door de u itoefening van het ambt of ter 
"zake van die uitoefening, hetzij tengevolge 
,,van gewelclclaclige aanranding of verzet, het
,,zij van met gevaar gepaard gaande di enst
" verrichtingen, wordt de verlofbezoldiging 
" met twintig ten honderd verhoogd, met dien 
"verstande, dat zij de bezoldiging n iet kan 
,,te boven gaan. " 

X. Het eerste lid van artikel 29 wordt, met 
vervanging van de punt aan het slot door een 
komma, aangevuld a ls volgt: ,,doch mag n iet 
meer dan de volle bezoldiging bedragen." 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van den l sten November 1932. 

Onze Minister van Koloniën is be last met 
de u itvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af-
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schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenh age, den 24sten September 1932. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 4 Octob er 1932.) 

s. 480 . 

24 Septe1nb er 1932. BESLUIT tot nadere 
wijziging en aanvulling van het ,.West-
Indisch Uitzendingsbesluit 1925" (Staats
blad n°. 15, Gouverne,nentsblad n°. 14, 
Publ icatieblad n°. 19) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 26 Juli 1932, 7de Afdeeling, 
n° 6 · 

Gel ~t op de artikel en 38 en 48 van de 
Reglementen op het bel e id der Regering in 
de kolonie Surinam e en in de kolonie Cu,·a
çao; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1932, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 September 1932, 
7de Afdeeling, n°. 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. In Ons besluit van 15 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 15 , Gouverne,nentsblad n°. 
14, Publicatieblad n°. 19) tot vaststelling van 
regelen betreffende de uitzending van perso
neel, bestemd voor plaatsing in tot den tij
de lijken of den vasten Landsdienst in Suri
na,ne of Curaçao behoorende ambten, gewij
zigd en aangevuld bij Ons besluit van 6 April 
1925 (Staatsblad n°. 136, Gouvenie,nentsblad 
n°. 38, Publicatieblad n°. 24), worden de na
volgende wijzigingen en aanvullingen ge
bracht: 

I. Aan artikel 2 worden een vierde en een 
vij fde lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,4 . De Gouverneur is bevoegd om in voor
,,komende gevall en, te zijner beoordeeling, 
"den uitgezonden landsdienaar, zonder eenige 
"bijbetaling ter zake, bijzondere d iensten op 
,,te dragen. 

"5 . Onze voornoemde Minister is bevoegd 
"om den belanghebbende op diens verzoek, in 
,,afwachting van de beschikking op het des
"betreffend, vóór de uitreis naar Surina,ne 
,,of Curaçao bij dien Minister in te dienen, 
,,aan den betrokken Gouverneur ge1· icht ver
,,zoekschri ft, diligent te verklaren ten aan
,.zien van het aangaan van pensioenverzeke
,,ringen ten behoeve van na te laten betrek
" kingen. De verzekering, welke zal worden 
"gesloten in15evolge dit verzoek - waarop de 
,,belanghebbende a lsdan niet meer kan terug
,,komen - wordt geacht reeds op den dag, 
,,volgend~, op dien van de uitreis, te zijn in
,,gegaan. 

II. In artikel 5 wordt het woord "Staats
begrooting" vervangen door " Rijksbegroo
ting". 

III. Het bepaalde onder letter b van het 
eerste lid van artikel 6 wordt gelezen a ls 
volgt: 

.,b. uit 's Lands dienst zijn ontslagen of 

"van hunne werkzaan1heden zijn ontheven 
" vóórdat het dienstverband, dat is aangegeven 
"in hunne uitzendingsvoorwaarden en dat zij 
,,hebben aanvaard door hun vertrek naar Sit
,,rina,ne of naar Cu,·açao (den duur van ver
"loven niet inbegrepen), is afgeloopen; met 
,,dien verstande dat ten aanzien van de zon
"der bepaald dienstverband aangestelden te 
" dezer zake gelden zal een dienstverband van 
,,v ijf jaren." 

IV. Artike l 8 wordt gelezen als volgt: 
,,Di t bes luit is niet van toepassing op: 
"a. personen als in artikel 1 bedoeld, wier 

,,u itzending is geregeld vóór den dag van in
"werkingtreding daarvan ; te hunnen aanzien 
,,blijven de vóór die inwerkingtreding gelden
,,de uitzendingsregelingen van kracht; 

"b. personen. die op arbeidscontract worden 
,,uitgezonden ." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den l sten November 1932. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit beslu it , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 24sten September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van K oloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 4 Octob er 1932. ) 

s. 481. 

24 Sept embe,· 1932. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Koninklij k besluit 
van 10 September 1925, n°. 44 en van 
het daarbij vastgesteld "Mili tair West
Indisch Overt-0chtsreglement 1925" (Staats
blad n°. ll78, Gouven,e,nentsblad n°. 85, 
Publicatieblad n°. 6 7). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 26 Juli 1932, 7de Afdeeling 
n° . 6; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1932, n° . 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 September 1932, 
7de Afdeeling, n°. 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. In Ons besluit van 10 September 
1925 (Staa,tsblad n°. 378, Gouvenie,nentsbla,d 
n°. 85, Publicatieblad n°. 67) tot vaststelling 
van een reglement op de toekenn ing van 
overtocht van N ederland naar Sitrinarne en 
naar Curaçaf/ en omgekeerd, en tusschen Su-
1·ina1ne en Curaçao onderling, ten l aste van 
het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
(,,Militair West-Indisch Overtochtsreglement 
J.925") worden de volgende wijzigingen en 
aanvullingen gebracht,: 

I. (A) In het eerste I id van artikel II, 
onder letter c : 

1 ° . worden achter het woord "kinderen" 
ingevoegd de woorden "en stiefkinderen" ; 

2°. worden de woorden "eene bezoldigde 
landsbetrekking bekleeden" vervangen doo r: 
,, in bezoldigden Overheidsdienst zijn of ge
weest zijn , clan wel een betrekking bij het van 
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Overheidswege geldel ijk gesteunde bijzonder 
onderwijs bekleeden of bekleed hebben". 

(B) Aan vorengenoemde bepaling wordt 
het volgende toegevoegd: ,,Echter worden 
minderjarige kinde1·en en stiefkinderen, die 
door omstandigheden buiten hun wil eervol 
u it ambt of betrekking zijn ontheven, als le
den van het gez in erkend. " 

II. In het zesde lid van genoemd artikel 
vervalt de eerste regel en worden de beide 
volgende regels gelezen als volgt: ,,Wet~~lijk 
erkende natuurlijke kinderen worden b1J de 
toepassing van dit reglement met wettige kin
deren gelijkgesteld, doch". 

2. In het in het vorig artikel bedoeld regle
ment worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

a. In artikel 1, lste lid, vervallen punt c, 
3°. en punt d, 4°. ; 

b. in a rt ikel 2, le lid , vervallen: 
in punt d de woorden: ,,binnen drie jaar n_a 

den dag van ingang van hun ontslag de reis 
aanvaarden,"; 

in punt e de woorden: ,,en binnen drie 
jaar, nadat zij in Surina.me of Curaçao. eervol 
uit den dienst zijn ontslagen, de terugreis naar 
.Y ederland aannemen; 

in punt / de woorden: ,,en de reis binnen 
drie jaren daarna aanvaarden" , en .. . 

in punt h het bepaalde onder 4°. , terwiJl m 
punt h, 3°. de komma-punt wordt vervangen 
door een punt; 

c. van artikel 8 wordt het eerste I id ge-
1 ezen als volgt: 

"1. Indien het hoofd van het gezin voor 
"Rijksreken ing de reis heeft gemaakt van 
,.Nederland naar Surinam,e of naar Curaçao, 
.,dan wel omgekeerd, nadat hij een of n:i_eer 
,,leden van zijn gezin, die de reis voor RiJks
"rekening hadden mogen medemaken, voor 
.,eigen rekening vooruitgezouden had, heeft 
.,dat gezinshoofd aanspraak op terugbetalmg 
., van de werkelijk betaalde overtochts~oste~ 
" der vooruitgezondenen voor zoover die biJ 
" het begin van zijn reis nog in leven waren 
"en tot zijn gez in behoorden. Aldus mag 

echter in totaal - de overtocbtskosten van 
'.'. het hoofd des gezins inbegrepen - n iet meer 

ten laste van het Rijk komen dan wanneer 
;;de op overtocht aanspra~k hebbende leden 
,,van het gez in gezamenhJk met het gezms
,,hoofd 1,e reis voor Rijksrekening hadden ge-
11maakt. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
,·an den lsten November 1932. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, 

's-Gravenhagé, den 24sten September 1932. 

WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 

( Uitgeg. 4 October 1932.) 

s. 482. 

26 SeJJtember l 932. BESLUIT houdende be
schikking op de beroepen, ingesteld door . 
C. Korevaar en anderen te Slie.drecht, tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland in zake hunne Ranslagen we
gens hoofdverbqjf opgelegd in de gemeente 
Sliedrecht. 

Wij WILHELMINA. enz.; . 
Beschikkende op de beroepen, mgesteld door 

C. Korevaar, K. Batenburg, A. Kop, W. van 
Genderen, A. l\L Kop, 0. Elshout, A. van Gen
deren, A. de Bruin en~' - A. Baardman, allen te 
Slie.drecht, tegen de besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 20 Juli 1931, G.S. 
no. 149/17; 3 Augustus 1931, G.S. n°. 235/1 en 
235/2; 20 Juli 1031, G.S. n°. 150/7; 24 Augus
tus 1931, G.S . n°. 304; 20 Juli 1931, G.S . n°. 
150/5; 20 ,Juli 1931, G.S. n°. 150/2; 20 Juli 1931, 
G.S. no, 150/6; 20 Juli 1931, G.S. n° , 150/3; 20 
Juli 1931, G.S. n°. 150/4, en 20 Juli 1931, 
G.S. no. 150/1, op de bezwaarschriften tegen 
hunne aanslagen wegens hoofdverblijf, opgelegd 
in de gemeente Sliedrecht, wat_ de_n eersten ap
pellant betreft over het belastmgJaar 1928/29, 
wat de beide volgende appellanten aangaat zro. 
wel over het belastingjaar 1928/29 als over het 
bela tingjaar 1929/30, en wat de overige appel
lanten betreft over het belastingjaar 1929/30 ; 

rfen Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 10 
Februari 1932 en van 3 Augustus 1932, nummers 
90 tot en met 97 en 99 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 20 September 1932, n°. 52, af
deeling Directe Belastingen ; 

Overwegende : dat C. Korevaar, K. Baten
burg, A. Kop, W. van Genderen, A. llf. _Kop, 
O. Elshout, A. van Genderen, A. de Brum en 
W. A. Baardman wegens hoofdverblijf in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Sliedrecht zijn aangeslagen, de eerste over het 
belastingjaar 1928/29, de beide volgenden, zoo
wel over over het belastingjaar 1928/29 als over 
het belastingjaar 1029/30, en de overigen over 
het belastingjaar 1929 /30 ; .. 

dat nadat daartegen door of namens hen b1J 
Gedeputeerde Staten . van Zuid-Holland be
zwaar wM gemaakt, deze bij hunne be luiten 
van 20 Juli 1931, G.S. n°.149/17 ; 3 Augustus 
1931, G.S. n°. 235/1 en 235/2; 20 Juli 1931, 
G .. no. ]50/7 ; 24 Augustus 1931, G.S. n°. 304; 
20 Juli 1931, C' .8. n°.150/5; 20 J"uli 1931,G.S. 
no. 150/2; 20 Juli 1931, G.S. n°. 150/6; 20 Juli 
1931, G.S. n°.150/3; 20 Juli 1931, G.S. n°. 150/4 
en 20 Juli 1931, G.S . n°.150/ l de bestreden aan
slagen hebben gehandhaafd, daarbij o.a. over
wegende, dat bij de zoowel mondelinge ~Is 
schriftelijke behandi>ling van de bezwaarschrif
ten is gebleken, dat de aangeslagenen b1J den 
aanvang van het belastingjaar in Curaçao ver
blijf hielden en werkzaam w~ren ; dat zij aldaar 
in de Gouvernementsbelastmg werden aange
elagen en huri in verband daar~ed~ geen aan
slag in de R\1ksinkomstenbel:tstm~ 1s_opgelegd, 
zulks echter niet op grond, uat ZJJ met geacht 
kunnen worden bier te lande te wonen in den 
zin van de wet op de inkomstenbelasting 1914, 
doch uitsluitend ter voorkoming van dubbele 
belasting; dat z~i __ gehuwd zijn en h~ gezin 
tijdens hun verblijf m Cu.raçao te Sliedrecht 
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woonde; dat hun .-ertrek naar Curaçao niet ten 
cJoel had om aldaar hun hoofdverblijf te vesti
gen of te hebben, <loch alleen plaats vond om 

· aldaar in dienst van hun werkgeefster gedu
rende eenigen t,jd arbeid te verrichten met de 
vooropgez tte bedoeling om na het beëindigen 
van clien arbeid, bij ontslag of b\j ziekte weder 
naar Slieilrecht terug te keeren, ten einde zich 
opnieuw bij hun gezin te voegen; dat voorts niet 
iR gebleken, dat zij hij hun vertrek naar Curaçao 
den zetel van hun vermo11en naar het buiten
land hebben overgebracht of dat zij in andere 
omstandigheden verkeeren dan zoovele anderen, 
die eveneens tot het verrichten van hun arbeid 
tijdelijk hunne woonplaats veda.ten, doch hun 
gezin en hunr\e bezittingen daar achterlaten, 
en in die plaats lid blijven van eene vakver
Peniging of een zieken- of begrafenisfonds ; 
dat het verblijf van de aangeslagenen te Cura
çao naar het oordeel van hun College dan ook 
niet de strekking had, de te voren hestaan heb
bende duurzame betrekking; tusschen hen en 
de gemeente Slieilrecht, welke het kenmerk van 
hoofdverblijf vormt, te verbreken, doch dat 
onder de ten deze gebleken omstandigheden 
aan dit verbljif te Ciiraçao, zjj hPt dat dit van 
betrekkelijk la!lgen duur is , geen ander karak
ter kan worden toegekend dan dat van eene 
t\ic!elijke afwezi!(hP-id uit de .voonplaats; dat 
de aangeslagenen derhalve ondanks dat t,ijdel\ik 
verblijf te Curaçao in de gemeente Slie,drecht 
hoofdverbliif hebben gehouden en du8 ook 
bij den aanvani( '>an het belastingjaar in de ge
noemde gemeente hoofdverbljjf hielden, zoodat 
de bestreden aanslal!'en terecht z\jn opgeh,gd 
en moeten worrlen ~ehnndhaafrl ; 

<lat van <leze b<'slniten de ao.ngeslagenen bij 
Ons in beroep zijn gekomen, in hoofdzaak 
aanvoPrende, dat z\i in 1928, behoudens G. Ko
revaar, die r&ds in 1927 vertrok, zich naar 
Curaçao hebben begeven ; dat moet worden 
aangenomen, gelijk ook in soortgelijke geval
len is hcsli t, dat zij hoofdverblijf in Curaçao 
hebben gekregen ; dat de band van de aange
slagenen met Curaçao in ieder geval in econo
misch opzicht veel hechter was dan die met 
Sliedrecht ; dat men deze aan lagen niet over
een temt het feit, dat burgemeester en wet
houder van Slieilrecht personen, die in dezelfde 
om tandigheden als de aangeslagenen•verkeer
den, niet op de kiezerlijst hebben geplaatst ; 
dat aan de aangeslagenen geen aanslag in de 
Ri.iksinkomstenbelastingen is opgelegd; dat 
in verband met de desbetreffende wettelijke 
bepalingen evenmin een aanslag in de gem en
telijke inkomstenbelasting had mogen zijn op
gelegd ; dat de bepalingen omtrent dubbele 
hela tingheffing niet het beoogde gevolg heb
ben, wanneer gemeentebesturen in Nederland 
zelfstanclig aanslagen opleagen, ondanks het 
feit, dat de betrokken personen . in Curaçao 
aanaeslagen worden in d 1 Gonvernementeele 
inkomstenbelasti ng en eventueel ook in de plaat. 
seli,1ke inkomstenbelasting aldaar; dat de be
trokken personen ten aanzien van de kosten 
van levensonderhoud in de nadeelige positie 
verkeercn, eene woning in Curaçao en eene wo
ning in Holland te moeten huren: 

Overwegende, dat de appellanten op 1 Mei 
van het belastingjaar waarover de aansla
gen zijn opgelegd, geacht moeten worden hun 
hoofdverblijf te hebben gehad te Slieilrecht, 

aangezien zij aldaar hun gezin en belangen 
hadden en zij in die gemeente plachten ver
blijf te houden, wanneer zij niet ter wille van 
hun arbeid, elders moesten zijn ; 

dat hieraan niet afdoet, dat zij, in dienst ,an 
hun werkgever, te Curaçao werkzaam en ge
huisvest waren, wijl hun verblijf aldaar slechts 
van tijdel\jken aard was en z\j na afloop van hun 
tewerkstelling, bij ontslag of bij ziekte weder 
naar Sliedrecht zouden terugkeeren ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten terecht 
de opgelegde aanslagen hebben gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet, zooals deze luidde 
vóór de wijziging bij de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) ; 

H ebben goedgevonde en verstaan : 
de beroepen ongrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 26ste September 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financin, de Geer. 
(Uitgeg. 7 Oct,ober 1932). 

MINISTERIE V AX 
FfäA....,,,.cr:ex 

,\fdeeling 
Directe belastingen 

Onderwerp; 
Commissorialen van 9 Sep• 

tember 1931 n°. 28 en 
van 8 September 1931, 
nos.51,58,52,49,53,54, 

55 en 57 . 

's-Gravenhage, 20 September 1932. 

Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit weder aan te bieden de beroep
schriften ingdiend door C. Korevaar, K. Baten
burg, A. Kop, W. van Genderen, A. M. Kop, 
0. Elshout, A. van Genderen, A. de Bruin en 
W. A. Baardman inzake hunne aanslagen we
gens hoofdverblijf, opgelegd in de gemeente 
Slieilrecht, wat den eersten appellant betreft 
over 1928/29, wat de volgende twee appel
lanten aangaat over 1928/29 en over 1929/30 
en wat de overige appellanten betreft over 
1929/1930. 

De Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft U,yer Majesteit de 
volgende uit praak voorgedragen : 

Beschikk~nde op de beroepen, ingesteld door 
C. Korevaar, K. Batenburg, A. Kop, W. van 
Genderen, A. M. Kop, 0. Elshout, A. van Gen
deren, A. de Bruin en W. A. Baardman, allen 
te Sliedrecht, tegen de besluiten van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland van 20 ,Tuli 
1931, G.S. n°. 149/17; 3 Augustus 1931, G.~ . 
n°. 235/l en 235/2: 20 Juli 1931,G.S. n°. 150/7; 
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24 Auf,!'.UStns 1931, G . . n°. 304; 20 Juli 1931, 
G .. n°. 150/5: 20 Juli 1931, G., . no. 150/2; 
20 Juli l!l31, G, . n°. 150/6; 20 Juli 1931, G.S. 
n°. 150 3; 20 Juli 1931, G.S. n°. 150/4: en 20 
Juli 1931, G .. n°. 150/1 op de bezwaarschrif
ten teg n hunne aanslagen wegens boofdvE'r
blijf, opgelegd in de gemeente Sli,drecht, wat 
den eersten appellant betreft over het helas
tingjaar 1928/29, wat de beide volgendo appel
lanten aangaat zoowel over het belastingjaar 
1928/29 als over het belastingjaar l!l29/30, en 
wat de overige appellanten betrrft over het 
belastingjaar 1929/30; 

Den Raad van tat", Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Februari 1932, nummers 90 tot en met 97 en 
99; 

Op de voordracht van Onzen Iinister van 
:Financiën van 

Overwegende; dat C. Korevaar, K. Baten
bw·g, A. Kop, W. van Genderen, A. M. Kop, 
0. Elshout, A. van Genderen, A. de Bruin en 
W. A. Baardman wegens hoofdverblijf in de 
plaatselijke inkom, tenbelasth1g der gemeente 
Sliedrecht zijn aangeslagen, de eerste over het 
bela tingjaar 1928/29, de beid• volgenden, 
zoowel over het belastingjaar 1928/29 als over 
het belastingjaar 1929/30, en de overigen over 
het belastingjaar 1929/30 ; 

ken- of begrafenjsfonds; dat het verblijf van de 
aangeslagenen te Curaçao naar het oordeel van 
hun College dan ook niet de strekking had, de 
te voren bestaan hebbende duurzame betrek
king tusschen hen en de gemeente Sliedrecn.t, 
welke het kenmerk van hoofdverblijf vormt, 
te verbreken, doch dat onder de ten deze g~
bloken omstandigheden aa,11 dit verbl~if te Cu
raçao, zij het da.t dit van betrekkelijk langen 
duur is, geen ander karakter kan worden toe
gekend dan dat van cene tijdelijke afwezigheid 
uit de woonplaats ; dat de aangeslagenen der
halve ondanks dat tijdelijk verblijf te Curaçao 
in de gemeente liedrecht hoofdverb]iif hebben 
gehouden en dus ook bij den aanvang van het 
hola tingjaar in de genoemde gemeente hoofd
verblijf hielden, zoodat de bestreden aansla
gen tnecht zijn opgelegd en moeten worden 
gehandhaafd ; 

dat ,an deze besluiten de aangPslagenen bij 
()n in beroep zijn gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat zii in 1928, bPhoudens C. Kore
vaar, die in 1927 vertrok, zich naar Cu
mçno hehben begeven ; dat moet worden aan
genomen, gelijk ook 1n soo, t gelijke geval'en 
iR \ eslist, da t zij hoofdverblijf in Cura.çao 
hebben gekregen ; dat de band van de aan
geslagenen met Curaçao in ieder geval in eco
nomisch op7.icht veel hechter was dan die 
met Sliedrecht ; dat met deze aanslagen niet 
ovPrePnstemt het f<'it, dat burgemee ter en 
wethouders van Sliedrecht personen, die in de
zelfde omstanc:Ugheden als de aangeslagenen 
verkeerden, niet op de kiezerslijst hebben ge-

' plaatst ; dat aan de aangeslagenen geen aanslag 
in de Rijksinkom tenbela ting is opgelAgd; 
dat in verband met de desbetreffende wettelijke 
bepalingen evenmin ePn aanslag in de gemeen
telijke inkomstenhelastingen har' mogen zijn 
opgelegd; dat de bepalingen omtrent dubbele 
belastingheffing niet het beoogde gevolg hebben, 
wanneer gemeentebe turen in ilederland zelf
standig aanslagen opleggen, ondanks hrt feit, 
dat de betrokken personen in Curaçao aange
slagen worden in de Gouvernemcnteele inkom
stenbelasting en eventueel ook in de plaatse]ijke 
inkomstenbelasting aldaar; dat de betrokken 
personen ten aanzien van de kosten van levens
onderhoud in de nadcelige positie verkeeren, 
eene woning in Curaçao en eene woning in Hol
land te moeten huren ; 

dat, nadat daartegen door of namens hen bij 
Gedeputeerde taten van Zuid-Holland be
zwaar was gemaakt, deze bij hunne besluiten 
van :20 Juli 1931, G.S . n°. 149/17; 3 Augustus 
1931, G .. n°. 235/1 en 235/2; 20 Juli 1931, G .. 
n°. 150. 7: :24 Augustus 1931, G .. n°. 304; 20 
Juli l!l3l, G .. n°. 150/5; 20 Juli 1031, G.S. 
n°. 150, :!: 20 Juli 1931, G.S. n°. 150/6; 20 Juli 
1931, G.f-. n°. 150/3; 20Juli 1931, G .. n°.150,'4; 
en '.!O J•,li Hl31, G.S. n°. 150,' l de bestreden aan-
8lagen hr>bben gehandhAafd. daarl·,i_j o.a. over
wPg<'nde. dat ·h\i dC' zoowel mondelinge 9Js 
sehrifteliikc hehancleling van dP 1,czwaa rschrif
ten is gebleken , dat dé. aangeslagenen bij den 
aanvang van het belastingjaar in Curaçao ver
blijf hielden en werkzaam waren ; dat zij aldaar 
in de Gouvernementsbelasting werden aan
ges lagen en hun in verband daarmede geen aan
sla ' in de Rijksinkomstenbela ting i opgelegd, 
zulks echter niet op grond, dat zij niet geacht 
kunnen worden hier te lande te wonen in den 
zin ,·an de wet op de inkomstenbelasting 1914, 
doch uitsluitend ter voorkoming van dubbele 
belasting ; dat zii gehuwd zijn en hun gezin 
tijdens hun verblijf in Curaçao te Sliedrecht 
woonde : dat hun vertrek naar Curaçao niet ten 
doel had om aldaar hun hoofdverblijf te vestigen 
of t e hebben, docb alleen plaats vond om aldaar 
in dien~t van hun werkgeefster gedurende ecni
gen tijd arbeid te verrichten met de voorop
gezette bl'doeling om na het beëindigen van dien 1 

arbeid. bij ontslag of bij ziekte weder Da Sliedrecht 
terug te keeren, ten eindP. zich opnieuw bij hun 1 

gezin te voegen ; dat voorts niet is geblçken, 
dat zij hij hun vertrek naar Curaçao den zetel 
van hun vermogen naar het buitenland hebben 
ovE>.rgebrnehtof dat z\i in andere om tandigheden 
verkeeren dan zoovele anderen, c:Ue eveneens tot 
het verrichten van hun arheid tijdelijk hnnne 
woonplaats nrlaten. doch bun gezin en bunne 
bezittingen daar achterlaten, en in die plaats lid 
blijven van eene vakverceniging of een zie-

Overwegende : dat de appellanten op 1 Mei 
van het belastingjaar, waarover de aanslagen 
zijn opgelegd, geacht moeten word.en hun 
hoofdverblijf te hebben gehad te Citraçao, aan
gezien zij te dien tijde aJrlaar werkzaam en ge
huiAvest, waren; 

dat daaraan niet afdoet, dat dit verhliif een 
, tijdelijk karakter droeg en dat hun gezin te 

Sliedrecht bleef wonen ; 
dat zij mitsdien te dien tijde niet te Sliedrrcltt 

hoofdverhlijf hadden ; 
dat derhalve Gedeputeerde Staten ten on

rechte de opgelegde aanslagen hebben gehand
haafd; 

Gezien de Gemeentewet, zooals deze lui de 
vóór de wijziging bij de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) ; 

He· ten , oedgrv nden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be luiten 

van Gedeputeerde taten van Zuid-Holland de 
vorenvermelde aan lagen te vernietigen. 
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Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stu ur . 

De onderget eekende is ver volgens krachtens 
macht igin g van Uwe Majesteit met de genoem
de Afdeel ing van den R aad van State in over
leg getreden. Deze heeft echter geen t ermen 
kunnen vinden, haar bovenstaand advies te 
wijz igen. 

Met dat advies ka n de ondergcteekende 
zich n iet vereenigen. Volgens de ontworpen 
b<'slissing zonden de aangeslagenen hoofd
vernlijf hebben gehad te Curaçao, omdat zij 
daar werkzaam en gehuisvest waren. Nu echter 
de aa,ngeslagenen hier te lande hnngezin en belan
gen hadden a chter gelaten en ook verder in gee
nerlei opzicht de handen met ons land ha den 
verbroken, levert , naar de meening van den onder
geteekende, het enkele feit, da t zi.J door h1m werk
gevers tijdel\jk in het bui tenland waren werk
zaam gesteld, geen voldoenden grond op om 
aa n t e nemen dat zij het Rijk metterwoon had
den verlaten. Er behoort derhalve, naar zijn 
meenig, va n t e worden uitgegaan , dat de aan
gesla genen h ier te lande zijn blijven wonen. 
Alsdan is a lleen nog t e beantwoorden de vraag 
of de ba nd tusschen de aangeslagenen en de 
gemeente Sliedrecht st erk genoeg was om aan 
t e nemen , dat zij niet alleen binnen het Rijk, 
doch ook in die gemeente hoofdverblijf hadden . 

De ondergeteekende ~ iet geenszins voorbij 
de vele beslissingen van den laatsten tijd, 
kracht ens welke iemand die de een gemeen te 
des Rij ks zij n gezin en bela ngen achterlaat 
en in een andere gemeen te des Rijks werkt en 
gehu isvest is, geacht moet worden in de laatst
bedoelde gemeente zijn hoofdverblij f te hebben. 
Bij die beslissinge moest echter een keuze wor
den gemaakt tusschen tweegemeenten des Rijks, 
d ie er beide aa nspraa k op maakten of konden 
ma ken, als gemeente van hoofdver blijf te wor
den aangemerkt. Hier echter is van rivaliteit 
t usschen twee gemeenten geen sprake : Cnraçao 
kan, in des ondergeteekenden opvatting, niet 
a ls hoofd verblijf in aanmerking komen. omdat 
hij voorop heeft gesteld , da t de aangeslagenen 
het Rijk n iet metterwoon hadden verla t en. Hier 
is dus slechts de vraag t e beantwoorden, of de 
banden met S liedrecht, op zichzelf beschouwd, 
sterk genoeg waren om aan te nemen dat de 
bela nghebbenden er hoofdverblijf hadden ; is 
d it laatste het geval, da n ka n het enkele feit 
dat de aangeslagenen t ijdelijk in het buiten
land waren werkzaam ge teld, geen voldoenden 
grond opleveren om het tegendeel aan tenemen. 

Uwer Maj esteit wordt mitsdien eerbiedig in 
overweging gegeven, het hiernevensgaand ont 
werp-besluit te bekracht igen. 

De M inister van F inanciën , cl e G e e r . 

s. 483 . 

4 October 1932. BESLUIT, bepa lende de be
kendma king in het S taatsblad van het op 
4 Augustus 1932 te 's -G1·avenhage tusschen 
N ederland en B elgië gesloten postverdrag, 
strekkende tot verva nging van dat van 
5 Maa rt 1926 (Staatsblad 1926, n°. 66) . 

W ij WlLHELMI 1A, enz. ; 
Gezien het op 4 Augustus 1932 te 's-Graven

hage tusschen N ede1·land en B elgië gesloten 
postverdrag, strekkende tot vervanging van 
dat va n 5 Maar t 1926 (Staatsblad 1926, n°. 
66 ), va n welk ve rd rag een a fdruk en eene ver
tal ing bij di t Beslui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrach t i
g ing va n dat verdrag op 16 September 1932 
te 's-Gmvenhage zijn uitgewisse ld ; 

Op de voord racht van Onzen Ministe r van 
B uitenl a ndsche Zaken van den 29sten Sep
tember 1932, D irectie van het Protocol, n° . 
31776; 

H ebben goedgHvonden. e n ve rstaan: 
genoemd verdrng, alsmede de vertaling 

daarva n, te doen bekend ma ken door de plaat. 
sing van di t Bes luit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Depa rtemen
Len van A lgemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt ve reischt. 

H et Loo, den 4den October 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k 1 a n cl. 

(Ui tgeg. 18 October 1932.) 

Fransche tekst. 

Von ven t ion postale entr e les P a ys -Ba s 
e t la Belg lq ue. 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas 
et 

Sa Ma jesté Ie ·Ro i des Belges, 
voulant assure r à Leurs nat ionaux respectifs 

des ava ntages pl us étendus que ceux qui sonL 
consacrés par les actes du Congrè posta l, ont 
résolu de conolure une convent ion spéciale en 
vertu du droit qui Leur est réservé par les 
d isposit ions de la convention postale univer
sell e et ont nommé pour Leurs pl énipoten
t ia ires, à eet effet: 

Sa Ma jesté la R eine des Pays-Bas : 
Jonkheer F rans Beelaerts va n B lokl and, Son 

minist re des affa ires étrangères; 
Sa Ma jesté Ie R oi des Bel ges : 
Monsieur Charles Maskens, Son envoyé 

extraordi na ire et m inistre plénipotentia ire à 
La H aye, 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs, t rouvés en bonne et due fo rme, sont 
convenus des di spos it ions suivantes, qui seront 
cons idérées comme additionnelles à celles de 
la convention postale universelle : 

Article prem ier. L a taxe des let t res expé
diées des P ays-Bas pour la Belgique ou de la 
Belg ique pour les P ays-Bas, e t f ixée comme 
so it : 

jusqu'au premier poids de 20 grammes, 10 
cents ou 1 fr . 50 centimes en cas d 'affranchis
sement et Ie double dans Ie cas contraire ; 

au · dessus de 20 gr ammes, 71/2 cents ou 90 
centimes pa r 20 grammes ou fraction de 20 
grammes en plus en cas d'affranchissement et 
Ie double dan Ie cas contra ire. 

Lorsque la di stance en ligne droite entre Ie 
bureau d'orig ine et celui de dest ination n'ex
cède pas 30 kilomètres, la taxe des lett res et 
des cartes postales est fix ée comme il su it , en 
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cas d'affranchissement et au double dans Ie 1 
cas contra ire: 

Lettres originaires des Pays-Bas : 
6 cents jusqu'au premier poids de 20 gram

mes et 5 cents par 20 grammes supplémen
taires ; 

Lett,·es originaircs de B el gique : 
75 centimes par 20 grammes ou fraction de 

20 gramn1es; 

Ca,·tes postales sirnpl es : 
5 cents ou 50 centimes; 
Cartes postales avec réponse payée: 
10 cents ou 1 franc. 
Art. 2. L es lettres officielles , circulant en 

franchise de port, qui sont renfermées, soit 
dans les dépêches échangées entre les bureaux 
néerlandais par la voie de la Belgique, soit 
dans les dépêches échangées entre les bureaux 
belges par la vo ie des P ays-Bas , jouissent de 
la gratui té de transport sur Ie terr itoi re de 
!'office intermédi a ire. 

Il n'est pas tenu compte du poids de ces 
lettres dans les rel evés statistiques du transit. 

Art. 3. Les Administrations des Pays-Bas 
et de Belgique sont autorisées à arrêter de 
commun accord toutes les mesures d'ordre et 
de détail que comporte l'exécution de la pré
sente convention. 

Art. 4. L a présente convention formera 
avec la convention postal e universelle un en
semble de dispositions qui remplacent et annu
lent la convention postale du 5 mars 1926. 

Art. 5. La présente convention sera ratifiée 
et les ratifications en seront éch angées aussi
t.ót que faire se pourra. 

En foi de quoi , les plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présente convention e t y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait à La Haye, en double exemplaire, Ie 
4 août 1932. 

(L .S. ) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Ch. Maskens. 

Ver t a I ing. 

Posher1lrag tusschen Kederland en Belg·lë. 

Hare M ajeste it de Koningin der Nederlanden 
en 

Zijne Majesteit de K oning der Bel gen, 
wenschende aan Hunne wederzijdsche onder

danen meer uitgebreide voordeelen te verze
keren dan die, welke uit de akten, vastgesteld 
op het Postcongres, voortvloeien, hebben be
sloten een bijzonder verdrag te sluiten, krach
tens het recht, dat Hun is toegekend bij de 
bepalingen van het algemeen postverdrag, en 
hebben te di en e inde tot Hunne gevolmachtig
den benoemd: 

Hare Ma jeste it de Koning in der Neder
landen : 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver minister van buitenlandsche 
zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den H eer Charles Maskens, Hoogstdeszelfs 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd minis
ter te 's-Gravenhage, 

die, na elkander hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te heb
ben medegedeeld, omtrent de volgende bepa-
1 ingen zijn overeengekomen, welke zullen wor
den beschouwd als aanvu ll ende die van het 
a l gemeen postverdrag : 

Art. 1. Het port van brieven verzonden van 
Nederland naar België of van B elgië naar 
Nederland wordt bepaald als volgt: 

tot h et eerste gewîc ht van 20 gram , 10 cents 
of 1 frank en 50 centiemen in geval van fra n
keering en het dubbele bij niet-frankeering ; 

boven 20 gram, per 20 gram of gedeelte 
van 20 gram, 7½ cents of 90 centiemen meer 
ingeval van frankeer ing en het dubbele bij 
1 ,iet-frankeering. 

W anneer de afstand in rechte lijn tusschen 
het kantoor van afzending en dat van be
stemming 30 kilomete rs niet overschrijdt . 
wordt het port van brieven en briefkaarten als 
volgt vastgesteld ingeval van frankeering en 
op het dubbele bij niet -frankeering: 

B1·ieven af ko1nstig uit Nederland: 
6 cents tot en met het eerste gewicht van 20 

gram en 5 cents voor elke volgende 20 gram ; 
B ·rieven afko1nstig uit B elgië: 
75 centiemen per 20 gram of gedeelte van 

20 gram. 
Enkele briefkaai ·tcn : 
5 cents of 50 cent iemen . 
Brie fkaart en 1net betaald antwoord: 
10 cents of 1 franc. 
Art. 2. De van port vrijgestelde dienstbrie

ven , die verzonden worden in de brievenma
len, welke tusschen de Nederlandsche kan
toren over België of in die, welke tusschen 
de Belgische kantol'en over Nederland worden 
gewisseld , genieten vrijstelling van a ll e kos
ten van vervoer ovel' het grondgebied van de 
Administratie, welke hare tusschenkomst ver
leent. 

Met het gewich t dezer brieven wordt geen 
reken ing gehouden in de transit-statistieken. 

Art. 3. De Nederlandsche en Belgische 
Postadministratiën ·worden gemachtigd om, in 
gemeen overleg, alle maatregelen van onder
geschikten aard en van orde vast te stell en, 
di e voor de uitvoering van dit verdrag worden 
vere ischt. 

Art. 4 . Di t verdrag maakt met het a lge
meen postverdrag een geheel van bepalingen 
uit, waardoor het postverdrag van 5 Maart 
1926 kom t te vervallen . 

Art. 5. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoodra 
mogelijk worden u itgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmacht igden dit verdrag hebben ondertee
kend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in tweevoud, den 
4den Augustus 1932. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Ch. Maskens. 
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5 October 1932. BESLUIT tot aanw1Jz111g 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van het Bolland-Genootschap 
voor Zuivere R ede, gevestigd te Amster
dam als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuni 
vers ite it te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 
Juni 1932, n°. 14373, afdeelilig Hooger On
derwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172. der · hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1932, n°. 27): 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 September 1932, 
n°. 3524, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Bolland-Genootschap voor Zuivere R ede, 

gevestigd te A rnsterdam, aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te L eiden 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
ondenvij s wordt gegeven in de Hegelsche 
philosophie. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
W'etenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsb lad zal wor
den geplaatst en waarvaH afschr ift zal worden 
gezo11den aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den October 1932. 

s. 485 . 

WILHELMINA. 
De Mini.~t e,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
(Uitgeg. 18 October 1932.) 

5 Octobe,· 1932. BESLUIT, houdende bouw
verbod in den zin der Luchtvaartwet ten 
aanzien van terreinstrooken, gelegen om 
en aangrenzende aan het luchtvaartterrein 
Twente . 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 16 September 1932, La. G.G. , 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op de Luchtvaartwet; 
0. dat het wenschelijk is ten aanzien van 

terreinstrooken, gelegen om het luchtvaartter
rein Twente, een bouwverbod uit te vaardigen 
als bedoeld in genoemde wet; 

Gezien de processen-verbaal van de zittin
gen, welke volgens artikel 27 dier wet door de 
Commissiën, elk bestaande uit een door Ge
deputeerde Staten van Overijssel uit hun mid
den benoemd lid als voorzitter, met een door 
Onzen voornoemden Minister aangewezen des
kundige, en den burgemeester der betrokken 
gemeente, bijgestaan door twee door den Voor
zitter van de Arrondissements-Rechtbank te 
Almelo benoemde deskundigen, ten gemeente
huize van Lonneker zijn gehouden, teneinde 
van de bezwaren van belanghebbenden tegen 
het voorgenomen bouwverbod kennis te nemen, 
en gezien de schriftelijk aan de Commissiën 
medegedeelde bezwaren, de rapporten der 
Commissiën, houdende hare meening terzake, 
a lsmede de adviezen omtrent de in artikel 27, 
tweede lid , van genoemde wet bedoelde schade, 
nadat aan de bepalingen van de artikelen 25 , 
26, 27, 28, 29 en 30 van genoemde wet is 
voldaan; 

den Raad van State gehoord (advies van 27 
September 1932, n° . 33); 

gezien het nader Rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 September 1932, La. 
I. , Luchtvaartdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Ten behoeve van de Naamlooze Ven
nootschap "Luchtvaartterrein Twente", geves. 
tigd te Enschede, is het verboden: 

a. op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke onder II van dit Besluit zijn vermeld en 
op de bij dit Besluit gevoegde kaart 1 aange. 
duid als gelegen in een zone, zich uitstrekken
de van de grens van het luchtvaartterrein 
'l'wente tot op een afstand van 200 M. van 
die grens, hierna genoemd zone I , te bouwen 
of bouwwerken te hebben, clan wel houtgewas 
te planten of te hebben, onderscheidenl ijk te 
bouwen of bouwwerken te hebben tot een 
grootere hoogte, dan wel houtgewas te planten 
of te hebben van een grootere hoogte dan die, 
we lke in dit Besluit ten aanzien van elk per
ceel of gedeelte van een perceel daaTbij is 
aangegeven; 

b. op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke onder II van dit Besluit zijn vermeld 
en op de bij dit Besluit gevoegde kaart aan
geduid als gelegen in een zone, zich uitstrek
kende tusschen de afstanden van 200 M. en 
400 M. van de grens van het luchtvaartter
rein T wente, hierna genoemd zone II, bouw
werken van een grootere hoogte dan 20 M . op 
te richten of te hebben. 

II. De in I bedoelde perceelen en gedeelten 
van perceelen worden overeenkomstig het be
paalde in artikel 31 van genoemde wet als 
volgt omschreven: 

1 Deze kaart is hierbij niet opgenomen. 
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...: Totale opper- Oppervlakte in 0 ppervlakte in 
Q) l...: vlakte der per- Zöne I, t. a. w. Zone II, t. a.w. 
s Namen, ceclen vo lgens het bouwvcr- het bouwver- i;;n E .... " Omsch rijving van het bouwverbod ..., s volgens de registers van het kadaster, de registers bod, bedoeld bod, bedoeld 01 "' ~ s A 

"C "' van de eigenaren. van het onder Ia, hier- in Zone I. onder Ib, hier- Ot 

i ~A kadaster. voren, geldt. voren, geldt. 
> 

H.A.I A~ . H.A. 1A- Î cA. lI.A.1-A. / cA. 

GEMEENTE LONNEKER SECTIE C. 

1 38 D. H . .Fikkert, Indrngiri (N. I.). 72 20 72 20 
2 40 als voren 05 20 05 20 
3 41 als voren 01 35 01 35 
4 39 als voren 02 90 02 90 
5 2152 als voren 51 51 
6 2153 as voren 21 90 21 90 
7 3647 as voren :17 1 05 70 10 m boven hot peil van het luchtvaart- 31 30 

terrein o, 8 25 A. H. Ledeboer, Enschede 09 20 09 20 10 m hoven het peil van het luchtvaart-
terrein 0 

9 22 als voren 3 44 20 2 35 30 10 m boven het peil van het luchtvaart- 1 08 90 0 
terrein -3 

JO 23 als voren 1 24 1 24 Volledig bouwverbod voor het zuide- 0 
lijke, op de kaart in groene klem l:P 
aangegeven gedeelte ; 10 m boven le:i 
het peil van het luchtvaartterrein ;,:I 
voor het overige gedeelte 

11 24 als voren 48 48 10 m boven het peil van het I wbtvaart-
terrein u; 

12 28 als voren 11 10 11 10 10 m boven het peil van het luchtvaart- ~ 
terrein 00 

13 29 als voren 65 10 65 10 volledig bouwverbod 01 .__., 
14 31 als voren 64 20 64 20 volledig bouwverbod 
15 32 als voren 15 60 15 60 10 m boven het peil van het luchtvaart-

terrein 
16 33 als voren 02 50 02 50 volledig bouwverbod 
17 1920 als voren l 20 20 1 20 20 volledig bouwverbod voor het ooste-

lijke, op d ~ kaart in groene kleur 
aangegeven gedeelte ; 10 m boven 
het peil van het luchtvaartterrein 
voor het overiî,e gedeelte 

18 1921 als voren l 48 90 1 48 90 volledig bouwver od 
19 27 als voren 02 60 02 60 10 m boven het peil van het luchtvaart-

terrein 
20 5112 als voren 26 50 26 50 10 m boven het peil van het luchtvaart-

terrein ... 
21 30 als voren 42 JO 42 1 10 vo lledie: bouwverbod voor bot zuide- cc 

1 lijke;· op de kaart in groene kleur ~ 
~ 

aangegeven gedeelte ; 10 m boven 
het peil van het luchtvaartterrein 
voor het overige gedeelte 



22 1926 J. G. Blijdenstein, Enschede 1 19 50 -1 63 20 volledig bouwverbod voor het zuide-
1 56 

30 
lijke, op de kaart in groene klem-
aangegeven gedeelte; 10 m boven 
het peil van het luchtvaartterrein .... 
voor het overiie Jedeelte es, 

23 1925 a ls voren 14 78 22 1 volledig bouwver o voor het zuide- 35 78 
C,.) 

lijke, op de kaart in groene kleur 
N) 

aangegeven gedeelte ; 10 m boven 
het peil van het luchtvaartterrein 
voor het overite gedeelte 

24 5110 als voren 7 89 90 7 89 90 volledig bouwver od voor het noorde-
lijke en westelijke, op de kaart in 
groene kleur aangefeven gedeelte ; 
10 m boven het pei van het lucht-

1/5 K. W. Ledeboer, Enschede .. 80 
vaartterrein voor het overige gedeelte 

25 1880 2] 21 80 12 m boven bot peil van het luchtvaart-
1/5 P. A. Ledeboer, Enschede. . . ·terrein 
1/5 J. G. G. Ledeboer, Enschede . 
1/5 H . B . N. Ledeboer, Enschede . 
1/5 A. F. Ch . Hartung, Wed. A. Lede boer, 01 

Enschede 
26 1881 als voren 35 80 35 80 J 2 m boven het peil van het luchtvaart- 0 

terrein 0 

27 1882 a ls voren 2 :!ö 40 2 26 40 5 m boven het 11eil van het luchtvaart- -3 
terrein voor et noordoostelijke, op 0 
de kaart dik groen gekruist aan- 0:, 

gegeven tdeelte ; 12 m boven het i:'J 
peil van et luchtvaartterrein voor i;Jj 

a ls 2 76 
het overige gedeelte 

28 1593 voren .! 76 70 70 volledig bouwverbod r:n 29 1924 a ls voren 88 20 63 80 volledig bouwverbod voor het zui 'e-
lijke, op de kaart in Îroene kleur ~ 

aangegeven gedeelte; . 0 m boven rx, 

het peil van het luchtvaartterrein 
01 

a ls voren 40 
voor het overige gedeelte 

ao 3648 JO 1 80 10 m boven het peil van het luchtvaart- 8 60 
terrein 

31 3785 als voren . . . . . ' . . . 35 40 35 40 
32 5111 K. W. Ledeboer, Enschede . 24 17 10 14 26 70 
33 4727 als voren 2 99 40 77 13 
34 2963 als voren 2 25 2 24 10 
35 1928 a ls voren 52 60 52 50 
36 1929 als voren 23 50 23 50 
37 3786 als voren ...... .... .. .... 1 06 60 1 06 60 
38 1896 Tattersall en Holdsworth's Machinefabrieken en 

Magazijnen ,,De Globe", Enschede. 1 18 20 93 35 
39 1872 a ls voren . . JO 61 70 4 15 20 8 m boven het teil van het luchtvaart- 6 24 

terrein voor et noordoostelijke, op o, 
de kaart groen gekruist aange~even o, 
gedeelte ; 10 m bovo11 het pci van ~ 

het luchtvu,arttctTcin voor het ovol'i-

40 a ls 40 
ge gedeelte 

1873 voren 4 ' 27 4 
41 1877 als voren 2 1 06 6_0 



42 1s7,1 j 

43 1884 
44 1506 

45 1597 

46 1598 

47 1599 

48 1803 
49 3636 

50 1600 
51 1892 

52 1927 

53 1891 

54 2998 

55 36 

56 1922 

57 1897 

als voren 

a ls voren 
als voren 

a ls voren 

als voren 

als voren 

als voren 
als voren 

als voren 
a ls voren 

als voren 

,T. Tigcheler, Wed. G. J. Hulst, thans echtgenoote 
van B. G. Ensink, Lonneker . . . . . . . . 

als voren 

als voren 

als voren 

J. Tigeler, Lonneker 

4 titi 5U 

. 
3 65 50 
2 35 70 

4 28 80 

2 25 20 

5 32 70 

i 1 67 70 
- 51 60 

5 47 90 
1 56 10 

1 

1 

1 

69 80 -

1 

1 
1 

05 -

1 

1 

1 
1 
1 
1 

3 13 30 

1 1 24 i 80 

1 07 1 20 : 1 

1 

1 

i 
! 

59 30 3 
1 1 1 

4 1 VI 

- - -
2 3fi 70 

4 10 40 

1 96 1 80 

2 62 1 15 

- - -
- 51 60 

- - -
- 89 7fi 

- 21 95 

' 1 

1 

05 
-· 1 

1 

- 1 50 20 

1 24 

1 

80 

1 07 20 

1 

1 1 

1 
1 - - 1 -

1 
1 
1 

1v m ooven nm; pe11 vri1171ei;-nrcl ffiVffitlc• 
terrein voor het zuidelij ke, op do 
kaart dik groen schuin gestreept aan-
gegeven gedeelte ; 8 m boven het 
peil van het Iuch t v,uutter roi n voor 
het overige gedeelte 

-
volledig bouwverbod voor het op do 

kaart in groene kleur aangegeven 
middengedeelte ; 10 m boven het 
bei! van het luchtvaartterrein voor de 

eide overige gedeelten 
volledig bouwverbod voor het op de 

kaart in groene kleur aangegeven 
middengedeelte ; 10 m boven het 
v.eil van het luchtvaartterrein voor 
de beide overige gedeelten 

10 m boven het peil van het luchtvaart-
terrein 

10 m boven het peil vun het luchtvaart-
terrein 

-
10 m boven het peil van het luchtvaart-

t errein 
-

l O m boven het peil van het luchtvaart-
terrein voor het noordelijke, op de 
kaart dik g roen schuin gestreept 
aangegeven gedeelte ; 12 m boven 
het peil van het luchtvaartterrein 
voor het overige gedeelte 

10 m boven het peil van het luchtvaart-
terrein 

5 ru boven het peil van het luchtvaart-
terrein voor het noordwestelijke, op 
de kaart dik groen gekruist aan -
gegeven r deelte ; 10 m boven het 
heil van et luchtvaartterrein voor 

et noordoostelijke, op de kaart dik 
groen schuin ges treept aangeÎ even 
fedeelte ; 12 m boven het hei van 

et luchtvaartterrein voor et ove-
rige gedeelte 

14 m boven het peil van he t luchtvaart-
terrein 

10 m boven het peil van het luchtvaart-
terrein 

volledig bouwverbod voor het zuide-
lijke en westelijke, op de kaart in 
groene kleur aangef even gedeelte ; 
10 m boven het pei van het lucht-
vaartterrein voor het overige gedeelte 

-

2 
-

-

-

2 

1 
-

5 
-

1 
1 

- 1 

1 

1 

-

l 
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-
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0 
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74 95 
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58 2115 

59 3635 

60 1875 

61 2155 
62 2157 
63 2156 
64 1935 
65 3736 

66 1938 

67 8 
68 3706 
69 3707 

70 3557 

71 

1 

1808 
72 1883 

73 1885 
74 6 

75 7 

76 3735 

77 1918 
78 1936 
79 20 

1 

0 1 102 

1 l 10'.l 

J . H. W. Robers, Lonneker, 
) voor ± 50 A 

1 02 30 1 1 02 30 10 m boven het peil van het luchtvaart-
terrein f A. J . Srakel, 

Ensche e 
a ls voren . . - 51 70 - 51 70 10 m boven het peil van het luchtvaart-

terrein 
J. Wit breuk, Lonneker, en J. H . Witbreuk, 

Lonneker 1 41 50 1 41 50 3 m boven het peil van het luchtvaart-
terrein 

L. van Heek, Lonneker. - 44 30 - - - -
als voren - 66 60 - - - -
als voren - 01 40 - - - -
als voren - 71 40 - - - -
a ls voren 1 3 

1 

71 60 
1 

3 40 55 

1 

10 m boven het peil van het luchtvaart-1 

1 
terrein 

als voren - 26 40 1 - 26 40 10 m boven het peil van het luchtvaart-

1 

terrein 
J . H. Levin k, Lonneker 2 19 70 1 67 03 volledig bouwverbod 
a ls voren 1 - 42 80 - 22 84 volledig bouwverbod 
a ls voren - 76 - - 66 60 volledig bouwverbod voor het noorde-

lijke en westelijke, op de kaart in 
groene kleur aangegeven gedeelte ; 
10 m boven het peil van het lucht-

1/2 G. H am horst, Wed. J. ten Vcrgcrt, Lonneker 
vaartterrein voor het overige gedeelte 

\ 3 36 
1 

1/2 B . Eng berink, Lonneker . . . . . . . . . r - - - - -
G. J. Gerbert, Lonneker l 04 

1 

80 -
1 

- - -
a ls voren 4 61 80 1 93 1 10 14 m boven het peil van het luchtvaart-

1 1 
terrein 

J. H. Gcrbe rt, Lonneker . 2 29 90 - - - -
J . B,weld, Lonneker 3 81 30 2 15 25 volledig bouwverbod voor het zuid-

westelijke, op de kaart in groene 
kleur aangegeven gedeelte ; JO m 
boven het peil van het luchtvaart-

als vo ren 
terrein voor het overige Îedeel te 

- 07 70 - 07 70 10 m boven het peil van het uchtvaart-
terrein 

als voren - 64 60 
1 

- 64 60 10 m boven het peil van het luchtvaart-
1 terrein 

als voren - 97 - 1 - 33 - volledig bouwverbod 
a ls voren 

1 

-
1 

90 
1 

60 1 - 90 45 volledig bouwverbod 
als voren - 40 10 - 1 40 10 10 m boven het peil v,111 het lu chtvaart-

1 
1 1 1 terrein 1 1 

GEM E;ENT E LONNE; KER SECTIE B. 

l /2 H. OromboJf, Enschede . . . . . 
l /2 G. B. G. (of G. G. B.) Orornhoff, 

Enschede ... . .. . .. . . . 
55 

- -

- -

- -

- 44 
- 65 
- 01 
- 71 
- 31 

- -

- 52 
- · 19 
- 9 

1 
3 36 

1 

- 40 
2 68 

- 33 
l 66 

- -

- -
- 64 
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-

-
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40 
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o-, 
00 



0-" iv-,, OIH.:> I' V4 v4.l 

: 1 - 1 Î6 1 60 1 -83 106 als voren 16 60 
84 107 als voren • - 1 13 - - 13 
85 108 a ls voren . 1- 06 60 - . 06 60 
86 109 als voren .-27 20 1 - 27 20 01 

87 llO als voren , - 1 34 20 34 20 o , 
88 lll a ls voren 1- 1 25 20 17 95 ~ 

89 ll2 als voren 17 40 17 40 
90 ll3 als voren 09 70 01 90 
91 ll4 a ls voren 76 40 04 
92 101 ,ils voren 39 40 22 40 
93 105 a ls voren 14 14 
94 887 a ls voren 6 57 - \ - 1 1 22 1 84 
95 888 a ls voren 1 88 80 56 75 
96 889 a ls voren 13 41 80 - 1 - 1 3 42 1 20 

GEMEENTE .LONNEKER SECTIE C. 

97 1/2 H. Cromhoff, Enschede . . . . . . . . . } 1 83 90 
80 1 

-1 48 56 

98 10 ~{! ~~r~~ ~- _(o_f G._G: ~-). C_ro~1~0~, _E~schede l 12 40 _ I 50 volledig bouwverbod - 61 60 
99 11 a ls voren l 09 10 62 46 volledig bouwverbod - 1 46 64 01 

100 12 a ls voren 05 70 05 70 volledig bouwverbod 

1 1 ~ 101 1915 als voren 3 67 60 35 0 

102 1939 a ls voren 3 36 60 2 01 50 volledig bouwverbod 10 C 

103 2607 a ls voren 1 18 98 10 m boven het peil van het luchtvaart- 20 8 

terrein 0 

104 13 als voren 43 80 43 80 volJedig bouwverbod 

Ï7 1 60 

t,:j 

105 1916 als voren 30 20 1 t,:I 

106 1934 als vornn 
1 

8 
1 

71 10 1 40 16 volledig bouwverbod 
1 6 

28 14 cd 

107 4462 ; als voren 03 25 , 03 25 
çn 

GEMIJ;ENTE WEER E.LO SECTIE M. >P-, 

108 296 L. van Heek, Lonneker. 53 70 50 33 
~ 
0 1 

109 297 a ls voren 73 70 55 ~ 

11 0 2447 a ls voren .. . .. . .. ... ... 05 00 05 90 
111 295 N.V. Tattersall en Roldsworth's Machinefabrieken 

en Magaz ijnen "De Globe" , Enschede 1 29 20 43 27 
ll2 1893 a ls voren 2 15 10 1 77 40 
113 2290 als voren 1 52 30 1 04 50 
114 2293 als voren 

1 

26 40 17 80 
115 1041 als voren 21 90 10 73 
116 1045 a ls voren 34 20 17 70 
ll6a 2446 a ls voren . ..... 18 60 02 34 
117 277 J, Baveld, Lonneker . 1 55 20 55 20 
118 1043 a ls voren 52 30 26 74 
119 1048 als voren . . . . . . . . 76 10 76 10 
120 1040 A. H . Lede boer, Enschede 57 50 29 53 ... 
121 1044 a ls voren 

1 1 

48 20 -, 23 02 te> 
122 1047 als voren 82 50 1. 02 08 ~ 

123 1046 als vOI'en 80 \ 1 39 94 t.-0 

124 1039 als voren -1 19 , - 1 - 10 85 



-- -------- ~------ -----
1 125 2IIO K. W. Ledeboer, Enschede l 

1 

1 

A . .F. Oh. Hartung, Wed. A. Ledeboer, E nschede 1 ..... 
P . A. Ledeboer, Enschede . . 

: 1 

83 20 r, 

1 

41 80 ffi J . G. G. Ledeboer, Enschede . j t-::, 
H. B. N. Ledeboer, Enschede. 

126 2107 als voren 

1 

28 50 1 74 64 
127 2lll als voren 03 06 03 06 
128 2ll2 als voren . . . . . . . 03 66 03 66 
129 2ll3 D. H. Fikkei·t, Indragiri (N.l.) 

1 

25 18 25 18 
130 251 G. Japink, Lonneker. 02 60 02 60 
131 1037 a ls voren ...... . 04 30 04 30 

GEMEE TE LONNEKE!{. 

A ongen. 1 niet bekend. 89 1 48 10 m boven hot peil van hot luchtvaart- - 1 42 46 

1 
terrein voor het noordoostelijke, op 
de kaart dik groen schuin gestreept 

1 

aangeäeven gedeelte; volledig bouw- Ol 
verbo voor het overige gedeelte 

B ' idem 81 60 vol! <lig bouwve bod 0 
C idem 1 07 83 JO rn boven het peil van het luchtvaart- 36 65 G 

terrein voor het oostelijke, op de >-3 
kaa rt dik groen schuin gestrnept 0 
aangeäeven gedeelte; volledig bouw- CD 
verbo voor het overige gedeelte r,; 

D idem 59 40 volledig bouwverbod :.:, 
E idem 12 60 volledig bouwverbod voor het zuide-

lijke, op de kaart in groene kleur 
1/) aangegeven gedeelte; 10 rn boven 

het peil van het luchtvaartterrein ~ 
voor het overige gedeelte 00 

F idem 15 20 5 m boven het peil van het luchtvaart- 14 
Ol 

terrein voor het noordelijke, op de 
kaart dik groen \ekruist aangef even 
gedeelte; 14 m oven het pei van 
het luchtvaartterrein voor het zuide-
lij ke, op de kaart groen verticaal ge-
streept aangegeven gedeelte; 12 m 
bO'Ven het peil van het luchtvaart-

G idem 15 76 
terrein voor het overige gedeelte 

10 m boven het pei l van het luchtvaart- 16 40 
terrein 

H idem 41 70 
K idem 26 
L idem Il 85 10 m boven hot peil van het luchtvaart- 10 35 

te rrein 
Ol 

GEMEENTE WEERSELO. 
~ 
0 

M I ongen.l 1 niet bekend. 1-1-1-1 ' - 1 14 1 40 
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Onze :Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van di t Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
za l worden. 

H et Loo, den 5den October 1932. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
(Uitgeg. 21 October 1932. ) 

s. 486. 

6 October 1932. BESLUIT tot schors ing van 
het bes lui t van den raad der gemeente 
Z woll ei·kerspel d.d. 14 September 1932, 
n°. 10, waarbij aan J . van Geld.er te Voorst 
in die gemeente vergunning is verleend 
,·oor den bouw van een dubbel woonhuis 
op het perceel, kadastraa l bekend ge
meente Z woll er kerspel , sectie 0, n°. 740. 

G€Schorst to t 15 1lpril 19SS . 

s. 487 . 

6 October 1932. BESLUIT, tot vaststelling 
van de inrichting van den R ij ksw:i.ter
staatsdienst, als bedoeld in ar tikel 5, tweede 
lid van de Waterstaatswet 1900. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen llfinister van 

Waterstaat van 5 September 1932, n°. 17, 
Kabinet Directie van den Waterstaat; 

Gezien artikel 5, t weede lid, der Waterstaats
wet 1900 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 21 
September 1932, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 28 Septenber 1932. n°. 17, 
Kabinet, Directie van den Waterstaat ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De R ijkswaterstaatsdienst onder de 

bevelen van Onzen Minister van Waterstaat 
omvat: 

a . het verzamelen van gegevens voor de 
nauwkelll· ige kennis van den Water taatstoe
stand des lands ; 

b. den aanleg, het beheer en het onderhoud 
van en het toezicht over Waterstaatswerken 

c. het oppertoezicht over alles wat den 
Waterstaat betreft; 

d. de zorg voor de naleviTtg van de wetten 
en verordeningen, overeenkomsten, concessiën 
en vergunningen betreffende den Waterstaat; 

e. in het algemeen alle Waterstaatsaange
legenheden van Rijksbelang . 

2 1 Aan het hoofd vanden dienst staat een 
directeur-generaal, wiens standplaats is 's-Gra
venhage. 

2 De instructie van den direteur-generaal 
wordt door Onzen voornoemden Minister vast
gesteld. 

3 De rlireteur-generaal wordt bijgestaan 
door hoofdingenieurs-directeuren, directeuren, 
hoofdingenieurs, ingenieurs, door waterbouw
kundigen, technisch-hoofdambtenaren, tech
nisch-ambtenaren, opzichters, door admjni
strat ieve hoofdambtenaren, administratieve 
ambtenaren en schrijvers. 

Onze voornoemde Minister kan ambtenaren 
van zi_in departement aan den directeur-gene
raal toevoegen. 

L . & S. 1932. 

3. 1 T en behoeve van de uitvoering van den 
dienst over het Rijk worden ingesteld directiën. 

2 Er zijn ten hoogste zest ien directiën. 
3 H et aantal _alsmed P. de grenzen van het 

gebied of de omvang van het werk der direc
tiën worden door Onzen voornoemden Mimster 
vastgest eld. 

4 Aan het hoofd van een directie staat een 
hoofdingenieur-directeur. 

5 B ep aalde d eelen van he t gehied eener 
directie of bepaalde cleelen van het werk eener 
&rect ie kunnen worden aangewezen als arrQn
dissementen . 

6 De grenzen van het gebied of de omvang 
van het werk van de arrondissementen worden 
door Onzen voornoemden Minister vastgesteld. 

7 Aan het hoofd van een arrondissement 
staat een hoofdingnieur of ingenieur . 

4. 1 Werkkring, standplaat~ en instructie 
van de hoofden der directii'n worden door Onzen 
voornoemden Ministe r vastgesteld. 

2 Vaststelling, van werkkring, standplaats 
en instructie van de hoofden der arrondisse
menten geschiedt door of vanwege Onzen voor
noemden Minister. 

5. l Bepaalde deelen van het gebied 
van een directiP. of van een arrondissement en 
hepafdde deelen van het werk van een directie 
of een arrondissement kunnen worden aange
wezen als dienstkringen Ya n technisch-hoofd
am btenaren of technisch-am btcnaren. 

2 De grenzen van het gehied of de omva ng 
van het werk van een dienstkring worden door 
den Directeur-Generaal vastgesteld, den be
trokken hoofdingenieur-directeur gehoord. 

3 Werkkring, standplaats en instructie 
van de hoofden der ilienstkringen worden door 
den Directeur-Generaal v11,stgestekl. 

6. Jn de, uitoefening van den dienst zijn 
onder de bevelen van de in de artikelen 3 en 5 
genoemrle ambtenaren vo.or ts werkzaam de 
volgende ambtenaren : havenmeesters en sluiR
meesters bii de groote kana len en do belanrijke 
zeehavens, hoofdopzieners, hoofdwerktllig
kuncligen, opzieners, werktuigkundigen, op
zichters-electriciën en hoQfdmachinistcn bij de 
Rij kselectriciteit,swerken, stoomgemalen , em., 
bakenmeesters, haven- en slllismeesters b\i de 
kleine kanalen en havens, brugm,-esters, sluis
en brugwachten;, rivier - en kanaalbeambten, 
electriciens, machinisten en verder noodige 
ambtenaren in vasten en t iJdelijken dienst of 
op arbeidscontract werkzaam. Door Onzen 
voornoemden Minister wordt bepaald, welke 
kanalen tot de groote kanalen en welke zee
havens tot de belangrijke zeehavens worden 
gerekend . 

7 . 1 De ambtenaren van den Rijks
waterstaat worden door Ons of van Onzent
wege, en voorzoover zjj tijd elijk worrl en aan
gesteld, door of vanwege Onzen voornoemden 
Minister benoemd, geschorst en ontslagen. 

i H et per soneel op arbeidscontract wordt 
benoemd, geschorst en ontslagen door of van
wege Onzen voornoemden Minister . 

8. 1 T , t ingenieur zij n alleen benoembaar 
zij, die het diploma van civ iel-ingenjeur 
volgens de wet hebben verkregen en wier ge
schiktheid voor een benoeming uit een daartoe 
in t e stellen onderzoek is ge bleken. Behalve 
deze ingenieurs zijn nog werkzaam ingenieurs 
in bijzonderen dienst. 

36 
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2 Tot ingenieur, hoofdingenieur of hoofd
ingenieur-directeur zijn in buitengewone ge
vallen mede benoembaar zij die: 

n. in het bezit zijn van het, in het eerste 
lid vermelde diploma ; 

b. als beroepsofficier bij het wapen der 
Genie dienen of hebben gediend in het eder
landsch leger of het Nederlandsch-Jndisch 
leger; 

c. aan een buitenlandsche inrichting van 
hooger onderwijs een diploma hebben verkregen, 
dat naar het oordeel van Onzen voornocmden 
Minfater kan worden gelijkgesteld met het in 
het eerste lid vermelde diploma. 

3 Tot ingenie ur en hoofdinge niour in 
b[izonderen dienst zijn benoembaar zij, die in 
het bezit zijn van een diploma van ingenieur 
der Technische Hoogeschool te Delft of van 
eenig door Onzen voornoemden Mini ter aan 
te wijzen diploma van een andere inrichting 
van hooger onderwijs. In bijzondere gevallen 
kan van de bepaling van dit lid worden afge
weken. Het benoemingsbesluit vermeldt a lsdan 
daarvan de redenen. 

4 Tot technisch-ambtenaar zijn benoem
baar zij, die in het bezit zijn van een diploma 
als zoodanig, welk diploma verkregen wordt 
na een met goed gevolg afgelegd examen. 
waarvoor de vereisehten en het tijd tip van 
afneming door Onzen voornoemden Mini ter 
worden vastgesteld. ~aast cieze tecbni ch
ambtenaren zijn nog werkzaam teeb.nisch
ambtenarf'n in bijzonderen dienst. 

5 Tot technisch-ambtenaar in bijzonderen 
dien t zijn benoembaar zij, die in het bezit 
zijn van het in het vierde lid vstn dit artikel 
genoemde diploma. De tweede en derde zin
snede van het derde lid van dit artikel ziJn 
voorts toepasselijk. 

6 Tot administratief-amb ' enaar zijn be
noembaar zi.i, die in het bezit zijn van het diplo
mA, van het eindexamen eencr H.B.S. met 
5-ja.rigen cursus of daarmede door Onzen voor
noemden Minister geliJk te stellen diploma . 
De tweede en derde zinsnede van het derde lid 
van dit artikel zijn voorts toepasselijk. 

7 De vereichten voor eene benoeming 
van opzichter worden door Onz n voornoem
den Mini ter vastgesteld. 

9. 1 Bij de bevorclering van alle ambte
naren en beambten wordt in de eerste pla-ats op 
geschiktheid en verder op ancienniteit gelet. 

2 De bevordering tot hoofdingenieur-direc
teur, tot hoofdingenieur, tot waterbouw
kundige, t.ot technisch-hoofdambtenaar on tot 
administratief-hoofdambtenaar ge chiedt uit
slu itend bij keuze. 

10. 1 Behalve de Directeur-Generaal zijn 
bij de Rijkswaöerstaatsdienst werkzaam : 

ten hoogste achttien hoofdingenieufä-direc 
teuren; 

ten hoog te t,wee directeuren : 
ten hoogste zestig hoofdingenjeurs en inge

nieurs; 
ten hoogste tien waterbouwkundigen ; 
ten hoogste honderd vijftien technisch

hoofdambtenaren en technisch-ambtenaaren; 
ten hoogste vijf en zeventig opzichters, 

verdeeld in drie kla sen ; 
ten hoogste tachtig administratieve hoofd

ambtenaren en -ambtenaren, de laatste in 
twee klassen ; 

ten hoogste vijftig schrijvers in twee kla en ; 
2 Voorts zijn in bijzonderen dienst werk

zaam: 
ten hoogste tien hoofdingenieurs en in

genieurs; 
ten hoogste tien technisch-hoofdambtenaren 

en technisch-ambtenaren. 
11. 1 De ambtenaren leggen, alvorens 

in dienst te treden, den volgenden ambtseed of 
-belofte af : 

,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Ko
ningin, dat ik de wetten en verordeningen van 
den Staat zal nakomen en onderhouden en 
dat ik mij in den taat nauwkeurig zal toeleg
gen op de vervulling m ijner verplichtingen, 
overeenkomstig de mij te geven in tuctiën." 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" . 
(,.Dat beloof ik"). 

2 Deze eed of belofte wordt afgelegd door 
de hoofdingenieur -directeuren, directeuren, 
hoofdingenieurs en ingenieurs voor de Recht
bank, door de overige ambtenaren voor den 
Kantonrechter hunner woonplaats. 

Overgangs- en slotbeJX1,lingen. 
12. De bij het . in werking treden van dit 

Besluit bestaande districten : Twenthekanalen, 
Maasverbetering en Amsterdam-Boven Rijn 
I en II blijven gehandhaafd, totdat daarin op 
andere wijze is voorzien. 

13. Yoorzoover zij niet in andere rangen 
overgaan, blijven de bij het inwerking treden 
van dit Beslu it in dienst zijnde adjuncthoofd
ingenieurs van den algemeenen dienst, de 
ambtenaren van den algemeenen dienst, de bu
reelambtenaren alsmede zij, die als bureelchef 
dienst doen, als zoodaanig werkzaam. 

14. Ft.et Koninklijk Besluit .an 17 Juli 
1920 (Staatsblad n°. 612), zooals dat is gewijzigd 
b\i Koninkli.ike besmiten van 30 April 1921 
(Staatsblad n°. 699), van 28 April 1923 (Staats
blad n°. 154), van 22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
328 A) en van 9 F ebruari 1931 (Staatsblad n°. 50) 
wordt in~etrokken. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit hetwelk in het 
/:,tar1tsblad zal worden geplaatst en den Raad van 
State in afschrift zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 6den October 1932. 
WILFTELMI~A. 

De iJ!ini.iter v1,n Wa1Pr81a'll, P. J'. Re y :n er. 
(U:t,geq. 10 October 19~2.) 

s. 488. 

, 6 October 1932. BESLUIT tot w1Jz1g111g van 
Regl ement n°. III van orde en discipline 
voor de advocaten en procureurs, vastge
steld bij Koninklijk beslui t van 17 Augus
tus 1929 (, taatsblad 11°. 422). 

Wij WILHEL:i.\HNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Justitie van den 12 September 1932, le Af
deeling C, n°. 902 ; 

Den R aad van tate g hoord (advies Yan 
27 eptember 1932, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen \'OOr
noemden Ministe r van 1 October 1932, l e Af
deel ing C, n°. 934; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

R eglement N°. III, van orde en discipline 
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voor de advocaten en procureurs, vastgesteld 
bij Ons besluit van 17 Augustus 1929 (Staats
blad n°. 422), wordt gewijzigd a ls volgt : 

a. Aan artikel 2 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid , luidende: 

,,3. Indien de raad van toezicht en disci
pline zich, overeenkomstig artikel 5, tweede 
lid, tegen inwilliging van een verzoek om in
schr ijving heeft verzet wordt een nieuw ver
zoek, b ij hetzelfde college binnen een jaar na 
het eerstbedoelde ingediend, buiten behande-
1 ing gelaten, tenzij , naar het oordeel van den 
voorzitter van het college, wijziging in de 
omstandigheden behandeling van het verzoek 
rechtvaardigt; in het laatste geval handelt de 
griffier, zooals in het vorige lid is bepaald." 

b. Artikel 41 wordt gelezen: 
"De artikelen 2, derde Jid, en 5 tot en met 

11 zij n op de procureurs van overeenkomstige 
toepassi ng.,, 

Onze fiui ster van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en van het
we lk afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 6den October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Do" n il r. 
(Uitgeg . 11 October 1932.) 

s. 489 . 

7 Octobcr 1932. BESL IT tot nadere wijzi
ging van het Reglement voor de machi
nisten-examens, vastgesteld bij Koninkl ij k 
beslu it van 27 December 1907 (Staatsblad 
n° . 354). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 8 der Schipperswet 1907 

(,Staatsblad n°. 244); 
Op de voordracht van Onzen Mini te r van 

W'aterstaat van 12 September 1932, La. II, 
Afdee l ing Vervoer- en M ij nwezen; 

Den Raad van State gehoord, advie van 27 
Septemb r 1932, n° . 31; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
11oemden Minister van 1 October 1932, La. 
B, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Art ikel 6, lid 2 van het R eglement 

voor de machinisten-examens, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 354), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk beslui t van 18 Juli 1930 (Staats·
blad n°. 288), wordt gelezen als volgt: 

" 2. Het examen voor het diploma B en 
,·oor het diploma C kan, ter keuze van den 
candidaat, in twee gedeelten worden afgeno
men, namelijk een theoretisch en een prac
tisch gedee lte." 

Art. II. In artikel 7, lid 1, onder IV wordt 
na de e ischen van diensttijd voor het dip loma 
JJ de vol gen de bepaling opgenomen: 

,,Indien de cand id ,rnt het examen ter ver
krijg ing van diploma B in twee gedeelten 
wenscht a f te leggen, wordt voor de toelating 
tot het theoretisch gedeelte alleen vere ischt 
het bezit van dipl oma A. 

Voor de toelating tot het practisch gedeel te 
wordt dan gevorderd het hierboven voor het 
diploma B voorgeschreven bewijs, zoomede het 

bewijs, dat hij met goed gevolg het theoretisch 
gedeelte beeft a fgelegd." 

Art . lll. In artikel 7, lid 1, onder IV 
wordt vóór de zinsnede, aanvangende met de 
woorden : 

"Als diensttijd za l ook gelden de tijd in 
dienst doorgebracht:", 

de volgende bepaling opgenomen: 
,,Gedurende het tijdvak van de inw0l'k ing

t reding van dit bes lui t tot 1 Janua1·i 1935: 
kunnen onder door Onzen voornoemden l\I i

nister te bepalen voorwaarden candidaten, in 
het bezit van een voorloopig machinistendi
plom a, worden toege laten tot het afleggen van 
het examen ter verkrijging van het diploma 
A, zonder dat zij het bewijs van voldoenden 
diensttijd kunnen overleggen. In afwijking van 
het in artike l 8, lid 2 bepaalde worden de 
diploma's eerst uitgereikt, nadat het bewijs is 
overgelegd, dat de diensttijd op de voorge
schreven wijze naar behooren is vervu ld ; 

zal voor toe lating tot het afleggen van het 
examen ter verkrijging van het diploma B 
of van het diploma C mede geleien overeen
komstige d iensttijd , verkregen vóór dat de 
candiclaten in het bezit waren ondersche iden
lij k van het di p loma A of het diploma B, met 
dien verstande, dat di ensttijd , welke reeds in 
reken ing mocht zij n gebracht voor toelating 
tot het examen onderscheidenlijk voor het 
d iploma i l of het diploma B, daarbij in m in
dering za l komen. In afwij king van het in 
artikel 8, lid 2 bepaalde worden de d iploma's 
eerst uitgereikt, nadat het bewijs is overge
legd, dat de diensttijd op de voorgeschreven 
wijze naar behooren is vervu ld." 

Art. IV. De zesde z i11snede van a r tikel 7, 
1 id 2, wordt gelezen als volgt: 

,,, vorclt het examen ter verkrijg ing van een 
diploma B of van een diploma C in twee ge
deelten afgelegd , dan wordt voor e lk gedee lte 
van het examen voor diploma B tien gulden 
en voor elk gedee lte van het examen voor di 
ploma C tw intig gu lden betaald." 

Art. V . Artike l 8, l iel 3, wordt gelezen a ls 
volgt: 

" 3. Wordt het theoretisch gedeelte van het 
examen voor diploma B of voor het diploma 
C met gunstig gevolg afgelegd, dan wordt den 
candidaat door de Commis ie h ie,·va n een be
wij s afgegeven." 

Art. VI. In het programma voor het di
ploma B , opgenomen in Bijlage I , wordt bo
,·en 2° . a ls hoofd ingevoegd "Theoretisch ge
deelte" en boven 6°. ,,Practisch gedee lte". 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na di en der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is gep laatst. 

Onze voornoemde Mini ter is belast met de 
uitvoer ing van dit bes lui t, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden gep laatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 7den October 1932. 
WILHEL HNA. 

De Minister van Wat e1'staat, P. J . Re y me r. 
(Uitgeg. 14 Octobcr 1932.) 
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s. 490 . 
8 Ortob e1· 1932. BESLUIT tot intrekking van 

het Koninklijk besluit van den 26sten Juni 
1911 ( taats blad n°. 165 ), houdende be
palingen omtrent de taak en samenstel
ling van het Bestuur der Vi cherijen op 
de Zeeuwsche stroomen. 

I ngetrokken 1 Jul i 1932. 

s. 491. 

8 Ortober 1932. BESLUIT, houdende wijzi 
g ing van de draagwijze vnn h t onder
scheidingsteeken voor langdurigen dienst 
a l officier. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om den 

off icieren. gerechtigd tot het dragen van het 
onderscheidingsteeken wegens langdurigen 
di enst als officier, toe te staan van dit ere
teeken een verkleind model of wel het voor
geschreven I int zonder het onderscheidings
tee ken te dragen; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
D fen ie van 18 April 1932, IIIde Afd. B , 
n°. 7 ; 

Op de gemeenschappel ijke voordracht van 
Onze Ministers van Defensie en van Kolon iën 
van 3 Juni 1932, IIIde Afd. B, n°. 30, en 
van 20 Juni 1932 6de Afdeeling, n° . 15; 

Den Raad van' State gehoord (advies van 
23 Augustus 1932, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 September 1932, 
IIIde Afd. B , n° .. 97, en van 3 Octobe1· 1932, 
6d Afdeel ing, n°. 15; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken artikel 3 van het Koninklijk 

Besluit van 30 December 1866 (Staatsblad n°. 
244). 

Onze Mini ters van Defens ie en van Ko
loniën zijn , ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit Besluit, het
w Ik in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan den K a nse-
1 ier der N ederlandsche Orden. 

Het Loo, den &sten October 1932. 
WILHEL:.\II A. 

De Minister van Defensie, L. . De c k e r s. 
De M inister van K oloniën, De Graaf f. 

(Uitgeg . 18 October 1932.) 

12 October 1932. BESLUIT tot uit voer ing 
van artikel 14 der Veewet met betrekking 
tot de vergoeding van kosten van het on
derzoe k van in- of door te voeren diermeel. 

o. 497 . 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van Onzen Minister van E co

nomische Zaken en Arbeid van 7 October 
1932, Directie van den Landbouw n°. 123121, 
3de afdeeling; 

Gelet op artikel 14 der Veewel; 
Mede gelet op Ons besluit van den llden 

Augustus 1932, Staatsblad n°. 435, houdende 
bepal ingen ten aanzien van den in- en door
voer van diermeel; 

H ebben goedge,·onden en verstaan: 
vast te stellen, dat de vergoeding van ko ten 

van het onderzoek va n in- of door te voeren 
diermeel zal bedragen 50 cent voor eene hoe
veelheid van 1000 kg of gedeelte daarvan. 

Onze voornoemde Minist r is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer en aan den Minister van 
Financiën. 

H et Loo, den 12den October 1932. 

s. 493 . 

WILHELMINA. 
De Minister van E conomische Zaken 

en Arbeid, 
T . J. V e rs c huur. 

(Uitge(I. 25 Oct. 1932.) 

12 Oetober 1932. BE, LUIT tot vaststelling 
van een peciaal tar ief voor het onder
! inge telefoonverkeer tusschen H illegom, 
L isse, Sassenheim en Noordwijkerhout. 

Wij WILHELM! IA, enz.; 
Gelet op arti kel 16 der Telegraaf- en Tele

foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 September 1932, n°. 9. 
H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Den Raad rnn State gehoord (advies van 
27 September 1932, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 5 October 1932, n°. 8, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

E enig artikel. 
Met afwijking van het be paalde in artikel 9, 

lid 2, van het Rijkstelefoonreglement 1929, is , 
gedurende een door den Minister van Water
staat te bepalen t ijdperk, voor een telefoon
gesprek in het interloca le verkeer der aange
slotenen tusschen de Rijkstelefoonnetten te 
H illegom, Lisse, Sassenheim en Noordwijhr
hout f 0.05 per gesprekseenheid verschuldigd. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo. den 12den October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg . 11 November 1932. ) 

s. 494 . 

12 October 1932. BE LUIT, bepalende de be
kendmaking in het taatsblad van het op 
16 April 1929 te Rome ges loten verdrag. 
met bijbehoorende bijlage, tot bescherming 
van planten ( taatsblad 1932, n° . 219). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 26 Mei 1932 (Staatsblad 

n°. 219), houdende goedkeuring van het op 
16 April 1929 te Rome gesloten verdrag tot 
bescherming van planten, met bijbehoorende 
bijl age, van welk verdrag en bijlage een af-
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druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd verdrag, met 
bijlage, door Ons is bekrachtigd en dat Onze 
akte van bekrachtiging op 7 September 1932 
te Ro,ne in de archieven van de Italiaansche 
Regeering is nedergelegd; 

Overwegende, dat bij die nederlegging de 
volgende verklar ing is afgelegd: 

,,Overeenkomstig a rtike l 22 van het inter
,,nationaal verdrag tot bescherming van plan
.,ten, onderteekend te Ro,ne den 16den April 
.,1929, verklaart Nederland te bezitten de in
"stelling, bedoeld in artikel 2, sub 1°, van 
, .het verdrng, welke instell ing is genaamd 
.,Instituut voor Phytopathologie" en omvat: 

,,a. een laborato rium voor entomologie; 
" b. een laboratorium voor mycologie en 

,, aardappelonderzoek, te Wageningen; 
,,e. een laboratorium voor bloembollenon

. ,derzoek, te Lisse. 
,,De Plantenziektenkundige Dienst te Wa

" geningen is de officiëele dienst tot bescher
.,ming van planten, welke tot taak heeft de 
" uitvoering van de maatregelen, bedoeld in 
,,artikel 2, sub 2°, van genoemd verdrag." 

Overwegende mede, da t het verdrag krach
tens artikel 23, voor Nederland zal in werking 
treden op 7 Maart 1933 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
'B uitenlandsche Zaken van den 6den October 
1932, Directie van het Protocol , nr. 30031; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, met bijbehoorende 

bijlage, alsmede de vertalingen daarvan, te 
doen bekend maken door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur , zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 12den October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 25 October 1932.) 

Ver t a I ing. 

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN 
PLANTEN. 

De Bonds-Pres ident der R epubliek Oosten
rijk; Zijne Majesteit de Koning der Belgen ; 
de President der Vereenigde Staten van Bra
zilië; de President der Republiek Chil i; Zijne 
~fajestei t de Koning van Denemarken; Zijne 
~1ajesteit de Koning van Egypte; Zijne Ma
jesteit de Koning van Spanje; de President 
der Republiek Finland; de President der 
Fransche Republiek ; de President der Repu
bliek H aïti ; Zijne Doorluchtige Hoogheid de 
Rijksbestuurder van het Koninkrijk Hongarije; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië; Hare 
Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertogin van 
Luxemburg; Zijne Majesteit de Sultan van 
Marokko ; Zijne Majestei t de Koning van 
Noorwegen; de Pre ident der Republiek Pa
raguay; Hare Majesteit de Koningin de r Ne
derlanden; de President van de Poolsche R e-

1 Zie voor de Fransche tekst van dit ver
drag met bijlage Staatsblad 1932, n°. 219. 

publiek ; de President van de Portugeesche 
Republiek; Zijne Majesteit de Koning van 
Roemenië; Zijne Majesteit de Koning der 
Serven, Kroaten en Slovenen; de Bondsraad 
van den Zwitsersohen Bond; Zijne Hoogheid 
de Bey van Tunis; de President der Repu
bl iek Uruguay, 

het nut erkend hebbende van een interna
tionale regeling en samenwerking tot wering 
en bestrijding van plantenziekten en van voor 
pi anten schadelijke dieren , alsmede van een 
nauwere samenwerking tot dit doel, hebben 
besloten daartoe een verdrag te sluiten en 
hebben als Hunne Gevolmachtigden aange
wezen: 

De Bondspresident der R epubliek Oosten
rijk: 

den Heer Alois Voll gruber, R aad bij het 
Gezantschap van Oostenrijk bij zijne Majesteit 
den Koning van Italië, Lid van het Perma
nente Comité van het Internationaal Land
bouwinst ituut ; 

den Heer Dr. Bruno Wahl , Hofraad, Di
recteur van het Bondsin tituut voor Bescher
ming van Planten te Weenen. 

Zijne Majesteit de Koning de1· Belgen : 
den H eer H ector van Orshoven, Directeur 

van den Dienst voor den 'l'uinbouw van het 
Ministerie van Landbouw, 

bijgestaan door den Heer Charles Pijnaert, 
Voorzitter van de Syndikale Kamer van Bel
gische Hoveniers, Lid van den Hoogeren Tuin
bouwraad. 

De P1·esident der Vereenigde Staten van 
Brazilië : 

den H eer Dr. Deoclec io de Campos, Oud
Vol ks,·ertegenwoord iger, Handelsattaché aan 
de Ambassade van Brazilië bij Z.M. den Ko
ning van Italië, Lid van het Permanente Co
mité van het Internationaal Landbouwrnst,
tuut; 

den H eer Alberto Betim Paes Leme, Pro
fessor aan de Polytechnische School en aan 
het Nationaal Museum te Rio de Janeiro. 

De President der R ep,ibliek Chili: 
Don H ector S,na Werth, Landbouwkundig 

Ingenieur . 
Zijne Majesteit de I(oning van Denemar

ken : 
den Heer Johan Christian Westergaard 

Kruse, Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij Z .M. den Koning van Italië, 
Lid van het Permanente Comité van het In
ternationaal Landbouwin tituut. 

Zijne Majesteit de K oning ,;an Egypte : 
den H eer Edward Ballard, Directeur van de 

Afdeeling Bescherming van Planten aan het 
Ministerie van Landbouw ; 

den H eer Tewfik Fahmy, Eerste specialist
mycoloog aan de Afdeel ing Bescherming van 
Planten van het M inisterie van Landbouw; 

den Heer Fathalla H etata, Lid van het P er
manente Comité van het Internationaal Land 
bouwinstituut. 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje : 
Zijne Excel lentie Don Cipriano Munoz y 

Manzano, Graaf de 1a Vinaza, Grande van 
Spanje, Ambassadeur van Z.M. den Koning 
van Spanje bij Z.M. den Koning van Itali ë; 

1 
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Don Frnncisco Bilbao y Sevilla, Landbouw
kundig Ingenieur, Lid van het Permanente 
Comité van het Internationaal Landbouwin
sti tn ut. 

De President der R epubliek Finland: 
den Heer Rolf Thesleff, Doctor in de Let

teren, Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minisóer bij Z.M. den Koning van Italië; 

den Heer Johan Ivar Liro, Hoogleeraar aan 
de Universiteit van Helsingfors. 

De President der F,·ansche Republiek: 
den H ee r Maurice Lesage, Directeur van 

den Landbouw aan het Ministerie van Land
bou1.v: 

den Heer Jules fiche! Saul nier, Hoofd van 
den Dienst voor bescherming van planten en 
van de P lantenziektenkundige Inspectie. 

De P,·esident de,· R epubliek Haït i: 
den H eer Augusto Saccomanni, Consul-Ge

nernad der R epubliek Haïti , Lid van het Per
manente Comité van het Internationaal Land
bom,·inst ituut. 

Zijne Doorluchtige Hoog heid de Rijksb e
. stuurder van het Koninkrijk Hongarije; 

Zijne Excellentie den Heer Rodolphe de 
Márffy-Mantuano, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister, Lid van het Per
manente Comité van het Internationaal Land
bouwinstituut; 

den Heer Prof. Joseph J ablonowski , Direc
teur-Generaal van den Koninklijken Hongaar
schen Proefnemingsdienst. 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
Voor Ital ië: 
Zijne Excellentie den Heer Prof. Giuseppe 

De Michelis, Senator, Ambassadeur van Z.M. 
den Koning van Ita lië, Lid en Voorzitter van 
het P ermanente Comité van het Internatio
naal Landbouwinstituut; 

den H eer Prof. Vittorio P egl ion, Volksver
teg nwoordiger, Directeur van het Hooger 
Landbouwinstituut te Bologna; 

den Heer Dr. Mario Mariani, Directeur
Generna l van den Landbouw aan het Minis
terie van E conomische Zaken; 

bijgestaan door: 
den hee r Prof. Filippo Silvestri, Directeur 

Yan het Hooger Landbouwinstituut te Portici ; 
den Heer Prof. Lionello P etri, Directeur 

rnn het Koninklijk Station voor Pl antenziek-
ten kunde te Rome; · 

den Heer Prof. Piero Yogi ino, Directeur 
van het Laboratorium voo·r plantenziekten
kundige proefnemingen te Turijn; 

Voor Cyrenaica: 
Zijne Excellentie den Heer Prof. Giuseppe 

De Micheles, Senator, Ambassadeur van Z. M. 
den Koning van Ita lië, Lid en Voorzitter van 
het Permanente Comité van het Internatio
naal Landbouwinstituut ; 

den Heer Prof. Vittorio Peglion, Volksver
tegenwoordiger. Directeur van het Hooger 
Landbouwinstituut te Bologna; 

den Heer Dr. Mario M ariani, Directeur
Generaal van den Landbouw aan het Ministe
rie van Economische Zaken; 

bijgestaan door: · 
den Heer Alessandro Trotter, Professor aan 

het Hooger Landbouwinstituut te Portici; 

V 001· E,·ytrea: 
Zijne Excellentie den Heer Prof. Giuseppe 

De Michelis, Senator, Ambassadeur van Z. M. 
den Koning van Italië, Lid en Voorzitter van 
het Pe1manente Comité van het Internatio
naal Landbouwinstituut ; 

den Heer Prof. Vittorio Peglion, Volksver
tegenwoordiger, Directeur van het Hooger 
Landbouwinstituut te Bologna; 

den Heer Dr. Mario Mariani , Directeur
Generaal van den Landbouw aan het l\>Iinis
terie van Economische Zaken ; 

bijgestaan door: 
den Heer Dr. Alfonso Chiaromonte. van het 

Ital iaansch Koloniaa l Landbouwkundig Insti
tuut te Florence; 

Vo or l taliaansch Somaliland: 
Zijne Excellentie den H eer Prof. Giuseppe 

De Michelis , Senator, Ambassadeur van Z.M. 
den Koning van Italië, Lid en Voorzitter van 
het Permanente Comité van het Internatio
naal Landbouwinstituut; 

den H eer Prof. Vittorio Peglion, Volksver
tegenwoordiger, Directeur van het Hooger 
L a ndbouwinstituut te Bologna; 

den H eer D r. Mario Mariani, Directeur
Generaal van den Landbouw aan het Minis
terie van Economische Zaken; 

bijgestaan door: 
den H eer Dr. Alfonso Chiaromonte, van het 

I taliaansch Koloniaa l Landbouwkundig Insti 
tuut te Florence; 

Voor T1·ipolis: 
Zijne Excellentie den H eer Prof. Giuseppe 

De Michel is , Senator , Ambassadeur van Z. M. 
den Koning rnn Italië, Lid en Voorzitter van 
het P ermanente Comité van het Internationaal 
Landbouwinstituut; 

den H eer Prof. Vittorio Peglion, Volksver
tegenwoordiger, Directeur van het Hooger 
Landbouwinstituut te Bologna; 

den H eer Dr. Mario Mariani, Directeur
Generaal van den Landbouw aan het Minis
teri e van E conomische Zaken; 

bijgestaan door: 
den H eer Alessandro Trotter, Professor aan 

het Hooger Landbouwinstituut te Portici . 

Ha,·e Koninklijke Hoogheid de Groot
H e,·togin van Lwxe,nbu,·g: 

den H eer Rector van Orshoven, Directeur 
van den Dienst voor den Tuinbouw van het 
Belgische Ministerie van Landbouw. 

Zijne Majesteit de S ultan van Marokko: 
den Heer Louis Dop, Lid van de Fransche 

Academie van Landbouw. Lid van het P er
manente Comité van het internationaal Land
bouwinstituut, Ondervoorzitter van het Per
manente Comité van het Instituut. 

Zijne Majesteit de K oning van Noorw e
gen : 

den Heer Johannes Irgens, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister van Z.M. 
den Koning van Noorwegen bij Z.M. den Ko
ning van Ita lië. 

De Preside,~t eter R epubliek Paraguay: 
den Heer Alessandro Bocca, Consul van 

Paraguay te Rome, Lid van het Pe1manente 
Comité van het Interna tionaal Landbouw
instituut. 
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H are Majesteit de K oningin der Neder
landen: 

r ooi· Nederland: 
den H eer Dr. J . J. L . van Rijn, Landbouw

consulent, Lid van het P ermanente Comité van 
l1et Inte rnationaal Landbouwinst ituut; 

den H eer N. van P oeteren, Ingen ieur, Hoofd 
van den Pl antenz iektenkundigen Di enst te 
"\Vageningen; 

den H eer E . H. Krelage, Voorzitter van den 
N ederla ndschen Tuinbouwraad te Haarlem; 

den H eer Mr. L . iemöller. Secretaris van 
het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilin
gen in N ederla nd te ' s-Gravenhage; 

den Heer H . Trienekens, Lid van het Hoofd
bestuur van den Katholie ken N ederlandschen 
Boeren- en Tuindersbond. 

l' 001· N ederlandsch-l ndië: 
den H eer Dr. C. J . J. van H a ll , Oud-Direc

telll· van het In tituut voor Plantenziekten te 
Bui tenzorg. 

De President der P oolsche R epubliek : 
Zijne Excell entie den H eer Graaf Stefan 

Przezdziecki, Buitengewoon Gezant en Gevol
m achtigd Minister van P olen bij Z. M. den 
Koning van Itali ë; 

bijgestaan door: 
den H eer Bol es las Mikulski, H andelsraad 

aan het Gezantschap van Polen, Lid van het 
P ermanente Com ité van het Internationaa l 
Landbouwinstituut ; 

den Heer Dr. Richard Bledowski , H oog
leeraar aan de vrije Poolsche Universite it te 
W arschau, Afgevaardigde in den Rijksdag; 

den H eer Witold Hoyer, Consulent aan het 
Minister ie van Landbouw. 

De President der P ortugeesche R epubliek: 
Zijne Excellentie den H eer Dr. H enr ique 

T r indade Coelho, Bui tengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister bij Z. M . den K o
ning van Ita lië. 

Z-ijne M ajesteit de K oning -van Roe1nenië: 
Zij ne Excellentie Prins Démètre Gh ika, Bui

tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van Z. M. den Koning van Roemenië bij Z. M. 
den K oning van Itali ë; 

bijgestaan door: 
den Heer Dr. Traia n Savulescu, Professor 

aan de Hoogere Landbouwschool te Boekarest. 

Zijne Majesteit de K oning de,· S erven, 
J( roaten en Slovenen : 

Zijne Excellentie Milan M. R akitch, Bui
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van Z. M. den Koning der Serven, Kroaten 
en S lovenen bij Z. M. den Kon.ing van Ita lië; 

bijgestaan door: 
den Heer Dr. Velimir Stoykovitch, Hoofd 

van het Bureau voor agrarische politiek aan 
het :Mini terie van Landbouw; 

den Heer Vladimir Chkoritch, Toegevoegd 
hoog leeraar aan de Universiteit te Zagreb; 

den Heer Jovan Popovitch, Hoofd van de 
plantenziektenkundige inrichting van het na
tuurhi torisch museum te Sarajevo. 

De Bondsraad -van den Z witserschen Bond: 
Zijne Excellentie den Heer Georges Wag

nière, Buitengewoon Gezant en Gevolmach
t igd Minister van den Zwi tserschen Bond bij 
Z. M. den Koning van Italië, Lid van het 

' Permanente Com ité van het Internationaal 
Landbouwinstituut: 

den H eer Albert K önig, Plaatsvervangend 
Directeur van de Afdeeling Landbouw van het 
Bondsdepartement voor Economische Zaken ; 

den H eer D,·. H. Faes, Directeur van het 
Bondsstation voor Proefnemingen betreffende 
den wijnbouw te Lausanne. 

Zijne H oo gheid de B ey van Tunis: 
de n Heer Pau] Lescu re, Directeur-Generaal 

van Landbouw, H andel en Kolonisatie; 
den Heer H. H . Lave rdet, Plaatsvervangend 

H oofd van den Dienst van den Landbouw. 
De President d,er R epubliek Uruguay: 

Don Enrique J osé Rovira, Consul van Uru
guay te R ome, Lid van het P ermanente Co
mité van het Internationaal L andbouwinsti
tu ut, 

di e daartoe behoorlijk gemacht igd, verga
derd te Rome in het gebouw van het Inte r
nationaal L andbouwinstituut, zijn overeenge
komen omtrent het navolgende: 

Ar t. 1. De verdragslu itende landen verbin
den zich tot het nemen van die maatregelen 
van wetgevenden en a dministratieven aard, 
welke noodzakelijk zijn om een gemeenschap
pelijk en doeltreffend optreden tegen den in
voer en de verspreiding van plantenziekten 
en van voor planten schadelijke dieren te ver
zekeren . 

Deze maatregelen zu ll en in het bijzonder 
betreffen: 

1 °. Het toezicht op alle cultu ren, boom
kweekerijen, tu inen, kassen en a lle andere in
ri chtingen waarvan de voortbrengselen be
stemd zijn voor den handel in pl a nten en dee
len van planten. 

Elk der verdragsluitende landen zal regel 
mati g een lijst bijhouden van de verschillende 
culturen, beplantingen en voortbrengselen, 
welke aan di t toez icht zijn onderworpen. 

2°. Het vaststell en van het optreden van 
pi antenziekten en van voor planten schade-
1 ijke dieren, al mede het aanduiden van de 
besmette streken. 

3°. De middelen ter voorkoming en be
strijding van plantenziekten en van voor plan
ten schadelijke dieren. 

4°. H et in leven roepen van bepalingen op 
het ve,·voer in a llerlei vorm en op de verpak
king van planten en dee len van planten , met 
verbod daartoe eenig middel of eenige stof te 
bezi gen, waarvan het gebruik een werkelijk 
gevaar oplevert voor de verbreiding van plan
tenziekten of van voor planten schadelijke 
dieren. 

5°. De gevolgen •verbonden aan het in
breu k ma ken op de uitgevaardigde maatrege
len. 

Art. 2. In elk land, dat tot dit verdrag is 
toegetreden, zal een officieele organisatie voor 
de bescherming van pla nten, bestemd om de 
in artikel 1 bedoelde maatregelen uit te voe
ren , in het leven worden geroepen. 

Deze officieele organisatie zal ten minste 
omvatten: 

1 °. Een inste lling voor studie en technisch
wetenschappelijk onderzoek op het geb ied der 
m icrobiologie, plantenziektenkunde en dier
kund , toegepast op den landbouw. 
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2°. E en officieele dienst voor de bescher
ming van planten, waaraan in het bijzonder 
zal zijn opgedragen: 

a. het toezicht op de culturen en inr icht in
gen, bedoeld in artikel 1, met het oog op de 
vaststelling van het optreden en de verbrei
d ing van plantenziekten en van voor planten 
schadelijke dieren; 

b. het verbreiden van kennis van planten
ziekten en van voor planten schadel ij ke d ie
re n, a lsmede van de maatregelen om deze te 
voorkomen en te bestrijden; 

c. het onderzoek van zendingen van plan
ten en deel en van planten; 

d. de afg ifte van verklaringen nopens den 
gezondheidstoestand en den oorsprong van zen
dingen van planten en dealen van planten. 

Art. 3. De maatregelen, bedoeld in artikel 
2, onder 1 °, moeten zijn tot stand gekomen 
op het t ij dstip der bekrachtiging van of der 
toetreding tot dit verdrag; alle andere maat
regelen, bedoeld in a1·tikel 2, moeten door elk 
la nd zijn genomen binnen een zoo kort mo
gel ij ken termijn en uiterlij k twee jaren na de 
bekrachtiging van of de toetreding tot dit 
verdrag. 

Art. 4. D verdragsluitende landen verbin
den zich tot het nemen van die maatregelen, 
welke noodig zijn, hetzij om plantenziekten en 
voor planten schadelij ke dieren te voorkomen 
of te bestrij den, hetzij om toezicht te houden 
op den invoer van planten en dealen van 
planten, in het bijzonder uit die landen, welke 
nog geen offioieele organi atie voor de be
cherm ing van planten bezitten. 

W anneer de verdragsluitende landen eischen , 
dat pl anten of deelen van planten, welke ten 
invoer worden aangeboden, vergezeld zijn van 
een gezondheidsverklaring, afgegeven door een 
bevoegden en door het land van uitvoer be
hoorlij k gemachtigden ambtenaar, moeten de 
verdragsluitende landen zich richten naar de 
bepali ngen van dit verdrag. 

Art. 5. De invoer van planten en deelen 
van planten, wel ke vergezeld moeten zij n van 
een gezondheidsverklaring, of welke onderwor
pen moeten worden aan een gezondheidsonder
zoek, kan slechts plaats vinden over de douane_ 
kantoren, voorkomend op een door het land 
van invoer vast te stellen l ijst, waarbij reke
ning moet worden gehouden met de noodza
kelijkheid den internationalen handel niet te 
belemmeren . Deze lijst zal door het invoerend 
la nd bekend gemaakt worden in het officieel 
orgaan, waarin de wetten en voorschriften, 
die voor zijn grondgebied van kracht zijn, 
worden opgenomen,en aan de uitvoerende lan
den op hun verzoek toegezonden worden. 

A r t. 6. E lk land behoudt het recht om 
planten of deelen van planten te onderzoeken, 
aan een quarantaine te onderwerpen , of den 
invoer daarvan t ijdelijk en bij uitzondering te 
verbieden, zelfs wanneer de zendingen verge
ze ld gaan van een gezondheidsverklaring. H et 
land, dat een maatregel tot verbod van in
voe,· neemt, moet de beweegreden daarvan 
kenbaar maken . 

Het onderzoek moet binnen een zoo kort 
mogelijken termijn uitgevoerd worden en voor 
niet voor bewaring gesch ikte voortbrengselen 
onmiddellij k na aankomst van de koopwaar 

in de lokalen, waar het onderzoek gewoonl ijk 
geschiedt. 

\Vanneer zendingen besmet of aangetast 
blijken te zijn , geeft het land van invoer 
daarvan onmiddellij k langs den snelsten weg 
kennis aan de Regeering van het land van uit
voer, die aan de hand van haar eigen voor
schriften handelend optreedt. De zendingen, 
welke besmet of aangetast blij ken te zijn. kun
nen aan een ontsmetting of een andere be
handeling worden onderworpen in ornreen
stemming met de wetgeving, welke daarop in 
het land van invoer van kracht is, of kunnen 
worden geweigerd of vernietigd, alles op 
kosten van den belanghebbende, ronder dat 
dit land in eenig geval aansprakelijk kan 
worden 'gesteld voor de schade, welke het 
gevolg van de genomen maatregelen mocht 
zijn. 

Indien de vernietiging heeft plaats gehad 
zal een proces-verbaal gemaakt worden en on
verwij ld toegezonden worden aan de Regee
r ing van het betrokken land. 

Art. 7. De landen, die door gezondheid -
maatregelen van algemeenen aard den invoer 
van bepaal de planten of deel en van planten 
verb ieden, moeten hun met redenen omkleede 
beslissing bekend maken in het officieel or
gaan, waarin wetten en voorschriften. die 
voor hun grondgebied van kracht zijn. worden 
opgenomen , en daarvan onverwijl d kennis 
geven aan het Internationaal L andbouwinsti
tuut. 

Art. 8. De verdragsluitende landen nemen 
de verplichting op zich om op grond van 
phyto-sanitaire bescherming slechts dan maat
rngelen uit te vaardigen, waarbij de invoer 
of de doorvoer van planten of deelen van 
planten, afkomstig uit een bepaald land, 
wordt verboden, wanneer de aanwezigheid van 
een plantenziekte of van een voor planten 
schadelijke diersoort werkel ij k op het gebied 
van dat land is vastgesteld en het "·erkel ijk 
noodzakelijk is de culturen van het land. dat 
het invoerverbod heeft tiitgevaard igd. te be
schermen. 

Art. 9. De gezondheidsverklaringen zijn in
gerich t overeenkomstig het bij dit verdrag ge
voegde model. 

De afgifte der verklaringen geschiedt zoo
danig, dat naar haar echtheid eventueel een 
onderzoek kan worden ingesteld. 

Elk verdragslu itend land zal nagaan welke 
maatregelen moeten worden genomen, ten 
einde, zonder zijn waarborgen te verminderen, 
het aantal gevallen, waarin een gezondheids
verklaring wordt vereischt voor den invoer 
van voortbrengselen, d ie niet gebruikt zull en 
worden voor uitplanting, zooals granen. ooft, 
groenten en snij-bloemen, tot het strikt noo
dige te beperken. 

Art. 10. In afwijking van bovenstaande be
pal ingen: 

a. is de invoer van planten of deelen van 
planten alsmede van monsters van planten
ziekten ' en van voor planten schadelijke die
ren en van aangetaste planten voor weten
schappelijke onderzoekingen geoorloofd, indien 
door de betrokken landen daartoe machtiging 
is verleend en mits de goede staat der zen
ding alle waarborgen biedt tegen verbreiding 
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van plantenziekten en van voor planten scha
de! ij ke die ren ; 

b. kunnen aangrenzende landen in onder
ling overleg hun uitwisseling van planten of 
deelen van planten vergemakkelijken. 

Art. ll . De verschillende verdragsluitende 
landen worden uitgenoodigd om op het tijd
stip der bekrachtiging van dit verdrag in het 
officieel orgaan, waarin de wetten en voor
schriften, die voor hun grondgeb ied van 
kracht zijn, worden opgenomen, bekend te 
maken de lijst van plantenziekten en voor 
planten schadelijke dieren, waartegen zij zich 
meer in het bijzonder willen beschermen en 
welke onderscheidenlijk op de gezondheids
verklaringen moeten voorkomen, alsmede om 
deze lijst mede te deelen aan het Internatio
naal Landbouwinstituut. D e landen, die later 
toetreden, dienen deze lij st in op het tijdstip 
van hun toetreding. 

Deze lijst zal worden bijgehouden en iedere 
latere wijziging moet op bovengenoemde wijze 
worden bekend gemaakt en onverwijld aan het 
Internationaal Landbouwinstituut worden me
degedeeld. 

Art. 12. Elk verdragsluitend land zal van 
het bestaan of van de inrichting van een of
ficieel en dienst voor bescherming van planten 
kennis geven aan het Internationaal Land
bouwinstituut. 

Art. 13. D e Hooge verdragslui tende Par
tijen verbinden zich om onverwijld aan het 
Internationaal Landbouwinstituut de mede
deelingen te zenden, bedoeld in artikel 9 van 
het Internationaal Verdrag van 7 Juni 1905 1 

en alle andere mededeelingen, welke op het 
onderhavige verdrag betrekking hebben. 

1 Artikel 9 van het Internationaal Verdrag 
van 7 Juni 1905: 

De werkzaamheden van het Instituut, welke 
tot de internationa le belangen moeten be
perkt blijven, zullen bestaan in: 

a. het zoo snel mogelijk verzamelen, be
studeeren en publiceeren van statistische, tech
nische of oeconomische gegevens betreffende 
de cultuur, het voortbrengen zoowel van d ier
lijke als van plantaardige producten, den h~_n
del in l andbouwproducten, alsm ede de pnJs
noteeringen op de verschillende markten; 

b. het eveneens zoo snel mogelijk mededee
len van alle zooeven besproken gegevens aan 
de belanghebbenden; 

c. het opgeven van de arbeidsloonen in den 
landbouw; 

d . het bekend maken van nieuwe planten
ziekten, welke op eenig punt van den aard
bol mochten optreden, met opgave van de 
aangetaste landstreken, van den loop der 
ziekte, benevens, zoo mogelijk, van de ter be
strijding afdoende middelen; 

e. het bestudeeren in haren vollen omvang 
van de vraagstukken, betreffende de coöpera
tie, de verzekering en het krediet op land
bouwgebied; het verzamelen en publiceeren 
van gegevens, welke in de verschillende Sta
ten de organisatie van het coöperatie-, verze
kerings- en kredietwezen op landbouwgebied 
ten nutte zouden kunnen komen; 

/ . c.q. het onderwerpen aan de goedkeu
ring der Regeeringen van maatregelen voor de 

Art. 14. Elk voorstel tot w1Jz1gmg van dit 
verdrag moet worden medegedeeld aan het 
Internationaal Landbouwinstituut. 

Art. 15. De toegetreden Staten worden uit
genood igd de wering en bestrijding van pl_'.'n
tenziekten en van voor planten schadehJ ke 
dieren te vergemakkelij ken, door elkander 
daarbij onderling te steunen en door het daar
toe uitwisselen van inlichtingen en bestrij
dingsmiddel en, waarover zij beschikken. 

Art. 16. Indien er geschillen mochten ont
staan over de uitlegging der bepalingen van 
dit verdrag, of praktische moeilijkheden bij 
zijn toepassing, of wanneer een land de be
weegredenen van maatregelen houdende een 
verbod van invoer van planten of deelen van 
planten, afkomstig van zijn gebied, wil be
twisten kan een der be la nghebbende partijen 
in ove/eenstemming met de andere partij aan 
het I nternationaal Landbouwinstituut verzoe
ken een poging tot bemiddeling te doen . 

Te dien einde zal eene technische commiss ie, 
waarin de belanghebbende Staten en het In
ternationaal Landbouwinstituut elk een des
kundige zullen benoemen, het geschil onde,·
zoeken, waarbij zij rekening houdt met alle 
bescheiden en overtuigingsstukken, welke dien
stig kunnen zijn. Deze commissie brengt een 
verslag uit, hetwelk door het Internationaal 
L andbouwinstituut aan elk der belanghebben
de landen wordt medegedeeld, waarbij de vol
ledige vrijhe id der Regeeringen voor haar 
verdere h andelingen blijft voorbehouden. 

De belanghebbende Regeeringen verbinden 
zich om gezamenlijk de onkosten van de op
dracht, welke aan de des kundigen wordt toe
vertrouwd, te dragen. 

Art. 17. D e verdragslui tende landen be
houden zich el k voor zich de vrijheid voor, 
om op den invoer van planten of deelen 
van pl a nten, welke zijn voortgebracht in en 
komen uit een niet tot dit verdrag toegetreden 
land, geheel of gedeeltelijk de daarbij voor
ziene regeling toe te passen, doch slechts in 
zooverre als elk van hen van oordeel zal zij n, 
dat de organisatie van de bescherming van 
planten in dat land werkel ijk de vereischte 
waarborgen biedt en mits bedoeld land weder
keerig dezelfde regeling toestaat voor den in
voer van p lanten of deelen van planten, welke 
zijn voortgebracht in en komen uit het gebied 
van het andere land. 

In geen geval kan de in overeenstemming 
met dit artikel overeengekomen regeling voor 

bescherming der aan de landbouwers gemeen
schappelijke belangen en voor de verbetering 
van hunne levensomstandigheden, na vooraf 
alle noodige gegevens te hebben verzameld, 
welke tot voorlichting zouden kunnen strek
ken, a ls: wenschen uitgesproken door Inter
nationale of andere Congressen op het ge
bied van den landbouw en de landbouwkun
dige wetenschappen, door landbouwvereenigin
gen, academiën , wetenschappelijke lichamen, 
enz. 

Alle vraagstukken, welke de oeconomische 
belangen, de wetgeving en de administratie 
van één afzonderlijken Staat betreffen, zu l !en 
onttrokken moeten blijven aan de bemoeiingen 
van het Instituut. 
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een niet toegetreden land gunstiger zijn dan 
d ie, welke krachtens dit verdrag toepasselijk is . 

Art. 18. De verdragsluitende landen kun
nen bedingen, dat de bepalingen van di t ver
drag in de plaats komen van die van alle 
andere internationale OYereenkomsten, welke 
daaromtrent thans van kracht zijn, voorzoover 
deze bepalingen vereenigbaar zijn met de ver
bintenissen, die tegenover andere Sta ten be
staan. 

Art. 19. Di t verdrag zal zoo spoedi g moge
lijk worden bekrachtigd en de bekrachtigings
oorkonden zullen nedergelegd worden bij de 
Ital iaansche R egeering. 

Van elke bekracht iging zal door de Ital iaan. 
sche R egeering bericht worden gezonden aan 
de andere verdragsluitende la nden, a lsmede 
aan het In ternationaal Landbouwinstituu t. 

Art. 20. De landen, die di t verd rag nie t 
hebben onderteekend, zull en op hun ve rzoek 
daartoe kunnen toetreden. 

De toetreding za l langs diplomatieken weg 
worden medegedeeld aan de Ita liaansche R e
geering en door deze aan de verdragsluitende 
landen, alsmede aan het Internationaal L and
bouwinstituut. 

Art. 21. Elk verdragsluitend land kan ten 
a l Jen t ijde aan de Italiaansche R egeering de 
kenn isgeving doen toekomen, dat di t verdrag 
op alle of een gedee lte van zij ne koloniën, 
protectoraten, gebieden onder mandaat, ge
bi eden aan zijn souvere ini teit of gezag onder
worpen, of op a ll e gebieden onder zijn suze
reiniteit, toepasselijk is. H et verdrag· is toe
passelijk op a ll e geb ieden , we lke in de ken
ni sgev ing zijn aangedu id . Bij gebreke van 
deze kennisgeving is het ve rd rag n iet op deze 
gebieden van toepassing. 

Art. 22 . De oorkonde van bekrachtig ing of 
van toetred ing moet vergezeld gaan van een 
fo rmeele verklaring, dat het betrokken land 
ten m inste een instel ] ing bez it a ls bedoeld in 
,Ht ikel 2, 1°. 

Art. 23. Dit verdrag treedt in werking: 
voo r de eerste drie souverei ne landen, die het 
zullen hebben bekrachtigd, zes maa nden na 
de dagteekening van de derde bekracht ig ing; 
voor de andere landen zes maanden na de 
nederlegging van hun oorkonde van bekrach
tiging of van toetreding. 

Art. 24. H et verdragsluitend land , dat dit 
verdrag wil opzeggen, hetzij voor zijn geheele 
gebied, hetzij alleen voor zijne koloni ën, pro
tectoraten, bezittingen of geb ieden , bedoeld 
in artike l 21, of voor een deel daarvan, moet 
hiervan kennisgeven aan de Italiaansche R e
geering, di e zulks onm iddellijk ter kennis 
brengt van de andere toegetreden Staten en 
va n het Inte rnationaal L andbouwinstituut on
de r mededeeling van het t ijdstip, waarop zij 
deze opzegging heeft ontvangen. 

De opzegging zal slechts gevolg hebben voor 
het land, da t haar heeft gedaan, of voor de 
ko loniën, protectoraten, bezitt ingen of gebie
den, vermeld in de akte van opzegging, en 
zu lks niet vroeger dan één jaar nadat de ken
r.isgev ing door de Ita liaa nsche R egeering is 
ontvangen. 

Ter oorkonde waa rva n de onderscheidene 
gevolmachtigden dit verdrag hebben onder
teekend. 

Gedaan te R ome den zestienden April 1929, 
in één exempl aa r , hetwelk zal worden neder
gelegd in de archieven van het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken van Italië. Een voor 
eenslu idend gewaarmerkt afschr ift za l langs 
diplom atieken weg worden gezonden aan elk 
land, hetwelk dit verdrag heeft geteekend. 

V 001· Oostenrijk : 
Alois Vollgruber (a. r .) . 
D. Bruno W ahl (a. r.). 

Voor B elgië : 
H. van Orshoven. 

V 001· de V creenigde Staten van B razil ië: 
Deoclecio de Campos (a. r.). 

Voor Chili : 
D. R ector Soza W. (a . r.). 

V 001· Denemarken : 

Voor Egypte: 
Edward Ball a rd (a. r.). 
F ath all a f[etata (a. r.). 
T ewfik Fahmy (a. r.). 

Voor Spanje : 
Comte de la Vinaza. 
Francisco Bil bao. 

Voor Finland: 
Rolf Thesleff. 
J . Ivar Liro. 

Voor 1"rank1·ij k : 
M . Lesage. 
J. M . Saulnier. 

Voor H aïti: 
Augusto Saccomanni. 

V 001· H onga,·ije : 
R odolphe Marffy Mantuano (a . r.). 
Joseph J ablonowski (a. r.). 

Voor Ital ië: 
Giusseppe De Michelis. 
Vi ttor io P eglion. 
M a rio Mariani. 

V 001· Cyrenaica : 
Giusseppe De Michelis. 
Vi ttorio P eglion. 
M ar io Mariani. 

V 001· E,·yt,·ea : 
Giusseppe De Michelis. 
Vi ttorio P eglion . 
Mario Mar ian i. 

Voor ltal iaansch Somaliland: 
Giusseppe De Michelis. 
Vi ttor io P eglion. 
Mario Mariani . 

V oor Tripol is : 
Giusseppe De Michelis. 
Vittorio P eglion. 
Mario lVIariani. 

V 00 1· Luxe,nburg : 
H. van Orshoven. 

Voo1· Marokko: 
Lou is-Dop. 

Voor No orwegen : 

V 001· P m·aguay : 
Alessandro Bocca (a. r . ). 
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Voor Nederland: 
J . J. L. van Rijn. 
N. v. Poete ren. 
Niemöller. 
H. Trienekens. 

Voor N ederlandsch-l ndië: 
C. J. J . van H all. 

Vo or Polen : 

Voor P ortugal : 
H enrique Trindade Coelho (a. r .). 

Voor Roernenië : 
D . J. Ghika . 

Voor het K oninkrijk de,· Serven, K roaten 
en Slo ven.en : 

M. M. Rakitch. 
Voor Z witserland: 

Wagnière. 
A. Köni g. 
H. F aes. 

Voor Tunis : 
P . Lescure. 
H. L a verdet. 

V oo,· U1·uguay: 
Enrique José Rovira. 

Bij Ia ge. 

(Ve,·melding van het Land.) 

OFFICIEELE DIE ST VOOR DE BE
SCHERMING VAN PLANTEN. 

Volgnurnrn er 

T" ernaring nopens den gezondheidstoestand en 
den oorsprong (A). 

De ondergeteekende 1 

verklaart, overeenkomstig de uitkomsten: 
Yan het toezicht op de culturen van oor

sprong 2 
van het onde rzoe k der tot de zending be

hoorende voortb l'engselen 2 

dat de p lanten of deelen van planten, die de 
hieronder beschreven zending bevat, zij n ge
bleken vrij te zijn van ziekten en schadelijke 
dieren en in het bij zonder van de navolgende 3 : 

(A) Er zij aan herinnerd, dat de afzender 
voor de Landen, die toepassing van het ver
cl rng va n Bern ( 1881) tot wering der druif! ui s 
eischen, aan deze verklaring moet toevoegen 
de door genoemd verdrag vastgestel de verkla
rrng. 

1 Naam, voornaam , off icieele hoedan ighe id 
en adres van den tot de afgifte de r verklar ing 
gemachtigden ambtenaar . 

2 Doorhalen wat niet geëischt wordt door 
het land van invoe r. 

3 D e mededee lingen betreffende de namen 
van p lantenziekten en van voor planten scha
del ij ke dieren, die genoemd zijn in de offi 
c ieele lijst van het L and van invoer en waar
tegen d it Land zich meer in het bijzonde r 
wenscht te beschermen, zu ll en worden aange
vuld door de vermelding van elke andel'e bij
zondere voorwaarde, die door genoemd L and 
mocht zijn gesteld. 

B eschrijving van de zending. 

Aantal, gewicht en aa rd der stukgoederen 
Merk der stukgoederen 
Besch r ijving der planten of deelen van plan

ten en vermeld ing van de plaats waar zij zijn 
gekweekt 1 

N aam, voornaam en adres van den afzender 
N aam, v oornaan1 en adl'eS van den ge

ad resseerde 
Pl aats en tijdstip van a fg ifte dezer verkl aring 

Handteekening: 

Stempel. \ 

s. 495. 

1 2 October 1932. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 14 December 1928 te Genève gesloten 
verdrag, met bijbehoorend protocol , be
tre ffende econom ische statistieken (S taats
blad 1932, n°. 337). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 8 J ui i 1932 (Staatsblad 

n°. 337) , houdende goedkeuring van het op 14 
December 1928 te Genève gesloten verdrag, 
met bij behoorend protocol, betreffende econo
mische statistieken, waarvan een a fdruk en 
eene vertaling bij d it bes! uit zijn gevoegd ; 2 

Overwegende, dat dit verdrag door Ons voor 
het Rijk in Eu1·opa is bekrachtigd en dat Onze 
a kte van · bekrach t ig ing op 13 September 1932 
te Genève is nedergelegd; 

Overwegende, dat het verd rag overeenkom
stig artikel 5, voor het Rijk in Eu,·opa in 
we rki ng zal treden op 12 D ecember 1932; 

Overwegende, dat bij de nederleggi ng van 
Onze akte van bekrachti g ing eene verklaring 
is a fge legd nopens de wijze, waarop de N e
derlandsche R egeering voornemens is het ver
drag te interpreteeren, welke verkl a ring luid t 
als vo lgt: 

1. de Bijl agen worden in het a lgemeen 
slechts aanvaard. voor zoover de N ederl and
sche Regeering de wenschelijkheid en de mo
gelijkhe id van ui tvoering erkent; 

2. Bijl age I, deel II, wordt, behoudens het 
h ierboven onder 1 vermei de, slechts aanvaard, 
indi en en voor zoover het Comi té van des
kundigen met den inhoud daarva n a ls basis 
voor de ingevolge Bijlage I , sub VI, derde 
lid , te ontwerpen minimum-l ij st van landen 
accoord gaat ; 

3. de N ederlandsche scheepvaartstatistiek 
zal voorloo pig slechts jaa rlijks worden gepu
bliceerd; 

4. de ederlandsche Regeering wenscht 
eene beslissing omtrent eene herhaling en de 
eventueele periodicite it der tellingen, beoogd 
in artike l 2, V , A , a fhankelijk te stellen van 
de uitkomst van de in 1930 gehouden bedrijfs
teil ing; 

5. de Nede rl andsche R egeer ing kan met 

1 Zie noot 2 vorige ko lom. 
2 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 

van het protocol Staatsblad 1932, n° . 337. 
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betrekking tot de productie- ta tistiek en de 
indices der industriëele bedrijvigheid {artikel 
2, V, B en C) niet de verplichting op zich 
nemen meer te bewerken en te publiceeren 
dan op het oogenblik geschiedt. Zij heeft be
zwaar te voldoen aan de §§ VI en VI II, eer
ste zin, van B ijla ge V ; 

6. ten aanzien va n de index-cij fers ,;Ier prij
zen (artikel 2, VI) zij opgemerkt, da l; de ge
meenten A111 ste·rda1n en 's-Gravenhage ge re
geld dr iemaandelij ksche index-cij fers van de 
kosten va n levensonderhoud publ iceeren. De 
aanvaarding van de onder b bedoelde ver
p lichting geschiedt in de veronderstell ing, da t 
- naar ook m a g worden verwach t - deze 
cijfers ook in de toekomst hetzij door de ge
noemde, hetzij door een of meer andere ge
meenten, ter beschikking zull en wo rden ge
steld. 

Op de voo rdracht van Onzen Minister van 
B uitenl andsche Zaken van den 6den October 
1932, Direct ie van het Protocol , n°. 31033 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa n: 
bovengenoemd verdrag en protocol , alsmede 

de verta l ingen daarvan, te doen bekend ma
ken door de plaatsing van di t besl uit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden va n Departem enten 
van Al gemeen Bestuur, zij n, ieder voor zoo
veel hem aa ngaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 12den October 1932. 
WILHE LMINA. 

D e Minister van B ui tenlaniUJche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

{Uitgeg. 28 Octob er 1932. ) 

V e r t a I i n g e n. 

INTERNATIONAAL VERDRAG BETREF
FENDE ECONOMISCHE STATISTIEKEN. 

I:NLEIDING. 

{O psoniming van Staatshoofden. ) 

Erkennende, dat het van bela ng is de be
schikk ing te hebben over statistieken, d ie den 
economischen toestand van de we reld in haar 
geheel en van de verschill ende landen, als
mede de veranderingen, welke zich in di en 
toesta nd voordoen, aangeven, en deze sta tis
t ieken samen te stellen op g rondslagen. welke 
onderlinge vergel ijking mogelij k m a ken ; 

0 . dat dit doel het best bere ikt kan worden 
door een gel ijktijdige en gemeenschappelijke 
ha ndel ing in den vorm va n een internationaal 
Verdrag, waardoor de officieele sam enstelling 
en pub! icatie van verschillende soorten eco
nom ische sta t istieken en de a lgemeene aan
vaarding van eenvormige m ethoden voor de 
bewe1·king van bepaalde stati stische gegevens 
kan worden verzekerd; 

H ebben te dien einde al s h un gevolmachtig
den aangewezen : 

{Lij st van gevolm achtigden.) 

D ie, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de vol gende bepalingen zijn overeen
gekomen : 

Art . 1. 1. De Hooge Verdragslu itende P ar. 
tijen verbinden zich voor a lle deelen van de 
onder haar beheer staande geb ieden, waarop 
d it Verdrag va n toepassing is, en met de 
daarin bepaalde tusschenpoozen de in art. 2 
h ieronder genoemde soorten statistieken samen 
le stell en en te publ iceeren. 

2. Wa t de krachtens dit Verdrag samen te 
stellen statistieken betreft, kan elk gebied , dat 
voor een bepaalde g roep statistieken een af
zonderlijke stati t ische organisatie bezit , met 
het oog op die statistieken a ls een afzonder
lijke eenheid worden beschouwd. I n all e vol
gens de bepalingen van dit Verdrag gepubli 
ceerde statisti e ken moe t \\"Orde n ve rme ld. op 
welk gebied zij betrekking hebben. 

3. De in di t Verdrag vervatte verplichtin
gen zijn onderworpen a an de u itleggingen en 
voorbehouden, welke in het bij dit Verdrag 
behoorende P rotocol zijn opgenomen, a lsmede 
aan de voorbehouden, welke later krachtens 
de bepal ingen va n a rt. 17 moch ten worden 
toegelaten. 

Art. 2. De in het vori ge artikel bedoelde 
soorten statistieken zijn de volgende: 

I. BuitenlaniUJche handel. 
a. J aarlijksche en maandelij ksche overzich

ten va n de hoeveelheid en de waarde van in
en uitvoer; 

b. J aarlijksche en zoo mogel ij k driemaan
delijksche of bij voorkeur maandel ijksche ove r
zich ten van de netto-tonnenmaat der in de 
havens in. en u itgekl aarde in den buitenl and
schen handel gebezigde vaartu igen, onder
che iden na ar de verschill ende national iteiten. 

IL B eroepen. 
Overzich ten van de bevolki ng ingedeeld naai

de beroepen, samen te steil en en te pub! icee
ren minstens eens in elk t ienj arig t ijdperk, en 
betrekking hebbende op het laatste jaar van 
e lk t ienja r ig t ijdperk (d.w . z. op 1930, 1940, 
1950, enz.) of op een jaa r zoo d icht mogelijk 
daarbij . 

III. Landbouw, veeteelt , boschbouw en vis
seherij. 

A . E en a lgemeene la ndbouwtelling uit te 
voeren zoo mogelijk eens in elk tien jarig t ijd
perk in den geest van de voorstellen va n het 
Internationale L andbouwinst ituut en zoo mo
gelijk over het jaar door dit Insti tuut ,·oor
gesteld . 

B. J aaroverzich ten aangevende : 
1°. de indeeling van de bebouwde opper 

vla kten naar de voornaamste gewassen . met 
vermelding zoo mogelijk en in de gernllen, 
waarin di t van belang is, eenerzij ds de be
zaaide of bepla nte oppervlakten en ander
zijds de oppervl a 1.-ten , waar de oogst heeft 
plaats gehad ; en 

2°. de van deze gewassen geoogste hoeveel
heden. 

C. P eriodieke, zoo mogelijk jaarl ij ksche, 
overzichten van het aantal stuks der voor
naamste soor ten levende have, met aandui
ding zoo mogel ijk van geslacht en leeft ijd . 

D. Voor de landen waarvoor de hout pro
ductie economisch van belang is, periodieke 
overzichten van den houtvoorraad, aangevend 
de met bosch bezette oppe1-vlakte en zoo mo
gelijk den ruimte- inhoud van het ho ut, den 
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jaa l'lij kschen aa nwas en a a nka p. Daarbij ware 
vool' zooveel mogelijk te onderscheiden naar 
de Yerschi llende houtsoorten. 

E . Voor de landen, waar de v ischvangst 
een belangr ijke en georgan iseerde tak van 
economisch bedrij fsleven is, j aarlijksche over
zichten , ve rmeldend : 1 °. den aanvoer va n de 
yoornaamste producten de r zeevisscherij en 
zoo mogelijk der binnenvisscherij ; 2° . de na
t iona I iteit de r vaartui gen , w aarme de deze pro
d ucten worden aangevoerd ; 3° . het aantal en 
de soor t der nationale vaa rtuigen bij de vis
scherij in gebruik ; 4°. het aantal personen, 
welke op deze vaartuigen werkzaam zij n. 

~ ·anneer het niet mogelij k is volledige over_ 
zich ten samen te stell en, zal zoo nauwkeurig 
mogelijk moeten worden aa ngegeven, in hoe
ver!'e zij onvoll ed ig zij n. 

I V . Mijn wezen en m etallu,·gie : 
Overzichten (minstens jaarl ij ksche) van de 

voor tgebrachte hoeveelheden van elk de r hier
na genoemde delfstoffen en met a len, waarvan 
de voortbrenging voor het betrokken land van 
nationale beteekenis is : 

1. niet-metaalhoudende del {stoffen : 
steenkool (bitumineuse kool of anthraciet ), 

brui nkool en cokes, 
petroleum en aardgas , 
nitraten, 
phosphaten, 
potaschhoudende mineralen, 
zwavel. 
2. metaa lhoudende delfstoffen en meta len: 
a. ertsen : 
ijzer, a] um iniu1n, t in, mangaan, 
koper , lood, zink, nikkel. 
b. productie (werkelijke of gescha t te ) van 

de smelterij en : 
ij zer en staal , tin, 
koper , zink, 
aluminium, mangaan, 
lood, nikkel , 

Y . Nijverheid . 

antimonium, zil ver, 
wolfram, goud, 
molybdeen, pl atina. 
b ismuth, 

• cl. Statistische overzich ten met regelmatige 
tnsschenpoozen en, zoo mogelijk, minstens 
eens in de t ien jaar: 

a. van de indust r ieele inrich t ingen, a lthans 
Yan die, wel ke van eenig belang zijn , en 

b. zoo mogelij k, van de ha ndelsi µri ch t ingen . 
Deze statistieken zull en kunnen worden sa

mengesteld, hetzij afzonderl ij k, hetzij tegelij k 
met een volks teil ing of teil ing van de produc
tie der nijverheid ; zij zu ll en in het bijzonder 
rn l'me lden: 

1 °. H et aantal personen va n ieder ges] acht 
in d ie inrichtingen werkzaam, zoo mogelijk 
met onderscheid ing naar de beroepsgroepen en 
met indeeling in volwassenen en jeugdige per
sonen, waarbij te vermei den de leeftijdsgrens 
tusschen deze beiden groepen. 

Eveneens zal , zoo moge lijk, een sch atting 
worden gemaakt van het aantal personen 
,\'erkzaam in de inr icht ingen, welke n iet in 
de tell ing zijn opgenomen. 

2° . Voor de industrieele inrichtingen, het 
nominaal vermogen van de opgestelde pri
ma ire machine-installat ie met onderscheiding, 
zoo mogelijk, tusschen : I. stoommachines; 
II. explosie. of verbrand ingsmotoren ; III. 

door wa te rkracht ged reven machines, a lsmede 
he t nominaal vermogen der opgestel de electro. 
motoren, waarbij a an te geven, of de elec
tr ische drij fkrach t in de inrich t ing zelf word t 
opgewekt, dan wel van elders betrokken wordt . 
In elke g roep za l , zoo mogelijk, ondersche i
den moeten worden tusschen motoren, welke 
gewoonl ijk in gebruik zijn , en buiten gebru ik 
of in reserve zijnde motoren . 

B. O verz ich ten van d e n ijv erh e idsproductie , 
zoo volledi g a ls het elk land mogelijk zal zijn 
deze met voldoende nauwkeur ighe id te geven . 

C. Statist ische reeksen, welke voor gerege l
de t ijdperken, zoo mogelijk driemaandelijksche 
of bij voo rkeur maandelijksche, voor de meest 
representatieve takken der productie de schom. 
melingen in de industr ieele bedrijv ighe id aan
gernn, hetzij in absolute cij fers, hetzij in ver
houdi ngscij fe rs met betrekki ng tot een be
paalde per iode, welke a ls grondsl ag voor ver
gelijking genomen is. 

VI. l ndcxcij/ ei·s van p1'ijzen. 
Indexcij fe rs : 
a. aantoonend den algemeenen loop der 

g roothandelsprijzen , maandelijks samen te 
ste llen en te publ iceeren; 

b. aantoonend den a lgemeenen loop de r 
kosten van het levensonderhoud, m instens dri e. 
maandelij ks samen te stellen en te publiceeren. 

De indexcij fers der kosten van het levens
onderhoud zull en kunnen worden berekend 
voor een enkele stad of voor enkele steden , 
gekozen uit de meest representatieve, waarbij 
iedere stad afzonderlijk of alle steden tezam en 
zul len kun nen worden genomen. 

Elke publ icatie van indexcij fers zal moeten 
verwijzen naar een korte officieele ui teenzet
ti ng, waarin de artikelen vermeld wor den , 
welker pr ijzen gebruikt zij n voor de bereke
ni ng d ier indexcij fe rs, en waarin ook de ge
volgde methoden aangege\-en worden. 

Beh alve de indexcij fers zullen zooveel mo
gelijk ook de groothandelsprijzen der belang
r ij kste goederen in absolu te of in verhoudings
cij fers over dezelfde tijdper ken moeten worden 
gepubliceerd. 

Art. 3. T eneinde de vergel ij ki ng van de 
stat istieken van den buitenl andschen handel 
dei· ve rschi llende landen te vergemakkelij ken, 
verb inden de H ooge Verdragsluitende P ar
t ij en zich voor de samenstell ing van deze sta
t ist ieken de beginselen te volgen, welke in 
deel I van Bijlage I zijn aangegeven. 

De Hooge Verdragslui tende P a rtijen verb in
den zich bovendien , in de mate waarin de 
middelen van onderzoek, waarover zij beschik, 
ken , d it toestaan, bij wijze van proef de in 
deel III van B ij lage I vermelde statistische 
tabe ll en samen te stell en. 

Art. 4. De Hooge Verdragslu itende P ar
t ijen ver klaren in het a lgemeen de in Bij
lage II aangegeven beginselen voor de sa
menstell ing va n v isscherijsta ti stieken te aan
vaarden en zij komen overeen deze voor zoo
veel moge lijk in haar onderscheidene visscherij. 
statistieken toe te passen. 

Art. 5. De Hooge Verdragsluitende P a r
t ijen ve rkla ren in het a lgemeen de beginselen 
te aanvaarden, die ten g rondslag l iggen aan 
B ijl age III, welke bestemd is om voor zoover 
mogelijk a ls basis te di enen voor de samen--
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stel! ing der statistieken van de productie der 
in art. 2-IV genoemde delfstoffen en me
talen, wanneer de producti e d ier delfstoffen 
en metal en in het betrokken land a ls van 
nationaal belang wordt be houwd, en zij ko
men overeen om . in geval zij statistieken van 
de productie van andere delfstoffen of meta
len zouden samenstell en, deze lfde beginselen 
te aanvaarden. 

Art. 6. D e H ooge Verdragsluitende Par
tij en verklaren in het algemeen de beginselen 
te aanvaarden, di e ten grondslag liggen aan 
Bijl age IV, welke aan het Verdrag toege
voegd is a ls een model-schema van een tel
ling van de product ie der n ijverheid , en z ij 
komen overeen de mogelijkhe id te onderzoe
ken d iegene van deze beginselen te vo lgen, 
welke toepassing zouden kunnen vinden, wan
neer zij tot een voll edige of een gedeeltelijke 
te lling van het in de genoemde Bijl age aan
gegeven type wenschen over te gaan. 

Art. 7. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verkl aren in het a lgemeen de beginselen 
te aanvaarden, di e ten grond lag liggen aan 
Bijlage V , welke aan het Verdrag a ls voor
beeld toegevoegd is met het oog op de samen
ste lling va n indices der indust rieele bedrijvig
heid, en zij komen overeen de mogelij kheid te 
onderzoeken om diegene van die beginselen te 
volgen, welke toepassing zouden kunnen vin
den, wanneer zij tot de samenstelling op uit
gebre ide schaal van ind ices der industr ieele 
bedrij vighe id wenschen over te gaan. 

Art. 8. 1. E en Com ité van Technische Des
kund igen zal worden ingesteld in een bijeen
komst van den Volkenbondsrnad en één a fge 
vaardi gde van iederen S taat, niet-Lid van den 
Volkenbond, vertegenwoordigd ter Conferentie 
va n Genève, namens wien een bekrachtigings
oorkonde of oorkonde van toetreding is nede r
ge legd. 

2. Bui ten de bijzondere werkzaamheden, di e 
krachtens de bepalingen van dit Verdrag en 
daarbij behoorende stukken aan het in de 
vor ige paragraaf van dit artikel genoemde 
Comité va n D eskundigen worden toevertrouwd, 
za l di t Comité alle voorstellen kunnen doen, 
welke dienstig schijnen om de beginselen en 
regelingen in het Verdrag neergelegd inzake 
de daarin bedoelde soorten sta tistieken te ver
beteren of uit te breiden. Ook zal het voor
ste ll en kunnen doen betreffende andere g roe
pen statistieken va n soortgel ijken aard, waar
voor het wenschelijk en mogelijk schijnt; de in
ternationa le eenvormigheid te verzekeren . H et 
zal alle dezelfde doeleinden beoogende voo r
ste ll en onde rzoeken , welke door de R egeer ing 
van een der Hooge Verdrags luitende Partijen 
e ,· aan zu ll en kunnen worden voorgelegd . 

H et Com ité zal geen voorste ll en doen be
treffende statistieken met betrekking tot open
bare of particuliere f ina nc iën ( openbare 
schuld, inkomsten en u itgaven, bankwezen , 
de geldmarkt, de effectenbeurs, enz.). H et zal , 
zonder tevore n met de bevoegde internationale 
instellingen en organisaties tot overeenstem
ming te zijn gekomen, geen voorstell en doen 
betreffende statistieken met betrekking tot den 
landbouw, den arbeid of het vervoer. 

3. D en Raad van den Volkenbond wordt 
ve rzocht, indien te eeniger tijd minstens de 

hel ft van de Leden van den Vülkenbond en 
van de Staten n iet -Leden, namens wie be
krachtig ingsoorkonden of oorkonden van toe
t reding zijn nedergelegd, daartoe den wensch 
te kennen geeft, een Conferentie bijeen te 
roepen tene inde dit Verdrag te herzi en en, 
indien daa rtoe aan leiding is, uit te breiden. 

Art. 9. D e Hooge Verdragslui tende Par
t ij en komen overeen, dat haar statistische di en
sten de dom· deze overeenkomstig de bepa lin
gen van dit Verdrag samengeste lde en gepu
bliceerde statistische overzichten rechtstreeks 
zullen uitwisselen. 

Art. 10. Indien een geschil rijst tusschen 
twee of meer H ooge Verclrngs luite ncle Par
t ijen omtrent de uitlegging of de toepass ing 
van de bepalingen van d it Verdrag en indien 
dat geschil noch rechtstree ks tusschen de par
t ijen noch door van eeni g ander middel ter 
bereik ing van overeenstemming gebruik te 
maken kan worden geregeld. zullen de par
t ij en met wederzijdsch goedvinden het geschil 
ter minnelijke schikking kunnen voorl eggen 
aan het in art. 8 bedoelde Comité van D es
kundigen. 

In dat geva l zal het Com ité de partij en 
kunnen uitnoocl igen het mondel ing of schr if
telijk haar opmerkingen voor te leggen en zal 
het omtrent het geschilpunt advies uitbrengen. 

Art. ll. Ieder der H ooge Verdragslui tende 
Partijen kan op het oogenbl ik van onder tee
kening, van bekrachtiging of van toetredtng 
verklaren , dat zij door de aanvaa rding van 
dit Verdrag geenerlei verbinten is op zich 
neemt ten aanz ien van a ll e of eeni ge ha rnr 
koloniën, protectoraten, overzeesche gewesten 
of geb ieden, welke onder haar suzere initeit of 
mandaat zij n geplaatst; in dit geval za l clt t 
Verdrag n iet van toepassing zij n op de in een 
dergelijke verk lar ing bedoelde _gebieden ... 

Ieder der Hooge Verdrags luitende Pa1t1ien 
za l later aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond kunnen kennis geven. dat zij dit 
Verdrag van toepassing wenscht te ve rkla ren 
op all e of eenige hare r geb ieden , genoemd in 
de in het vor ige lid bedoelde verklaring. In 
dit geval zal het Verdrag van toepassin&" zijn 
o p de in de kennisgeving genoemde gebieden 
een jaar na de ontvangst daarva n door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Evenzoo kan ieder der H ooge Verdrags lu i
tende P artijen te a llen t ijde na a floop va n 
het in art. 16 genoemde t ijdperk van vijf jaar 
verklaren, dat zij wenscht, dat dit Verdrag 
za l ophouden van toepass ing te zijn op a ll e of 
eenige ha rer koloniën, protectoraten, over
zeesche gewesten of gebieden, we lke onder 
haa r suzerein iteit of mandaat zijn gepl aatst; 
in di t geva l za l het Ve ,·clrag ophouden van 
toepassing te zijn op de in een derge lijke ver
klaring bedoelde gebieden zes maanden na de 
ontvangst van deze verklaring door den Secre
t.u-is-Generaal van den Volkenbond . 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal aan a ll e L eden van den Vol ken bond en 
aan de in art . 12 bedoelde Staten niet-Leden 
medecleeli ng doen va n de krachtens dit a rtikel 
ontvangen verklaringen en opzeggingen. 

Art. 12. Di t Verdrag, waarvan de Fran
sche en de Engelsche tekst be ide al s authen
tiek zull en geleien, zal de clagteekening dra-
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gen van heden ; het za l tot dertig September 
negentienhonderd negen en twintig kunnen 
worden 011derteekend namens ieder Lid van 
den Volkenbond en namens iederen Staat niet
Lid, die op de Conferentie van Genève ver
tegenwoord igd was of aan wien de Volken
bondsraad te dien einde een exemplaar van 
dit Ver drag zal hebben doen toe komen. 

Dit Verdrag zal worden bekrachtigd . De 
bekrachtigingsoorkonden zullen wo rden toe
gezonden aan den Secretaris-Generaal va n den 
Vol ken bond, die van de ontvangst daarvan 
kenn is zal geven aan a lle Leden van den 
Bond en aan de in het vorige lid bedoelde 
Staten niet-Leden . 

Art. 13. Van den eersten October negen
tienhonderd negen en twintig af zal toetred ing 
tot di t Verdrag kunnen geschieden namens 
ieder Lid van den Volkenbond of iederen in 
art. 12 bedoelden Staat niet-Lid. 

De oorkonden van toetreding zullen worden 
toegezonden aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die van de ontvangst daar
van kennis za l geven aan alle Leden van den 
Bond en aan de in art. 12 bedoelde Staten 
niet-L eden. 

Art. 14. Dit Verdrag zal in werking treden 
op den negentigsten dag na de ontvangst door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
van bekrachtigingen of toetred ingen namens 
minstens tien L eden van den Volkenbond of 
Staten niet-Leden. 

Art. 15. Bekrachtigingen of toetredingen, 
ingekomen na de inwerkingtreding van het 
Verdrag overeenkomstig art. 14, zull en vari 
kracht worden negentig dagen na den datum, 
waarop zij door den Secretar is-Generaal van 
den Volkenbond zijn ontvangen. 

Art. 16. N a verloop van een termijn van 
vijf jaren, te rekenen van den datum af, 
waa rop dit Verdrag overeen komstig art. 14 
zal zijn in werking getreden, zal het kunnen 
worden opgezegd door een schriftelijke ver 
klaring neder te leggen bij den Secreta ri s
Generaal van den Volkenbond . De opzegging 
zal van kracht worden zes maanden, nadat zij 
door den Secretaris-Generaal zal zij n ontvan
gen, en zal alleen gevolg hebben ten opzichte 
van het Lid van den Volkenbond of den Staat 
niet-Lid, namens wien zij za l zijn geschied. 

De Secretaris-Generaal zal van de opzegging 
kennis geven aan a lle L eden van den Bond 
en aan de in a.rt. 12 bedoelde Staten niet 
Leden. 

Indien ten gevolge van gelijktijdige of ach
tereenvolgende opzeggingen het aantal van 
de Leden en Staten niet-Leden van den Bond, 
door de bepalingen van dit Verdrag gebonden, 
tot minder dan ti en wordt teruggebracht, zal 
het Verdrag ophouden van kracht te zijn. 

Art. 17. De H ooge Verdragsluitende P ar
tijen verklaren de voorbehouden op de toepas
sing van dit Verdrag te aanvaarden zooal s 
deze gemaakt zijn in het bij het Verdrag be
hoorende Protoco l en ten opzichte van de 
daa rin met name genoemde la nden . 

De R egeeringen van landen, die bereid zijn 
tot het Verdrag toe te treden krachtens art. 
13, doch die het recht verlangen voorbehouden 
te maken ten opzich te van de toepassing van 
het Verdrag, zullen daarvan den Secretaris-

Generaal van den Vo lkenbond kennis kunnen 
geven. Deze zal di e voorbehouden onmiddel
lijk mededeelen aan de R egeeringen van alle 
landen, namens wie bekrachtigingsoorkonden 
of oorkonden van toetreding zullen zijn neder-· 
gelegd , met de vraag of zij bezwaren daar
tegen hebben. Indi en binnen zes maanden na 
den datum der mededeeling van den Secretaris. 
Generaal door geen enkel land bezwaren zijn 
geuit, za l het desbetl'effende voorbehoud be
schouwd worden te zij n aanvaard. 

Art. 18. Di t Verdrag zal door den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond worden 
geregistree rd op den dag, waarop het in wer 
king treedt. 

Ten blijke waarvau bovengenoemde gevol 
machtigden dit Verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan te Genève, den veertienden Decem
ber negenti enhonderd acht en twintig, in een 
enkel exemplaar, dat za l blijven berusten in 
het archief van het Secreta riaat van den 
Volkenbond en waarvan eensluidend gewaar
merkte afsch r iften zullen worden afgegeven 
aan a lle L eden van den Volkenbond en aan 
de in a rt. 12 bedoel de Staten niet-Leden. 

Duitschland : 

Oostenrijk : 

B elgië : 

vVageman 
Dr. Platzer 
W . Breisky 
Dr. Rothe 
R iemer 

Overeenkomstig art. 11 van het Verdrag 
verklaart de Belg ische Afvaardiging namens 
haar R egeering ten aanzien van de kolonie 
Belgisch-Congo de verplichtingen, welke uit 
de bepali ngen van dit Verdrag voortvloeien, 
niet te kunnen aanvaarden. 

V ereenigde Staten 
A. Julin 
van Bmzilië : 
J . A. B arboza-Ca.rne iro 
A . Cavalcanti Albuquerque 

de Gusmao 
Gr·oot-Br·itannië en Noord-! erland : 

a lsmede de deelen van het Bri tsche Rij k, 
di e niet a fzonderlijk Lid van den Volkenbond 
ZIJ ll. 

Ik ver ki aar, dat m ijn onderteekening geen 
van Zijner Britsche lVIajeste it's koloniën, pro
tectoraten of gebieden onder suzereinite it of 
mandaat betreft. 

S. Chapman 
Unie van Zuid-A/1-ika : 

D an. J. de Villiers 
l e·rsche Vrijstaat : Sean Lester 
B ulgarije: D. Michaykoff 
Deneniar·ken : 

Overeenkomstig art. 11 wordt Groenland 
uitgezonderd van de bepalingen van dit Ver
drag. 

Bovendien neemt de Deensche Regeering 
met de aanvaarding van dit Verdrag geenerlei 
ver pi ichting op zich voor wat de statist ieken 
met betrnkking tot de Faroer Eil anden betreft. 

Adolph J ensen 
Vrij e Stad Dantzig: 

E. Szturm de Sztrem 
Dr. Martin Funk 
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Egypte: 

Estland: 

Finland: 

l'ranlcrijk: 

James I. Graig 
Henein E. Henein 
a,d reje,·endu,n 
Albert Pullerits 

Rudolf Holsti 
Martti Kovero 
Werner Lindgren 

Op het oogenblik van onderteekening van 
dit Verdrag verklaart Frankrijk, dat het door 
zij11 aanvaarding geenerlei verplichting op 
zich neemt ten aanzien van zijn koloniën, pro
tectoraten en gebieden, welke onder zijn su
zereiniteit of mandaat zijn geplaatst. 

G,-iekenl,and: 

Hongarije: 

I talië: 

M. Huber 
Gayou 

D. Bikelas ad ,·e/erendu,n 

Jules de Könkoly-Thege 

Door de aanvaarding van dit Verdrag 
neemt Italië geenerlei verbinteni op zich ten 
aanzien van zijn koloniën, protectoraten en 
andere in art. 11 eerste lid genoemde ge
bi den. 

Corrado Gini 
Japan: 

Krachten art. 11 van dit Verdrag verklaart 
de Japansche Regeering, dat haar aanvaar
ding van dit Verdrag zich niet uit.st1"0kt tot 
haar hierna genoemde gebieden: Chosen, 
Taiwan, Karajuto, het pachtgebied Kwantung 
en de gebieden onder Japansch mandaat. 

Letland: 

Luxemburg: 

lto 
a,d reje,·endu,n 
Charles Duzman 
Ch . Vermaire 

Noorwegen: Gunnar J ahn 
Nederland: 

Door zijn aanvaarding van dit Verdrag 
neemt Nederland geenerlei verplichting op 
zich ten aanzien van Nederlandsch-Indië, Su
riname en uraçao. 

H. W . Methorst 
L. P. de Bussy 

P olen: E. Szturm de Sztrem 
Po1·tugal. : 

Overeenkomstig de bepalingen van art. 11 
verklaart de Portugeesche Afvaardiging na
mens haar Regeering, dat dit Verdrag niet 
van toepassing is op de Portugeesche koloniën. 

F. de Calheiros e Men zes 
CasimiroAntonio Chambica 

da Fonseca 
lloe1nenië : C. Antoniade 
Koninkrijk der Serven, 
Croaten en Slovenen: 

Zweden: 
Zwitserland: 

Const. Fotitch 
Dr. Max Birkovitch 
Lazare M. Kostitch 
K. I. Westman 
W. Stucki 
J. Lorenz 
K. Acklin 

T sjechoslowakije: Dr. Jos Mráz 
Dr. Josef Ryba 
Cyril Horácek. 

PROTOCOL. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
het Verdrag, den datum dragende van heden, 
verklaren de gevolmachtigde ondergeteeken
den, dat zij inzake de verschillende bepalin
gen van het Verdrag de uitlegging aanvaar
den, uiteengezet in het eerste deel van dit 
Protocol, en dat zij eveneens de krachtens ar
tikel 17 van dit Verdrag gemaakte voorbe
houden aanvaarden, voorkomende in het 
tweede deel van dit Protocol. 

DEEL I. 
Overeengekomen wordt: 
1 °. dat geen enkele bepaling van dit Ver

drag zal worden uitgelegd al de bevoegdheid 
van het Internationale Landbouwinstituut te 
beperken of aan te tasten; 

2°. dat geen enkele bepaling van dit Ver
drag de verplichting oplegt cijfers samen te 
stellen en te pub! iceeren, welke zouden leiden 
tot openbaarmaking van gegevens met be
trekking tot eenige particuliere inrichting; 

3°. dat elke der Hooge Verdragsluitende 
Partijen in geval van overmacht of bij ern
stige gebeurtenissen, we lke de veiligheid van 
den Staat bedreigen, bij uitwndering gedu
rende een zoo kort mogelijk tijdperk en in 
de mate, waarin de omstandigheden dit nood
zakelij k maken, de toepassing van de bepa
lingen van dit Verdrag zal kunnen opschor
ten; 

4°. dat de bepalingen van art. 2-I a niet 
vereischen, dat de hoeveelheden voor bijzon
dere soorten goederen worden aangegeven, 
wanneer dit uit tatistisch oogpunt geenerlei 
practisch nut oplevert; 

5°. dat in de maandelijksche overzichten, 
samen te stellen krachtens art. 2-I a: 

a. de opsomming der artikelen en de in
lichtingen, welke daarmede verband houden, 
in verkorten vorm kunnen worden gegeven; 

b. de inlichtingen in de gevallen, waarin 
de buitenlandsche handel van een land van 
betrekkelijk weinig beteekenis is, in den vorm 
van een kort overzicht kunnen worden ver
strekt; 

6°. dat de voorstellen van het Internatio
nale Landbouwinstituut, bedoeld in paragraaf 
A van art. 2-III, degene zijn, welke in de 
Negende Algemeene Vergadering van het In
stituut zijn aangenomen en welke ter docu
mentatie zijn weergegeven in Bijlage VI, en 
dat, in geval de Algemeene Vergadering van 
het Internationale Landbouwinstituut deze 
voorstellen mocht wijzigen, de Hooge Verdrag
sluitend Partijen de bevoegdheid zull en heb
ben deze wijzigingen over te nemen; 

7°. dat de bepalingen der paragrafen B en 
0 van art. 2-V niet zoo be chouwd moeten 
worden, dat zij voor kleine ondernemingen het 
gebruik maken van schattingen uitsluiten; 

8°. dat de bepalingen der paragrafen B en 
C van art. 2-V de Hooge Verdragsluitende 
Partijen verplichten om, zooveel als in haar 
vermogen is, representatieve gegevens te ver
strekken, maar dat het niettemin in een land, 
waar de nijverheid weinig ontwikkeld is, on
mogelijk kan zijn uitgewerkte tatistieken te 
geven; 
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9° . dat in landen, waa r in verband met 
plaatsel ijke omstandigheden zooals de uitge
strektheid van het grondgebied, het verspreide 
karakter der bedrijven en den a fstand, welke 
deze bedrijven van de markten scheidt, de 
samenstelling van maandelijksche indexcijfers 
van de groothandelsprijzen p ractisch niet mo
gelijk is, de driemaandelijksche publicatie der 
betrokken indexcij fers beschouwd zal worden 
a l s te beantwoorden u.an de voorschriften van 
art. 2- VI. 

DEEL II. 

De hiernnder aangegeven voorbehouden wor
den aanvaard: 

1°. Artikel 2- III B. 
Turkije: De in deze paragraaf bedoelde 

overzichten zullen door Tur kije worden samen
gesteld en gepubliceerd met zoo kort moge
lijke tusschenpoozen, zonder dat de verplich
ting voor jaarlijk che samenstelling geldt. 

Unie van Zuid-Afrika: De overzichten zul
len geen inlicht ingen bevatten betreffende de 
bebouwde oppervlakte van de boerderij en der 
naturellen en in voor de naturellen gereser
veerde gebieden, locaties en zendingsstations. 

2°. Artikel 2-III E . 
Brazilië: Deze bepalingen zullen niet toe

JJasselijk zijn op Brazilië. 

3° . Artikel 2- IV, paragraaf 2, a. 
Japan: De keuze der ertsen zal worden 

overgelaten aan het oordeel der J apansche 
Regeering. 

4°. Artikel 2- V B , C. 
Vrij e Stad Dantzig, Griekenland, P ortugal, 

1.'urkije : De in deze paragrafen bedoelde over. 
zichten zullen niet verplicht zijn. 

5° Artikel 2-VI. 
Portugal: Maandelijksche publicat ie van in

,dexcij fers zal in de naaste toekomst niet ver
pi icht zijn. 

6°. Artikel 3-lid 2. 
Japan, M exico , Turkije: Dit lid zal niet 

beschouwd worden a ls een verplichting, maar 
a ls een aan bevel ing. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
,onder dit P rotocol hun handteekening hebben 
geplaatst. 

Gedaan te Genève den veertienden Decem
ber negentien honderd acht en twintig, in een 
enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd 
in het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond, en waarvan eensluidend gewaar
merkte afschriften zullen worden toegezonden 
aan alle Leden van den Volkenbond en aan 
a ll e ter Conferentie vertegenwoord igde Staten 
niet-Leden. 

Duitschland: Wageman 
Dr. P latzer 

,Oostenrijk: W. Breisky 
Dr. Rothe 
Riemer 

Belgii!: A. Julin 
L. & S. 1932. 

V ereenigde Staten van Brazilië: 
J . A. Barboza-Carneiro 
A. Cavalcanti Albuquerque 

de Gusmao 
Groot-Britannië en Noord-[ erland : 

alsmede de deelen van het Bri tsche Rijk, 
die niet a fzonderlijk Lid van den Volkenbond 
zijn. 

S. Chapman 
Unie van Zuid-A/1ika: 

Dan. J . de Villiers 
I crsche V1-ijstaat: Sean Les ter 
Bulgarije : D. Michaykoff 
Denemarken: Adolph J ensen 
Vrije Stad Dantzig: 

Egypte : 

Estland: 

Finland: 

Frankrijk: 

Griekenland : 
H ongarije: 
Italië: 
Japan: 
L etland: 

Luxemburg: 
Noorwegen: 
N ederland: 

P ol en: 
P ortugal: 

E. Szturm de Sztrem 
D r. Martin Funk 
J ames I. Graig 
Henein E. Henein 
ad ref erendum 
Albert Pull erits 
Rudolf Holsti 
M artti Kovero 
Werner Lindgren 
M. Huber 
Gayon 
D . Bikelas 
Jules de Könkoly- Thege 
Corrado Gini 
Ito 
ad refe1·endurn 
Charles Duzmans 
Ch. Vermaire 
Gunnar J ahn 
H . W. Methorst 
L. P. de Bussy 
E. Szturm de Sztrem 
F . de Calhe iros e Menezes 
CasimiroAntonio Chambica 

da Fonseca 
R oemenië: C. Anton iade 
Koninkrijk der S e1·ven, 
Croaten en Slovenen: 

Z weden: 
Zwitserland: 

Const. Fotitch 
Dr. Max Birkovitch 
L azare M. Kostitch 
K . I . Westman 
W. Stucki 
J. Lorenz 
K . Acklin 

Tsjechoslowakije: Dr. J os Mráz 
Dr. Josef Ryba 
Cyril Horácek. 

BIJLAGE I. 

STATISTIEKEN VAN DEN BUITEN
LANDSCHEN HANDEL. 

(Zie artikel 3. ) 

DEEL I . 

I. De statistieken van den buitenlandschen 
handel zull en worden samengesteld volgens een 
van de twee hieronder aangeduide methoden: 

37 
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a. Wanneer overzichten van den speciaal
handel ( invoer in en uitvoer uit het vrije 
verkeer) worden samengesteld al dan niet met 
overzichten van den alge1neenen handel (al
gemeenen invoer en algenieenen uitvoer): 

De invoer in het vrije verkeer zal alle goe
dei-en omvatten, aangegeven voor binnen
landsch verbruik in het gebied, waarop de 
statistieken betrekking hebben, al mede de 
goederen, aangegeven (op de gewone voor
waarden ge ldig bij bewerkingsverkeer, w.o. 
herstellingsverkeer te begrijpen) voor verwer
king, herstelling of bewerking. Overpakking, 
sorteering en menging worden niet als ver
w rking of bewerking beschouwd. 

De uitvoer uit het vrije verkeer zal alle uit
gevoerde goederen omvatten, welke voortge
bra ht zijn binnen het statistisch gebied van 
het land of genationaliseerd zijn. 

Onder genationaliseerde goederen moeten 
worden verstaan de ingevoerde goederen, welke 
ter vrije besch ikking van de importeurs zijn 
gesteld na eventueele betaling van de rechten, 
waaraan zij onderworpen zijn, alsmede de in
gevoerde go deren, welke de verwerking, her
te lling of bewerking hebben ondergaan, waar-

voor zij tijdelijk vrij van rechten waren toe
gelaten. 

In den invoer in en den uitvoer uit het 
n-ije verkeer mag niets worden begrep n van 
den doorvoer, als bedoeld in paragraaf V, 3°., 
hie rnnder. 

De algemeene handel omvat: wat den in
voer betreft, a lle wat aangekomen i uit ge
bieden, niet behoorende tot het statistisch ge
bied ; wat den uitvoer betreft, alles wat het 
statistisch gebied verlaat met een buitenland
sche bestemming. Uitgezonderd zijn echter de 
goederen in directen doorvoer, alsmede die, 
welke onder douanecontrole in de havens 
slechts overgeladen worden. 

In afzonderlij ke tabellen zullen worden aan
gegeven met vermelding van de landen: 1°. 
de indi recte, en 2°. de directe doorvoer (met 
inbegrip van de overladingen). De hoev el
heden dezer goederen zullen worden uitge
drukt in bruto-gewicht ; indien dit niet mo
gelijk is, mag elke andere maatstaf worden 
gebruikt, met inbegrip van de waarde, mits 
de gevolgde methode in de overzichten wordt 
aangegeven. 

Wanneer afzonderlijke tabellen voor het be
werkingsverkeer worden samengesteld, m~~ 
de waarde van iedere soort goederen ( hetz1J 
oorspronkel ijke waarde hetzij oorspronkelijke 
waarde pi us toegevoegde waarde : arbeid en 
materi aa l) bij invoer en bij ui tvoer worden 
aangegeven . 

b. Wannee1· (le overzichten van den invoer 
uitsfoitend den globaal handet bet1·e jjen, en 
ook de wederuitvoer der ingevoerde go ederen 
wo,·dt aangegeven : 

De globale invoer komt overeen met de 
definitie, welke in paragraaf a hierboven is 
gegeven van den algemeenen invoer. .. 

Uitvoer en wederuitvoer zullen afzonderhJk 
worden aangegeven. 

Al Ie go deren, verzonden uit het statistisch 
geb i cl, vallen onder den uitvoer: nl. zoowel 
1 °. die, welke er zijn voortgebracht, als 2° 
de ingevoerde goederen, welke er een ve1·wer-

king, herstelling of bewerking hebben onder
gaan. 

Onder wederuitvoer vallen alle goederen, 
ingevoerd in het statistisch gebied (met uit
zondering van den directen doorvoer en van 
de goederen, welke onder douanecontrole in 
de havens worden overgeladen) en later weder 
uitgevoerd zonder een bewerking te hebben 
ondergaan. 

Overpakking, sorte ring en menging worden 
niet als verwerking of bewerking beschouwd. 

De directe doorvoer (met inbegrip der over
ladingen) zal in afzonderlijke overzichten wor
den vermeld op de wijze in paragraaf a hier
boven bepaald. 

W anneer afzonderlijke tabellen voor het be
werkingsverkeer worden amengesteld, moet 
de waarde van elke soort goederen worden 
aangegeven op de wijze in paragraaf a hier
boven bepaald. 

IL H et systeem van " aangegeven waar
den", dat zijn de waarden gedeclareerd door 
de importeurs en de exporteurs (of hun be
hoorlijk gemachtigde agenten), moet worden 
gehandhaafd of ingesteld voor iedere afzon
derlijke zending. Voorts zu ll en, ten einde 
nauwkeurigheid in de statistieken van den 
bui tenl andschen handel te verkrijgen, deze 
waarden geverifieerd en systematisch gecon
troleerd worden. 

III. a. Voor dit doel zal worden genomen 
de waarde aan de grens (land- of zeegrens), 
cl. w. z. voor den invoer de waarde op de 
plaats van verzending, vermeerderd met de 
ve,·voer- en verzekeringsko ten van die plaats 
af tot de g rens van het land van invoer, en 
voor den uitvoer de waarde franco boord of 
wagon aan de gren van het land van uit
voer. 

Bij den invoer zijn de invoerrechten, bin
nen landsche belastingen en dergelijke door 
het land van invoer geheven lasten, n iet in de 
waarde begrepen . Bij den uitvoer zijn de uit
YOerrechten in de waarde begrepen, alsook de 
binnenlandsche belastingen en dergelijke door 
het land van uitvoer geheven lasten, voor 
zoover deze op de uitgevoerde goederen blij
ven rusten. 

b. Wanneer een land belasting ad valorem, 
heft van de in- en uitgevoerde goederen, kan 
de waarde, berekend voor de vaststelling van 
deze hela ting in overeenstemming met de 
methoden voorgeschreven in de belastingwet
geving van het land, genomen worden voor 
de statistieken van in. en uitvoer, zelfs wan
neer zij ver chilt van de waarde in paragraaf 
a hierboven omschreven. Evenzoo kan de 
waarde, berekend volgens dezelfde methoden, 
gebruikt worden voor de goederen, wel ke vrij 
van rechten of aan specifieke rechten onder
worpen zijn. De landen, welke een dergelijk 
systeem toepassen, moeten in hun statistieken 
duidelijk de methode, gevolgd voor de bere
kening der waarde, aangeven en minstens eens 
per jaar een, zoo mogelijk gedetai lleerde, 
schatting geven van de waarde, berekend vol
gens de beginselen in paragraaf a hierboven 
uiteengezet. 

IV. De maatstaf of maatstaven - gewicht, 
lengte, oppervlakte, inhoud, enz. - gebruikt 
om de hoeveelheid van elke goederensoort 
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weer te geven - moeten nauwkeurig worden 
omschreven. 

Wanneer de hoeveelheid is uitgedrukt in 
een of meer andere maatstaven dan het ge
wicht, zullen de jaarstatistieken het geschatte 
gemiddelde gewicht van iederen maatstaf of 
ieder veelvoud van maatstaven moeten aan
geven. 

Wat het gewicht betreft, moeten nauwkeu
r ige omschrijvingen worden gege'\fen van uit
drukkingen als "bruto-gewicht", ,,netto-ge
wicht", ,,wettelijk netto-gewicht", waarbij re
kening gehouden moet worden met de verschil
lende beteekenissen, welke dezelfde uitdruk
king kan !)ebben naar gelang van de gcede
rnnsoorten, waarop zij wordt toegepast. 

V. 1 °. Onder het statistisch gebied van 
een land moet worden verstaan het geheele 
douanegebied, alle entrepots en opslagplaatsen 
van de douane of onder douanetoezicht, al • 
mede alle vrijhavens en vrije zones, welke tot 
het land behooren. 

Z0
• Wanneer twee of meer landen een tol

unie hebben gesloten, en handelsstatistieken 
betreffende de geheele unie worden gepubl i
ceerd, mag als statistisch gebied genomen wor. 
den het vereenigd gebied van alle landen, 
welke tot de unie behooren. 

Deze bepalingen beletten den landen niet 
afzonderlijke statistieken te publiceeren voor 
niet-aangrenzende deelen van hun statistische 
gebieden in plaats van statistieken voor het 
geheele douanegebied, indien dit bestaat uit 
niet aan elkaar grenzende gebieden. 

3°. Onder doorvoer zal worden verstaan het 
totaal van allen directen en indirecten door
voer als hierna omschreven. 

De directe doorvoer zal alle goederen om
vatten, welke in het statistisch gebied, zooals 
dat hierboven omschreven is, worden doorge,. 
voerd, met geen ander doel dan om vervoerd 
te worden, zonder dat zij ter vrije beschikking 
van de importeurs gesteld of in entrepót op
geslagen worden . 

De indirecte doorvoer zal alle van buiten 
het statistisch gebied van het land gelegen 
gebieden afkomstige goederen omvatten, welke 
zijn opgeslagen in gewone of fictieve entre
pots of opslagplaatsen, gelegen binnen het 
statistisch gebied als hierboven omschreven, 
en welke later daaruit weder worden uitge
voerd, zonder dat zij ter vrije beschikking van 
de importeurs zijn gesteld en zonder dat zij 
een andere verwerking, herstelling of bewer
king hebben ondergaan dan overpakking, sor
teering of menging. 

VI. De statistische gebieden in de handels
statisti eken, waarin volgens dit Verdrag ver
melding van landen voorgeschreven is, zu llen 
moeten overeenkomen met de lij st, welke deel 
U van deze Bijlage uitmaakt. 

Elke d r Hooge Verdragsluitende Partijen 
kan te allen tijde den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond verzoeken de noodige maat
regelen te treffen om deel II van deze Bij
lage te wijzigen in verband met veranderin
gen, welke mochten zijn voorgekomen. 

Het . in art. 8 van het Verdrag bedoelde 
Comité van Deskundigen zal zoo spoedig mo
gelijk na zijn instelling een minimumlijst vast. 
5tellen van de afzonderlijke of samengevoegde 

statistische gebieden, welke in de statistieken 
van den buitenlandschen handel moet worden 
gevolgd voor de vermelding van de landen. 
Echter kunnen een of meer posten van deze 
minimum-lijst geheel of gedeeltelijk worden 
vervangen door . de overeenkomstige posten, 
die in deel II van deze Bijlage voorkomen. 

In de statistische tabellen, welke voor de 
verschi ll ende soorten goederen de landen aan
w ijzen, waarmede handel is gedl'even, kunnen 
de landen, met welke die handel van weinig 
beteekenis is, worden samengevat onder het 
hoofd "Andere landen", wnder nadere ver
melding. 

De goede1·en, verzonden met optie-cognosse
ment of "voor order", zullen afzonderlijk wor
den aangegeven als geconsigneerd "voor or
der'' . 

VII. Met het oog op het bijzondere belang 
van nauwkeurige monetaire statistieken zullen 
afzonderlijke tabellen worden samengesteld, 
welke naar de waarde en naar het gewicht 
den invoer en den uitvoer aangeven van: 1°. 
gemunt goud, 2° . goud in baren (in den vorm, 
welke in de bankreglementen is toegelaten) , 
en 3°. goud in anderen vonn. 

VIII. Voor landen, waarvoor de handel in 
bunkerbrandstof van belang is, zullen over
zichten worden samengesteld, welke de ge
schatte of werkelijke hoeveelheid (en zoo mo
gelijk de waarde) aangeven van bunkerkolen 
en andere bunkerbrandstof, geleverd in de 
havens van het betrokken land voor eigen 
gebruik aan boord van de schepen in buiten
landsche handelsvaart. De gegevens voor na
t ionale en vreemde schepen zullen zoo moge
lijk afzonderlijk worden aangeduid. De uitvoer 
van bunkerbrandstof uit andere dan zeehavens 
zal slechts worden aangegeven voor zoover 
deze van belang is. 

IX. De overzichten van den buitenlandschen 
handel krachtens dit Verdrag samen te stellen: 

1 °. zullen niet omvatten: 
a. wat den uitvoer betreft, de provisie voor 

nationale schepen; 
b. wat den invoer betreft, de aangebrachte 

visch, welke door het land, waar zij gelost 
wordt, als nationale productie beschouwd 
wordt· 

Z0
• 'behoeven niet te omvatten: 

a. den tijdelijken of definitieven in- en 
uitvoer van alle goederen, welke niet het 
voorwerp eener handelstransactie uitmaken; 

b. wat den uitvoer betreft, de provisie voor 
buitenlandsche schepen; 

c. de goederen ingevoerd of uitgevoerd in 
zoo ger inge hoeveelheden, dat zij geacht moe
ten worden van geen belang te zijn ten op
zichte van den totalen handel in deze goede
ren. 

X. De overzichten van den buitenlandschen 
handel, krachtens dit Verdrag samen te stel
len, zullen loopen ove1· het kalenderjaar (1 
Januari-31 December) en de kalendermaand. 

Ieder land, waarop dit Verdrag van toe
passing is, kan bovendien een statistisch jaar 
handhaven, dat afwijkt van het kalenderjaar. 
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DEEL III. 

i. De statistische tabellen, bedoeld in het 
t1~ee<le lid van art. 3 van dit Verdrag en 
hierna vermeld, zullen worden samengesteld 
over een tijdperk van twaalf achtereenvolgen
de maanden. 

2. Zij zullen een aantal artikelen omvatten, 
welke deel uitmaken van den invoer en den 
uitvoer van het gebied, waarvoor zij zijn sa
mengesteld. De betrokken Hooge Verdragslui
tende Partij zal zelf de artikelen aanwijzen. 

3. De tabellen met betrekking tot den in
voer zullen ten einde vergelijking mogelijk te 
tnu ken voor e lk die1· artikelen aangeven: 

a. de landen van oorsprong of van voort
brenging; 

IJ. de landen van consignatie ·of van her
komst; 

,._ de landen van aankoop. 
4. De tabellen met betrekking tot den uit

voer zullen ten einde vergelijking mogelijk te 
maken voor elk dier artikelen aangeven: 

a. de landen van verbruik; 
b. de landen van consignatie of van be

stemming; 
r. de landen van verkoop. 
5. De volgende uitdmkkinl!"en der paragra

fen 3 en 4 zullen respectievelijk worden opge
vat in den hierna omschreven zin: 

Onder "land van oorsprong of van voort
brenging" zal verstaan worden, indien het 
natuurproducten betreft, . het land, waar zij 
zijn voortgebracht. en, indien het gefabriceer
de goederen betreft, het land, waar zij in den 
staat werden gebracht, waarin zij zich bevon
den bij den invoer in het land van invoer, met 
dien verstande, dat overpakken, sorteeren en 
mengen niet als verwerken worden beschouwd; 

Onder " land van consignatie of van her
komst" zal verstaan worden het land, van
waar de goederen oorspronkel ijk verzonden 
zijn met bestemming naar het land van in
vöer, met of zonder overlading ondenveg, 
doch zonder dat zij het voonv.erp eener h an
delstransactie zijn geweest in eventueel tus
schenp;elegen landen; 

Onder "land van aankoop" zal verstaan 
worden het land, waar de verkooper der goe
deren zijn zaken drijft; 

Onder " land van verbruik" zal verstaan 
worden het land, waar de goederen gebruikt 
zull en worden voor het doel, waarvoor zij ge
maakt zijn, of waar zij een venverking, her
stell ing of bewerking moeten ondergaan, met 
dien verstande, dat onder overpakken, sortee
ren en mengen geen venverken of bewerken 
wordt verstaan; 

Onder " land van consignatie of van bestem
ming" zal verstaan worden het land, waar
heen de goederen werkelijk verzonden worden, 
met of zonder overlading onderweg, doch zon
der dat zij het voonverp eener handelstransac
tie geweest zijn in eventueel tusschengelegen 
landen; 

Onder " land van verkoop" zal verstaan wor
<len het land, waar de kooper der goederen 
zij n zaken drijft. 

6. Het in paragraaf 1 h ierboven bedoelde 
tijdperk van twaalf maanden zal voor elk land 
aanvangen uiterlijk op den eersten Januari 

volgend op den datum, waarop het . Verdrag 
voor het betrokken land in werking treedt. 

7. Zoo spoedig mogelijk na afloop van het 
in de vorige paragraaf bedoelde tijdperk van 
twaalf ma~nden zulle':'_ de betrokken Hooge 
Verdragsluitende Part1Jen aan het in a rt. 8 
bedoelde Comité van Deskundigen een r ap
port doen toekomen, waarin voor elk der ge
volgde methoden van classif ióatie, bedoeld in 
de paragrafen 3 en 4, de voor- en nadeelen 
worden genoemd, welke tijden de toepassing 
aan den dag traden. 

8. Het Comité van Deskundigen zal binnen 
drie maanden, nadat het rapporten heeft ont
vangen van de helft der landen, ;voor welke 
op dat oogenblik het Verdrag in werking is, 
een advies uitbrengen met betrekking tot de 
resultaten van het onderzoek dier rapporten. 
Dit advies zal aan de Regeeringen der Hooge 
Verdragsluitende Partijen worden toegezonden 
met het oog op een aanvullende overeenkomst. 

BIJLA.GE II. 

STATISTIEK DER VISSCHERIJEN. 

{Zie artikel 4.) 

De statistiek der visscherijen moet aangeven: 
1 °. de hoeveelheid en de waarde van a lle 

zeevisscherij-producten {met inbegrip van a lle 
soorten schaaldieren, weekd ieren en schelp
dieren), rechtstreeks in het land aangevoerd , 
met onderscheiding naar de voornaamste visch
soorten en de nationaliteit der vaartuigen, 
waarmede zij aangevoerd zijn ; de overzichten 
zullen, voor zoover dit mogelijk is, ook de 
vangsten in de binnenwateren omvatten ; 

2°. de hoeveelhei d en de waarde van bo
vengenoemde visscherij-producten, welke uit 
andere landen zijn ingevoerd en welke naar 
andere landen werden uitgevoerd; 

3°. zoo mogelijk de hoeveelheid van de 
voornaamste visscherij-producten, welke in het 
land bewerkt worden; 

4°. voor zoover dit mogelijk is, de hoeveel
heid visch door nationale vaartuigen gevan
gen, onversch ill ig waar aangevoerd, en de 
hoeveelheid van de verkregen visscherij-pro
ducten; 

5°. het aantal personen in de visscherij 
werkzaam, met onderscheiding, voor zoover dit 
mogelijk is, naar het geslacht en naar hen, 
die de visscherij als hoofd- en hen, die haar 
als nevenberoep uitoefenen; 

6°. het aantal en de soort der nationale 
vaartuigen bij de zeevisscherij en, zoo moge
lijk, di e bij de visscherij in de binnenwateren 
in gebru ik ; 

7°. voor zoover dit mogelijk is, de pl aatsen 
van herkomst van de visscherij-producten, 
welke in het land aangevoerd zijn, en den 
duur van den tijd aan de vangst dezer pro
ducten besteed. 
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BIJLAGE III. 

STA'l'lSTIEKEN ·VAN HET MIJNWEZEN 
'' . EN VAN· DE METALLURGIE. 

(Zie a:rtik~i 5.) 

DEEL I. ALGEMEENE BEPALINGEN, 
VAN TOEPASSING OP ALLE STATISTIE

KEN VAN HET MÛNWEZEN EN DE 
METALLURGIE. 

1. De overzichten van de productie der 
delfstoffen zullen, tenzij anders is bepaald, 
betrekking hebben op den ruwen vorm , waar
in zij aan de mijnen, groeven, enz. worden 
onttrokken . 

2. De overzichten zullen voor elke ruwe 
soort delfstoffen de totale productie aangeven 
naar het gewich t, en bovendien: 

a. vom· iedere soort metaalhoudend erts, 
het gewicht van elk daarin vervat metaal; 

b . .• voor iedere niet-metaalhoudende delf
stof, het gewicht van elk der belangrijkste 
e lementen. waaruit zij is samengesteld, zooals 
die bepaald zullen worden door het in art. 8 
van het Verdrag bedoelde Comité van Des
kundigen of door een sub-comité, dat voor dit 
doel zal kunnen worden ingesteld. 

3. De overzichten zullen niet slechts aan-. 
geven de productie van het land in zijn ge
heel, maar ook die van de voornaamste voort
brengingsgebieden. 

4. Wanneer het gewicht wordt uitgedrukt 
in een andere eenheid dan de metrieke ton, 
moet de gebruikte eenheid en ook de verhou
ding tusschen deze en de metrieke ton <luide-. 
lijk worden aangegeven. 

5. In elk geval, waarin het niet mogelijk 
is nauwkeurige gegevens te verzamelen, zul
len voor elke productie van eenige beteekenis 
schattingen worden gegeven. 

DEEL II. - BIJZONDERE BEPALINGEN. 

A. Niet-metaalhoudende delfstoffen. 

I. Kol eii. 

De overzichten zullen het netto-gewicht aan
geven van steenkool en bruinkool, na aftrek 
van den onbruikbaren afval na het wasschen 
en sortee ren. 

De volgende overzichten zullen worden ge
geven : 

1 °. maandelijksche overzichten aangevend: 
de totale productie van: a. steenkool, b. 

bruinkool· 
het aantal arbeidsdagen in de maand; 
de gemiddelde sterkte van het personeel, 

met inbegrip van het ondergrondsche en bo
vengrondsche personeel , doch met uitsluiting 
van het administratieve en het technische, 
zoomede het kantoorpersoneel ; 

de totale productie van cokes, steenkool- en 
brninkoolbriketten der mijnbouwondernemin
gen; 

2°. jaaroverz ichten aan gevend: 
de totale productie van: a. steenkool, b. 

bruinkool; 
de totale productie van cokes, steenkool- en 

bruinkoolbriketten, met inbegrip van die van 
andere dan mijnbouwondernemingen; 

de gemiddelde sterkte van: a. het onde1·
grondsche personeel, b. het bovengrondsche 
personeel, c. het totaal dezer beide groepen, 
en voor zoover mogelijk is, afzonderlijke cij
fers voor mannen en vrouwen, volwassenen en 
jeugdige personen, de arbeiders (waaronder de 
bazen) eenerzijds en het administratieve en 
technische, zoomede het kantoorpersoneel an
derzijds. 

II. Andere niet-metaalhoudende delfstoffen. 

De overzichten zullen aangeven de totale 
productie van delfstoffen onttrokken aan alle 
mijnen. groeven en andere ontginningen, e'n 
voor delfstoffen als potasch en zwavel het 
totale gewicht der belangrijkste elementen, 
waaruit zij zijn samengesteld. 

B. IJzere,·ts incl. ,ninette. 

De volgende overzichten zullen worden ge-
geven: 

1 °. maandelijksche overzichten aangevend : 
a. de totale productie, 
b. de gemiddelde sterkte van het personeel 

(met vermelding, of in de opgegeven aan
tallen het administratieve en technische zoo
mede het kantoorpersoneel begrepen zijn); 

2°. jaaroverzichten aangevend: 
a. de totale productie van ruw erts en die 

van het in het erts aanwezige ijzer, voor elk der 
navolgende soorten: magneetijzersteen, rood
ijzersteen, spaatijzersteen, m angaan-, chroom
en nikkelhoudend ijzererts. 

De overzichten zullen ook aangeven het ge
wicht aan mangaan, chroom en nikkel, ver
vat in de mangaan-, chroom- en nikkelhou
dende ijzerertsen. 

Elk land moet trachten gegevens te verza
melen over het ijzererts , verkregen bij het 
roosten van ijzerpyriet, over het totale gewicht 
van het ijzererts evenals van het daarin voor
komende ijze1· ; 

b. de gemiddelde sterkte van het personeel 
(met vermelding, of in de opgegeven aantal
len het administratieve en technische zoomede 
het kantoorpersoneel begrepen zijn). 

Het vraagstuk van de eventueele indeeling 
der ijzerertsen in verschillende soorten naar 
het phosphorgehalte zal worden verwezen naar 
het in paragraaf 2 b van deel I dezer Bijlage 
bedoelde Comité. Dit Comité zal eveneens een 
omschrijving geven van de mangaan-, chroom
en nikkelhoudende ijzerertsen, daarbij reke-

' ning houdend met de voorstellen door de In
ternationale Kamer van Koophandel gedaan 
in haar rapport, dat aan de Conferentie van 
Genève werd voorgelegd. 

C. M etaalhoudende ertsen, ande,·e dan 
ijzerertsen . 

De overzichten zullen aangeven: 
a. de totale productie van erts, onttrokken 

aan alle mijnen, groeven en andere ontgin
ningen, en het gewicht van het in het erts 
voorkomende metaal; 

b. de gemiddelde sterkte van het personeel 
(met vermelding, of in de opgegeven aantallen 
het administratieve en technische zoomede het 
kantoorpei'soneel begrepen zijn). 
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D. Metalen. 

I. IJzer en staal. 

1°. Ruw ijze-r. De volgende overzichten 
zullen worden gegeven: 

a. maandelijksche overzichten, aangevend 
de totale productie van elk der navolgende 
soorten: 

Hematiet (aan het Comité, bedoeld in pa
ragraaf 2 b van deel I van deze Bijlage, zal 
worden verzocht de phosphorgrens voor deze 
soort vast te stellen, daarbij rekening houdend 
met de voorstellen door de Internationale K a
mer van Koophandel gedaan in haar rapport, 
dat aan de Conferentie van Genève werd voor
gelegd); 

Basisch ruw ijzer, voor het vervaardigen van 
staal ; 

Legeeringen van ruw ijzer; 
Alle andere soorten ruw ijzer; 

b. jaaroverzichten, aangevend, behalve de 
totale productie van elk der hierboven ge
noemde soorten, de productie van de verschil
lende legeeringen van ruw ijzer (siliciumijzer, 
mangaanijzer, enz.); 

c. jaaroverzichten van het aantal bestaande 
ovens voor de productie van ruw ijzer, met 
onderscheiding naar hoogovens, electrische 
ovens en naar de andere wijzen van fabricage; 

maandoverzichten voor elk dier soorten aan
gevend het aantal bestaande ovens en het 
aantal in gebruik zijnde ovens; 

d. zoo volledig mogelijke jaarove,·zichten 
van de hoeveelheden ijzer_ en mangaanerts en 
oud-ijzer, gebruikt voor de fabricage van ruw 
ijzer. 

Aan het in paragraaf 2 b van deel I van 
deze Bijlage bedoelde Comité van Deskundi
gen zal worden opgedragen een omschrijving 
te geven van mangaanerts. 

2°. Staal, puddelijzer. De volgende over
zichten zullen worden gegeven: 

a. maandelijksche overzichten van de staal
productie met afzonderlijke opgave: 1 °. voor 
blokken gietstaal, 2°. voor gietstukken uit 
eerste smelting, van de voortgebrachte hoe
veelheden, met onderscheiding voor sub 1 en 
2 van de wijzen van fabricage hieronder ge
noemd: 

Siemens-Martin-oven :a. zuur, b . basisch; 
com·ertorbedrijf: a. zuur, b. basisch; 
el ectrische oven; 
andere systemen (met inbegrip van directe 

winning uit het erts) ; 
b. maandelijksche overzichten van de pro

ductie vau puddelijzer ; 

' ten van de hoeveelheden der half- en eind
fabrikaten. Het in paragraaf 2 b van deel I 
van deze Bijlage bedoelde Comité zal voor dit 
doel een passende class ificatie samenstellen, 
omvattend: 1 °. een lijst, aangevend de soor
ten, welke als een noodzakelijk minimum be
schouwd worden; en 2°. een aanvullende lijst 
van die soorten, welke gewenscht geoordeeld 
worden. Het Comité zal rekening houden met 
de classificatie vervat in het rapport van de 
Internationale Kamer van Koophandel, dat 
aan de Conferentie van Genève werd voorge
legd. 

Il. Andere ,netalen. 

De overz ichten zull en de totale productie 
der smelterijen aangeven. 

BIJLAGE IV. 

TELLING VAN DE PRODUC1'IE DER 
NIJVERHEID. 

(Zie a1·tikel 6. ) 

1. Tijdpe,·k, waarover elk onde,·zoek loopt. 

De verstrekte gegevens moeten in het alge
meen op het kalenderjaar betrekking hebben. 
Voor de ondernemingen, welke"r boeken afge
sloten worden op een anderen datum dan 31 
December, worden de gegevens genomen over 
het boekjaar, waarvan het grootste deel sa
menvalt met het jaar, waarop de telling be
trekking heeft. 

2. O,nvang van de telling. 

a. De telling van de productie moet alle 
takken van industrieele bedrijvigheid omvat
ten met inbegrip van het bouwbedrijf en an
deren aanleg van werken, het mijnwezen en 
de metallurgie. 

b. Voor de werkzaamheden, welke deels 
verband houden met de fabrieksnijverheid, 
deels met den landbouw, de visscherij, het 
vervoer of den handel (zooals de zuivelindus
trie, de wolwasscherij, de veeslachterijen, de 
houtzagerijen, de verduurzaamde levensmid
delenindustrie, enz.), zal voor elk geval moe
ten worden nagegaan, of de aard van het 
werk, de organisatie daarvan, de gevolgde 
werkwijze, eerder tot de nijverheid dan wel 
tot den landbouw, het vei-voer enz. behooren, 
en of derhalve de werkzaamheden al dan niet 
in de productietelling moeten worden opge
non1en. 

c. jaadijksche overzichten van het aantal 
ovens, convertors, enz., welke in het land voor 
de productie van staal en puddelijzer bestaan, 
met onderscheiding naar de versch illende in , 
paragraaf a genoemde wijzen van fabricage; 

3. I nrichtingen in het onderzoek opgenomen. 

a. In beginsel moeten gegevens worden 
Yerzameld over alle imichtingen, welke deel 
uitmaken van de takken van bedrijf, die in 
de telling begrepen zijn (zie paragraaf 2 hier
boven), onverschillig of zij aan particulieren, 
naamlooze of andere vennootscha ppen, coöpe
raties, den Staat of plaatsel ijke besturen toe
behooren. 

d. jaaroverzichten van de totale productie 
van phosphorhoudende slakken; 

e. zoo volledig mogelijke jaaroverzichten 
der hoeveel heden van 1 °. ruw ijzer en 2°. oud
ijzer, gebru ik t voor de productie van blokken 
gietstaal , g ietstukken uit eerste smelting en 
van puddelijzer, met onderscheiding naar de 
verschillende- in paragraaf a genoemde wijzen 
van fabricage; . 

/. zoo uitvoerig mogelijke maandoverzich-

b. In verband met de bijzondere moeilijk
heden, welke het verkrijgen van nauwkeurige 
en betrouwbare gegevens over zeer kleine in
richtingen oplevert, zal men zich voor a lle in
richtingen, waarvan de totale productie van 
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betrekkelijk we1mg beteekenis is in verhou
ding tot die van den geheelen betrokken tak 
van bedrijf, beperken tot het vragen van de 
meest eenvoudige inlichtingen en zal men op 
grond van di e gegevens de totaalcij fers schat
ten, welke aan die van de groote inrichtingen 
moeten worden toegevoegd. De geschatte ge
gevens moeten afzonderlijk worden aange
geven. 

In de gevallen, waarin de totale productie 
der kleine inrichtingen, in het bijzonder die 
der huisindustrie, van een bepaalden tak van 
bed1;jf een zoo groot deel uitmaakt, dat zoo
danige schatting niet voldoende is, verdient 
het aanbeveling de gegevens va t te stellen 
door middel van afwnderlijke onderzoekingen, 
welke be perkt kunnen worden tot die inrich
tingen, welke als de meest karakteristieke 
daarvoor uitgekozen zijn . 

c. Herstellingen, afwerking en werk, waar
voor het materiaal door klanten geleverd 
wordt, moeten in de telling worden opgeno
men met inachtneming van de in paragraaf b 
hierboven genoemde voorwaarden. 

4. E enheden, waarop de telling bet,·ekking 
heeft. 

De gegevens moeten voor elke inrichting af
zonderlijk worden verstrekt. Wanneer een
zelfde ondernem ing meerdere takken van be
drijf in afzonderlijke inrichtingen uitoefent, 
moet zij voor elk dier inrichtingen afzonder
lijke opgaven verstrekken. ·wanneer in een
zelfde inrichting versch ill ende takken van be
drijf uitgeoefend worden, waarvoor afzonder
lijke boekhoudingen worden gevoerd en die 
in het betrokken land gewoonlijk afzonderlijk 
worden uitgeoefend, is het gewenscht, dat de 
opgaven voor elk dier takken van bedrijf af
zonder! ijk worden verstrekt. 

Afzonderlijke opgaven zullen echter niet 
worden gevraagd voor die takken van bedrij f, 
welke slechts hulpbedrijven van een hoofdbe
drijf zijn, a ls bijv. de herstelling van voertui
gen, waarvan het hoofdbed,;jf gebruik m aakt. 

5. l'oo1·11aam ste onilenleelen van de telling. 

A. P1·oducten en kosten . 
Ter ve1mijding van dubbeltellingen in de 

cijfe rs betreffende de verschillende stadia van 
bewerking van eenzelfde product in verschil
] ende inrichtingen en betre ffende de waarden, 
ontstaan in elk dier inrichtingen, zullen de na
rn lgend!l .beginselen worden in acht genomen. 

a. Producten. - Opgave n betreffende de 
·voortgebr~chte hoeveelheden zullen kunnen 
worden weggelaten en alleen de waarde zal 
worden aangegeven in alle gevallen, waarin 
een volled ige telling der hoeveelheden de op
somming van een buitensporig g1·oot aantal 
rnorwerpen, e lk afzonderlijk of i11 zeer kleine 
groepjes, zou vere ischen. 

A fzonderl ij ke opga ven moeten worden ver
s tl'e kt voor elke soort vnn prnducten, welke 
van groot belang voor het economische leven 
van het betrokken I and of gebied zijn . De 
onderverdeelingen moeten ver genoeg worden 
doorgevoerd om de hoeveelheden uit te druk
ken in eenheden, welke passen bij den aard 
der betrokken voorwerpen. 

De waarde der versch ill ende producten moet 

worden uitgedrukt in geld, naar contante 
prijzen op het t ijdstip en de plaats, waar zij 
door de producenten of hun personeel aan de 
koopers geleverd worden. Goederen in bewer
king bij het begin en aan het e inde van het 
jaar van telling zullen worden berekend naar 
den prijs van het verbruikte m ateriaal en van 
den arbeid aan de goederen verricht tot op 
die data. Goederen, in den loop van het jaar 
gemaakt en aan het e inde daarvan niet ver
kocht, zullen tegen den marktprijs op het 
e inde van het jaar worden opgenomen. 

Goederen, welke overgebracht worden van 
de eene naar de andere inrichting van den
zelfden eigenaar en over welke volgens para
graaf 4 hierboven afzonderlijke i nl ich ti ngen 
verstrekt moeten worden, moeten tegen den 
mm·-ktprijs op het oogenblik van overdracht 
worden vermeld. 

b. Materiaalve,·b·ruik. - In de hoeveel heid 
en de waarde van het materiaal , gebruikt voor 
de samenstelling der in paragraaf a hierboven 
bedoelde goederen, moet het materiaal worden 
begrepen , dat voor de herstelling der voor de 
productie in gebruik zijnde gebouwen en werk_ 
t ui gen gebezigd wordt, wanneer deze herstel
li ngen door het personeel van de inrichting 
worden uitgevoerd. Afzonderlijke gegevens 
moeten worden verstrekt over de belangrijkste 
materialen, zoowel grondsroffen a ls half
fabrikaten, over de kosten van de brandstof
fen , de electrische of andere drijfkracht, over 
de vernieuwing van gereedschap en het ver
bruik van verpakkingsmiddelen. Beperkingen, 
als bedoeld in paragraaf a hierboven zullen 
worden toegepast bij de vaststelling van de 
hoeveelheden en bij de onderverdeeling. 

Als waarde van het materiaal zal zijn op te 
geven de contante prijs op het tijdstip en de 
plaats van levering aan de koopers. D e waar
de van de nog in bewerking zijnde producten, 
overgebracht van de eene naar de andere in
richting van denzelfden eigenaar, zal worden 
bepaald als in paragraaf a hie rboven aange
geven is. 

c. Uitgegeven werk. - Voor elke in de tel
ling begrepen inrichting, moet ter vergelij
king met de andere verstrekte gegevens wor
den aangegeven de waarde en, zoo mogelijk, 
de hoeveelheid werk aan andere inrichtingen 
uitgegeven. Als waarde wordt opgegeven de 
prijs, welke voor het werk betaald is. 

d. Afsch1-ijvingen. - De vastste lli ng van 
de afschrijvingen wegens te niet gaan, slij tage 
en waardevermindering van gebouwen en in
sta llatie, ofschoon een belangrijke factor vor
mend in een volled ig onderzoek naar de pro
ductie, bleek bij ondervinding zee r bezwaar-
1 ijk, zoo niet onmogelij k, uit te voeren met 
de middelen van onderzoek, welke bij een a l
gemeene productietelling roegepast kunnen 
worden. Aangez ien aanwijzingen over dit punt 
gewenscht zijn voor een bevredigende bepaling 
rnn de waarde tijdens de bewerking gevormd, 
moeten de afschrij vingen, welke noodig zijn 
om rekening te houden met de waardevermin
dering, voor elk van de belangrijkste takken 
van bedrijf benade rd worden door middel van 
bijzondere onderzoekingen betreffende geval
le n, welke als type kunnen ge lden. 
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B. Prodructiefacto1·en. 
a. P ersoneel. - In alle gevallen, waarin 

men een opgave kan verkrijgen over het aan
tal arbeidsuren van het pe rsoneel gedurende 
het jaar, waarop de telling betrekking heeft, 
vo1mt deze opgave den besten maatstaf voor 
de hoeveel heid aangewende arbeidskracht. 
Waar dergelijke gegevens ontbreken, is het 
gewenscht een becijfering te maken van de ge
middelde sterkte van het personeel en daartoe 
opgave te vragen van het aantal in dien·st 
zijnde personen op data, dicht genoeg bij el
kaar gelegen om de berekening van een be
vredigend gemiddelde mogelijk te maken. On
derscheiden 1noeten worde n volwassenen en 
kinderen, mannen en vrouwen. Afzonderl ijke 
opgaven zijn gewenscht betreffend het leiden
de of administratieve personeel en de arbei
ders, wanneer de omvang van de werkzaam
heden deze onderscheiding medebrengt. Het 
leidende personeel omvat de e igenaars, die 
zelf hun onderneming leiden, het kantoorper
soneel en het technische personeel (b.v. de tee
kenaars in den werktuigbouw}. 

W anneer het werk van een industrieele in
richting gedeeltelijk verricht wordt door per
soneel, dat in de fabriek of .op het kantoor 
werkt, gedeeltelijk door thuiswerkers of wan
neer de inrichting betaald personeel in reserve 
houdt, moeten afzonderlijke opgaven worden 
gedaan over de thuiswerkers en het reserve
personeel. 

b. I nstallatie. - De cijfers betreffende de 
machine- installatie moeten in paardekrachten 
of kilowatts de capaciteit aangeven van de 
in werkplaatsen en fabrieken gebruikte ma
chines, • met onderscheiding naar de belang
rijkste soorten (stoom, gas, olie, waterkracht, 
electriciteit, enz.}. H et is gewenscht, dat voor 
eiken tak van bedrijf gegevens beschikbaar 
zijn omtrent die soorten van machines, welke 
voor dien tak het meest kenmerkend zijn. 

Er moet worden onderscheiden tusschen ma
chines, welke gedurende het jaar van telling 
gewoonlijk in gebruik zijn en die, welke in 
den regel niet gebruikt worden. 

c. Loonen . - Hoewel de gegevens met be
trekking tot de loonen geen essentieel onder
deel eener telling van de productie der nij
verheid uitmaken, Is het toch van groot be
lang het totaal aan loonen en salar issen, ge
durende het jaar van telling betaald, te lee
ren kennen; deze aanvullende opgaven ver
hoogen aanmerkelijk de waarde van de ge
volgtrekkingen, waartoe een onderzoek van de 
resultaten der telling kan. leiden. 

d. Kapitaal in de nijverheid belegd. - In
] ichtingen over dit kapitaal zouden van groot 
nut zijn voor de schatting der afschrijvingen, 
van het productievermogen, enz. Een produc
tietelling kan echter niet in alle landen die
nen voor het verkrijgen van bevredigende in
lichtingen op dit punt. 

6. Geheimhouding van de verkregen inlich
tingen. 

Het personeel bij de telling werkzaam moet 
de gegevens betreffende elke onderneming af
zonderlijk geheimhouden. 

Hoewel het a lgemeen be lang steeds op den 

vclo;·grond dient te staa;,,, moet niettemin re·
kening worden gehouden met de rechtmatige 
overwegingen van particuliere belangen, die 
z1Ch verzetten tegen de openbaarmaking der 
verstrekte gegevens of mededeel ing daarvan 
aan andere personen dan hen , die bij de tel
ling werkzaam zijn. 

Het is gewenscht, dat de wetten, welke 
machtiging verleenen voor het verzamelen de,· 
voor de teil ing noodige gegevens, strafbepa
lmgen inhouden in geval van schending van 
gehe imen. 

7. P e1·iodiciteit van de tellingen. 
Het is gewenscht tellingen van de productie 

der nijverhe id te houden met tusschenpoozen 
van hoogstens 10 jaar. Indien deze tellingen. 
niet met korte tusschenpoozen, bijv. van hoog
stens 2 jaar, herhaald worden, zouden jaar- of 
maandcijfers van de bruto-productie der voor
naamste takken van bedrijf van ieder land 
een geschikten grondslag v01men voor de be
oordeeling van den toestand in de tusschen
gelegen tijdperken; deze gegevens zouden. 
bovendien in staat stellen de plaats te bepa-
1 en, welke het jaar van telling in den econo
mischen kringloop inneemt. 

8. Ged.eeltelij ke tellingen. 
Voor het geval, dat enkele landen statis

tieken van de productie van sommige artike
len, naar de hoeveelheid en de waarde, zouden 
willen samenstellen zonder een algemeene pro
ductietelling te houden, wordt toepassing van 
de beginselen, vervat in de paragrafen 1, 3, 
4, 5 A a en 5 A b hierboven, aanbevolen. 

BIJLAGE V. 

INDICES VAN DE INDUSTRIEELE 
BEDRIJVIGHEID. 

(Zie artikel 7.) 

I. De overzichten betreffende de w1Jz1gm
gen in de industrieele bedrijvigheid zouden, 
voor zoover de technische omstandigheden der 
verschillende takken van bedrijf dit toestaan, 
de productie moeten doen kennen, niet slecht 
naar de waarde, maar ook naar de hoeveel-· 
heid. 

II. Ter voorziening in ontbrekende gege
vens over de hoeveelheid en de waarde, of te,· 
aanvulling van daaromtrent reeds verstrekte 
gegevens, moeten andere indices van de in
dustrieele bedrijvigheid worden verstrekt. 

Voor dergelijke indices zou men de onder
staande gegevens betreffende verschillende 
productiefactoren kunnen bezigen, onder de 
in Bijlage IV genoemde voorbehouden, ten 
einde de juiste interpretatie der overzichten 
te verzekeren: 

a. de grondstoffen ten behoeve van de pro
ductie in den betrokken tak van bedrijf ge
bruikt ; 

b. de in werking zijnde bedi·ij fsmiddelen en 
eventueel hun verhouding tot de aanwezige 
bedrijfsmiddelen (hoogovens, weefuren, spil
uren}; 

c. motorische krncht (kilowatt-uren. paar-
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dekrachten, kolenverbniik voor de opwekking 
van de energie); 

d. aantal werkelijk dienstdoende werkne
mers (aantal arbeiders, technisch en admini
stratief personeel , gewerkte dagen en uren, 
totaal bedrag van het betaalde loon). 

III. Daarenboven zou het van belang zijn 
over de volgende gegevens te kunnen beschik
ken, ofschoon deze niet rechtstreeks betrekking 
hebben op de productie gedurende het onder
zochte tijdperk: 

a. ontvangen orders (waarde en voor zoo
ver mogelijk ook hoeveelheid der gedurende 
dit tijdperk bestelde producten) ; 

b. hoeveelheid en waarde van den verkoop 
gedurende bedoeld tijdperk; 

c. hoeveelheid en waarde van de op het 
einde van dit tijdperk onuitgevoerde orders. 

Deze gegevens zijn in het bijzonder noodig, 
wanneer de in de paragrafen I en II bedoelde 
gegevens ontbreken. 

IV. Ten einde internationale vergelijkingen 
mogelijk te maken, zou het wenschelijk zijn 
te beginnen met de samenstelling van over
zichten en indices van de productie voor de 
navolgende takken van nijverheid in alle lan
den, waar zij van voldoende belang zijn: 

1. mijnbedrijf {ruwe petroleum, steenkolen 
en andere brandstoffen, metaalhoudende en 
andere delfstoffen) ; 

2. metallurgische nijverheid: 
a. hoogovens en staalfabrieken; 
b. grofsmederij , walserij , draadtrekkerij 

( ijzer en staal) ; 
c. gieterij, pletterij, draadtrekkerij (andere 

metalen); 
3. de volgende metaalindustrieën: 
a. bouw van stalen schepen; 
b. locomotieven; 
c. rollend spoorwegmaterieel ; 
d. automobielen; 
4. de textielnijverheid (spinnerij en we-

verij): 
a. katoen; 
b. wol · 
c. zijd;; 
d. kunstzijde; 
e. linnen; 
/ . hennep (incl. phormium); 
q. jute. 
Ten einde niet alleen een international e 

vergelijking te hebben tusschen de voornaam
ste takken van bedrijf in de verschillende I an
cien, maar ook een voldoend nauwkeurig over
zicht van de totale industrieele bedrijvigheid 
van elk hunner, zou men aan bovengenoemde 
takken van bedrijf die moeten toevoegen, 
welke hieronder opgesomd zijn, of eenige er 
van, a l naar gelang van hun meerdere of 
mindere belangrijkheid in het betrokken land 
en de meerdere of mindere gemakkelijkheid, 
waarmede men de opgaven zou kunnen ver
krijgen: 

1. takken van bedrijf in het algemeen on
derworpen aan accijns: 

a. bierbrouwerijen; 
b. distilleerderijen van alcoholische dran-

ken ; 
c. tabaksindustrie; 
d. suikerfabrieken en 
e. lucifersfabricage ; 

suikerraffinaderijen ; 1 

2. meelfabrieken; 
3. olieslagerijen; 
4. zeepindust,·ie ; 
5. leerlooierij en; 
6. schoenindustrie; 
7. petroleumrnffinaderijen; 
8. fabr icage van kunstmeststoffen ; 
9. fabricage van houtslijp en cellulose; 

10. papier- en kartonfabricage; 
ll. glasfabrieken ; 
12. cementindustrie; 
13. steen- en pannenbakkerijen. 
V. De overz ichten der voortgebrnchte hoe

vee l heden ( of bij gebreke aan voldoende ge
gevens betreffende deze hoeveelheden, indice1, 
van de toe- en afneming daarvan) zouden elke 
maand moeten worden samengesteld. Indien 
men zich moet bepalen tot indices, die niet 
rechtstreeks de maandel ijksche schommelingen 
geven, ware n1instens eenmaal per jaar een 
statistiek samen te stellen van de hoeveel
heden . 

VI. Autonome openbare of bijzondere licha
men, wetenschappelijke instellihgen en in
dustri eele instellingen of vereenigingen zouden 
moeten worden aangemoedigd statistieken sa
men te stellen overeenkomstig het bovenstaan
de, naast de statistieken van de administratieve 
R.egeer ingsdiensten. 

VII. Maatregelen moeten worden genomen 
ten einde aan hen, die de gegevens voor de 
statistiek verst1'€kken, zekerheid te geven, dat 
het geheim der verstrekte afzonderlijke ge
gevens bewaa rd blijft. 

VIII. De voor eiken tak van bedrijf ge
publiceerde tabellen zoud~n een juiste om
schrijving moeten geven van den aard van 
dien tak van bedrijf (voornaamste voortge
brachte producten en toegepaste werkwijzen) en 
duidelijk moeten vermelden, of de geheele 
tak van bedrijf in het overzicht is begrepen 
dan wel een deel , en in dit laatste geval, ten 
naastebij welk deel. De uitkomsten der al
gemeene productietelling zouden hiertoe kun
nen worden benut. Indien het kader der jaar
Jijksche statistieken afwijkt van dat der al
gemeene telling, moeten de verschillen, welke 
uit die afwijkingen voortvloeien, worden toe
gelicht. 

s. 496. 

12 October 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, hedoeld bij ar tikel 30a, vijfde lid , 
der Auteurswet 1912, gelijk deze luidt in
gevolge de wet van 11 Februari 1932, 
Sta.atsblad n°. 45. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de · voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 28 Juli 1932, l e Afdeeling C, 
no. 946; 

Overwegende, dat het noodig is vast te stel
len den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij artikel 30a, vijfde lid, der Auteurs
wet 1912, gelijk deze luidt ingevolge de wet van 
11 F ebruari 1932, Staatsblad n°. 45; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 Augustus 1932, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van den 6 October 1932, le 
Afdeeling C, n°. 991; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
,,Onze Minister": Onze Minister van Jus-

titie; 
,,de ministerieele toestemming" : de toe

stemming van Onzen Minister, ingevolge artikel 
30a der Auteurswet 1912 vereischt voor het 
als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake 
muziekauteursrecht. 

2. De ministerieele toestemming kan worden 
verleend voor bepaalden tijd of voor onbepaal-
den tijd. · 

De voor bepaalden tijd verleende toestem
ming verliest hare kracht van rechtswege na 
afloop van den bepaalden tijd, behoudens de 
mogelijkheid van eerdere intreklcing, indien 
Onze Minister oordeelt, dat degeen, wien de toe
stemming is verleend, niet meer voldoenden 
waarborg biedt voor de nakoming van de be
palingen van dit besluit en voor eene behoorlijke 
uitoefening van zijn bedrijf. 

_De voor onbcpaalden tijd verleende ~oestem
mmg behou'dt bare kracht, totdat ZIJ wordt 
ingetrokken op den in het vorige lid vermelden 
grond. 

Bij de intrekking der toestemming wordt 
het t\jdstip bepaald, waarop zij ingaat. 

3. Degeen, wien de ministerieele toestemming 
voor bepaalden tijd is verleend, kan geen over
eenkomsten betreffende de uitvoering in het 
openbaar van muziekwerken sluiten, welke 
zouden voortduren na dien bepaalden tijd. 

Degeen, wien de ministerieele toestemming 
is verleend, hetz\i voor bepaalden tijd, hetzij 
voor onbepaalden tjjd, bedingt in de te sluiten 
overeenkomsten betreffende de uitvoering van 
muziekwerken in het openbaA,r, dat zij, in geval 
van intrekking van de ministerieele toestem
ming, van rechtswege eindigen op het tijdstip, 
waarop die intrekking ingaat. 

4. De min,sterieele toestemming kan worden 
verleend algemeen of beperkt, bijvoorbeeld 
voor bepaalde werken of voor bepaalde streken. 

Degeen, wien de ministerieele toestemming 
beperkt is verleend, kan overeenkomsten be
treffende de uitvoering van muziekwerken in 
het openbaar slechts sluiten indien en voor zoo
ver zich dit verdraagt met de gestelde be
perking. 

5. De min1sterieele toestemmin1r wordt nim
mer verleend, indien de verzoeker ÏlÎet voldoen
den waarborg biedt voor de nakoming van de 
bepalingen van dit besluit en voor eene behoor
lijke uitoefening van zijn bedrijf. 

6. De ministerieele toestemming wordt bij 
voorkeur verleend voor onbepaalden tijd en 
algemeen aan één rechtspersoonlijkheid be
zittende instelling, welke door organisaties van 
Nederlandsche componisten en muziekuitge
vers is gesticht, in verbinding staat met b □iten
landsche ge~jksoortige instellingen en niet het 
oogmerk heeft winst te maken. 

7. Degeen, wien de ministeriecle toestemming 
is verleend, zal bij de uitoefening van zijn 
bedrijf noch direct noch zijdelings de a.uteurs 
van de eene nationaliteit bevoorrechten boven 
die van eene andere, hetzii door te bevorderen, 
dat van die werken, waarvoor hij bemiddeling 
kan verleenen, die van auteurs van de eene 
nationaliteit meer worden uitgevoerd dan die 

van auteurs van eene andere nationaliteit, 
hetzij op eenige andere wijze. 

8. Degeen, wien de ministerieele toestem
ming is verleend, onderwerpt zich aan toezicht, 
gelijk in de volgende artikelen voorzien. 

9. H et toezicht wordt uitgeoefend door een 
Regeeringscommissaris, bijgestaan door eene 
Commissie van Overleg. 

10. De Regeeringscommissaris wordt be
noemd door Onzen Minister voor een tijdvak 
van vier jaren. Dezelfde persoon kan na afloop 
daarvan opnieuw worden benoemd. 

Onze Minister kan één of meer plaatsver
vangende Regeeringscommissarissen benoemen. 

De Regeeringscommissaris verstrekt Onzen 
Minister alle door dezen verlangd!' inlichtingen. 
Hij is verder gehouden aan de instructie, welke 
Onze Minister voor hem mocht vaststellen. 

11. De Regeeringscommissaris houdt zich 
op de hoogte van de wijze, waarop degeen, 
wien de ministerieele toestemming is verleend, 
het bedrijf uitoefent. Daarb~j let hij er op, of 
algemeene regels van goed beheer worden ge
volgd, het verbod van artikel 7 wor<lt in acht 
genomen en ook de belangen van hen, die mu
ziekwerken in het openbaar uitvoeren of laten 
uitvoeren, niet worden veronachtzaamd. 

Hij heeft te allen tijde toegang tot de kan
toren van dengeen, wien de ministerieele toe
stemming is verleend. Hem wordt, op zijn ver
zoek, gelegenheid gegeven om vergaderingen 
van bestuurderen, commissarissen of andere 
leidende personen in het bedrijf bij te wonen 
en aan de beraadslagingen deel te nemen, als
mede om inzage te nemen van boeken en be
scheiden. Hij heeft voorts het recht door een 
accountant te zijner keuze de boekhouding te 
doen onderzoeken. 

12. De leden der Commissie van Overleg, 
bedoeld in artikel 9, behooren in het algemeen 
tot de verschillende groepen van hen, die mu
ziekwerken in het openbaar uitvoeren of laten 
uitvoeren. 

Zij worden benoemd door Onzen Minister 
voor een tijdvak van vier jar n . De aftredenden 
kunnen na afloop daarvan opnieuw worden be
noemd. 

Onze Minister kan plaatsvervangende leden 
benoemen. 

Voorzitter van de Commissie van Overleg is 
de Regeeringscommissaris. 

13. De Commissie van Overles dient den Re
geeringsco=issaris van advies m zaken, welke 
de verhouding betreffen tusschen dengeen, 
w~en de ministerieele toestemming is verleend, 
en hen, die muziekwerken in het openbaar uit
voeren of laten uitvoeren. 

De Commissie neemt deel aan het ter zake 
te plegen overleg met dengeen, wien de minis
terieele toestemming is verleend. 

Deze laatste verstrekt aan de Commissie van 
Overleg alle door haar verlangde inlichtingen, 
welke met de in het eerste lid bedoelde verhou
ding verband houden, alsmede inzage van de 
daartoe betrekkelijke bescheiden. Bij verschil 
van meening over de vraag of bepaalde inlich
tingen of inza&e van bepaalde bescheiden be
hooren te woraen verstrekt, beslist de Regee
ringscommissaris. 

14. De Commissie van Overleg kan zich 
splitsen in afdeelingen, aan welke li:an worden 
overgelaten de behandeling van bepaalde zaken, 
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welke meer in het bijzonder voor enkele groepen 
van hen, die muziekwerken in het openb~r 
uitvoeren of la.ten uitvoeren, van belang ZIJn. 
In zooverre neemt dan de betreffende a.fdeeling 
de plaats in van de Commissie van Overleg. 

15. De Regeeringsco=issa.ris kan, onder 
goedkeuring van Onzen Minister, een reglement 
van orde vaststellen voor de Commissie van 
Overleg en voor bare afdeelingen. 

16. Het overleg, bedoeld in artikel 13, lid 2, 
geschiedt in gezame lijke vergaderingen van de 
Commissie van Overleg en een of meer verte
genwoordigers van dengeen, wien de ministeri
eele toeste=ing is verleend, onder voorzitter
schap van den R egeeringscommissa.ris. 

17. De Regeeringscom~sa.r~ brengt, on
verminderd het bepaalde btJ artikel 10, laatste 
lid, eigener beweg_in~ ten minste ~enmaal }.Ier 
jaar aan Onzen M=ster verslag mt over ZIJne 
werkzaamheden en die van de Commissie van 
Overleg. 

18. De Regeeringscommissaris en de leden 
der Commissie van Overleg genieten reis- en 
verblijfkosten overeenkomstig regels door Onzen 
Minister te stellen. 

Den Regeeringscommissaris kan door Onzen 
Minister eene toelage worden toegekend. Zulks 
geschiedt niet, dan nadat degeen, wien de minis
t,erieele toestemming is verleend, is gehoord. 

19. Ingeva.J, overeenkomstig artikel 4, eene 
ministerieele toestemming sleehts beperkt 
wordt verleend, kan het toezicht, met afwijking 
van het bij dit besluit bepaalde, eenvoudiger 
worden ingericht, met dien verstande, dat een 
Ree:eeringscommissaris niet mag ontbreken. 
Bif het besluit, houdende de verleening der 
toestemming, wordt de noodige voorziening ge
troffen. 

20. Het bedra.~ der kosten, aan de uitoefe
ning van het toezicht ver bonden, welke door den 
Sta.at zijn gemaakt, wordt door Onzen Minister 
op door hem te b!lpalen tijdstippen vastgesteld 
en door dengeen, wien de ministerieele toe
stemming is verleend, aan den Sta.at voldaan. 

21. Dit besluit treed in werking op hetzelfde 
tijdstip als de wet van 11 Februari 1932, Staata
blad no. 45, tot wijziging van de Auteurswet 
1912. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staata
b/,aà zal worden geplaatst en van hetwelk a f
schrift zal worden gezonden aan den Ra.ad van 

ta.te. 
Bet Loo. den J2den October 1932. 

WILHELMINA. 
De .illiniater van Justitie, ,r. Do n n er. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1932.) 

s. 497 . 

13 Oct&blr l!l32. BESLUIT tot het in wer
king ·tellen van het Koninklijk besluit van 
den llden Augustus 1932, (Staatsblctil n• . 
435). tot uitYoering van artikel 12 der 
Yeewet met betrekking tot den in- en 
doorvoer Ya11 vee,·oeder. 

Jn11·ulci11gt,-eding 15 Nov emb e1· 1938. 

s. 498. 
14 Octob er 1932. BESLUIT tot wijziging van 

het bijzonder reglement van politie voor 
de haven van het eiland Scholdanil, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 24 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 770). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordra h t van Onzen Minister van 

W aterstaat van 22 September 1932, La. B.B., 
Afdeeling Waterstaat.srecht ; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regie. 
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
4 October 1932, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 October 1932, n° . 
447, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het bijzonder regle~ent 

van politie voor de haven van het ei land 
Scholdanil, vastg steld bij Koninklijk besluit 
van 24 November 1919 ( taatsblad n°. 770) , 
de volgende wijzigingen worden aangebracht: 

a. Artikel 5 vervalt. 
b. Artikel 6 wordt art ikel 5 en wordt ge

lezen als volgt: 
"Art. 5. Overtreding van de bepalingen 

van dit bijzonder reglement wordt, voor zoo
ver daartegen niet bij de wet of bij het Alge
meen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden de overtreding van artikel 1 en ar
ti kel 2 · 

b. n{et geldboete van ten hoogste vij f en 
twintig gulden de overtreding van artikel 3 
en artikel 4." 

Onze Minister van Waterstaat i belast met 
de u itvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 14den O tober 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wa.tentaa.t, P. J . Re y me r. 
(Uitg eg. 28 October 1932. ) 

s. 499. 

17 Octobet· 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Roden van 15 April 1932, waarbij 
aan J . Zondag aldaar vergunning is ver
leend voor den bouw van een zomerhuisje 
op het perceel , kadastrnal bekend gemeen
te Roden, Sectie E, n° . 719 . 

Wij WILHELM! IA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
taat Minister van Binnenlandsche Zaken 

van ia September 1932, n°. 7004 M/P.B.R ., 
Afdeeling Volksgezondheid, betreffende het 
be luit van den raad der gemeente Roden 
van 15 April 1932, waarbij aan J . Zondag 
aldaar vergunning is verleend voor den bouw 
van een zomerhuisje op het perceel , kadastraal 
bekend gemeente Roden, Sectie E, n°. 719 ; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, twee
de lid, juncto artikel 1 van de Woningwet 
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bouwvergunning moet worden geweigerd, in
dien niet wordt voldaan aan een voorschrift 
van de bouwverordening voor de betrokken 
gemeente; 

dat volgens artikel 58 van de bouwverorde
ning voor R o<Zen de teekeningen, die bij een 
verzoek om bouwvergunning worden overge
legd, onder meer moeten aangeven de dikte 
van de muren van het op te richten gebouw; 

dat uit de teekeningen, door J. Zondag 
overgelegd bij het verzoek om bouwvergun
ning, niet blijkt hoe dik de muren van het 
bedoelde zomerhuisje zouden zijn, zoodat aan 
het voorschrift van de verordening niet is vol
daan; 

dat reed hierom de vergunning had moeten 
worden geweigerd en deze in trijd met de wet 
is verleend ; 

Gezien a rtikel 185 van de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord , a dvie van 4 

October 1932 n°. 25; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenl andsche 
Za ken, van 12 October 1932, n°. 8192 M/ 
P .B.R. , Afdeel ing Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den rnad de r ge

meente Roden van 15 April 1932 te ve rnieti
gen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenl andsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaa tst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 17den October 1932. 

s. 600 . 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat , 

Afinister van B innenlandsche Z aken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitg eg. 1 Nov e11iber 1932. ) 

18 Octobe,· 1932. BESLUIT tot aanvu lling 
en wijzi g ing van het Koninklijk beslui t 
van 31 Maart 1926 {Staatsblad n°. 58), 
houdende vaststelling van den a lgemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 14, zevende lid, der P ensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 
66). 

Wij WILHELMI 'A, enz. ; 
Overwegende, dat in den a lgemeenen maat

reg I van bestuur, bedoeld in artikel 14, ze
vende lid , der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), va tgesteld bij Ko
ninklijk be luit van 31 Maart 1926 (, taats
blad n°. 58). en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 7 J anuari 1931 (Staatsblad 11°. 7). 
andermaal enkele aanvull ingen en wijzigin
gen dienen te worden aangebracht; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Def nsie van 6 September 1932, IIIde Afd. 
B, n°. 35 ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
4 October 1932, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 October 1932, IIIde 
Afd. B, n°. 6 ; 

H ebben goedgevonden en ver taan te be
palen: 

A . dat aan het geste lde onder B in eerst-

aangehaald besluit het volgende zal worden 
toegevoegd: 

,. 73. toelage voor den officier en den on
derofficier, die naast zijn gewonen dienst zich 
heeft verbonden tot het verrichten van dienst 
als vlieger (z.g. maandvliegers) ; 

74. toelage voor den militair, die naast 
zijne gewone functie door of vanwege den Mi
nister van Defensie is belast met de bewaking 
van een of meer magazijnen."; 

B. dat in punt 29 van meergenoemd be
s! uit vervallen de woorden: ,.of schadeloos
stelling wegens het gemis daarvan," , met dien 
verstande evenwel, dat deze wijziging niet zal 
gelden voor die leden van het Wapen der 
Koni nkl ijke M arechau ee, welke op 1 J anuari 
1932 eene schadeloo stelling genoten wegens 
het gemis van huisvesting van rijkswege; en 

C. dat dit besluit in werking zal treden op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Defen ie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal wo rden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

Het Loo, den 18den October 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Defensie, L . . D ec k ers. 
i tgeg. 28 Octobe,· 1932.) 

s. 601. 
19 October 1932. BESLUIT tot schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente 
R ockanje dd. 21 October 1931, waarbij 
aan H. Kiela te Schiedam vergunning is 
verl eend voor den aanleg van traten op 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Rockanje, sectie B. n°. 63. 

Geschorst tot 15 April 1933. 

s. 602 . 
20 October 1932. BESLUIT tot vaststelling 

van het tijdstip van in werkingtreding der 
artikel en 6 onder a, en 11 van het Konink. 
lijk besluit van den llden Augustus 1932 
(Staatoblad n°. 434). tot uitvoering van 
de artikelen 2, 6, 8, 10 13 en 23 der 
Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 
374). 

Inwerkingtreding 24 October 1932. 

s. 503. 
21 Odobe,· 1932. BESLUIT, houdende WIJZI· 

ging van den datum van inwerkingtreding 
van de wijziging in artikel la van het 
K oninklijk besluit van 28 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 24), tot vaststell ing van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in artikel 22, eerste lid, der 
Ziektewet, aangebrach t bij Koninklijk be
s! uit van 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 
120) . 

Wij WlLHELMl A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 17 October 
1932, n°. 2376, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gelet op Ons be luit van 28 J anuari 1931 
(Slaatsb lad n° . 24) tot vaststelling Yan een 
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algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in a~ti kel 22, eerste lid, der Ziektewet, 
zooals dat . besluit laatstelijk gewijzigd is bij 
Ons besluit . van 19 Maart 1932 (Staatsblad 
n°. 120); 

Overwegende, dat ingevolge de bepalingen 
van Ons besluit van 28 Januari 1931, Staats
blad n°. 24, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur als bedoeld in ar
tikel 22, eerste lid, der Ziektewet, te rekenen 
vanaf 1 Juli 1931 verplicht verzekerd krach
tens de Ziektewet is geworden onder meer het 
personeel, werkzaam bij het bijzonder nijver
heidsonderwijs; 

dat ingevolge Ons besluit van 19 Maart 
1932, Staatsblad n°. 120, vanaf 1 April 1932 
vorenbedoeld personeel niet langer onder de 
toepassing der Ziektewet valt; 

Overwegende, dat mitsdien het vorenbedoel
de personeel vanaf 1 Juli 1931 tot 1 April 
1932 verplicht verzekerd krachtens de Ziekte
wet is geweest en over bedoeld tijdvak door 
de besturen van de bijzondere nijverheidsscho
len premie aan de Raden van Arbeid was 
verschuldigd; 

Overwegende, dat Ons besluit van 31 Mei 
1926, Staatsblad n°. 159, tot nadere uitvoering 
van artikel 16 en artikel 28, vierde lid, der 
Nijverheidsonderwijswet, in de artikelen 30 en 
31 een regeling bij ziekte van het personeel 
bij vorenbedoelde nijverheidsscholen bevat, 
krachtens welke regeling bij ziekte gedurende 
zes maanden de volle bezoldiging wordt ge
noten; 

Ovenvegende, dat in verband met het be
paalde in artikel 44 der Ziektewet vorenbe
doeld personeel mitsdien bij ziekte geen zie
kengeld vanwege de Raden van Arbeid ont
vangt; 

Overwegende, dat de besturen der vorenbe
doelde nijverheidsscholen derhalve wel over 
den termijn van 1 Juli 1931-1 April 1932 
premie ingevolge de Ziektewet aan de R aden 
van Arbeid verschuldigd zijn, doch dat tegen
over die premiën, bij ziekte van dat personeel 
geen ziekengeld vanwege de Raden van Ar
beid kon worden genoten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is deze 
onbillijkheid op te heffen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
dat de wijziging bij Ons besluit van 19 

Maart 1932, Staatsblad n°. 120, aangebracht 
in artikel la van Ons besluit van 28 Januari 
1931, Staatsblad n°. 24, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 22, eerste lid, der Ziekte
wet, waarbij letter ebis in dat artikel la werd 
ingevoegd, geacht wordt in werking te zijn ge. 
treden op 1 Juli 1931 in plaats van op 1 
April 1932. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMI A. 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J. V e r s c h u u r. 
(Tlitgeg. 8 November 1932.) 

s. 504. 
21 October 1932. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van het Sleepvaartreglement, vastge
stel d bij Koninkl ijk besluit van 27 Decem
ber 1907, (Staatsblad n°. 352). 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Gelet op artikel 7 der Schipperswet 1907 

(Staat sblad n°. 244); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Water taat van 26 September 1932, La. C.C.C., 
Afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
October 1932, n°. 28; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Oct-0ber 1932, n°. 
486, Afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 7, lid 1, onder II van het 

Sleepvaartreglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 27 December 1907 (Staatsblad 
n°. 352), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 2 September 1922 (Staatsblad n°. 
511), wordt gelezen als volgt: 

"II. geldige verklaringen, als bedoeld in 
artikel 87 van het "Schepenbesluit". 

Art. II. Artikel 8, lid 2, van bovengenoemd 
Reglement vervalt. 

Lid 3 wordt lid 2. 
Art. III. Artikel 10, zoomede B ijlage II. 

van bovengenoemd R eglement vervallen. 
De artikelen 11, 12, 13, 14 en 15 worden 

de artikelen 10, 11, 12, 13 en 14. 
Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den dag, waarop de wet van den 
31sten December 1931 {Staatsblad n°. 587) 
in werking treedt. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
(Uitgeg. 8 November 1932.) 

s. 505. 

21 October 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het R eglement voor de stuur
lieden-examens, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1907 {Staatsblad 
n°. 353). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 8 der Schipperswet 1907 

{Staatsblad n°. 244); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 September 1932, La. C.C.C., 
Afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
October 1932, n°. 28 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1932, n°. 
486, Afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 7, lid 1, onder II van het 

R eglement voor de stuurlieden-examens, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1907 {Staatsblad n°. 353), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 11 Decem-
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ber 1923 (Staatsblad n°. 547), wordt gelezen 
a ls volgt: 

" Il. geldige verklaringen, a ls bedoeld in 
arti kel 87 van het "Schepenbesluit" ; 

Art. II. In artikel 10, lid 2, onder II van 
bovengenoemd R eglement worden de woorden 
,,eene verklaring" vervangen door: ,,verkla
ringen". 

Art. III. A rtikel 14, zoomede Bijlage II 
van bovengenoemd Reglement, vervallen. 

Artikel 15 wordt artikel 14. 
Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den dag, waarop de wet van den 
31sten December 1931 (Staatsblad n°. 587) 
in werking treedt. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal wmden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waters taat, P. J . Re y me r. 
( Uitgeg. 8 November 1932.) 

s. 506. 

21 October 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Reglement voor de machi
nisten-examens, vastgesteld bij Koninklijk 
beslui t van 27 December 1907 (Staatsblad 
n°. 354). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 8 der Schipperswet 1907 

(Staatsblad n°. 244); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

W aterstaat van 26 September 1932, La. C.C.C., 
Afdeeling Vervoer_ en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
October 1932, n°. 28; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1932, n°. 
486, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 7, lid 1, onder II van het 

Reglement voor de machinisten-examens, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1907 (Staatsblad n°. 354), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 18 Juli 1930 
(Staatsblad n°. 288), wordt gelezen a ls volgt : 

" II. geldige verklaringen, als bedoeld in 
artikel 87 van het "Schepenbesluit"; 

Art. II. Artikel 13, zoomede Bijlage Il van 
bovengenoemd Reglement, vervallen. 

Artikel 14 wordt artikel 13. 
Art. III. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den dag, waarop de wet van den 
31sten December 1931 (Staatsblad n°. 587) 
in werking treedt. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 8 November 1932.) 

-s. 507. 

21 October 1932. BESLUIT tot nadere wijzi
g ing van het Koninklijk besluit van 27 
December 1907 (Staatsblad n°. 355), hou
dende vaststelling van eenen Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, als bedoeld bij 
a rtikel 9 der Schipperswet 1907 (Staats
blad n°. 244) . 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Gelet op artikel 9 der Schipperswet 1907 

(Staatsblad n°. 244) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 September 1932, La. C.C.C. , 
Afdeeling Vervoer_ en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
October 1932, n°. 28; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1932, n °. 
486, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 3, lid 2, artikel 9, lid 2, 

zoomede artikel 15 van het Koninklijk beslui t 
van 27 December 1907 (Staatsblad n°. 355) , 
houdende vaststelling van eenen algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld bij artikel 
9 der Schipperswet 1907 (Staatsblad n°. 244), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
2 September 1922 (Staatsblad n°. 512) , ver
vallen: 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag, waarop de wet van den 
31sten December 1931 (Staatsblad n°. 587) 
in werking treedt. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Watentaat, P. J . R e y me l'. 
(Uitgeg. 8 November 1932.) 

s. 508. 
21 Octob er 1932. BESLUIT tot vaststell ing 

van een bijzonder reglement van politie 
voor de gekanal iseerde Maas beneden 
Maasbracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 September 1932, La. B , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den R aad van State gehoord (advies van 11 
October 1932, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1932, n°. 
437, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende 

Bijzonder Reglement Yan 1>olltle Y00r de 
g·eltanallseerlle Maas beneden Maasbracht. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de sluizen, de toeleidingskanalen tot de 
sluizen en de stuwen met de daaraan aanslui
tende riviervakken van de gekanal iseerde Maa& 
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t e Linne, Roennond, B elfeld, Samb ee k en 
G,vive. 

2. Onder aan de stuwen aansluitende rivier
vakken wordt voor elke stuw verstaan het 
riviervak, gelegen tusschen een punt op 500 m 
stroomopwaarts van de uitmonding in de ri
vier van het boventoeleidingskanaal naar de 
sluis en een punt op 500 m stroomafwaarts 
van de u itmonding in de rivier van het be
nedentoeleidingskaoaal naar de sluis. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid wordt het riviervak beneden de 
stuw te Linne van 500 m beneden de stuw 
tot de uitmonding in de rivi er van het be
nedentoeleidingskanaal naar de slui a ldaar 
niet gerekend te behooren tot het aan de 
stuw aansluitend riviervak. 

4. Onverminderd de toepassel ijkheid van 
de bepalingen van Titel III van het Alge
meen reglement van poli t ie voor rivieren en 
Rijkskanalen met de daarop betrekking heb
bende strafbepalingen, en voorzoover hierna 
niet anders is bepaald, zij n op de in lid 1 
genoemde werken van toepassing Ti tels IV en 
V van dat reglement met de daa rop betrek
king hebbende strafbepalingen. Voor de toe
pass ing van Titel V worden stuwen met toe
behooren gelijkgesteld met sluizen . 

2. 1. D e grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen zijn met inbegr ip van den last : 

lengte ...... ......................... . .... ... ...... 100 m 
breedte .... ..... ... .... .. . ........................ 12 m 
diepgang .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . 2.40 m 

met dien verstande, dat de grootste diepgang 
voor elke sluis m et de bijbehoorende toelei
dingskanalen en aansluitende riviervakken 
wordt vermeerderd tot ten hoogste 2.80 m, 
met zooveel als de waterstand in het be
nedentoeleidingskanaal van die sluis hooger 
is dan: 
16. 75 m + N.A.P. voor de sluis te Linne; 
14 m + ,, ,, ,, Roermond ; 
10. 75 m + ,, B elfeld; 

7.50 m + ,, Sa,nb eek. 
2. Voor de vaa rt door en beneden de sluis 

te Gtvive wordt de grootste diepgang vennin
de,·d m et zooveel a ls de waterstand beneden 
deze slu is lager is dan 5.10 m + .A.P. 

3. Bij de vaart door de sluis te Linne mag 
de hoogte van het vaartuig, met inbegrip van 
den last boven wa ter, ten hoogste bedragen 
7.50 m, of zooveel minder a ls de waterstand 
boven de sluis hooger is dan 20.90 m + 

.A.P. 
4. Bij de vaart door de sluis en de stuw 

te Gm.ve mag de hoogte van het vaartuig, met 
inbegrip van den last boven w ater, ten hoog
ste bedragen 7 m, of zooveel minder als de 
waterstand boven de sluis hooger is dan 7.50 
m + N.A.P. 

3. 1. H et maximum der snelheid, waar
mede de stoomvaartuigen zich mogen bewe-
gen, bedraagt per minuut ................. . 180 m. 

2. In het belang van de vaart of van de 
werken kan deze snelheid door de ambtenaren 
van den Waterstaat tijdelijk worden beperkt. 

1. D eze bepa lingen gelden niet voor de 
vaart op de aan de stuwen aansluitende rivier
vakken, wannee1· de stuwen voor de scheep
vaart geopend zijn . 

4. 1. De grnotste geoorloofde lengte der 

vlotten is 100 m, de breedte 10 m en de diep
gang 1.50 m. 

2. D e grootste snelheid, waarmede een vlot 
mag worden vervoerd, bedraagt per minuut 
60 m. 

3. D eze bepal ingen gelden niet voor de 
vaart op de aa n de stuwen aansluitende rivier
vakken, wanneer de stuwen voor de scheep
vaart geopend zijn. 

4. Vlotten mogen geen li gplaats nemen in 
de toeleid ingskanalen en de aan de stuwen 
aansluitende riviervakken. W a nneer de stuwen 
wegens hoog water of ijsgang geopend zijn, 
mogen zij echter met vergunning van den 
sluis- en stuwmee ter ligplaats nemen in he~ 
benedentoeleidingskanaal. 

5. 1. H et grootste aantal vaartu igen, dat 
tegelijk mag worden gesleept, bedraagt 6. 

2. D e sluis- en stuwmeesters zijn bevoegd, 
wanneer zij zulks met het oog op de geregelde 
vaart door de sluizen noodig achten, dit aan
tal te verminderen. 

3. W a nneer zij van deze bevoegdheid ge
bruik maken, worden op het boven- of het 
benedenhoofd van de sluizen aan een mast 
des daags zooveel blauwe vlaggen boven el
kander getoond a ls er vaartuigen gesleept 
mogen worden; des nachts zullen aan den 
mast zooveel g-roene lichten naast elkander 
onder een wit licht getoond worden als er 
vaartuigen gesleept mogen worden. 

4. H et is verboden m eer vaartui gen op de 
toeleidingskana len tot de sluizen en de daar
aan aanslui tende riviervakken te sleepen dan 
volgens de bovenomschreven seinen is toege
staan. 

5. Deze bepalingen gelden niet voor de 
vaart op de aan de stuwen aanslui tende rivier
vakken, wanneer de stuwen voor de scheep
vaart geopend zijn. 

6. H et invaren van een benedentoeleidings
kanaal is verboden indien des daags twee 
roode vlaggen en des nachts twee roode lich
ten boven elkander zij n geheschen aan een 
mast op het benede nhoofd der sluis. 

7. 1. Afvarende vaartu igen en vlotten moe. 
ten bij het invaren van de boventoeleidings
ka nalen van de sluizen te Linne, R oennond, 
B elfeld en Samb eek zoo dicht mogelij k langs 
den linkeroever der rivier houden. Bij het 
invare n van het boventoeleidingskanaal van 
de sluis te Grave moeten zij zoo dicht moge
lijk langs den rechteroever houden. 

2. Opvarende vaartuigen en vlotte n moeten 
zooveel mogelijk voor de a fvarende vaartui
gen en vlotten wijken , zoodat laatstgenoemde 
den voorgeschreven oever kunnen houden. 

8. 1. H et verbod van artikel 68 , lid 1, van 
het Algem een reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanal en is niet van toepassing. 

2. Op elk vaartuig moet gedurende het be
varen van de toeleidingskanalen tot de sluizen 
of de aan de stuwen aansluitende riviervak
ken, steeds een anker tot onmiddellijk gebruik 
gereed gehouden worden. 

9. 1. H et is verboden t ijdens het bevaren 
van de toele idings kanalen tot de si uizen of de 
aan de stuwen aansluitende riviervakken de 
vaartu igen van een sleep los te gooien. 

2. Bij het binnenvaren van de sluizen moet 
steeds een ten minste 17 jaar oud persoon bij 
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de sleeptros aanwezig zijn om deze zoo noodig 
los te gooien. 

10 . Het is verboden zonder vergunning van 
den sluis- en stuwmeester langer ligplaats te 
nemen in de toeleidingskanalen tot de sluizen 
dan noodig is om op schutting te wachten. 

ll. 1. Wanneer de stuwen voor de scheep
vaart gesloten zijn, wordt dit aangeduid des 
daags door een roode vlag of een roode schijf 
op de hoogst gelegen bedien ingsbrug der stu
wen te Linne, Roermond, B el feld en Sambeek 
en voor de stuw te Grave door een roode vlag 
of een roode schijf boven den bovenrand van 
de brug over de opening, welke voor de 
-scheepvaart gesloten is , en des nachts door een 
1·ood licht ter weerszijden van de scheepvaart
opening( en} . 

2. De scheepvaart in de aan de stuwen 
aansluitende riviervakken, voorzoover gelegen 
tusschen de uitmondingen van het boven- en 
het benedentoeleidingskanaal naar de sluizen, 
is alsdan zonder vergunning van den sluis- en 
stuwmeester verboden. 

3. Wanneer de stuwen voor de scheepvaart 
geopend zijn, wordt dit aangeduid des daags 
door een oroene vlag of een groene schijf en 
des nachts ter weerszijden van de scheepvaart
opening(en) door een groen licht. 

4. Het is verboden door de stuwen te varen 
door andere openingen dan die, welke op de 
in het vorige lid bepaalde wijze zijn aange
duid. 

12. Wanneer de stuwen voor de scheep
vaart geopend zijn, is het verboden bij het 
doorvaren van de stuwen ankers, kettingen 
of trossen te laten sleepen van 500 m stroom
opwaarts tot 100 m stroomafwaarts van de 
stuwen. 

13. De bepalingen van artikel 79 van het 
Algemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen zijn niet van toepassing voor 
de vaart op de aan de stuwen aansluitende 
riviervakken, wanneer de stuwen voor de 
.scheepvaart geopend zijn. 

14. De hoofdingenieur-directeur en, wan
. neer er onmiddellijke noodzakelijkheid bestaat, 
,de ingenieur, is bevoegd het stuwpeil te ver
lagen of te verhoogen. 

15. Overtredingen van de bepalingen van 
,dit Bijzonder reglement worden, voorzoover 
daartegen niet bij de wet of het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met een geldboete van ten hoogste hon
àerd gulden, de overtreding van artikel 5, lid 
4, art. 6, art. 7, art. 11, lid 2 en 4, en art. 12 ; 

b. met een geldboete van ten hoogste vijf 
.en zeventig gulden de overtreding van artikel 
4, lid 4, art. 8, lid 2, art. 9 en art. 10. 

16. Dit Bijzonder reglement kan worden 
aangehaald onder den titel "Bijzonder regle
ment gekanaliseerde Maas beneden Maas
bracht". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
(Uitg eg. 8 Nov e1nber 1932.) 

s. 509 . 

21 Octob e1· 1932. BESLUIT tot wijziging van 
artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 
28 Maart 1925 (Staatsblad n°. 126) , hou
dende regeling van de vrijwillige hulp
verleening aan zieke en gewonde personen, 
behoorende tot de legers of vloten van 
oorlogvoerende mogendheden en voorzie
ning in de hulpverleening en den inlich
tingendienst ten aanzien van krijgsgevan
genen en geïnterneerden, laatstelijk gewij
zigd bij het Koninklijk Besluit van 16 
Juni 1927 (Staatsblad n°. 181}. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 4 M ei 1932, Ie Afdeeling n°. 39; 
Overwegende, dat opnieuw wijziging van 

Ons Besluit van 28 Maart 1925 (Staatsblad 
n°. 126) noodig is gebleken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 4en October 1932, n°. 18}; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van den 14en October 1932, 
Ie Afdeel ing n°. 108 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

E enig artikel. 

Artikel 24 wordt gelezen als volgt: 
"In geval van mobilisatie wordt een door 

Onzen Minister van Defensie te bepalen getal 
gedelegeerden van het Nederlandsche Roode 
Kruis belast met de leiding van de vrijwillige 
hulpverleening bij de onderscheidene door dien 
Minister te bepalen onderdeelen der gemobi-
1 iseerde weermacht. Zij hebben onder den 
Chef van den militairen geneeskundigen 
dienst, in wiens ressort zij werkzaam zijn, de 
algemeene leiding van de vrijwillige hulp
verleening in dat ressort. 

Twee der gedelegeerden, toe te voegen aan 
den inspecteur van den geneeskundigen dienst 
der landmacht en aan het Hoofdkwartier van 
het Veldl eger, dragen den titel van Hoofd
commissaris, onderscheidenlijk Legercommis
saris van het Nederlandsche Roode Kruis; de 
overige gedelegeerden dragen den titel van 
Militair commissaris van het Nederlandsche 
Roode Kruis. Het Hoofdbestuur bepaalt de 
bestemming van ieder der gedelegeerden. 

De gedelegeerden van het Nederlandsche 
Roode Kruis worden reeds in vredestijd door 
Ons benoemd, op voordracht van het Hoofd
bestuur, voor den tijd van 5 jaren. Zij zijn 
dadelijk herbenoembaar. 

Zij treden af, wanneer zij den leeftijd van 
65 jaren hebben bereikt." 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 21sten October 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, L. N. Dec k e r s. 

(Uitgeg. 4 November 1932.} 
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.s . 510 . 

:21 Octob er 1932. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den l sten 
Augustus 1928 (Staatsblad n°. 316), hou
dende vaststelling van bepalingen ter uit
voering van de artikelen 2 en 14 der 
Marine-scheepsongevallenwet (Staatsblad 
1928, n °. 69). 

·wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie van 4 October 1932, VIIIe Afd., n°. 
·67, van Waterstaat van 11 October 1932, La. 
E., Afdeeling V ervoer- en Mijnwezen, en van 
Financiën van 15 October 1932, n°. 155, Af
deeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. Artikel 18, eerste lid, van Ons bes! uit 

van 1 Augustus 1928 (Staatsblad n°. 316) te 
-wijzigen als volgt: 

,,1. De voorzitter en de secretaris ontvan
gen een vacatiegeld van respectievelijk f 8 en 
'f 5 per dag en de leden en deskundige raad
gevers, voor zoover zij niet behooren tot de 
·bezoldigde burgerlijke en militaire landsdie
naren, een vacatiegeld van f 7 per dag, voor 
-eiken dag, waarop zij eene vergadering van 
den Raad hebben bijgewoond of waarop zij 
ïn opdracht van den Raad of hachtens de 
wettelijke voorschriften werkzaamheden heb
ben verricht." 

2°. Te bepalen, dat de onder 1 °. bedoelde 
wijziging van kracht zal zijn tot 1 Maart 
1935. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
.Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 21sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N . Dec k ers. 
JJe M inister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 4 November 1932.) 

:S. 511 . 

22 Octouer 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 2 der wet van 18 J ul i 1930 
(Staatsblad n°. 294) , tot regeling van den 
uitvoer van uien. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 3 Septem
ber 1932, Directie van den Landbouw, n°. 
10954, IV de afdeeling; 

Gelet op artikel 2 der wet van 18 Jul i 1930 
(Staatsblad n°. 294), tot regeling van den uit

;voer van uien ; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

1.1 October 1932, n°. 31); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 October 1932, Di
rectie van den Landbouw, n°. 13012, IVde 
.afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ten aanzien van de uien en <le ver

pakking daarvan worden de volgende eischen 
_gesteld: 

L . & S. 1932. 

A. de uien moeten : 
1. gezond zijn ; 
2. vorstvrij zij n; 
3. r ijp zij n; 
4. droog zij n ; 
5. behoorlijk a fgestaart zijn ; 
6. behoorlij k vrij van grond zijn: 
7. per verpakkingseenheid gelijkkleurig en 

gelij ksoortig zijn; 
8 . vrij zijn van bout, van stek en van stij ve 

of dubbele exemplaren; 
9. wat doorsnede betreft, vol doen aan 

eischen, door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister gesteld; 

10. gesorteerd zijn volgens grootte-kl assen, 
door Onzen voornoemden Minister vastgesteld ; 

ll. voldoen aan andere bijzondere voor
schriften, voor zooveel noodig door Onzen 
voornoemden Minister vastgesteld. 

B. voor zoover de zending niet los wordt 
verladen, moet de verpakking bestaan uit 
soliede bal en, zakken of andere verpakkings
middelen . waarvan de netto-inhoud 25 K.G. 
of 50 ICG. weegt, of waarop het netto-gewicht 
van den inhoud duidelijk waarneembaar is 
aangegeven en moet zij overigens ,·o ldoen aan 
andere bijzondere voorschriften, voor zooveel 
noodig door Onzen voornoemden Minister 
vastgesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag, volgende op dien der 
afkondiging. 

Onze Minister met de zaken van clen Land
bouw belast is belast met de uitvoering van 
dit bes! uit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

Het Loo, den 22sten October 1932. 

s. 512. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r . 

(Uitgeg. 25 Oct. 1932.) 

22 October 1932. BESLUI T tot vaststelli ng 
van het t ijdstip van de inwerkingtred ing 
van de wet van 18 J uli 1930 \Staatsblad 
n°. 294), tot regel ing van den u itvoer van 
uien. 

Inw erkingtreding 26 October 1932. 

s. 513. 

25 October 1932. BESLUIT tot vaststell ing 
van den prijs van het abonnement wegens 
aansluiting aan de telefoonnetten Hill e
gom, L isse, Sassen heim, Noordwijkerhout 
en Wageningen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 4, lid 11, van het Rijks

telefoonreglement 1929 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 19 October 1932, n°. 3, Hoofd. 
bestuur der Posterij en, Telegrafie en Telefo. 
nie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
38 
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met wijziging van het Koninklij!, besluit 
van 12 December 1929, n°. 44, te bepalen: 

dat het abonnement berekend volgens artikel 
4, li d 3, van het Rijkste lefoonreglement, 1929, 
voor de telefoonnetten Hill egom, L uise, Sas
senheirn en Noordwijkerhout f 6 hooger wordt 
geste ld , en voor het telefoonnet Wageningen 
de thans geldende verhooging vervalt, een en 
ander met ingang van een door Onzen Mi
nister van ·waterstaat te bepalen dag, en dat 
de bedoelde verhooging met f 6 slechts ge
durende een door dien Minister ,,ast te stel
len t ijdperk wordt geheven. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoe ring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 25sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg . 11 November 1932.) 

s. 514. 

25 Oct'ob er- 1932. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 27 Juli 1929 te Genève gesloten ver
dragen, betreffende de verbetering· van 
het lot der gewonden en zieken bij de 
legers te velde en betreffende de behan
deling der krijgsgevangenen (Staatsblad 
1932, nrs. 395 en 396). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wetten van 25 Juli 1932 (Staats

blad nos. 395 en 396), houdende goedkeuring 
van de op 27 Juli 1929 te Genève gesloten 
verdragen, betreffende de verbetering van het 
lot der gewonden en zieken bij de legers te 
velde en betreffende de behandeling der krijgs
gevangenen, van welke verdragen een afdruk 
en eene vertal ing bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat bedoelde verdragen door 
Ons zij n bekrachtigd en dat Onze akte van 
bekrachtiging op 5 October 1932 te B em is 
neder gelegd; 

Overwegende, dat die verdragen voor N e
derland in werking zullen treden op 5 April 
1933; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten October 
1932, Directie van het Protocol, n°. 33037; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde verdragen, alsmede de ver

talingen daarvan te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met d~ uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere1scht. 

Het Loo, den 25sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De M inuite1· van B uitenlandsche Zaken, 
Be e 1 a erts v a n B 1 o k I a n d. 

( Uitgeg. 8 N ove1nbe1· 1932.) 

1 Zie voor de Fran che tekst van de ver
dragen Staatsbladen 395 en 396 van 1932. 

V e r t a I i n g e n . 

VERDRAG V .A.N GE EVE 
voor de verbetering· van het lot der 1,:-ewo11-
1len en zieken, zich bevindend.e bij de Ieg·ers 

te velde, van 27 Jull 1929. 

De Pre ident van het Dui tsche Rijk, de· 
President der Vereen igde Staten van Amerika, 
de Bondspres ident van de R epubliek Oosten
rijk, Zijne Majesteit de Koning der Belgen. 
de President van de R epubl iek Bolivia, de 
President van de Republiek der Vereenigde 
Staten van Brazilië, Zijne Majesteit de Ko
ning van Groot-Britannië, Ierland en de 
Britsche overzeesche gewesten, Keizer van 
Indië, Zijne Majesteit de Koning der Bulga
ren, de President van de Republiek Chili, de 
President van de Republiek China, de Presi
dent van de Republiek Columbia, de Presi
dent van de Repub liek Cuba, Zijne Majesteit 
de Koning van Denemarken en IJsland, de 
President van de Dominicaansche R epubliek, 
Zijne Majesteit de Koning van Egypte, Zijne 
Majesteit de Koning van Spanje, de Pre ident 
van de Republiek Estland, de President van 
de R epubliek F inland, de Pres ident van de 
Frnnsche Republiek, de President van de 
Grieksche Republiek, Zijne Doorluchtige Hoog_ 
heid de Regent van Hongarije, Zijne Majes
teit de Koning van Italië, Zij ne Majeste it de 
Keizer van Japan, de President van de R e
publiek Letland, Hare Koninklijke Hoogheid 
de Groot-Hertogin van Luxemburg, de Pre
sident der Vereenigde Staten van Mexico, de 
President van de R epubliek Nicaragua, Zijne 
Majesteit de Koning van Noorwegen, Hare 
Majesteit de Koningin der ederlanden, Zijne 
Keizerlijke Majesteit de Sjah van P erz ië, de 
President van de Republiek Polen, de Presi
dent van de Portugeesche Republiek, Zijne 
Majesteit de Koning van R oemenië, Zijne Ma
je teit de Koning der Serven, Croaten en 
Slovenen, Zijne Maje teit de Koning van 
Siam Zij ne Majesteit de Koning van Zweden, 
de Z~vitsersche Bondsraad, de President van 
de Tsjechoslowaaksche Republiek, de Presi
dent van de Turksche Republiek, de President 
van de Oostersche Republiek van Uruguay, 
de President van de Republiek der Vereenig
de Staten van Venezuela, 

gel ijkelijk bezield met den wcnsch om! v~?L' 
zoover het van hen afhangt, de onafsche1dehJk 
aan den oorlog verbonden rampen te verzach
ten en met dat doel de op 22 Augustus 1864 
en 6 Juli 1906 te Genève voor de verbetering 
van het lot der gewonden en zieken, zich be
vindende bij de legers te velde, gemaakte be
pal ingen will ende verbeteren en aanvull en, 

hebben besloten daartoe een nieuw Verdrag 
te sluiten en hebben tot hunne Gevolmachtig
den benoemd: 

(Volgen de namen der gevolmachtigden.) 

HOOFDSTUK I. 

Van de gewonden en zieken. 
Art. 1. De m ili tairen en de andere officieel 

aan de legers verbonden personen, die gewond 
of ziek mochten zijn, zullen onder alle om-
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standigheden moeten worden ontzien en be
schermd; zij zu1len zonder onderscheid van 
nationaliteit door den oorlogvoerende, die hen 
in zijne macht zal hebben, met menschl ievend
heid worden beh a ndeld en verzorgd. 

Echter· zal de oorlogvoerende, di e genood
zaakt is om gewonden of zieken aan zijnen 
tegenstander over te laten, voor zoover de mi
litaire noodzaak het zal gedoogen, een deel 
van zijn geneeskundi g personeel en tn ateriee] 
bij hen laten om tot hunne verzorging bij te 
dragen. 

Art. 2. Behoudens de hun krachtens het 
vorig a rtikel te verleenen zorgen zull en de 
gewonden en zieken van een leger, die in de 
macht van den anderen oorlogvoerende zijn 
gevallen, krijgsgevangenen zijn en zullen de 
algemeene regelen van het volkenrecht be
treffende gevangenen op hen toepasselijk zijn. 

Evenwel zullen de oorlogvoerenden vrij blij
ven om ten gunste van gewonden of zieke ge
vangenen en boven de bestaande verplichtin
gen zulke bepalingen te maken a ls zij nuttig 
zullen oordeelen. 

Art. 3. Na elk gevecht zal de partij, die 
meester is gebleven van het slagveld, maat
regelen nemen om de gewonden en de ge" 
sneuvelden op te zoeken en hen tegen beroo
ving en slechte behandel ing te beschermen. 

Eiken keer dat de omstandigheden zulks 
zullen toelaten, zal een plaatselijke wapen
stilstand of onde1·breking van het vuur worden 
overeengekomen om het weghalen toe te laten 
van de gewonden, di e tusschen de linies zijn 
blijven liggen. 

Art. 4. De oorlogvoerenden zullen elkander 
in den kortst mogelijken tijd in kennis stellen 
met de namen der opgenomen of aangetroffen 
gewonden, zieken en gesneuvelden, evenals 
met alle gegevens, welke tot de vaststelling 
van hunne identiteit kunnen leiden. 

Zij zullen overlijdensacten opmaken en deze 
aan elkander doen toekomen. Zij zullen ver
zamelen en eveneens aan elkander toezenden 
alle voorwerpen dienende tot persoonlijk ge
bruik welke op de slagvelden of op de ge
sneuvelden zijn gevonden en in het bijzonder 
de helft van het identiteitsplaatje der gesneu
velden, terwijl de andere helft aan het lijk 
vastgehecht moet blijven. 

Zij zullen er voor zorgen, dat aan het be
graven of het verbranden der gesneuvelden 
een nauwkeurig en, zoo mogelijk, geneeskun
dig onderzoek der lijken voorafga, ten einde 
den dood en de identiteit vast te stell en en 
daarvan rekenschap te kunnen geven. 

Zij zullen er bovendien voor zorgen, dat zij 
eervol begraven worden, dat hunne graven 
worden ontz ien en deze altijd kunnen worden 
teruggevonden. 

Tot dat doel zullen zij aan het begin der 
vijandelijkheden van overheidswege een dienst 
voor de graven organiseeren, ten einde even
tueele opgravingen mogelijk te maken en de 
identificatie der lijken te verzekeren, welke 
ook de achtereenvolgende ligging ·der graven 
zijn moge. 

Dadelijk na het einde der vijandelijkheden 
zullen zij de lijst der graven en die der in 
hunne begraafpl aatsen en elders begraven 
dooden uitwisselen. 

Art. 5. De militaire overheid zal een be
roep kunnen doen op de menschlievendheid 
der inwoners om, onder haar toezicht, gewon
den en zieken, di e zich bij de legers bevinden 
op te nemen en te verzorgen, zulks onder ver
leening van bijzondere bescherming en zekere 
faciliteiten aan de personen, die aan dat be
roep gevolg hebben gegeven. 

HOOFDSTUK II. 

Yau de g·eneeskunll ig·e formaties en 
lnrlchtlng·en. 

Art. 6. De mobiele geneeskundi ge fmma
ties, namelijk die, welke bestemd zijn om de 
legers te velde te begele iden, en de vaste 
inrichtingen van den geneeskundigen dienst 
moeten door de oorlogvoerenden worden ont
zien en beschermd. 

Art. 7. De aan de geneeskundige fo1maties 
en inrichtingen verschuldigde bescherming zal 
ophouden, a ls men er gebruik van maakt tot 
het verr ichten van voor den vijand nadeelige 
handelingen. 

Art. 8. Als redenen, welke eene geneeskun
dige formatie of inrichti ng de bescherming, 
door artikel 6 verzekerd, doen verliezen, zul 
len ni et worden beschouwd: 

1. het feit, dat het personeel van de forma
tie of de inrichting gewapend is en van zijne 
wapenen gebruik maakt tot verdediging van 
zich ze] f of van zijne gewonden en zijne zie
ken· 

2. ' het fe it, dat, bij gebrek aan gewapende 
ziekenverplegers, de formati e of de inrichting 
wordt bewaakt door een piket of door schild
wachten; 

3. het fe it, dat in de fo1matie of de in
richting draagbare wapens en munitie worden 
gevonden, die aan de gewonden en aan de 
zieken zijn ontnomen en nog niet aan den 
daartoe bevoegden tak van dienst zijn afge
leverd ; 

4. het feit, dat zich in de formatie of de 
inrichting personeel en materieel van den vee
artsenijkundigen dienst bevinden zonder daar
van een integreerend deel uit te m aken. 

HOOFDSTUK III. 

Van bet 1ierson.eel. 
Art. 9. H et personeel, uitsluitend aange

wend tot het weghalen, het vervoeren en het 
behandelen der gewonden en zieken, alsmede 
met het beheer der geneeskundige formaties 
en inrichtingen en de aan de legers verbonden 
veldpredikers en aalmoezeniers zullen onder 
a lle omstandigheden ontzien en beschermd 
worden. Indien zij in handen van den vijand 
vallen, zullen zij niet a ls krijgsgevangenen 
worden behandeld . 

De militairen, di e speciaal zijn opgeleid om, 
wanneer het geval zich voordoet, te worden 
gebruikt a ls hulpziekenverplegers of hulp
ziekendragers bij het weghalen, het vervoeren 
en het behandelen der gewonden en zieken, 
en die van een identite itsbewijs zijn voorzien, 
zullen, ind ien zij gevangen genomen worden 
terwijl zij deze werkzaamheden verrichten, aan 
hetzelfde regime onderworpen zijn als het 
vaste geneeskundige personeel. 
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Art. 10. Met het in het eerste lid van ar
tikel 9 bedoelde personeel wordt gelijkgesteld 
het personeel der behoorlijk door hare R e
geering erkende en bevoegd verklaarde vrij
willige vereenigingen tot hulpbetoon, dat tot 
deze! fde werkzaamheden a ls die van het in 
genoemd lid bedoelde personeel wordt ge
bruikt, onder voorbehoud dat het personeel 
van deze vereen ig ingen onderworpen zij aan 
do m il itaire wetten en reg lementen. 

I edere Hooge Verdragsluitende Partij zal 
aan de andere, hetzij reeds in tijd van vrede, 
hetzij bij den aanvang of gedurende de vijan
dol ij khed n, in elk geval alvorens er eenig 
werkelijk gebru ik van te maken, de namen 
der ,·ereenigingen mededeelen welke zij be
voegd heeft verklaard om, onder hare ver
antwoordelijkheid, aan den officieelen genees
kundigen dienst van hare legers medewerking 
te verleenen. 

Art. 11. Eene erkende vereeniging van een 
onzijdig land zal de medewerking van haar 
personeel en van hare geneeskundige formaties 
slechts aan een oorlogvoerende mogen ver
leenen met voorafgaande goedkeuring van 
haar e igen Regeering en de machtiging van 
den oorlogvoerende zelf. 

De oorlogvoerende, die de hulp zal hebben 
aangenomen, zal gehouden zijn om, 111 vorens 
daarvan eenig gebrui k te maken, zijnen vijand 
er mede in kennis te stellen. 

A rt. 12. De in de artikelen 9, 10 en 11 
aangewezen personen zullen, nadat zij in de 
macht van de tegenpartij geraakt zijn , niet 
mogen worden aangehouden. 

B ehoudens overeenkomst waarbij het tegen
deel wordt bepaald, zullen zij teruggewnde~ 
worden aan den oorlogvoerende, waartoe ZIJ 
hehooren zoodra een weg tot hun terugkeer 
zal word~n geopend en die terugkeer niet in 
strijd is met de m ili ta ire eischen. 

In a fw ach t ing van hunne terugzend ing zul 
len zij voortgaan hunne werkzaamheden onder 
le idîng van de tegenpartij te verrichten; zij 
zull en bij voorkeur worden aangewend tot de 
verzorg ing der gewonden en zieken van den 
oorlogvoerende, waartoe zij behooren. 

Bij hun vertrek zullen zij de hun toebehoo
rende voorwerpen, werktu igen, wapens en 
t ran portmiddelen medenemen. 

Art. 13. De oorlogvoerenden zullen aan het 
personeel, bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11, 
zoolang het in hunne macht is, hetzelfde on
derhoud, hetzelfde onderkomen, dezelfde ver
goedingen en dezelfde soldij waarborgen als 
aan het overeenkomstig personeel van hun 
leger. 

Dadelijk bij het begin der vijandelijkheden 
zull en zij zich verstaan ten aanzien van de 
overeenkomst der rangen van hun geneeslnm
d i g personeel. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de gebouwen en het materleel. 
Art. 14. De mobiele geneeskundige forma

t ie , welke deze ook zijn, zullen, als zij in de 
macht van de tegenpartij vallen, haar mate
rieel, haar vervoermiddelen en haar besturend 
pe1 oneel behouden. 

Evenwel zal de bevoegde militaire overheid 

het i-echt hebben, zich er van te bedienen voor 
de verzorging der gewonden en zieken ; de 
teruggave zal plaats hebben onder de voor
waarden bepaald voor de terugzending van 
het geneeskundig personeel , en, voor zooveel 
mogelijk, tegelijkertijd. 

Art. 15. De gebouwen en het materieel der 
vaste inrichtingen van het leger zullen aan 
de oorlogswetten onderworpen blijven, m aar 
zullen niet tot een ander doel kunnen wor
den bestemd, zoolang zij voor de gewonden en 
zieken noodig zijn. 

Evenwel zull en de bevelhebbers van de ope
reerende troepenafdeelingen er over kunnen 
beschikken, ingev-a.l zulks voor dringende mi
litaire belangen noodzakelijk i , mits zij van 
te voren zorgen voor de ve ilighe id der gewon
den en zieken, die daarin worden behandeld. 

Art. 16 . De gebouwen der yereenigingen 
tot hulpbetoon, welke tot de bij het Verdrag 
geregelde bevoorrechte positie zij n toegelaten, 
zullen beschouwd worden als particulier eigen
dom. 

H et materieel van deze vereenigingen, waar 
ook de pl aats zij waar het zich bevindt, zal 
eveneens a ls particulier eigendom worden be
schouwd. 

Het aan de oorlogvoerenden door de wetten 
en gebruiken van den oorlog toegekende vor
deringsrecht zal slechts worden uitgeoefend 
in gevallen van dringende noodzakelijkheid en 
wanneer eerst voor de veiligheid der gewon
den en zieken is gezorgd. 

HOOFDSTUK V 

Van cle geneesknndlge transporten. 

Art. 17. De voor de geneeskundige evacua
tie ui tgeruste voertu igen, welke afzonderlijk 
of in konvooi r ijden, zull en beh andeld worden 
op gelijke wijze als de mobiele genee~_kundige 
formaties, behoudens de volgende b1Jzondere 
bepal ingen: 

De oorlogvoerende, die afzonderlijk of in 
konvooi rijdende geneeskund ige transportvoer
tuigen onde1 chept, zal, indien de militaire 
noodzakelijkheid zulk vordert, deze lnmnen 
aanhouden, het konvooi ontbinden, mits hij 
zich in alle gevallen hela t met de zorg voor 
de gewonden en zieken, die het bevat. ~ij zal 
de voertuigen slechts kunnen ?enutten 1_n h~~ 
gedeelte van het operatiegebied, waarm ZIJ 
zijn onderschept en uits lui tend voor ge~ees
kundige behoeften. Wanneer deze voertm gen 
aan hunne plaatselijke bestemm ing hebben 
voldaan, zullen zij moeten worden terugge
geven onder de in artikel 14 genoemde voor
waarden. 

H et militaire personeel , dat voor het trans
port wordt gebezigd en dat tot . ?it doel van 
een regelmatig mandaat is voorz ien, zal wor
den teruggezonden onder de in a r t ikel 12 voor 
het geneeskundig personeel genoemde voor
waarden en onder voorbehoud van het laatste 
lid van artikel 18. 

Alle voor de evacuatie bepaaldelijk inge
richte transportmiddelen en het tot de uitrus
ting van deze transporbniddelen, voor zoover 
deze van den geneeskundigen dienst afkomstig 
zijn, behoorend materieel zullen overeenkom-
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stig de bepalingen van Hoofdstuk IV worden 
teruggegeven. 

De militaire transportmiddelen, welke niet 
tot den geneeskundigen dienst behooren, zul-
1 en met hunne bespanningen kunnen worden 
buitgemaakt. 

Het burgerpersoneel en alle van requisitie 
afkomstige transportmiddelen zullen aan de 
algemeene regelen van het Volkenrecht onder-
,,vorpen zijn. . 

Art. 18. De als geneeskundige transport
middelen gebezigde vl iegtuigen zullen de be
scherming van het Verdrag genieten gedurnn
de den tijd, waarin zij uitsluitend zijn voorbe
houden tot evacuatie der gewonden en zieken 
en tot het vervoer van het geneeskundig per
soneel en materieel. 

Zij zullen wit geverfd zijn en zullen op dui
delijk zichtbare wijze op hunne onder- en 
bo"O"envlakken naast de nationale kleuren het 
in artikel 19 aangegeven onderscheidingstee
ken dragen. 

Behoudens wanneer eene bijzondere en uit
drukkelijke vergunning is verleend, zal het 
overvliegen van de vuurlinie en van de zone, 
welke voor de groote geneeskundige sortee
ringsformatie is gelegen, evenals in het a l
gemeen van elk vijandelijk gebied of door den 
vijand bezet gebied verboden zijn. 

De geneeskundige vliegtuigen zullen aan 
elke vordering om te landen moeten gehoor
zamen. 

Zoowel in geval van gedwongen als in dat 
van toevallige landing op vijandelijk of op 
door den vijand bezet gebied zullen de ge
wonden en zieken evenals het geneeskundig 
personeel en materieel, het vliegtuig daar
onder begrepen, de door de bepalingen van dit 
Verdrag geregelde bevoorrechte positie genie
ten. 

De bestuurders, de helpers en de radio
telegraphisten, die gevangen genomen zijn, 
zullen op voorwaarde, dat zij tot het einde 
der vijandelijkheden slechts nog voor den ge
neeskundigen dienst zullen worden gebruikt, 
teruggezonden worden . 

HOOFDSTUK VI. 

Van het onrlerschel<ling·steeken. 

Art. 19. Als hulde aan Zwitserland wordt 
het heraldieke teeken van het roode kruis op 
wit veld, gevormd door de onderl inge verwis
seling der bondskleuren, als emblema en ken
teeken van den geneeskundigen dienst der 
legers behouden. 

Evenwel zijn voor de landen die reeds in 
de plaats van het roode krµ is; de roode halve 
maan of den rooden leeuw en zon op wit veld 
als kenteeken bezigen, deze emblemata even
eens in den zin van dit Verdrag toegelaten. 

Art. 20. Het emblema zal zich met ver
gunning van de bevoegde militaire overhe id 
bevinden op de v laggen, QP de armbanden 
evenals op al het materieel, dat tot den ge
neeskundigen dienst behoort. 

Art .. 21. Het krachtens de artikelen 9, eer
ste lid, 10 en 11 beschermde personeel zal een 
aan den linkei· a1m vastgehechten band dra
gen welke voorzien is van het kenteeken en 

afgegeven en gestempeld is door eene militaire 
autoriteit . 

Het in artikel 9, eerste en tweede lid , be
doeld personeel zal voorzien zijn van een 
identiteitsbewijs bestaande hetzij uit een aan
teekening in het militaire zakboekje, hetzij in 
een afzonderlijk stuk. 

De in de artikelen 10 en 11 bedoelde per
sonen, die geen militaire uniform hebben, 
zullen door de bevoegde militaire autoriteit 
voorzien worden van een identiteitsbewijs met 
photographie, dat hunne hoedanigheid als ge
neeskundig personeel uitdrukkelijk vermeldt. 

De identiteitsbewijzen moeten in elk leger 
gelijkluidend en van hetzelfde model zijn. 

In geen geval zal het geneeskundig perso
neel ontbloot mogen worden van zijne ken
teekenen noch van de hem toekomende iden
titeitsbewijzen. 

In geval van verlies zal het het recht heb
ben om daarvan een duplicaat te verkrijgen. 

Art. 22. De onderscheidingsvlag van het 
Verdrag zal slechts gevoerd kunnen worden 
op de geneeskundige formaties en in•richtin
gen, welke krachtens hetzelve worden be
schermd, en met toestemming der militaü-e 
overheid. In de vaste inrichtingen zal naast 
haar moeten, en in de mobiele formaties zal 
naast haar kunnen worden geheschen de na
tionale vlag van den oorlogvoerende, waartoe 
de formatie of de inrichting behoort. 

Evenwel zullen de geneeskundige fot·maties, 
welke in de macht van den vijand zijn ge
vallen, zoolang zij zich in dien toestand zullen 
bevinden, geen andere vlag dan de vlag van 
het Verdrag mogen voeren. 

De oorlogvoerenden zullen, voor zoover de 
militaire noodzaak het zal toelaten, de noo
dige maatregelen nemen om de onder-schei
dingsteekens, welke de geneeskundige forma
ties en inrichtingen aangeven, duidelijk zicht
baar te maken voor de vijandelijke strijdkrach
ten te land, in de lucht en ter zee, ten einde 
de mogelijkheid van elke aanvallende daad 
buiten te sluiten. 

Art. 23 . De geneeskund ige formaties der 
onzijdige landen, welke onder de voorwaarden 
in artikel 11 bedoeld, gerechtigd mochten zijn 
om hare diensten te verleenen, zullen naast de 
vlag van het Verdrag de nationale vlag moe
ten voeren van den oorlogvoerende dien zij ter 
zijde staan. 

Zij zullen het recht hebben om, zoolang zij 
hare diensten aan een oorlogvoerende verlee
nen, eveneens hare nationale vlag te voeren. 

De bepalingen van het tweede lid van het 
vorige artikel zijn op haar toepasselijk. 

Art. 24. Het emblema van het roode kruis 
op wit veld en da woorden "Roode Kruis" of 
" Kruis van Genève" zullen zoowel in tijd van 
vrede als in tijd van oorlog slechts gebruikt 
lnmnen worden ter bescherming of ter onder
kenning van de geneeskundige formaties en 
inrichtingen, van het personeel en van het 
materieel welke onder bescherm ing staan van 
dit Verdrag. 

Hetzelfde zal het geval zijn, wat betreft d( 
in artikel 19, lid 2 bedoelde emblemata, voor 
de landen die hen bezigen. 

Anderzijds zull en de vrijwilli ge vereenigin
gen tot hulpbetoon, bedoeld in artikel 10, van 
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het onclerscheidingsteeken overeenkomstig hare 
nationale wetgeving gebruik J..71nnen maken 
voor h are merischlievende werkzaamheid in 
tijd van vrede. 

Bij wijze van uitzondering en met de uit
drukkelijke machtiging van een der nationale 
vereenigingen van het Roode Kruis (Roode 
Halve Maan, Roode Leeuw en Zon) zal van 
het emblema van het Verdrag in l;ijd van 
Yrede gebruik gemaa,lct kunnen worden om de 
plaats aan te geven van hulpposten, welke 
uitsluitend bestemd zijn om kostelooze verzor
ging aan gewonden of aan zieken te ver
leenen. 

HOOFDSTUK VII. 

·vau de toe1iasslng en de uitvoering ~·an 
het Verdrag. 

Art. 25. De voorschriften van dit Verdrag 
zull en door de Hooge Verdragsluitende Par
tijen onder alle omstandigheden worden ge
eerbiedigd. 

In het geval dat, in tijd van oorlog, een 
oorlogvoerende geen partij bij dit Verdrag 
mocht zijn, zullen niettemin zijne bepalingen 
verbindend blijven tusschen alle oorlogvoeren
den die aan het Verdrag deelnemen. 

Art. 26. De opperbevelhebbers der oorlog
voerende legers zullen voor de bijwnderheden 
betreffende de uitvoering der voorgaande ar
tikelen evenals voor de niet voorziene geval
len voorz ieningen moeten treffen, volgens de 
voorschriften hunner respectieve Regeeringen 
en overeenkomstig de a lgemeene beginselen 
van dit Verdrag. 

Art. 27. De Hooge Verdragsluitende Par
t ijen zullen de noodige maatregelen treffen om 
hare troepen, en in het bijzonder het be
schermde personeel, met de bepalingen van 
dit Verdrag bekend te maken en ze ter ken
n is van de bevolking te brengen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van h et teg·eng·aan van misbruiken en 
Inbreuken. 

Art. 28. De Regeeringen der Hooge Ver
drngsluitende Partijen, wier wetgeving thans 
nog niet voldoende mocht zijn, zullen de noo
rlige maatregelen nemen of deze aan hare 
wetgevende l ichamen voorstellen ten einde te 
allen tijde te verhinderen: 

a. het gebrui k door particulieren of door 
niet krachtens dit Verdrag daartoe gerechtig
de vereenigingen van het emblema of van de 
benaming van "Roode Kruis" of "Kruis van 
Genève", evenals van elk teeken en van elke 
benaming, welke een nabootsing daarvan uit
maakt, onYerschillig of dit gebruik plaats 
heeft met een commemieel of met een ander 
doel; 

b. met het oog op de aan Zwitserland door 
de aanneming van de onderling verwisselde 
bondskleuren gebrachte hulde, het gebru ik 
door particulieren of door vereenigingen van 
het wapen van den Zwi tserschen Bond of van 
teekens, welke eene nabootsing daarvan ui t
ma ken, hetzij als fabrieks- of handelsmerk of 
als onderdeelen van die merken, hetzij met 
een aa n de goede trouw van den handel strij-

' <lig doel, hetzij onder omstandigheden die het 
Zwitsersche nationaal gevoel zouden kunnen 
krenken. 

Het onder letter a bedoeld verbod van het 
gebruik van teekens of benamingen, welke 
eene nabootsing van het emblema of van de 
benaming van "Roode Kruis" of van "Kn1is 
van Genève" uitmaken, evenals het onder let
ter b bedoeld verbod van het gebruik van het 
wapen van den Zwitserschen Bond of van 
1-,eekens, welke eene nabootsing daarvan uit
maken, zal van kracht zijn vanaf het door 
iedere wetgeving aangegeven t ijdstip en uiter
lijk vijf jaar na de inwerkingstelling van dit 
Verdrag. Dadelijk na deze inwerkingstelling 
zal het niet meer geoorloofd zijn een fabrieks
of handelsmerk in strijd met deze verboden 
aan te nemen. 

Art. 29. De Regeeringen van de Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen, in geval van 
onvoldoendheid van hare strafwetten, eveneens 
de noodige maatregelen nemen of deze aan 
hare wetgevende I ichamen voorstellen om in 
tijd van oorlog elke met de bepalingen van 
dit Verdrag strijdige daad tegen te gaan. 

Zij zu ll en elkander door tusschenkomst van 
den Zwitserschen Bondsraad de bepalingen. 
welke op dit tegengaan betrekking hebben 
mededeelen uiterlijk binnen vij f jaar van de 
ratificatie van dit Verdrag af. 

Art. 30. Op verzoek van een oorlogvoerende 
zal een onderzoek moeten worden ingesteld, 
overeenkomstig de tusschen de betrokken par
tijen vastgestelde wijze, aangaande elke be
weerde schend ing van het Verdrag; wanneer 
de schend ing is vastgesteld, zullen de oorlog
voerenden aan die schending een einde maken 
en zullen haar zoo snel mogelijk onderdruk
ken. 

Slotl.1e1iallu gen. 

Art. 31. Dit Verdrag, dat den datum van 
dezen dag zal dragen , zal tot den eersten Fe
bruari 1930 kunnen worden geteekend uit 
naam van a ll e op de Conferentie, die op den 

1 lsten Juli 1929 te Genève is geopend, ver
tegenwoordigde landen, evenals van de niet 
op deze Conferentie vertegenwoord igde landen, 
die deelnemen aan de Vercl.-agen van Genève 
van 1864 of van 1906. 

Art. 32. Dit Verdrag zal zoo spoedig mo
gel ijk worden geratificeerd. 

De akten van bekrachtiging zullen te Bern 
worden nedergelegd. 

Van de nederlegging van e lke akte van be
krachtiging zal een proces-verbaal worden op
gemaakt, waarvan een voor eensluidend ge
waarmerkte afdruk door den Zwitserschen 
Bondsraad zal worden toegezonden aan de 
Regeeringen van alle landen, uit welker naam 
het Verdrag zal zijn geteekend of de toetre
ding tot dat Verdrag zal zijn medegedeeld. 

Art. 33. Dit Verdrag za l in werking treden 
zes maanden nadat ten min te twee akten van 
bekrachtiging zullen zijn nedergelegd. 

Verder zal J1et voor elke Hooge Ve1·drag
sl uitende Partij in werking treden zes maan
den na de nederlegging van hare akte van 
bekrachtiging. 

Art. 34. Dit Verdrag zal in de verhoudin
gen tusschen de Hooge Verdrngs lu itencle Par-
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tijen de Verdragen van 22 Augustus 1864 en 
Yan 6 Juli 1906 vervangen. 

Art. 35. Van den datum van zijne inwer
kingstelling af zal dit Verdrag open staan 
voor toetredingen, welke uit naam van elk 
land, uit welks naam dit Verdrag niet zal 
zijn geteekend, worden gedaan. 

Art. 36. De toetredingen moeten schrifte
lijk aan den Zwi tserschen Bondsraad worden 
medegedeeld en zullen van kracht worden zes 
maanden na den dag, waarop zij den Bonds
raad zullen hebben bereikt . 

De Zwitsersche Bondsraad zal van de toe
tredingen kennis geven aan de R egeeringen 
Yan a lle landen, uit welker naam het Verdrag 
zal zijn geteekend of de toetreding tot dat 
Verdrag zal zijn medegedeeld. 

Art. 37. De oorlogstoestand zal onmiddel
l ijke werking ·verleenen aan de akten van be
krachtiging en de toetredingen, welke door de 
oorlogvoerende Mogendheden voor of na den 
aanvang van de vijandelijkheden zijn neder
ge legd of zijn medegedeeld. De kennisgeving 
van bekrachtigingen of van toetredingen, 
welke ontvangen worden van zich in oorlogs
toestand bevindenae Mogendheden , zal door 
den Zwitserschen Bondsraad langs den snel
sten weg worden verricht. 

Art. 38. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal de bevoegdheid hebben dit Ver
drag op te zeggen. De opzegging zal eerst een 
jaar, nadat de mededeeling daarvan schrifte-
1 ijk aan den Zwitserschen Bondsraad zal zijn 
gedaan, gevolg hebben. Deze zal van deze 
mededeel ing kennis geven aan de Regeeringen 
van aile Hooge Verdragsluitende Partijen. 

De opzegging zal slechts gelden ten aanzien 
rnn <Ie Hooge Verdragsluitende Partij, die 
liaar zal hebben medegedeeld. 

Bovendien zal deze opzegging geen gevolg 
hebben in den loop van een oorlog, waarin 
de opzeggende Mogenheid mocht zijn betrok
ken. In dit geval zal dit Verdrag in wei·king 
blijven. boven den termijn van een jaar , tot 
aan de slu iting van den vrede. 

Art. 39. Een voor eensluidend gewaar
merkte afdrnk van dit Verdrag zal door de 
zorgen van den Zwi tserschen Bondsraad ne
dergelegd worden in de archieven van den 

Volkenbond. Eveneens zal van bekrachtigingen, 
toetredingen en opzeggingen, welke aan den 
Zwitserschen Bondsraad zu llen worden mede
gedeeld , door hem kennis gege,·en worden aan 
den Volkenbond. 

Ten bl ijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève den zeven en tw int igsten 
Juli negentienhonderd negen en twintig, in 
een enkel exemplaar, dat in de arch ieven van 
den Zwitserschen Bond bewaard zal blijven 
en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte 
afdrukken aan de Regeeringen van alle tot 
de Conferentie uitgenoodigde landen zullen 
worden toegezonden. 

{ T'ol11en de oniterteekenin11cn.) 

YERDRAG 
betreffentle tle behantlellng· van krijg·s 

g·evaug·eneu, , ,an 27 Jull 1929. 

De President van het Dui tsche Rijk, de 
President der Vereenigde Staten van Amerika . 
de Bondspresident van de Republiek Oosten
rijk, Zijne Majesteit de Koning der Belgen. 
de President van de Republiek Bolivia, de 
P,·esident van de Republiek der Vereenigde 
Staten van Brazilië, Zijne Majesteit de Ko
ning van Groot-Briiiannië, Ierland en de 
Britsche overzeesche gewesten, Keizer van 
Indië, Zijne Majesteit de Koning der Bulga
ren, de President van de Republiek Chili, de 
President van de Republiek China, de Presi
dent van de Republiek Columbia, de Presi
dent van de Republiek Cuba, Zijne Majesteit 
de Koning van Denemarken en IJsland, de 
President van de Dominicaansche Republiek. 
Zijne Majesteit de Koning van Egypte, Zijne 
Majesteit de Koning van Spanje, de President 
van de Republiek Estland, de P resident van 
de Republiek Finland, de President van de 
Fransche Republiek, de President van de 
Grieksche Republiek, Zijne Doorluchtige Hoog. 
heid de R egent van Hongarije, Zijne Majes
teit de Koning van Italië, Zijne Majesteit de 
Keizer van Japan, de President van de R e
publiek Letland, Hare K oninkl ijke Hoogheid 
de Groot-Hertogin van Luxemburg, de Pre
sident der Vereenigde Staten van Mexico, de 
President van de Republiek Nicaragua, Zijne 
Majesteit de Koning van Noorwegen, Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden, Zijne 
Keizerlijke Majesteit de Sjah van Perzië, de 
President van de Republiek Polen, de Presi
dent van de Portugeesche Republiek, Zijne 
Majesteit de Koning van Roemenië, Zijne Ma
jeste it de Koning der Serven, Croaten en 
Slovenen, Zijne Majesteit de Koning van 
Siam, Zijne Majesteit de Koning van Zweden, 
de Zwitsersche Bondsraad, de President van 
de Tsjechoslowaaksche Republiek, de Presi
dent van de Turksche Republiek, de President 
Yan de Oostersche Republiek van Uruguay, 
de President van de Republiek der Vereenig
de Staten van Venezuela, 

erkennende dat, in het uiterste geval va.n 
een oorlog, het de plicht van iedere Mogend
heid zal zijn om daarvan zooveel mogelijk de 
onvermijdbare hardheden te len igen en het 
lot der krijgsgevangenen te verzachten ; 

wenschende de grondslagen te ontwikkelen 
die ten grondslag liggen aan de internationale 
verdragen van 's-Gravenhage, in het bijzonder 
het verdrag betreffende de wetten en gebnii
ken van den oorlog en het Reglement dat 
daaraan is gehecht; 

hebben besloten daartoe een Verdrag te 
sluiten en hebben tot hunne Gevolnrnchtigden 
benoemd: 

(Volgen de na,nen der gevolmachtigden.) 

'l'ITEL I. 

Alg·emeene bepallng·en. 

Art. 1. Dit Verdrag zal van toepassing zijn, 
onverm inderd hetgeen in titel VII bepaald 
wordt: 
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1. op a l Ie personen die bedoeld worden in 
de artikelen 1, 2 en 3 van het bij het Haag
sche Verdrag nopens de wetten en gebruiken 
van den oorlog te land van 18 October 1907 
gevoegde Reglement, en die gevangen geno
men zij n door den vijand; 1 

2. op all e tot de gewapende machten der 
oorlogvoerende partijen behoorende personen, 
die dooi· den vij and zijn gevangen genomen 
gedurende krijgsverrichtingen ter zee of in de 
lucht, behoudens de door de omstandigheden 
,·an deze gevangennemi.ng onvermijdelijk ge
maakte afwij kingen. Deze afwijkingen evenwel 
zull en aan de grondbeginselen van dit Ver
drag geen afbreuk mogen doen; zij zullen 
eind igen op het oogenblik, waarop de gevan
gen genomen personen een gevangenkamp be
reikt zull en hebben. 

Art. 2. De krijgsgevangenen bevinden zich 
in de m acht van de vijandelijke mogendheid, 
doch niet in die der pe1 onen of troepen
afdeel ingen, die hen hebben gevangen geno
men. 

Ten a llen t ijde moeten zij met menschlie
vendheid worden behandeld en beschermd, 
met name tegen da den van geweld, beleedi-
gingen en publieke n ieuwsgierigheid. . 

R epresa illemaatregelen te hunnen aanzien 
zij n verboden. 

Art. 3. De krijgsgevangenen hebben recht 
op eerbiediging van hunne persoonlijkheid en 
hunne eer. De vrouwen zu llen behandeld wor
den met alle aan hare kunne verschuld igde 
voorkomendheid. 

De gevangenen behouden hunne volledige 
burgerlijke bevoegdheid. 

Art. 4. De mogendheid, die de krijgsge-

1 Bijgevoegd reglement: Art. 1. De wetten, 
de rechten en de verpl ichtingen van den oor
log zijn niet all een toepas elijk op het leger, 
maar ook op de mil itiën en op de vrijwi ll igers. 
korpsen, die aan de volgende voorwaarden 
voldoen : 

1 °. aan hun hoofd te hebben een persoon, 
die verantwoordelijk is voor zijne onderge
schikten; 

2°. een vast en op eenigen afstand her
kenbaa r onderscheidingsteeken te hebben; 

3°. de wapenen openlij k te dragen; en 
4° . zich in hunne handel ingen te gedragen 

naar de wetten en gebruiken van den oorlog. 
In de landen, waar het leger geheel of ten 

deele uit mil itiën of uit vrijwill igers-korpsen 
is samenge teld, zijn deze onder de benaming 
van leger begrepen. 

A rt. 2. De bevolking van een niet--bezet 
gebied, die bij de nadering van den vijand uit 
eigen beweging de wapenen opneemt om de 
inva llende troepen te bestrijden, zonder den 
tijd te hebben zich te organiseeren overeen
komstig artikel 1, wordt a ls oorlogvoerende 
beschouwd, indien zij de wapenen openlij k 
draagt en ind ien zij de wetten en gebrui ken 
van den oorlog eerbiedigt. 

Ar t. 3. De gewapende machten der oorlog
voerende partijen kunnen bestaan uit strijders 
en niet-strijders. I n geval zij door den vijand 
worden gevangen genomen, hebben beiden 
recht op de behandel ing a ls ki'ijgsgevangenen. 

vangenen in haar macht heeft, is verplicht in 
derzel ver onderhoud te voorzien. 

Verschil van behandel ing tu schen krijgs
gevangenen is slechts geoorloofd, indien zij 
berust op den milita iren rang, den lichame
lij ken of gee telijken gezondheidstoestand, de 
geschiktheid voor een handwerk of de kunne 
van degenen, die er van genieten. 

'f l TEL II. 

Yan de we1•au geunemlng. 

Art. 5. Ieder krijgsgevangene is verplich t 
om indien hij daaromtrent wordt ondervraagd, 
zij~e ,vare namen en zijnen rang of wel zijn 
stamboeknummer op te geven. 

In het geval dat h ij dezen regel zou over
treden, zou hij zich blootstellen aan eene be
perking der aan de krijgsgevangenen van zijne 
categorie toegestane voordeelen. 

Geen enkele dwangmaatregel zal !..,innen 
worden toegepast op gevangenen met het doel 
om inlichtingen te verkrijgen omtrent den 
toestand van hun leger of van hun land. 
K rijgsgevangenen, d ie weigeren te antwoorden, 
zullen noch bedre igd, noch beleedigd, noch 
blootgesteld kunnen worden aan onaangenaam
heden of nadeelen van welken aard ook. 

I ndien een gevangene op grond van zijn 
lichamelijken of geestel ij ken toe tand niet in 
staat is om zijne identite it op te geven, zal 
hij aan den geneeskundigen dienst worden 
toevertrouwd. 

Art. 6. All e goederen en voorwerpen van 
persoonlijk gebruik - uitgezonderd wapenen, 
paarden, milita ire u itrusti ng en m il itaire __ pa
pieren - zullen in het bezit van de kr1Jgs
gevnngenen blijven, evenals de metalen hel
men en de gasma kers. 

De geldsommen, welke de gevangenen bij 
zich hebben, zul len hun slechts op bevel van 
een off icier kunnen worden ontnomen en niet 
dan na vaststell ing van het bedrag. Een ont
vangstbewijs zal er voor worden a fgegeven. 
De op deze wijze afgenomen gelden zullen op 
rekening van iederen gevangene worden gezet. 

I dentiteit stukken, rangteekenen, onderschei
dingen en voorwerpen van waarde zullen den 
gevangenen niet kunnen worden ontnomen. 

TI'l'EL III. 

AFDEELING I. 

Van de evacuatie der gevangenen . 

Art. 7. B innen den kortst mogelijken t ijd 
na hunne gevangenneming zu llen de krijgsge
vangenen worden geëvacueerd naar verzamel
plaatsen - getegen in een treek, d ie __ ver ~e
noeg van de gevechrazóne af is, dat z1J er zich 
buiten gevaar bevinden. .. 

In een gevaarlijke zóne zullen slechts t1Jde
lij k die gevangenen kunnen worden gehouden, 
die wegens hunne wonden of ziekten meer ge
vaar zouden loopen, indien zij worden geë,•a
cueerd dan indien zij ter plaatse blijven. 

De gevangenen zullen, terwijl zij op eva
cuatie uit een gevechtszóne wachten, niet on
nooc]jg aan gevaar worden blootge teld. 
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De evacutie te voet van gevangenen zal nor
maal slechts mogen geschieden met etappen 
van 20 K.M. per dag, tenzij de noodzakelijk
heid om water- en voedseldepots te bereiken 
langere etappen noodig maakt. 

Art. 8. De ool'iogvoerenden zijn verplicht 
om elkander zoo spoedig mogelijk van alle 
gevangennemingen door tusschenkomst van de 
inlichtingsbureaux, zooals deze in artikel 77 
zijn georganiseerd, te verwittigen. Tevens zijn 
zij verplicht elkander de officieele adressen 
mede te deelen, waarheen de brieven der fa
milieleden aan de krijgsgevangenen kunnen 
worden gericht. 

Zoodra mogelijk zal ieder gevangene in de 
gelegenheid moeten worden gesteld met zijne 
fa mil ie zelf te correspondeeren, onder de voor
waarden in artikel 36 en volgende bepaald. 

Wat gev_angenen betreft die op zee zijn ge
maakt, zullen de bepalingen van dit artikel 
zoo spoedig mogelijk na aankomst in de haven 
in acht worden genomen. 

AFDEELING Il. 

Van de geva,wenloampen. 

Art. 9. De krijgsgevangenen zullen geïnter
neerd kunnen worden in een stad, fort of 
welke plaats ook, met de verplichting zich 
daarvan niet te verwijderen buiten zekere be
paalde grenzen. Zij zullen eveneens in afge
sloten kampen geïnterneerd kunnen worden; 
zij zullen slechts mogen worden opgesloten of 
geconsigneerd bij wijze van onmisbare maat
regel van zekerheid of van hygiëne, en alleen 
voor den duur der omstandigheden, welke 
dezen maatregel noodig maken. 

Gevangenen, die gemaakt zijn in ongezonde 
streken of in streken, waarvan het klimaat 
verderfelijk is voor personen, die uit gematig
de streken komen, zu llen zoo spoedig mogelijk 
naar een gunstiger klimaat worden overge
bracht. 

De oorlogvoerenden moeten zooveel moge
lijk vermijden om gevangenen van versch)l
lende rassen of nationaliteiten in hetzelfde 
kamp onder te brengen. 

Geen gevangene mag, op welk tijdstip ook, 
worden teruggestuurd naar een streek, waar 
hij aan het vuur der gevechtszone blootgesteld 
zou zijn, noch gebezigd worden om door zijne 
aanwezigheid zekere punten of zekere streken 
buiten bombardement te stellen. 

HOOFDSTUK I. 

Van de inrichting de,· kampen. 

Art. 10. De krijgsgevangenen zullen gehuis
vest worden in gebouwen of barakken, welke 
alle mogelijke waarborgen van hygiëne en 
zindelijkheid bieden. 

De lokalen moeten geheel vochtvrij zijn, ge
noegzaam verwarmd en verlicht. Alle voor
zorgsmaatregelen tegen brandgevaar moeten 
worden genomen. 

Wat de slaapzalen betreft, zullen de totaal
oppervlakte, de minimum luchtinhoud, de in
richting en het slaapmaterieel aan dezelfde 
eischen moeten voldoen als voor de depót
troepen van de gevangenhoudende mogend
heid. · 

HOOFDSTUK 2. 

Van het voed,;el en de kleeding d er 
krijgsgevangenen. 

Art. ll. Het voedsel rantsoen der krijgsge
vangenen zal gelijkwaardig zij n zoowel van 
hoeveelheid als van hoedanigheid, aan het 
rantsoen der depot-troepen. 

De gevangenen zullen bovendien de midde
len krijgen om zelf de extra voorraden, waal'
over zij mochten beschikken, toe te bereiden. 

Voldoende drinkwater zal hun worden ver
strekt. Het gebruik van tabak zal geoorloofd 
zijn. De gevangenen zullen in de keukens kun
nen worden tewerkgesteld. 

Alle collectieve krijgstuchtelijke maatrege
len, welke betrekking hebben op de voedi ng, 
zijn verboden. 

Art. 12. Kleeding, linnengoed en schoeisel 
zullen door de gevangenhoudende mogendheid 
aan de krijgsgevangenen worden verstrekt. In 
de vervanging en de herstelling dezer goede
ren zal regelmatig moeten worden voorzien. 
Bovendien zullen de werkende gevangenen 
overal waar de aard van het werk zulks eischt, 
een werkpak ontvangen. 

In a ll e kampen zullen cantines worden in
gericht, waar de gevangenen zich tegen de 
prijzen van den handel ter plaatse voedings
middelen en de gebruikel ijke voorwerpen zul 
len kunnen verschaffen. 

De winst, welke de cantines aan de kamp
administraties opleveren, zullen ten bate van 
de gevangenen moeten worden aangewend. 

HOOFDSTUK 3. 

Van de hygiëne in de kampen. 

Art. 13. De oorlogvoerenden zijn verplicht 
om alle maatregelen van hygiëne te treffen, 
welke noodig zijn om de reinheid en de zinde
lijkheid der kampen te verzekeren en om epi
demieën te voorkomen. 

De krijgsgevangenen moeten dag en nacht 
kunnen beschikken over installaties, welke in 
overeenstemming zijn met de regels der hy
g iëne en welke in een voortdurenden staat 
van 1·einheid worden gehouden. 

Bovendien zal, onverminderd de baden en 
douches waarvan de kampen zooveel mogelijk 
moeten zijn voorzien, aan de gevangenen voor 
de verzorging van hunne lichamelijke rein
heid een voldoende hoeveelheid water worden 
verstrekt. 

Zij ~uilen de gelegenheid moeten hebben om 
zich aan lichaamsoefeningen te wijden en van 
de buitenlucht te genieten. 

Art. 14. Elk kamp zal voorzien zijn van 
een ziekenzaal, waar de krijgsgevangenen alle 
verzorging zullen ontvangen, welke zij noo
dig mochten hebben. Indien het geval zich 
voordoet, zuil en afzonderingsvertrekken gere
serveerd worden voor zieken, die door besmet
telijke aandoeningen zijn aangetast. 

De kosten van behandeling, met inbegrip 
van de kosten der voorloopige kunstledematen, 
zullen ten laste komen van de gevangen
houdende mogendheid. 

De oorlogvoerenden zijn verplicht om op 
aanvraag aan iederen behandelden gevangene 
eene officieele verklaring te verstrekken , 
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wel ke den aard en den duur van de ziekte, 
a lsmede de ontvangen verzorging vermeldt. 

H et zal den oorlogvoerenden vrijstaan el 
kander langs den weg van bij zondere schik
k ingen toe te staan om in de kampen met 
de verzor g ing hunner gevangen landgenooten 
belaste geneesheeren en ziekenverplegers te 
behouden . 

De gevangenen, die door een zware ziekte 
zij n aangetast of wier toestand een ernstig 
operatief ingrij pen noodzakel ij k maakt, zu ll en 
op ko ten van de gevangenhoudende mogend
heid toegelaten moeten worden tot elke m il i
taire of burgerlijke inrichting, welke geschikt 
is om hen te behandelen. 

A rt. 15. Ten m instens éénmaal per maand 
zull e n geneeskundige inspecties over de krij gs
gevangenen plaats hebben. Deze zullen tot 
doel hebben de controle van den algemeenen 
gezondheidstoestand e n den stand der zinde
lij kheid , evenals de opsporing van besmette
l ij ke ziekten. met name van tuberculo e en 
van venerische aandoen ingen. 

HOOFDSTUK 4. 

1 ·a11 de geestelijke en zedelijke behoeften 
der k1-ijgsg evangenen. 

Art. 16. A ll e vrijheid zal aan de krijgs
gevangenen worden gelaten voor het uitoefe
nen van hunnen godsdienst, met inbegrip van 
het bijwonen van hunnen eeredienst, op de 
enke le voorwaarde, dat zij zich zull en gedra
gen naar de door de mi l ita ire overheid voo r
gesch reven maa tregelen van orde en pol itie. 

Geva11gengenomen bedienaren van eenen 
ee redienst, welke ook de benaming van dezen 
eeredienst zij , zull en bevoegd zij n om hu n 
ambt onder h un geloofsgenooten volled ig u it 
te oefenen. 

A rt. 17. De oorlogvoerenden zull en de doOl' 
de krijgsgevangenen georganiseerde geestelijke 
e n sportieve ontspanningen zooveel mogelij k 
aanmoed igen. 

HOOFDSTUK 5. 

l" a11 de inwendige krijgstucht der ka111ven. 

A rt. 18. E lk gevangenkamp zal geplaatst 
zijn onder het bevel van een verantwoordelijk 
off icier. 

Beha lve de eerbewijzen voorgesch reve n in de 
in hunne legers van krach t zijnde reglementen 
ten aanzien van hunne nationalen, zullen de 
krijgsgevangenen den m ili tairen groet moeten 
b rengen aan a ll e off icieren van de gen,ngen
houdende mogendheid. 

I-:: r ij!?Sgevangen officieren zijn slechts ver
p licht de officieren van hoogeren of gelij ken 
m ug van deze mogendhe id te groeten. 

Art. 19. H et dragen va n rangteekenen en 
o nderscheid ingen zal geoo rl oofd zij n. 

Art. 20. R eglementen, beve len, wa,:u·schu
wingen en bekendmak ingen van elken aard 
zull en aan de krijgsgevangenen moeten wor
den medegedeeld in een taa l welke zij be
grij pen. H etzelfde beginsel is toepasselij k op 
de rnrhoo ren . 

HOOFDSTUK 6. 

B ijzondere bepalingen betreff ende off icieren en 
gel ij k(/,estelden. 

A rt. 21. Dadel ij k bij het begin der vijande
l ij kheden zul len de oorlogvoerenden verplicht 
zij n elkander de in hunne respectievelijke le
gers in gebruik zijnde t itels en rangen mede 
te deelen, ten e inde gelijkhe id van behande
ling te waarborgen tusschen off icieren en ge
lij kgestelden van de overeenkomstige rangen. 

D e krijgsgevangen officieren en gelijkge
telden zullen behandeld worden met de aan 

hun rang en aan hun leeftij d versch uld igde 
voorkomendhe id. 

Art. 22. Ten e inde de bed ien ing in de off i
cierskampen te verzekeren, zull en krij gsge
vangen soldaten van hetzelfde leger en zoo
veel mogelij k dezelfde taal sprekend , daarbij 
in voldoende aantal worden gedetacheer d, re
kening houdende met den rang der o ffi cieren 
en gelij kgestelden . 

Deze zullen zich hun voeding en h u n kl ee
ding verschaffen uit het traktement, dat hun 
door de gevangenhoudende mogendheid za l 
worden ui tgekeerd . De voering der huishou
d ing door de offic ieren zelf zal op all e wijzen 
moeten worden bevorderd . 

HOOFDSTU K 7. 

Van dr geld1nid;]elen der krijgsgevan genen. 

Art. 23. Onder voorbehoud van bijzondere 
overeen komsten tusschen de oorlogvoerende 
mogendheden, met name di e overeenkomsten 
welke in artikel 24 worden bedoeld, zull en de 
krij gsgevangenen off icieren en gelijkgestelden 
van de gevangenhoudende mogendhe id het
zelfde traktement ontvangen a ls de offic ieren 
van den overeenkomstigen 1·ang in het leger 
van deze mogendheid, onder voo rwaarde ev~!1-
we l, dat dit traktement n iet hooger za l z1Jn 
dan hetgeen waarop zij rncht hebben in de 
legers van het l and, dat zij he bben gedi end . 
Dit traktement za l hun in zijn geheel , zoo 
mogelij k eenmaal per maand, worden uitge
keerd en zonder dat eenige aftt'ek zal kunnen 
plaats hebben voor uitgaven, welke. ten laste 
,·an de gevangenhoudende mogendheid komen , 
zelfs a l zouden deze uitgaven te hunnen voor-
deele zijn. . 

Een ov~reenkomst tusschen de oorlogvoeren
den za l den wisselkoers vaststell en welke op 
deze betal ing toepasselijk is; bij gebreke van 
zoodanige overeenkomst zal de aange~omen 
koers de koer zij n welke op het oogenbltk van 
de open ing der vij andelij kheden go ld . 

Alle a ls traktement aan de krij gsgeva ngenen 
gedane uitkeeringen zullen aan het ~inde der 
vijandel ij kheden door de mogendhe id, welke 
zij hebben ged iend, moeten wo rden terug be
taald. 

Art. 24. Dadelij k bij den aan vang dei· vij 
andelij kheden zull en de oorl ogvoerenden in 
gemeen overleg het max imum bed rng aan baa r 
geld vaststellen, hetwelk aan krijgsgevan_~enen 
,·an de verschillende rangen en categorieen ge
oorloofd za l zijn bij zich te houde n. Al le d aar
boven gaande bedragen, wel ke een en gevangene 
ontnomen of onthouden zull en wo rden, zull en 
e venals al le door hem in depot gegeven be-
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dragen " ·orden ingeschreven op zijn rekening 
en zullen niet zonder zijne toestemming mo
gen worden omgewisseld in een andere munt
so01't. 

De batige saldi van hunne rekeningen zullen 
aan de krijgsgevangenen aan het einde hunner 
gevangenschap worden uitgekeerd. 

Gedurende den duur der gevangenschap zul 
len hun fac ilite iten verleend worden om deze 
bedragen geheel of gedeel telijk aan banken 
of particu lieren in hun e igen land over te 
maken. 

HOOFDSTUK 8. 

1 ·a11 d e ovei·b,·enging de,· k1-ijgsgevangenen. 

A rt. 25. Tenzij de loop der krijgsverrich t in
gen dit eischt, zullen zieke en gewonde krijgs
gevangenen niet worden overgebracht, zool ang 
hunne genezing door de reis zou kunnen wor
den bena.deeld. 

Ar·t. 26. In geva l van overbrenging zull en 
de krijgsgevangenen van te voren officieel 
Yerwittigd worden van hunne nieuwe bestem
ming: hun zal vergund zijn hunne e igen goe
deren, hunne correspondentie en de aan hun 
adres aangekomen pa kketten mede te nemen . 

A lle daartoe dienstige m aatrege len zull en 
genomen worden, opdat de aan hun oude 
kamp gea d ressee rde correspondentie en pak
ketten zonder ve rwijl hun worden overgemaakt. 

De op rekening der overgebrachte gevan
genen geplaatste bedragen zullen worden over
gemaakt aa n de bevoegde overheid van de 
plaats yan hun nieuw verblijf. 

De door de overbrenging veroorzaakte kos
ten zullen ten laste komen van de gevangen
houdende mogendheid. 

AFDEELING III. 
r an het ,ce1·k de,- krijgsgevangenen . 

HOOFDSTU K 1. 
Alge111 eene bepalingen . 

Art. 27. De oorlogvoerenden zull en de ge
zonde krijgsgevangenen, officieren en met hen 
gelijkgestel den uitgezonderd, kunnen bezigen 
,·oor werkzaa1nheden naar hun rang en hunne 
g·esch i kth e Ld. 
~ Indien evenwel officieren of gel ijkgestelden 
een bezigheid vragen, welke hun past, za l 
deze hun zoorne l mogelijk moeten worden ge
g·e ven. 

K rijg"geva ngen onderofficieren mogen slechts 
tot bewakingswe rkzaamheden verplicht wor
den, tenzij zij uitdrukkel ijk eene betaa lde be
zig heid vragen . 

De oorl ogvoerenden zull en verplicht zijn om 
gedurende den gehee len duur der gevangen
schap de krijgsgevangenen, di e het slachtoffer 
zijn vau ongelukken, hun bij het werk over
komen. te doen gen ieten van de bepalingen, 
1rnlke volgens de wetgeving va n de gevangen
houdende mogendheid op de werkli eden van 
dezelfde categorie van toepassing zijn. 'Nat 
de kr ijgsgevangenen betreft op wie deze wet
telijke bepa I ingen niet zouden kunnen worden 
toegepast ten gevolge va n de wetgeving van 
deze mogendheid , vel'pl ich t deze zich om aa n 
haar wetgeYend I ichaam a ll e maatregelen aan 
te bevelen, welke tot eene bill ijke Yergoeding 
aan de slachtoffe rs kunnen le iden. 

HOOFDSTUK 2. 

Van de i?wichting van het werk. 

AI't. 28. De gevangenhoudende mogendheid 
aanvaardt de volle aansprakel ijkheid voor het 
onderhoud, de verzorging, de behandeling en 
de betaling der salarissen der krijgsgevange
nen, die voor rekening van particulieren wer
ken . • 

Al't. 29. Geen enke l krijgsgevan gen e zal 
gebezigd mogen worden tot het verrichten van 
werkzaamheden, waartoe hij lichamelijk onge
schikt is. 

Art. 30. De duur van het dagelijksch werk 
der krij gsgevangenen, den heen- en terugweg 
inbegrepen, zal niet overmatig mogen zijn en 
zal in geen geval la nger mogen zijn dan de 
werktijd der burger arbe iders van de streek , 
d ie voor hetzelfde werk worden gebezigd. E en 
etmaal rust per week zal aan iederen gevan
gene moeten wol'den verleend, bij voorkeur 
o p Zondag . 

HOOFDSTUK 3. 

Van verboden werk . 

Art. 31. De door de krijgsgevangenen ver
r ichte werkzaamheden mogen geenerlei recht
streeksch verband houden met de krijgsver
richtingen. Het is in het bijzonder verboden 
om gevangenen te gebruiken bij de fabricati e 
en het vervoer van wapenen of munitie van 
welken aard ook, evenals bij het vervoer van 
materieel , dat voor de strijdende legers be
stemd is . 

In geval van schending van de bepalingen 
van het voorgaande lid hebben de gevangenen 

, de vrijheid, na uitvoering of begin van uit
voering der opdracht, hunne bezwaren in te 
ài enen door tusschenkomst van de vertrouwens. 
mannen, wier werkzaamheden bepaald worden 
in de artikelen 43 en 44 of, bij gebreke van 
een vertrouwensman, door tusschenkomst van 
de vertegenwoordigers der beschermende mo
gendheid. 

Art. 32. Het is verboden krijgsgevangenen 
te gebru iken bij ongezonde of gevaarlij ke werk
zaamheden. 

Elke verzwaring der a rbe idsvoorwaarden bij 
wijze van krijgstuchtelijken maatrege l is ver
boden. 

HOOFDSTUK 4. 

Van de we,·kpl oegen. 

Art. 33. H et regime der werkploegen zal 
gelijk moeten zijn aan dat der gevangen kam
pen, in het bijzonder wat betreft de hygiëni 
sche toestanden, de voeding, de verpleging in 
geval van ongeluk of van ziekte, de corres
pondentie en de ontvangst van pa kketten. 

Elke werkploeg za l behooren bij een gevan
genkamp. De commandant van dit kamp zal 
ve rantwoordelijk zijn voor de inachtneming in 
de we rkpl oeg va n cle bepalingen van dit 
Verdrag. 

HOOFDSTU K 5. 

V an het sala,·is . 

Art. 34. De krijgsgevangenen zullen geen 
sa laris ontvangen voo1· de werkzaamheden be
tl'e ffende de administratie, de inrichting en 
het onderhoud der kampen. 
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De gevangenen, die voor andere werkzaam
heden gebrui kt worden, zullen recht hebben 
op een salaris, dat moet worden vastgesteld 
in overeenkomsten tusschen de oorlogvoeren
den. 

Deze overeenkomsten zullen eveneens het 
deel specificeeren, dat de kamp-administratie 
zal ku nnen afhouden, het bedrag dat aan den 
krij gsgevangene zal toebehooren en de wijze, 
waarop di t bedrag gedurende den duur van 
zijn gevangenschap te zijner beschikking zal 
worden gesteld. 

In a fwacht ing van het sluiten van bedoelde 
overeenkomsten zal de betaling van het werk 
der gevangenen vastgesteld worden volgens 
onderstaande normen: 

a. De werkzaamheden, welke voor den Staat 
zijn verri cht , zullen betaald worden volgens 
de ta ri even, welke voor de m ilitairen van het 
nationale leger, d ie dezelfde werkzaamheden 
verr ichten, van kracht zijn of, indien zulke 
ta ri even niet bestaan, volgens een tarief in 
verhouding tot de uitgevoerde werkzaamheden. 

b. Wanneer de werkzaamheden voor reke
ning van andere openbare administraties of 
voor particulieren hebben plaats gehad, zul
len de voorwaarden e1· voor in overleg met 
de m ili taire overheid worden geregeld. 

H et saldo, dat op rekening van den ge
va ngene blij ft, zal hem aan het eind van zij n 
gevangenschap worden ter hand gesteld. In 
geval van overl ij den zal het langs diploma
t-ieken weg aan de erfgenamen van den over
ledene worden overgemaakt. 

A FDEELI NG IV. 

Van de bet1·ekkioigen. der /...--rijgsgevangenen 
met de buitenwereld. 

A rt. 35. D adelij k bij het begin der vij ande
lijkheden zu llen de oorlogvoerenden de maat
regelen publiceeren, welke genomen zijn tot 
ui tvoering van de bepal ingen van deze af
deeling. 

Art. 36. El k der ood ogvoerenden za l op 
gezet te tijden het aantal brieven en briefkaa1·
ten vaststellen, dat de krijgsgevangenen van 
de verschillende categorieën per maand zu llen 
mogen verzenden en zal dit aantal aan den 
anderen oorlogvoerende mededeelen. Deze brie
ven en br iefkaarten zu llen door de post langs 
den kortsten weg worden overgebracht. Zij 
zull en noch kunnen worden vertraagd noch 
ku nnen worden achtergehouden uit overwe
gingen van krijgstucht . 

Binnen den maximum tijd van een week na 
zijn aankomst in het kamp en eveneens in 
geval van ziekte zal iedere gevangene in staat 
worden gesteld om aan zijne familie een brief
kaart te zenden, welke haar inlicht over zijn 
gevangennemi ng en den staat van zijne ge
zondheid. Bedoelde br iefkaarten zullen met de 
g rootst mogelijken spoed worden overgebracht 
en zull en op geen enkele wijze mogen worden 
vertraagd. 

I n het a lgemeen zal de correspondentie der 
gevangenen in h unne moedertaal gesteld moe
ten zijn. De oorlogvoerenden zullen de corres
pondent ie in andere talen kunnen ooestaan. 

Art. 37 . . Den krijgsgevangenen zal worden 
toegestaan om ·persoonlijk postpakketten te 

ontvangen, welke levensmiddelen en andere 
voor hun onderhoud of hun kleeding bestemde 
a1-tikelen bevatten. De pa kketten zullen tegen 
ontvangstbewijs aan de geadresseerden worden 
ter hand gesteld. 

Art. 38. De brieven en zend ingen van geld 
of geldswaardige zaken, evenals postpakket
ten, welke bestemd zijn voor de krijgsgevan
genen of die door hen hetzij rech tstreeks, het
zij door tusschenkomst van de in artikel 77 
bedoelde inlichtingsbuream, worden verzonden. 
zullen vrijge teld zijn van el k port, zoowel in 
het land van herkomst en van bestemming als 
in de landen van doorvoer. 

De voor de gevangenen bestemde giften en 
ondersteuningen in natura zullen evenzoo vrij 
zij n van alle rechten van invoer en andere 
rechten, evenals van de vervoer kosten op de 
door den Staat geëxploiteerde spoorwegen. 

Den gevangenen zal in geval van erkende 
dringendheid toegestaan kunnen worden om 
tegen betal ing van de gewone kosten tele
grammen te verzenden. 

Art. 39. Den krijgsgevangenen zal worden 
toegestaan om persoonlijk zendingen van boe
ken te ontvangen, welke aan de censuur zul
len kunnen worden onderwo1·pen . 

De vertegenwoordigers der beschermende 
mogendheden en der behoorl ij k erkende en 
gemachtigde vereenigingen tot hu lpbetoon zul
len boe1.--werken en verzamelingen van boeken 
aan de bibl iotheken der gevangenkampen 
kunnen zenden . De overbrenging van deze 
zendingen naar de bibliotheken zal niet kun
nen worden vertraagd onder voorwendsel van 
censuu rmoei lij kheden. 

Art. 40. De censuur der conespondentie 
zal in het korst mogelij ke bestek moeten ge
schieden . De controle der postzendingen zal 
bovendien moeten geschieden op zoodanige 
wijze,· dat het behoud der levensmiddelen, die 
zij zouden kunnen bevatten, verzekerd zij en 
zoo mogel ijk in tegenwoordigheid van den 
geadre seercle of een behoorl ij k door hem er
kenden vertrouwensman. 

De verboden tot conespondentie, door de 
oorlogvoerenden uitgevaardigd om militaire of 
politieke redenen, zullen slechts een tijdelijk 
karakter kunnen hebben en zullen zoo kort 
mogelij k moeten duren. 

Art. 41. De oorlogvoerenden zullen alle 
faci l iteiten verzekeren voor de overmaking 
van voor de krijgsgevangenen bestemde of 
door hen geteekende a1.-ten, stukken of" do
cumenten, in het bij zonder van vo lmachten en 
testamenten. · 

Zij zullen de noodige maatregelen nemen 
om zoo noodig de legalisatie van de door de 
gevangenen gestel de handteekeni ngen te ver
zekeren. 

AFDEELING V. 

r an de bet,·ekkingen de,· krijgsgevangrnui 
met de autoriteiten. 

HOOFDSTUK I . 

Van de klachten de-r krijgsgevangene,i over 
het ,·egime van de gevangenschap. 

A1-t. 42. De krijgsgevangenen zull en het 
recht hebben om aan de m ili taire autori teiten, 
onder wier macht zij zich bevi nden. hunne 
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bezwaarschri ften te doen kennen betreffende 
het 1·egime van gevangenschap, waaraan zij 
onderworpen zijn. 

Zij zullen eveneens het recht hebben zich 
te wenden tot de vertegenwoordigers der be
schermende mogendheden om hen op de pun
ten opmerkzaam te maken, waarover _zij zich 
mochten hebben te beklagen ten aanz ien van 
het regime der gevangenschap. 

Deze bezwaarschriften · en reclames zullen 
met spoed moeten worden overgemaakt. 

Zelfs indien zij niet als gegrond zullen wor
den erkend, zullen zij geen aanleiding tot 
eenige bestraffing mogen geven. 

HOOFDSTUK 2. 

Va.11 d e vertege11(Woordige1·s der krijgs
geva;ngenen. 

Art. 43. In elke lokaliteit, waar zich 
krijgsgevangenen bevinden, zullen deze het 
recht hebben om vertrouwensmannen aan te 
wijzen, die belast zijn met hen te vertegen
woord igen tegenover de militaire autorite iten 
en de beschermende mogendheden. 

Deze aanwijzing zal aan de goedkeuring van 
de militaire autoriteit zijn onderworpen. 

De vertrouwensmannen zullen belast zijn 
met het in ontvangst nemen en met de verdee
ling van coll ectieve zendingen. Eveneens, in 
geval de gevangenen mochten bes!uiten !~ 
hun midden een systeem van onderlrngen b1J
stand te organiseeren, zal deze organisatie tot 
de bevoegdheid van de vertrouwensmannen 
behooren. Anderzijds zullen deze aan de ge
Yangenen hun diensten kunnen verleenen om 
hunne betrekkingen met de in artikel 78 be
doelde vereenigingen tot hulpbetoon te ver
uemakkelijken. 
~ In de kampen van officieren en gelijkge
stelden zal de krijgsgevangen officier, die de 
oudste in den hoogsten rang is, erkend worden 
als tusschenpersoon tusschen de kampautori 
teiten en de gevangen off icieren en gelij kge
stelden. Tot dit doel zal hij de bevoegdheid 
hebben een krijgsgevangen officier aan te 
wijzen om hem als tolk bij de besprekingen 
met de kampautoriteiten bij te staan. 

Art. 44. Wanneer vertrouwensmannen als 
arbeiders zullen worden gebruikt, zal hun 
werkzaamheid als vertegenwoordigers der 
krijgsgevangenen moeten worden begrepen in 
den verplichten arbeidsduur. 

Alle facil iteiten zullen aan de vertrouwens
mannen worden toegekend voor hunne corres
pondentie met de militaire autoriteiten en met 
de besche1mende mogendheid. Deze correspon
dentie zal niet mogen worden beperkt. 

Geen enkele vertegenwoordiger der gevan
o-enen zal mogen worden overgeplaatst, zonder 
dat hem de noodige tijd is gel.1ten om zijne 
opvolgers op de hoogte te brengen van de 
loopende zaken. 

HOOFDSTUK 3. 

ran ,le strafreclite1·lijke sancties ten aanzien 
der krijgsgevangenen. 

1. Algemeene bepalingen. 
Art. 45. De krijgsgevangenen zullen onder

worpen zijn aan de in de legers der gevangen-

houdende mogendheid van kracht zijnde wet
ten, reglementen en bevelen. 

E lke daad van insubordinatie zal te hunnen 
opzichte de maatregelen, in die wetten, regle
menten en bevelen bepaald, wettigen. . 

Evenwel blijven de bepal ingen van dit 
hoofdstuk voorbehouden. 

Art. 46. De krij gsgevangenen zullen door 
de militaire autoriteiten en de rechtbanken 
Yan de gevangenhoudende mogendheid niet 
kunnen worden gestraft met andere straffen 
dan die, welke voo1· dezelfde feiten ten aan
zien van de militairen der nationale legers 
bepaald zijn. .. 

Bij gelijkheid van rang zullen de kr1Jg,,
gevangen offioiere_1;, onder~(ficieren of sol
daten die een kr1JgstuchtehJke straf onder
gaan, niet onderworpen kunnen_ worden a~n 
een minder gunstige behandel rng dan. die. 
welke met betrekking tot dezelfde straf m de 
legers van de gevangenhoudende mogendheid 
is bepaald. .. .. 

Verboden zijn elke hJfstraf, elke opsluitmg 
in van hèt daglicht afgesloten lokali teiten _en 
in het a lgemeen elke vorm van wreedhei d, 
welke deze ook zij. 

Eveneens zijn verboden collectieve straffen 
YOOr door enkelingen bedreven daden. 

Art. 47. De feiten, welke een vergrijp te
gen de krijgstucht uitmaken en in het bij
zonder de poging tot ontvluchting, moeten 
met spoed worden vastgesteld ; voor alle 
k1-ijgsgevangenen, hetzij deze een rang bezit
ten of niet, moeten de voorarresten tot het 
strikte minimum beperkt worden. 

De gerechtelijke instructies tegen de krijgs., 
gevangenen zullen zoo spoedig als de omstan
digheden het veroorloven, plaats hebben; -~e 
voorloopige hechtenis zal zooveel mogehJk 
worden beperkt. 

In alle gevallen zal de duur der voor
loopige hechtenis worden afgetrokken van de 
krijgstuchtel ijk of gerechtelij k opgelegde straf, 
voor zoover deze aftrek voor de nationale 
militairen is toegelaten. 

Art. 48. De krijgsgevangenen zullen na 
de gerechtelijke of krij gstuchtel ijke straffen, 
welke hun zijn opgelegd, te hebben onder
gaan, niet anders behandeld worden dan de 
andere gevangenen. 

Evenwel zullen de gevangenen, die gestraft 
zij n wegens een poging tot ontvluchting, on
derworpen kunnen worden aan een bijzonder 
bewakingsregime, maar dat niet de intrekking 
van eenige door dit Verdrag aan de gevang~ 
nen toegekende garanties met zich kan bren
gen. 

Art. 49. Geen krijgsgevangene kan door de 
gevangenhoudende mogendheid van zijn rang 
worden beroofd. 

De krijgstuchtelijke gestrafte gevangenen 
zullen niet kunnen worden beroofd van de aan 
hun rang verbonden praerogatieven. In het 
bijzonder zullen . officieren en gelijkgestelden, 
die straffen ondergaan, welke berooving van 
vrijheid met zich brengen, niet mogen wor
den geplaatst in dezelfde lokaliteiten als de 
gestrafte onderofficieren of manschappen. 

Art. 50. De ontvluchte krijgsgevangenen, 
die gegrepen mochten worden vóórdat zij hun 
leger hebben kunnen bereiken of het gebied 
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hebben kunnen verlaten, dat bezet is door het 
leger, dat hen heeft gevangen genomen, zul
len slechts strafbaar zijn met krijgstuchtelijke 
traffen. 

De gevangenen die, na er in geslaagd te 
zijn hun leger te bereiken of het grondgebied 
te verlaten, dat bezet is door het leger, dat 
hen heeft gevangen genomen, opnieuw krijgs
gevangen gemaakt mochten worden, zullen op 
geen enkele wijze strafbaar zijn voor hun vroe
gere vlucht. 

Art . 61. De poging tot ontvluchting, zelfs 
bij herhaling, zal niet be chouwd mogen wor
den a ls een verzwarende omstandigheid in het 
geval, dat de krijgsgevangene mocht worden 
verwezen naar de rechtbanken wegens gedu
rende deze poging begane misdrijven of ver
grijpen tegen personen of tegen eigendom . 

Na eene beproefde of geslaagde ontvluchting 
zullen de kameraden van den ontvluchte, die 
aan de ontvluchting zullen hebben medege
werkt, uit dezen hoofde !echts krijgstuchtelijk 
ge Lraft mogen worden. 

Art. 52. De oorlogvoerenden zullen er voor 
zorg dragen, dat de bevoegde autor ite iten d~ 
grootste toegevendheid zul Jen betrach ten b1J 
de beoordeeling der vraag of een door een 
krijgsgevangene begaan vergrijp krijgstuchte
lijk of gerechtelijk moet worden gestraft. 

Dit zal vooral het geval zijn wanneer de 
feiten moeten worden beoordeeld, welke ver
band houden met de ontvluchti ng of de po
ging tot ontvluchting. 

Een gevangene zal voor hetzelfde feit of 
voor dezelfde tenlastelegging slechts een 
enkele keer mogen worden gestraft. 
· Art. 53. Geen krijgsgevangene, die krijgs
tuchtelijk is gestraft en die zich in omstandig
heden bevindt, welke voor de repatrieering be
paald zijn, zal mogen worden achtergehouden 
om reden, dat hij zijn straf niet heeft onder
gaan. 

De te repatrieeren gevangenen, die op dat 
oogenblik strafrechtelijk mochten worden ver
volgd, zull en van de repatrieering kunnen 
worden uitgesloten tot aan het einde van het 
geding en eventueel tot na de tenuitvoerleg
ging van de straf; zij die reeds krachtens een 
veroorcleelend vonnis mochten zijn opge loten 
zullen kunnen worden achtergehouden tot het 
einde van hunne opsluiting. 

De oorlogvoerenden zullen elkaar de l ijsten 
mededeelen van hen, die niet zullen kunnen 
worden gerepatrieerd wegens de in het voor
gaande I iel aangegeven redenen. 

2. Krijgstuchtelij ke straffen. 

Art. 54. Arrest is de zwaarste krijgstuchte-
1 ij ke straf, welke aan een krijgsgevangene kan 
worden opgelegd. 

De duur van één zelfde bestraffing mag niet 
den duur van dertig dagen overschrijden. 

Di t max imum van dertig dagen zal evenmin 
overschreden mogen worden in het geval van 
meerdere feiten, waarvoor een gevangene zich 
op het oogenbl ik, waarop te zijnen opzichte 
wordt bes list, krijgstuchtelijk mocht hebben 
te verantwoorden, onverschillig of deze fe iten 
al of niet met elkander in verband staan. 

Wanneer een gevangene gedurende of na af
loop van een tijdvak van arrest met een 

nieuwe krijgstuchte lijke tra[ mocht worden 
gestraft, zal ten minste een termijn van drie 
dagen elk der t ijdva kken van arrest scheiden. 
zoodra een hunner tien dagen of meer be
draagt. 

Art. 55. Onder voorbehoud van de bepa
ling, welke het onderwerp van het laatste lid 
van artikel 11 uitmaakt, zu ll en bij wijze van 
strafverzwa,-ing op de krijgstuchtelijk gestrafte 
krijgsgevangenen van toepassing zijn de voed
selbeperkingen, welke in de legers van de ge
vangenhoudende mogendheid zijn toegelaten. 

E venwel zu l Jen deze beperkingen slecht 
kunnen worden opgelegd, indien de gezond
heidstoestand van de gestrafte gevangenen di t 
veroorlooft. 

Art. 56. In geen geval zull en lo:ijgsgevan
genen naar gevangeni inricht ingen (gevange
nissen, huizen van bewaring, tuchthuizen enz. ) 
mogen worden overgebracht om daar krijgs
tuchtelijke traffen te ondergaan. 

De lokalite iten, waarin de krijgstuchtelijke 
straffen zullen worden ondergaan, zullen moe
ten beantwoorden aan de eischen der hygiëne. 

De gestrafte gevangenen moeten in de ge
legenheid gesteld worden zich in staat van 
reinheid te houden. 

Eiken dag moeten deze gevangenen de ge
legenheid hebben om beweging te nemen of 
om gedurende ten minste twee uren in de 
buitenlucht te verblijven. 

Art . 57. Den krijgstuchtelijk gestraften 
krijgsgevangenen moet worden toegestaan om 
te lezen en te schrijven, evenals om brieven 
te verzenden en te ontvangen. 

Daarentegen zullen pakketten en geldzen
dingen slechts aan de geadre seerden kunnen 
worden a fgegeven na het verstrijken van de 
straf. Indien de n iet uitgereikte pakketten aan 
bederf onderhevige levensmiddelen bevatten. 
zullen deze aan de ziekenzaal of aan de keu
ken van het kamp worden gegeven. 

Art. 58. Den krijgstuchtelijk gestraften 
krijgsgevangenen moet op hun verzoek worden 
toegestaan zich voor het dagelij ksch genees
kundig bezoek aan te melden. Zij moeten de 
door de geneesheeren noodig geoordeelde ver
pleging ontvangen en moeten eventueel ge
evacueerd worden naar de ziekenzaal van het 
kamp of naar de hospitalen. 

Art. 59. Afgescheiden van de bevoegdheid 
der rechtbanken en der hoogere militaire 
autor iteiten zullen de krijgstuchtelijke straf
fen slechts kunnen worden uitgesproken door 
een officier, die in zijn hoedanigheid van 
kampcommandant of detachementscomman
dant bekleed is met kr ijgstuchtelijke bevoegd
heden, of door den verantwoordelijken officier, 
die hem vervangt. 

3. Gerechtelijke vervolgingen. 

Art. 60. Dadelijk bij de opening van een 
tegen een krijgsgevangene ger icht gerechtelijk 
geding moet de gevangenhoude~?e moge'!?
heid daarvan zoo spoedig moge!IJk en altiJd 
--oor den datum, welke voor de opening der 
mondelinge behandeling is vastgesteld, kennis 
geven aan den vertegenwoordiger van de be
schermende mogendheid. 

Deze kenni geving moet de volgende aandui
dingen bevatten : 
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a. burgerl ij ken stand en rang van den ge
vangene; 

b. plaats van verb lij f of van opslu iting; 
c. uiteenzetting van den grond of de gron

den van aanklacht met vermelding van de 
toepasselijke wettelij ke bepa lingen. 

Indien het niet mogelijk is in deze kennis
geving opgave te verstrekken van de rncht
bank, welke de zaak zal berechten, van den 
datum van de opening der mondelinge behan
deling en van de plaats, waar zij zal plaats 
hebben, zullen deze opgaven zoo spoedig mo
ge! ijk en in elk geval ten minste drie weken 
vóór de opening der mondelinge behandeling 
aan den vertegenwoordiger van de bescher
mende mogendheid nader moeten worden ver
strekt. 

Art. 61 . Geen enkele krijgsgevangene zal 
kunnen worden veroordeeld zonder de ge legen. 
he id te hebben gehad om zich te verded igen 

Geen enkele gevangene zal kunnen worden 
gedwongen om zich schuldi g te erkennen aan 
het feit, waarvan hij beschuldigd wordt. 

Art. 62. De krijgsgevangene zal het rech t 
hebben door een bevoegden verdediger van 
zijn keuze te worden bijgestaan en zoo noodig 
gebruik te maken van een bevoegden tol k. Hij 
moet van d it recht door de gevangenhoudende 
mogendheid tijdig voor de mondelinge behan
deling op de hoogte gesteld worden. 

B ij gebreke van een keuze door den ge
vangene, zal de beschermende mogendheid 
hem een verdediger kunnen verschaffen. De 
gevangenhoudende mogendheid zal aan de be
schermende mogendheid op haa r verzoek een 
lij st van personen doen toekomen, die de ge
schiktheid hebben om de verdedig ing te voe
ren. 

De vertegenwoordigers van de bescherm~_nde 
mogendheid zull en het recht hebben om b1J de 
mondelinge behandeling van de rechtzaak te-
genwoordig te zijn. . . 

De eenige uitzonder ing op deze regel 1s het 
geval , waarin de mondelinge behandelin_g v~n 
de rechtzaak in het belang van de ve1!1ghe1d 
van den staat gehe im moet bl ij ven. De ge
vangenhoudende mogendheid moet de bescher
mende mogendheid daarvan onderri~~ten. 

Art. 63. E en vonnis tegen een kr11gsgevan
gene zal slechts kunnen worden uitgesproken 
door dezelfde rechtbanken en volgens dezelfde 
procedure a ls ten aanz ien van personen, di e 
tot de strijdkrachten van de gevangenhouden
de mogendheid behooren. 

Art. 64. I eder krijgsgevangene heeft het 
recht om tegen elk ten zijnen opzichte ge
wezen vonnis verzet aan te teekenen op de
zelfde wijze als de personen, die tot de strij d
krachten van de gevangenhoudende mogend
he id behooren. 

Art. 65. De tegen krijgsgeva ngenen uitge
sproken vonnissen moeten onverwijld aan de 
beschermende mogendheid worden medege
deeld. 

Art. 66. Indien jegens een krij gsgevangene 
de doodstraf is uitgesproken, moet zoo spoedig 
mogelijk aan den vertegenwoordiger van de 
beschermende mogendheid eene mededeel ing 
gedaan worden, waar in nauwkeurig ?.e aard 
en de omstandi gheden van het vergriJp wor
den ui teengezet, om aan de mogendheid te 

worden overgebracht in wier leger de gevan
gene ged iend heeft. 

Het vonnis mag niet worden tenu itvoet· ge
legd vóórdat een termijn van ten minste drie 
maanden vanaf deze mededeeling is verloopen. 

Art. 67. Geen enkele krijgsgevangene zal 
ten gevolge van een vonnis of anderszins be
roofd kuru1en worden van de hem in artikel 
42 van d it Verdrag toegekende rechten . 

TITE L IV. 
-V an het eln tle der g·eyaugeuschap. 

AFDEELING I 

Van cle 1·echtstreeksche terugzendin(I naa,· het 
eigen land en van de onderb1-enging op 

onzijdig gebied. 

Art. 68. De oorlogvoerenden zijn verpl icht 
de zwaar zieke en zwaar gewonde krijgsgevan
genen zonder aanzien van rang of aantal naar 
hun land terug te zenden, na hen in staat 
gebracht te . hebben om te worden vervoerd. 

Overeenkomsten tusschen de oorlogvoeren
den moeten bijgevolg zoo spoed ig mogelij k de 
gevall en van invalidi te it en ziekte vaststel
len welke de rechtst reeksche terugzend ing met 
zich zullen brengen, evenals de gevall en welke 
event ueel de onderbrenging op neutraal ge
bied zull en medebrengen. In afwachting van 
de !uiting van deze overeenkom ten zu llen 
de oorlogvoerenden zich kunnen gedragen 
naal' de model -overeenkomst, wel ke ter docu
mentatie aan dit Verdrag is gehecht. 

Art. 69. Da delijk na de opening der v ijan-. 
del ijkheden zullen de oorlogvoerenden zich 
verstaan om gemengde geneeskundi ge commis
sies te benoemen. Deze commissies zull en ui t 
drie leden bestaan, waarvan twee zull en be
hooren tot een onzijdig land en één door de 
gevangenhoudende mogendheid zal worden 
aangewezen; een der geneesheeren van het on
zij di g land za l a ls voorz itter optreden. Deze 
gemengde geneeskundige commissies zullen tot 
het onderzoek der zieke of gewonde gevan
genen overgaan en zullen a lle bes! issingen 
nemen, welke te hunnen opzichte nuttig kun
nen zijn. 

De bes liss ingen van deze commiss ies zull en 
met meerderhe id van stemmen genomen wor
den en binnen den kortst mogelijken t ij d wor
den uitgevoerd. 

Art. 70. Behal ve de krijgsgevangenen, di e 
door den kampgeneesheer mochten zijn aange
wezen, zull en de volgende kr ijgsgevangenen 
aan het onderzoek van de gemengde genees
kundige comm iss ie, genoemd in arti kel 69, 
onderworpen worden, met het oog op hunne 
rechtstreeksche terugzending of hunne onder
brenging op onzijd ig gebied: 

a. de ki;jgsgevangenen, die daartoe recht
streeks het verzoek mochten doen aan den 
kampgeneesheer ; 

b. de gevangenen, die mochten worden 
voorgedragen door de in artikel 43 bedoelde 
Yertrouwensmannen, waarbij deze op hun eigen 
initi atief kunnen handelen of op het verzoek 
van de gevangenen zei ve; 

c. de gevangenen, d ie mochten worden 
voorgedragen door de mogendheid in wier Ie-
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gers zij hebben gediend of door eene behoor
.l ij k door deze mogen dheid erkende en bevoegd 
Yerklaarde vereeniging tot hulpbetoon. 

Art. 71. De krijgsgevangenen, die het 
slach to ffer geworden zij n van een ongeval in 
1rnn werk, behalve de zich vrijwi ll ig verwond 
hebbenden, zullen, wat de rechtstreeksche te
rugzend ing of eventueele onderbrenging op 
o nzij di g geb ied betreft, het voorrecht van de
ze! fde bepal ingen gen ieten. 

Art. 72. Gedurende de vijandelijkheden en 
-om redenen van menschl ievendheid zullen de 
oorlogvoerenden overeenkomsten kunnen slui
ten met betre kking tot de rech tstreeksche te
rugzending naar h et e igen l and of de onder
breng ing op onzijd ig gebied van gezonde 
krijgsgevangenen, di e een lange gevangen
sch a p hebben ondergaan. 

Art. 73. De kosten van terugzend ing naar 
hun land of van vervoer naar onzijdi g gebied 
der k rijgsgevangenen zull en vana f de grens 
v an de gevangenhoudende mogendheid gedra
g en worden door de mogendheid in wier le
gers deze gevangenen hebben gedi end. 

Art. 74. Geen enkele naar zijn land terug
gezonden krijgsgevangene zal tot eenigen ac
t ieven m ili tairen dienst mogen worden gebe
-z igd . 

AFDEELI NG II. 

JTan de invrijheidstelling en van de t e1-ugzen
ding aan het einde der vijandelijkheden . 

Art. 75 . W anneer de oorlogvoerenden een 
wapenst il standsverdrag mochten sluiten, zul 
len zij in beginsel daar in bepalingen opnemen 
·betre ffende de terugzendi ng van de k rij gs
gevangenen . I ndien bepal ingen hieromtrent in 
-di t verd rag niet mochten kunnen zijn opgeno
men, zull en de oorlogvoerenden zich n iette
m in zoo spoedig mogelijk met di t doel met 
elkander in verbinding stell en. In all e geval -
3en zal de terugzending van de kr ij gsgevan
genen zoo spoedig mogel ijk na de slu it ing van 
-den vrede geschieden . 

De krij gsgevangenen, d ie mochten worden 
vervol gd voor een m isdrij f of een vergrij p 
tegen het gemeene recht, zullen echter kun
nen worden achtergehouden tot het e inde van 
het ged ing en eventueel tot het e inde der 
-s t r af. H etzelfde za l het geval zijn ten aanzien 
van hen d ie voor een misdrij f of een vergrijp 
tegen h~t gemeene recht mochten zij n veroor
<leeld. 

In gemeen overleg tusschen de oorlogvoe
renden zull en comm issies ingesteld kunnen 
worden om de verspre ide gevangenen op te 
-zoeken en hunne terugzending te verzekeren. 

TITEL V. 

-Van liet overlijden van krij gsgevangenen. 

A rt. 76. De testam enten van krijgsgevange
nen zullen worden opgenomen en opgemaakt 
onder dezel fde voorwaarden a ls voor mi l ita i
ren v.an het nationale leger. 

M en zal eveneens dezelfde regels volgen ten 
aanzien van de stukken betreffende het vast
-stellen van het overlijden . 

De oorlogvoerenden zull en er voor wa ken, 
dat de in gevangenschap overleden krijgsge
vangen_en eervol zullen worden begraven en 

dat de graven a lle nuttige aanduidingen dra
gen, worden ontz ien en behoorlij k worden 
onderhouden. 

TITEL YI. 

Yan de bnreaux tot hulpbetoon en tot he t 
vers trekken van inllehtlng·en betreffende 

de krij gsg·evan genen. 
Art. 77. Dadelij k bij het begin van de 

vija ndelijkheden zu llen all e oorlogvoerende 
mogendheden evenals de onzij dige mogendhe
den, die oorlogvoerenden mochten hebben op
genomen, een officieel bureau instell en voor 
in] ich t ingen over de krijgsgevangenen, d ie 
zich op hun gebied bevinden. 

In den kortst mogelijken tijd zal ieder der 
oorlogvoerende mogendheden h a ar in] ich t ings
bureau in kennis stell en met elke door haar 
legers ver r ich te gevangenneming, zulks onder 
verst rekking van a lle haar ten dienste staande 
inl ich t ingen over ident ite it, welke het moge
lij k ma ken, spoed ig de betrokken fam il ies te 
verwi ttigen en onder mededeeling der offi 
cieele adressen, waaronder de families aan 
de gevangenen zuil en kunnen schr ijven. 

H et inl ich t ingsbureau zal met spoed a l deze 
gegevens aan de betrokken mogendheden doen 
toekomen door bem iddeling eenerzijds van de 
beschermende mogendheden en anderszijds 
door het centraal bureau, bedoeld in a r ti kel 79. 

H et inlich t ingsbureau, dat belast is met het 
a ntwoorden op a lle vragen, welke de krijgs
gevangenen betreffen , zal van de verschill ende 
bevoegde diensten alle gegevens ontvangen be
treffende in terneer ingen en verander ingen, in
vrijhe idsstellingen op eerewoord, repa trieerin
gen, ontvluchtingen , verblijf in hospitalen, 
sterfgevall en, a lsmede de overige inlichtingen, 
die nood ig zij n, om een individueele kaart 
voor eiken krijgsgevangene op te stellen en 
bij te houden . 

H et bureau zal zooveel mogelijk en onder 
voorbehoud van de bepalingen van a rtikel 5, 
op die kaart brengen stamboeknummers, naam 
en voornamen, datum en plaats van geboorte, 
r ang en troependeel van den betrokkene, voor
naam va n den vader en naam van de moeder, 
adres van de persoon, die in geval van een 
ongeluk verwi ttigd moet worden, verwondin
gen, datum en plaats van de geva ngenneming, 
van de interneer ing, van de verwondingen, 
van den dood , alsmede a ll e andere belangrijke 
inlichtingen. 

Wekelijksche lij sten , houdende alle nieuwe 
inl ichtingen, di e er toe kunnen bijdragen om 
de identificati e van ieder en gevangene te ve r
gemakkelij ken, zullen aan de belanghebbende 
mogendheden worden toegezonden. 

D e indiv idueele kaart van den krijgsgevan
gene zal na de slui t ing van den vrede worden 
toegezonden aan de mogendhe id , welke hij 
heeft gediend. 

H et inlich t ingsbureau zal bovendien ver
plich t zijn a ll e voorwerpen van persoonlijk 
gebruik, waardepap ieren, br ieven, soldij boek
jes, herkenningsteekens enz., welke mochten 
zijn achtergelaten door de gerepa trieerde, op 
eerewoord in vr ijheid gestelde, ontvluchte of 
overleden krijgsgevangenen, te verzamelen en 
deze voorwerpen aan de belanghebbende lan
den toe te zenden. 
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Art. 78. De vereemgmgen tot hulpbetoon 
aan krijgsgevangenen, welke volgens de wet 
van · h aar land regelmatig zijn opger ich t en 
d ie ten doel hebben, tusschenpersonen te zij n 
bij het liefdadig werk, zullen van de zijde der 
oorlogvoerenden voor haar en voor hare be
voegdel ijk aangestelde vertegenwoordigers bin. 
nen de door de militaire noodzakelijkheden 
gestelde grenzen a lle faciliteiten krijgen om 
haar taak van menschlievendheid doelmatig 
te kunnen vervullen. De afgevaardigden van 
deze vereenigingen zullen in de kampen kun
nen worden toegelaten om hulp te verleenen, 
even als tot de étappe-plaatsen der naar hun 
land tenigkeerende krijgsgevangenen, door de 
verleening van een persoonlijke vergunning, 
afgegeven door de militaire overheid en onder 
h e t schriftelijk op zich nemen van de verplich
t ing om zich aan a ll e maatregelen van orde 
en politie, welke deze overheid mocht voor
-rnh r ijven, te onderwerpen. 

Art. 79. Een centraal inlichtingsbureau be
treffende de krijgsgevangenen zal op onzijdig 
gebied worden opgericht. Het I nternationale 
'Comi té van het R oode Kruis zal , indien het 
zulks noodi g oordeelt, aan de bel anghebbende 
mogendheden de organisatie van een zoodanig 
bureau voorstellen. 

Dit bureau zal bel ast zijn met het verzame
l en van a ll e inl ichtingen aangaande de ge
vangenen, welke het langs officieelen of langs 
particulieren weg zal ku nnen verkrijgen; het 
zal deze inlichtingen zoo spoedig mogelijk 
overbrengen aan het land van oorsprong van 
de gevangenen of aan de mogendheid, welke 
zij zull en hebben gediend. 

Deze bepalingen mogen niet worden u it
gelegd als zouden zij de menschlievende werk
zaamheid van het Internationaal Comité van 
het R oode K ruis beperken. 

Art. 80. De inlichtingsbureaux zullen op 
postgebied vrijdom van port genieten evenals 
a lle in artikel 38 bedoelde vrijstellingen . 

TITEL VII. 

Van de toepassing van het Verdrag op 
zekere groepen van burgers. 

Art. 81. De personen, die de strijdkrachten 
volgen zonder daarvan rechtstreeks deel uit 
te m aken, zooals correspondenten, verslag
gevers van couranten, m arketenters, leveran
-ciers, die in de m acht van den vijand mochten 
geraken en die deze nuttig mocht oordeelen 
aan te houden, zullen recht hebben op de be
handeling van krij gsgevangenen, mit,s zij voor
zien zijn va n een legitimatiebewijs afgegeven 
door de milita ire overheid van de strijdkrach
ten, welke zij vergezelden. 

TITEL VIII. 

Van de tenuitYoerlegglng· van het Ver<lrag. 

AFDEELING I. 

Algemeene be'[)Olingen . 

Art. 82. De voorschriften van dit Verdrag 
·zullen door de Hooge Verdragsluitende P ar
t ij en onder a lle omstandigheden moeten wor
den geëerbiedigd. 

L. & S. 1932. 

In het geval dat, in tijd van oorlog, een 
der oorlogvoerenden geen partij bij dat Ver
drng mocht zijn , zull en niettemin deszelfs be
palingen verbindend blijven tusschen de oor
logvoerenden, di e aan het Verd rag deelnemen. 

Art. 83. De H ooge Verdragslui tende P ar
tij en behouden zich het rech t voor om bijzon
dere overeenkomsten te sluiten over a lle kwes
t ies met betrekking tot de krijgsgevangenen , 
die hun nuttig mochten voorkomen afzonder
lijk te regelen . 

De krijgsgevangenen zullen in het genot van 
de voordeelen dier overeenkomsten blijven tot 
de beëindiging der terugzend ing, beh alve in
di en het tegendeel ui tdrukkelijk bepaald wordt 
in de bovenbedoelde overeenkomsten of in 
nadere overeenkomsten, of eveneens, indien 
gunstiger maatregelen door de een of de an
dere oorlogvoerende mogendheid ten aanzien 
van de gevangenen, die zij in haar macht 
hebben, mochten zijn genomen. 

Ten einde de toepassing van de bepalingen 
van di t Verdrag geheel te waarborgen en de 
sluiting van de hierboven bedoelde bijzondere 
overeenkomsten te vergemakkel ijken, zull en de 
oorlogvoerenden dadelijk bij het begin van de 
vijandelijkheden bijeenkomsten kunnen toe
staan van vertegenwoordigers der respectieve 
autoriteiten , di e belast zij n met de administra
tie der krijgsgevangenen . 

Art. 84. De tekst van dit Verdrag en van 
de in het voorgaande artikel bedoelde bijzon
dere overeenkomsten zal worden aangeplakt, 
zooveel mogelijk in de moedertaa l der krijgs
gevangenen, op plaatsen waar hij door all e 
gevangenen zal kunnen worden geraadpleegd. 

De te kst van deze overeenkomsten zal aan 
de gevangenen, die zich in de onmogelijkheid 
mochten bevinden om van den aangeplakten 
tekst kennis te nemen, op hun verzoek worden 
medegedeeld. 

Art. 85. De Hooge Verdragsluitende Par
t ij en zuil en el kan der door tusschen komst van 
den Zwi raerschen Bondsraad de officieele ver
ta lingen van dit Verdrag mededeelen , evenals 
de wetten en reglementen, welke zij zouden 
kunnen moeten aannemen om de toepassing 
van di t Verdrag te verzekeren . 

AFDEELING II. 

Van de 01·ganisatie van de contról e. 

Art. 86. De Hooge Verdragsluitende Par
tij en erkennen , dat de regelmati ge toepassing 
van dit Verdrag een waarborg zal vinden in 
de mogelijkhe id van samenwerking der be
schermende mogendheden , di e belast zijn met 
het waken over de belangen der oorlogvoeren
den; tot dat doel zu ll en de beschermende mo
gendheden buiten haar diplomatiek personeel , 
gedelegeerden kunnen aanwijzen onder hare 

igen landslieden of onder de landslieden van 
andere onzijdi ge mogendheden. Deze gedele
geerden zull en moeten onderworpen worden 
aan de goedkeuring van den oorlogvoerenden 
Staat, bij wien zij hunne zending zullen ui t
oefenen . 

De vertegenwoordigers van de beschermende 
mogendhe id of hare erkende gedelegeerden 
zullen bevoegd zijn om zich te begeven in alle 
pl aatsen, zonder eenige uitzondering, waar 

39 



19a2 25 0 C T O B ER (S 514) fi lO 

krijgsgeva ngenen zij n geïnterneerd. Zij zu l !en 
t.oegang hebben in a ll e lokalen, waar k,~jgs
gevangenen verblijf houden, en zull en zich , 
in het a lgemeen zonder getu ige, persoonlij k 
of door tusschenkomst van tolken met hen 
mogen onderhouden. 

De oorlogvoerenden zull en zooveel mogel ij k 
de taa k van de ver tegenwoordigers of der er
kende gedel ageerden van de beschermende mo
gendheid vergemakkelij ken. De m ili taire aut.o
r ite iten zullen van hun bezoek worden onder
r icht. 

De oorl ogvoerenden kunnen zich verstaan 
om t.oe te I aten, dat personen van de eigen 
nationa) itei t van de gevangenen worde n toe
gel aten om aan de inspectiereizen deel te 
11e1nen. 

Art. 87. In geval van oneen ighe id tusschen 
de oorlogvoerenden over de toepass ing van de 
bepa lingen van d it Verdrag zullen de be
schermende mogendheden zooveel moge lijk 
hare diensten kunnen verleenen, teneinde het 
gesch il te regelen. 

Tot dat doel zal ieder der beschermende 
mogendheden aan de betrokken oorlogvoeren
den in het bij zonder eene bijeenkomst van de 
ver tegenwoord igers dezer oorlogvoerenden kun
nen voorstel !en, eventueel op een gunstig ge
kozen onzij d ig gebied. De oorlogvoerenden 
zull en verplicht zijn om aan de voorstell en, 
d ie h un in dezen zin mochten worden gedaan, 
gevol g te geven. De beschermende mogend
he id za l, ind ien het geval zich voordoet, aan 
de goedkeur ing der mogendheid, waal'Van hier 
sprake is, een persoon kunnen onderwerpen, 
d ie tot een neutrale mogendheid behoort, of 
een persoon, afgevaardigd door het I nterna
t ionaa l Comi té van het Roode Kruis, die ge
roepen zal zijn om aan deze bijeenkomst deel 
te nemen. 

A rt. 88. De voorgaande bepalingen belem
meren niet de menschl ievende werkzaamheid, 
welke het I nternationale Comité van het 
Roode Kruis zal kunnen ontplooien voor de 
bescherm ing van kr ijgsgevangenen, behoudens 
de goedkeur ing van de betrokken oorlogvoe
renden. 

AFDEELING III. 

Slotbepalingen. 

Art. 89 . In de betrekkingen tusschen de 
Mogendheden d ie gebonden zij n door het 
H aagsche Verdrag betreffende de wetten en 
gebruiken van den landoorlog, onverschillig 
of di t is het Verdrag van 29 J ul i 1899 of dat 
van 18 October 1907, en d ie aan dit Verdrag 
deelnemen, zal dit Verdrag het Hoofdstuk II 
van het bij bovengenoemde Haagsche Verdra
gen gevoegde Reglement aanvullen . 

Art. 90. D it Verdrag, dat de datum van 
dezen dag zal d ragen, zal tot den eersten F e-• 
brua ri 1930 kunnen worden geteekend u it 
naam van a lle op de Con ferentie, die op den 
l sten J uli 1929 te Genève is geopend, ver
tegenwoordigde I an den. 

Art. 91. Di t Verdrag zal zoo spoedig mo
gelijk worden geratificeerd. 

De a kten van beki-achtig ing zullen te Bern 
worden nedergelegd. 

Van de nederlegging van elke akte van 

beki-acht ig ing zal een proces-verbaal worden 
opgemaakt, waarvan een voor eensluidend ge
waarmerkte a fd ruk door den Zwitserschen 
Bond raad zal worden toegezonden aan de 
R egeer ingen van a lle la nden ui t welke naam 
het Verdrag zal zij n geteekend of de toetre
d ing tot dat Verdrag zal zijn medegedeeld. 

Art. 92. Di t Verdrag za l in werking treden 
zes maanden nadat ten minste twee akten van 
bekrachtiging zullen zij n nedergelegd. 

Verder zal het voor elke H ooge Verdrag
slu itende Partij in werking treden ze maan
den na de nederlegging van hare akte van 
bekrachtiging. 

Art. 93. Van den datum van zijne inwer
kingstell ing af zal d it Verdrag open staan 
voor toetredingen , welke ui t naam van elk 
land, uit welks naam dit Verdrag niet zal zij r 
geteekend, worden gedaan. 

Art. 94. De toetredingen moeten schrifte
lijk aan den Zwitserschen Bondsraad worden 
medegedeeld en zullen van kracht worden ze 
maanden na den dag, waarop zij den Bonds
raad zullen hebben bereikt. 

De Zwitsersche Bondsraad zal van de toe
tredingen kennis geven aan de Regeeringen 
van alle landen, uit welker naam het Verdrag 
zal zijn geteekend of de toetrnd ing tot da 
Verdrag zal zijn medegedeeld. 

Art. 95. De oorlogstoestand zal onmiddel
lij ke werking verleenen aan de akten van be
krachtig ing en de toetredingen, welke dooi
de oodogvoerende :Iogendheden vóór of ná. 
den aanvang van de vijandelij kheden zij n · ne
der gelegd of zijn medegedeeld. De kennisge
ving van bekrachtigingen of van toet redi ngen, 
welke ontvangen worden van zich in oorlogs
toestand bevindende Mogendheden, za l dooi
den Zwitsersehen Bondsraad la ngs den snel
sten weg worden verricht. 

Art. 96. Elk der H ooge Verdragslu itende 
P artijen zal de bevoegdheid bebben d it Ver
drag op te zeggen. De opzegging zal eerst 
gevolg hebben een jaar nadat de mdedeeling 
daarvan schriftelij k aan den Zwitserschen 
Bondsrnad zal zijn gedaan. Deze zal van deze 
mededeel ing kennis geven aan de Regeeringen 
van alle H ooge Verdragslu itende P artijen. 

De opzegging zal slechts gelden ten aanzien 
van de Hooge Verdragsluitende P artij , die 
haar zal hebben medegedeeld . 

Bovendien zal deze opzegging geen gevolg 
hebben in den loop van een oor log, wa arin 
de opzeggende Mogendheid mocht zijn be
trokken. In d it geval zal d it Verdrag in wer
king bl ij ven, boven den termij n van een jaar , 
tot aan de sluiting van de vrede en 111 elk 
geval totdat de werkzaamheden voor de te
rugzending zij n beëindigd. 

Art. 97. Een voor eensluidend gewaarmerk-. 
te afdruk van dit Verdrag zal door de zorgen 
van den Zwi tserschen Bondsraad nedergelegd. 
worden in de arch ieven van den Volkenbond. 
Eveneens zal van bekracht ig ingen, toetredin
gen en opzeggingen, welke aan den Zwi tser
schen Bondsraad zullen worden medegedeeld, 
door hem kennis gegeven worden aan den 
Volkenbond. 

Ten blij ke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden di t Verdrag hebben onder tee
kend. 
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Gedaan te Genève, den zeven en twintigsten 
Juli negentienhonderd negen en twintig, in 
een enkel exemplaar, dat in de archieven van 
den Zwitserschen Bond bewaa1·d zal blijven en 
waarvan voor eensluidend gewaarmerkte af
drukken aan de Regeeringen van alle tot de 
Conferentie uitgenoodigde landen zull en wor
den toegezonden. 

{T7ol o en de onderteekeninoen.) 

BIJLAGE VAN HET VEUDRAH 
betreffende de belian1lel1ng van krijg·s 

g·evang·enen van 27 Juli 1929. 

MODEL-OVEREENKOMST 
betreffende de 1·echtstreeksche terugzending 

naar hun land en de onderbrenging op 
onzijdig gebied van krijgsgevangenen 

wegens gezondheidsredenen. 

I. LEIDENDE BEGINSELEN VOOR DE 
RECHTSTREEKSCHE TERUGZENDING 

AAR HET EIGEN LAND EN DE ONDER
BRENGING OP ONZIJDIG GEBIED. 

A. L eidende beginsel en voor de rechtstreek
sche terugzending nam· het eigen lancl. 

Rechtstreeks moeten naar het eigen land 
worden teruggezonden: 

1 °. De zieken en gewonden, bij wie volgens 
de geneeskundige verwachting herstel binnen 
een jaar niet aannemel ijk is, terwijl hun toe
stand een behandeling noodig maakt en die 
geestelijk of lichamelijk belangrijk minder
waardig blijken te zijn. 

Z0
• De ongeneeslijke zieken en gewonden, 

die geestelijk of lichamel ijk belangrijk minder
waardig blijken te zijn. 

3°. De genezen zieken en gewonden, die 
geestelijk of lichamelijk belangrijk minder
waardig blijken te zijn. 

B. Leidende beginsel en 11001· de onde-rbrenging 
op onzijdig gebied. 

Ondergebracht moeten worden: 
1 °. De zieken en gewonden, bij wie [de] 

genezing binnen den tijd van een jaar waar
schijnlijk is, terwijl deze genezing sneller en 
meer verzekerd schijnt, indien aan de zieken 
en gewonden de voordeelen worden geschon
ken van de hulpbronnen, die het onzijdig land 
biedt, dan wanneer hun eigenlijke gevangen
schap wordt verlengd. 

2°. De krijgsgevangenen, wier geestelijke 
of lichamelijke gezondheid volgens geneeskun
dige verwachting ernstig bedreigd voorkomt 
door het handhaven van de gevangenschap 
terwij l de onderbrenging op onzijdig gebied 
hen waarschijnlijk aan dat gevaar zou onttrek
ken. 

C. L eidende beginsel en voor de terugzending 
naar hun land van de op onzijdig gebied 

ondergeb1·achten. 

Naar hun land moeten worden teruggezon
den de op onzijdig gebied ondergebrachte 
krijgsgevangenen, die tot een der volgende 
groepen behooren: 

1 °. Zij , wier gezondheidstoestand zich voor_ 
doet als zijnde of wordende zoodanig, dat zij 
komen te behooren tot [een] de[r] groepen 
van hen, die om gezondheidsredenen naar hun 
land moeten worden teruggezonden. 

Z0
• Zij , die genezen zijn doch die geestelijk 

of lich amelijk belangrijk minderwaardig blij
ken te zijn. 

II. BIJZONDERE BEGINSELEN VOOR 
DE RECHTSTREEKSCHE TERUGZEN

DING NAAR HET EIGEN LAND 
OF DE ONDERBRENGING OP 

ONZIJDIG GEBIED. 

1 A . Bijzondere beginselen voo,· de terugzending 
[ naar het eigen land]. 

[Naar het e igen land] moeten worden terug
gezonden: 

1°. Alle krij gsgevangenen, die ten gevolge 
van organisch letsel de volgende daadwerke
lijke of functioneele afwijkingen vertoonen: 
verlies van een lidmaat, verlamming, ge
wrichts- en andere afwijkingen, een en ander 
voor zoover het gemis tenminste een voet of 
hand omvat of wel met het gemis van een 
voet of hand is gelijk te stellen. 

2°. Alle krijgsgevangenen, die gewond of 
op andere wijze getroffen zijn en wier toe
stand zoodanig is, dat deze hen maakt tot ge
brekkigen, wier herstel binnen een jaar uit 
geneeskundig oogpunt niet kan worden ver
wacht. 

3° . Alle zieken, wier toestand zoodanig is, 
dat deze hen maakt tot gebrekkigen, wier her
stel binnen een jaar uit geneeskund ig oogpunt 
uiet kan worden verwacht. 

Tot deze groep behooren in het bijzonder: 
a. voortschrijdende tuberculose van welke 

organen ook, welke volgens geneeskundige 
verwachting niet meer kan worden genezen of 
ten minste belangrijk worden verbeterd door 
een kuur op onzijdig gebied. 

b. niet-tuberculeuse aandoen ingen van de 
ademhalingsorganen, welke ongeneeslijk wor
den geacht (zooals, in het bijzonder long
emphysum in belangrijken graad, met of zon
der bronchitis, verwijding van luchtpijptakken, 
ernstig asthma, vergiftiging door gassen, enz.). 

c. ernstige sleepende aandoeningen van de 
organen van den bloedsomloop (b.v. klepvlies
gebreken met neiging tot compensatiestoornis
sen, betrekkelijk ernstige aandoen ingen van 
de hartspier, het hartezakje en de vaten, in 
het bijzonder onopereerbare verwijdingen van 
de groote vaten, enz. ) . 

d. ernstige sleepende aandoeningen van de 
spijsverteringsorganen. 

e. ernstige sleepende aandoeningen van de 
pis- en ges lachtsorganen, in het bijzonder alle 
gevallen van sleepende nietontsteking, welke 
.met zekerheid zijn vastgesteld en alle ken
merkende verschijnselen vertoonen en zeer in 
het bijzonder wanneer er reeds afwijkingen 
van hart en bloedvaten bestaan; verder chro
nische nierbekken- en bi aasontstekingen, enz. 

/ . ernstige sleepende ziekten van het cen
trale en periphere zenuwstelsel, zooals met 
name ernstige neurasthenie en hysterie, a lle 
onbetwistbare gevallen van epilepsie, ernstige 
Basedousche ziekte, enz. 
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g. blindheid van beide oogen, of van één 
90g wanneer de gezichts cherpte van het an
dere beneden 5/5 blijft, ondanks de aanwen
ding van verbeterende glazen. Vermindering 
van de gezichtsscherpte indien het niet moge
lijk is die door correctie tot ten minste ½ 
op één oog terug te brengen. 

Andere oogaandoeningen, tot in deze groep 
behoorende groene staar, ontsteking van het 
regenboogvlies, het vaatvlies, enz.). 

h. algeheele dubbelzijdige doofhe id, even
als a lgeheele eenzijd ige doofhe id, wanneer het 
onvolledig doove oor de gewone spreekstem 
op 1 meter afstand niet meer verstaat. 

i. a ll e onbetwistbare gevall en van geestes
aandoeningen . 

k. ernstige gevallen van sleepende vergif
t ig ing door metalen of andere oorzaken (slee
pende vergiftiging door lood, kwik, morfine, 
cocaïne, alcohol , door gassen, enz.) . 

l. sleepende aandoeningen van de bewe
gingsorganen (misvormende gewrichtsontste
king, jicht, rheumatische aandoeningen met 
klinisch aantoonbare afwijkingen), mits zij 
ernstig zijn . 

m. a ll e kwaadaardi ge nieuwvormingen in
dien zij niet in aanmerking komen voor be
trekkelijk onschuldig operatief ingrijpen zon
der gevaar voor het leven [ van den geopereer
de]. 

n. alle gevall en van malar ia met waar
neembare organische afwijkingen (belangrijke 
chronische vergrooting van de lever, van de 
milt, cachex ie, enz.). 

o. ernstige sleepende huidaandoeningen, 
voor zoover derzelver aard geen geneeskun
dige aanwijzing vormt voor onderbrenging op 
neutraal gebied. 

p. ernstige ziekten, voortspru itend uit ge
brek aan vitaminen (beri-beri, pellagra, slee
pende scheurbuik). 

B. B ijzonde,·e beginselen voor de onder
b,·enging. 

De krijgsgevangenen moeten worden onder
gebracht, indi en zij zijn aangetast door de 
volgende aandoen ingen: 

1 °. alle vormen van tubercu lose, van welke 
organen ook, indien d.eze volgens den huidi
gen toestand der medische wetenschap kunnen 
worden genezen of ten minste aanzienl ijk wor
den verbeterd door geneeswijzen, welke in een 
onzijdig land kunnen worden toegepast (hooge 
luch t, verpl eging in sanatoria, enz.); 

2.0 • a ll e vormen - die een behandeling 
noodig maken - van aandoeningen der or
ganen van ademhal ing, bloedsomloop, spijs
vertering, de r p is. en ges lachtsorganen, van 
zenuwstelsel en zintuigen, van de bewegings
organen en de huid, onder voorwaarde even
wel, dat die vormen van aandoeningen niet 
behooren tot de groepen, voor welke een 
rechtstreeksche terugzending naar het e igen 
land is voorgeschreven of dat zij n iet zijn 
eigenlijke acute ziekten, die een neiging heb
ben tot geheele genezing. De in deze para
graaf bedoelde aandoeningen zijn die, welke 
door de aanwending van behandelingswijzen, 
welke in een onzijdig land kunnen worden 
toegepast, werkelijk betere genezingskansen 
voor den patiënt bieden dan wanneer deze in 

gevangenschap zou worden behandeld. 
Zeer bijzondere aandacht behoort te wOl"den 

geschonken aan de zenuwstoornissen, welke 
veroorzaakt of sterk ongunstig beïnvloed zijn 
door de oorlogsgebeurtenissen of de gevan
genschap zelve, zooa ls de psychasthenie vau 
krijgsgevangenen én andere ovel'een kornstige 
gevallen. 

Alle deugdelijk vastgestelde gevallen va,. 
dezen aard moeten worden ondergebracht voor 
zoover hun ernst of constitutioneel karakter 
deze! ve n iet stempelen tot gevallen, d ie op 
rechtstreeksche terugzending naar het eigen 
land aanspraak geven. 

De aan psychasthenie lijdende krijgsgevan
genen, die niet zijn genezen na drie maanden 
van onderbrenging op onzij dig gebied of die 
na dien termij n n iet kennelijk op weg van 
blijvende genezing zijn, moeten naar het 
e igen land worden teruggezonden; 

3°. a lle gevall en van verwond ing, letsels 
en hunne gevolgen, welke op onzijdig gebied 
betere kansen op genezing bieden als in ge
vangenschap, onder ' voorwaarde, dat deze ge
vallen niet in aan~erking kom en voor rech t
streeksche' tert,gzènifing naar het eigen lanrl 
clan wel onbeduidend zijn; 

4°. alle gevallen van deugdelijk vastge
stelde malaria zonder klinisch aantoonbare 
orgaanafwijkingen (chronische vergrooting 
van de lever , van de mi l t, cachexie, indien 
het verblijf op onzijdig gebied bijzonder gun
stige vooruitzichten voor blij vende genezing 
biedt. 

5°. alle geva ll en van vergiftiging (in het 
bijzonder door gassen, meta len, a lcaloiden, 
bij welke in een onzijdig land de vooruitzich
ten bijzonder gunstig zijn. 

Uitgesloten van onderbrenging zijn: 
1 °. alle gevallen van deugde lijk vastge

stelde geestesziekte; 
2°. alle organische of functioneele zenuw

aandoeningen, welke ongenee~lijk worden ge
acht. (Deze twèe groepen behooren tot die, 
welke recht geven , op rechtstreeksche terug
zending naar het eigen land) ; 

3°. ernstige chronische dran kzucht; 
4°. alle besmettelijke aandoeningen in het 

tijdperk, waarin zij overdraagbaar zijn (acute 
infectieziekten, primaire en secundaire syphi
lis, trachoom, lep1;a, enz.). 

III. ALGEMEE E OPMERKINGEN. 

De hierboven vastgestelde voorwaarden moe
ten in het algemeen worden uitgelegd en 
toegepast in een zoo ruim mogelijken geest. 

Deze ruime uitlegging moet in het bij zonder 
worden toegepast op de neuropathische en 
psychopathische toestanden, welke veroorzaakt 
of ongunstig beïnvloed zijn door de oorlogs
gebeurtenissen of de gevangenschap zelve 
(psychasthenie der krijgsgevangenen) evenal s 
op gevallen van tüberculose in a ll e graden. 

H et spreekt vànzelf, dat de kampgenees
heeren en de gemengde geneeskundige com
missies kunnen komen te staan voor een me
nigte gevallen, .die njet vermeld zij n bij de 
onder nummer ,JI gegeven voorbeelden, of 
voor geval len, die niet aan die voorbeelden 
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zijn aan te passen. De hierboven vermelde 1 
voorbeelden zijn slechts gegeven als typische 
voorbee lden; een overeenkomstige lijst van 
voorbeelden van chirurgische afwijkingen is 
niet opgesteld , omdat, met uitzondering van 
de gevall en, die door hun aard zelf onbe
twistbaar zijn (amputaties), het moeilijk is, 
een lijst van bij zondere types samen te stel
len; de ervaring heeft uitgewezen, dat een 
overzicht van die bijzondere gevall en in de 
praktijk niet zonder bezwaren was. 

Men zal in all e gevall en, welke zich niet 
geheel aan de gegeven voorbeelden aanpassen, 
zich bij de beslissing moeten laten leiden door 
den geest der bovenve1melde leidende be
g inselen. 

s. 515. 

26 October 1932. BESLUIT, houdende aanwij
zing van " H et Gemeentelijk Tehuis voor 
Ouden van dagen" Oostervantstraat 17, te 
R otterilam, als eene inrichting die niet 
als krankzinnigengesticht ·wordt beschouwd 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz .. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 October 1932, afdeel ing A rmwezen, n". 
7408; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n• . 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n•. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Het gemeentelijk "Tehu is voor 

Oud·en van Dagen", Oostetvantstraat 17, te 
R otterilam, wordt onder de voorwaarden, ver
meld in artikel 2, aangewezen als eene inrich
ting, die niet als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vull en of te 
wijzigen. 

2. 1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vl'ije toegang verl eend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in art. 1 der wet van 27 
April 1884 (Staatsblad n°. 96), die door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken belast is 
met hot toez icht op de inrichting. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen a ldaar 
werkzaam , benevens het overige personeel 
geven den inspecteur de door hem verlangde 
inlichtingen. 

3. De verpleegden worden niet belemmerd 
,ich schr iftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Ju t itie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit be luit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 26sten October 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitr,eg. ~1 November 1932.) 

s. 516. 
26 October 1932. BESLUIT, bepalende de be. 

kendmaking in het Staatsblad van het op 
5 J uli 1930 te L onden gesloten verdrag, 
betreffende ui twatering van schepen 
(Staatsblad 1931, n•. 596). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 31 December 1931 (Staats

blad n°. 596), houdende goedkeuring van het 
op 5 Juli 1930 te Londen gesloten verdrag, 
betreffende uitwatering van schepen, van welk 
verdrag een afdruk en eene vertaling bij dit 
bes! uit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat de hierna genoemde lan
den hunne akten van bekrachtiging, betreffen
de dat verdrag te Londen hebben nedergelegd, 
te weten: Canadn,, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Groot-Britannië en Noord- I erland, 
I talië, L etland, N ede,-land, Nieuw-Z eeland, 
Noorwegen, Portugal, Spanje, de Unie van 
Socialistische Sovjet-R epublieken, de V ereenig
de Staten van Amerika en Z weden; 

Overwegende, dat het verdrag op 1 Januari 
1933 in werking zal treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten October 
1932, Di rectie van het Protocol, n•. 32651; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verd,·ag, alsmede de vertal ing 
daarvan, te doen bekend maken door de plaat. 
sing van dit beslu it in het Staatsblad. 

Onze Minister , H oofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
vnn hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

H et Loo, den 26sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 18 November 1932. ) 

V e r t a . l i n g. 

DTERNATIONAAL VERDRAG BE
TREt' FENDE DE UITWA'l~ERl G· 

VAN CHEPEN. 

INLEIDING. 
De Regeeringen van Duitschl and, het Ge

meenebest van Australië, België, Canada, 
Chil i, Cuba, Denemarken, de Vrije Stad 
Danzig, Spanje, de Iersche Vrij taat, de Ver
eenigde Staten van Amerika, Finland, Frank
r ij k, het Vereenigd Koninkrij k van Groot
Britannië en oord-I erland, Griekenland, 
Britsch-Indië, IJsland, Italië, J apan, Letland, 
Mexico, Noorwegen, ederland, Nieuw-Zee
land, Paraguay, Peru, P olen, Portugal, Zwe
den en de Unie der Socia listische Sovjet Re
publ ieken; het wenschelijk achtend de bevei
liging van menschenlevens en eigendo= en 
op zee te bevorderen , door in gemeen overleg 
eensluidende beginselen n voorsch r iften vast 
te stell en, betreffende de grenzen tot welke 
schepen op international e reizen geladen mo
gen worden, hebben besloten tot dat doel een 
ve,·clrag te slui ten en hebben tot hunne Ge. 
volmachtigden benoemd, te weten: 

1 Zie voor de Engelsche en Fransche tekst 
van het. verdrag Staatsblad 1931, n°. 596. 
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de Regeering van Duitse hl and: 
den heer Gustav Koenigs, Afdeelingschef 

van het Rijksmini terie van Verkeerswezen , 
Geheime Regeeringsraad te Berlijn ; 

den heer Arthur Werner, Ministeriale R aad 
aan het Rijksministerie van Verkeerswezen, 
Geheime J ustitieraad te Berlijn; 

Prof. Walter Laas, Directeur van het Klas
sificatiebureau "Germanischer Lloyd" te Ber-
1 ijn ; 

den heer Karl Sturm, Directeur van de 
,.See-Berufsgenossenschaft" te Hamburg; 

de Regeering van het Ge1neenebest van 
Australië: 

Kapitein ter Zee Henry Pri au lx Cayley, 
Koninklijke Australi che Marine, Maritiem 
Vertegenwoordiger van het Gemeenebest te 
Londen; 

den heer Vincent Cyril Duffy, ,,Au tralia 
:House"; 

de Regeering van B elgië: 
den heer Raoul F. Grimard, Scheepsbouw

kundig Ingenieur, Technisch Adviseur bij de 
Centrale Administratie voor de Scheepvaart; 

de' R egeering van Canada: 
den heer Alexander Johnston, Onder-Minis

ter van Scheepvaart; 

de R egeering van Chili: 
Lieutenant Commander Ingenieur Oscar 

Bunster, Lid van de Cbileensche Marine Com
missie te Londen ; 

de R egeering van Cuba: 
den heer Guillermo Patterson, Buitenge

woon Gezant en Gevolmachtigd Minister van 
Cuba te Londen; 

de R egeering van Dene1narken: 
den heer Emil Krogh, Afdeel ingschef van 

het Ministerie van Scheepvaart en Vis cherij ; 
den heer Aage H. Larsen, Hoofdingenieur 

voor Scheeps- en Werktuigbouw aan het Mi-
11isterie van Scheepvaart en Visscherij ; 

den heer J. A. Körbing, Directeur van het 
.,Forenede Dampskibsselskab" te Kopenhagen ; 

Kapitein H. P. Hagelberg, Voorzitter van 
de Vereeniging van Deensche Gezagvoerders; 

den heer Erik Jacobsen, Vakvereenigings
bestuurder; 

(le R egee,·ing van de Vrije Stad Danzig : 
den heer Alphonse Poklewski -Koziell, Han

delsraad bij de Poolsche Ambassade te Londen; 
den heer Waldemar Sieg, Handelsraad; 

de R egecring -van Spanje: 
den heer Octaviano Martinez-Barca, Inge-

11ieur der Spaansche Marine; 

de Regee,·ing van den Je,·schcn V,-ijstaat: 
den heer J. \V. Dulanty, Commissaris voor 

den handel van den Ierschen Vrijstaat in 
Groot-Britannië; 

den Heer T. J. Hegarty, Scheepsexpert bij 
de Afdeeling Vervoer en Scheepvaart van het 
Departement van Handel en Nijverheid: 

ife R egeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika: 

den heer Herbert B. W alker, Voorzitter van 
de Amerikaansèhe Vereeniging van Reeden; 
,·a11 Stoomschepen; 

den h eer David A rnott, Chef van den Tech-

nischen Dienst van het American Bureau o[ 
Shipping; 

den heer Lauren Prior, Scheepvaartbureau. 
Departement van Handel ; 

den heer Howard C. Towle, Nationale Raad 
van Amerikaansche Scheepsbouwers; 

den heer Samuel D . McComb, ,,Marine O[
fice" van Amerika; 

Kapitein Albert F. Pillsbury, firma Pill s
bury and Curtis te San Francisco; 

den heer Robert F . Hand, Vice-president 
Yan de "Standard Shipping Company" te 

ew-York· 
den hee; J ames Kennedy, Directeur van de 

Scheepvaart Afdeeling van de "Gulf Refining 
Company" te ew-York; 

den heer H. W. Warley, Vice-president van 
de "Ore Steamship Corporation" te New
York; 

den gepens ionneerden Schout bij Nacht van 
het korps ingenieu1·s der Marine John G. 
'.rawresey, ,,United States Shipping Board" ; 

rZe R egeering van Finland: 
den heer A . H. Saastamoinen, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister van Fin
land te Londen; 

Commander Birger Brandt, Vereeniging 
van Finsche Scheepskapiteins; 

de Regeering van Frankrijk: 
den heer André Maurice Haarbleicher, 

Hoofdingenieur der lste klasse der Marine, 
Directeur van de Afdeelingen Handelsvloot en 
Rijksvaartuigen aan het Ministerie voor rl e 
Handelsmarine; 

den heer René Hippolyte Joseph L inde
mann, Adjunct-Directeur van de Afdeelingen 
Arbeid en Comptabiliteit van het M inisterie 
der H a ndelsmarine; 

den heer J ean Henri Théophile Marie. 
Hoofdingenieur der Marine, toegevoegd aan 
den Directeur van de Afdeelingen Handels
vloot en Rijk vaartuigen aan het Ministerie 
voor de Handelsmarine; 

den heer A. H. A. de Berh!e, Directeur van 
het Bureau Veritas ; 

de R egeering van het V ereenigd Ko
ninkrijk van G,·oot-Britannii! en Noord
l erland: 

Sir Henry F. Oliver. Admirnal der Konink
lijke Marine; 

Kapitein F. W. Bate, N autisch Adviseltl' , 
Afdeeling Handelsmarine van den Board of 

1 Trade; 
den heer A. J. Daniel, Hoofdinspecteur voor 

den Scheepsbouw bij den Board of Trade; 
~apitein J. T. Edwards, Oud-Scheepskapi

tein · 
Si;· Ernest W. Glove r, Kamer van Scheep

vaart van het Vereenigd Koninkrijk; 
Sir Norman Hili , Voorzitter van de Com

missie van Advies voor de Handelsmarine. 
Board of Tra de; 

Sir Chal'les Hipwood, Board of Tracle; 
den heer J. Foster King, Chef van den 

Technischen Dienst bij de " British Corpont
tion Register of Shipping and Aicraft"; 

den heer !Dr. J. Montgomerie, Chef van den 
Scheepsbouwkundigen Dienst bij Lloyd's R e
g i ter of Shipping: 
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Sir Charl es J . 0. Sanders, Voorzitter van 
het " Load Line Cornmittee 1927- 1929"; 

den heer Will iarn Robert Spence, Al gemeen 
Secretaris van den N ationalen Bond van Zee-
1 ieden ; 

K apitein A . Spencer, Oud-Scheepskapitein ; 

de R egeering van Griekenland: 
den hee r N icolaas G. Lely, Consul-Generaa l 

rnn Gr ieken] and te Londen ; 
de R egeering van (B ritsch) Indië: 

S ir Geoffrey L . Corbett, Oud-Chef van het 
I-I andels Depar tement van het Gouvernement 
van Indië; 

den heer N owrojee Dadabhoy Allbless, Voor. 
1: itter van rle " Scindi a S teamshi ps (Londen) 
Ltd "· 

K
0

apitein K avas Ookerjee, Inspecteur voor 
, "cheepszaken bij de " Scindi a Stearn Naviga
t ion Company L td. " te Bombay ; 

H oofdoffi cier-m achinist J ohn S utherl and 
"Page, Koninklijke Indische M arine, oud-hoofd
ingen ieur en Chef van den Techn ischen Dienst 
van het Gouvernement van B engalen ; 

de R egeering van IJsl and : 
den heer Emil Krogh , Afdeelingschef aan 

het Ministeri e van Scheepvaart en Visscherij ; 
den heer A age H . L arsen , Hoofdingenieur 

voor Scheeps- en Werktu igbouw aan het Mi
nisterie van Scheepvaart en Visscherij ; 

den heer J. A . Körbing, Directeur van het 
, .Forenede D amskibsselskab" te Kopenhagen ; 

K api te in H . P . H agelberg , Voorzitter van 
de Vereenig i ng va n Deen che Gezagvoerders; 

den heer Erik J acobsen, V a kvereenig ings
best uu rder , D enem a rken ; 

de R egee-ring van l talië : 
Generaal Giulio Ing iann i, Directeur-Gene

nrnl van de H a ndelsmarine; 
Divisie-Admiraal Giuseppe Cantu , T ech

nisch Inspecteur voor de H andelsmarine; 
P rofessor Torqua to Gia nnini , Adviseur voor 

~ mi grat ie bij het Ita li aansche Ministe rie van 
B uitenlandsche Za ken ; 

de R er1eering va.n J apan: 
den heer Shoich i a kayama, Secretaris der 

lste klasse bij de Ambassade te Londen ; 
den heer Sukefumi Iwa i, Deskundige bij het 

Pl aatselijk Administrat ie Burea u voor het 
Verkeer ; 

de ll egec,·ing van L etland : 
den heer A r turs Ozols, D irecteur van het 

Scheepvaa rt De pa rtement; 
K apite in Andrejs Lonfe lds, Letla nd che R ee

der vereenig ing ; 

de R egeeri11 g 11an M exico: 
den hee t· Gustavo L uders de N egri, Consul 

Generaa l van Mex ico te Londen; 
dr R egeering 11an Noorwe gen: 

den heer E rling B ryn, Directeur va n de 
Afdeeling Scheep vaar t bij het Mi nisteri e van 
J-Iandel en Scheepvaart; 

den heer J oha n Schönheycler , Hoofclinge. 
nieur l:}jj het Ministerie van H andel en Scheep
vaart ; 

den hee r Dr. J. Bruhn, Dil'ecteur van " Det 
Norske Veritas" ; 

den heer J. Hysing Olsen, R eecler ; 
den .hee r Ei vind Tonnesen, Bestuurder van de 

oorsche Vereeni g ing van Gezagvoerders te ,· 
koopvaardij ; 

den heer A. Birkeland, Voorzitter van den 
Noorschen Bond van Zeelieden en Stokers; 

de R egeering 11an N ieuw-Z eeland : 
Sir Thomas Mason Wilforcl , Hooge Com

missaris vooT Nieuw-Zeeland te Londen; 
Sir Char les Holclsworth , Directeur van c!P 

" Union Steamship Company of N ew Zealanrl 
Ltd." ; 

de R egeering van P araguay : 
den heer Dr. H orncio Carisimo, Zaakgel as

t igde te Londen ; 
de R egeerinrt van N cderland : 

Vice-Admiraal b.d . C. Fock, Hoofdinspec
teur voor de Scheepvaar t, Voorzitter van de 
Commissie tot Vaststelling van de Minimum 
U itwatering; 

den heer Ir. A. van Driel , Scheepsbouwkun
d ig Adviseur bij de Scheepvaartinspectie , lid 
en Secretari s van de Commissie tot Vaststel
l ing van de Minimum U itwate ring; 

den heer J . Brau tiga rn , Voorzitter va n den 
Centra len Bond van Tra nsporta rbeide rs, Lid 
van de T weede K amer der Staten-Generaal ; 

den hee r J . W. L ange le r, Inspecteur vai, 
Scheepvaart in N eder! anclsch-Indi ë; 

den heer J. R ypperda Wierdsm a, Pres ident
Directeur van de H oll and-Amerika-Lijn ; 

Kapi te in te r Zee b, cl. G. L. H eeri s, Secre
ta ri s van de Nederl andsche R eedersve ree111 -
g ing (vervange r ); 

de R egeerin g van P e,·u : 
Kapitein ter Zee M anuel D. F a ura, Marine 

-Attaché te Londen ; 
de R egee,-ing van Polen : 

den heer Alphonse Pokl ewski -Koziell, Han
clelsraad bij de P oolsche Ambassade te Lon
den· 

d; n heer Bogusla.w Ba gnieuwski , Aclviseu,· 
bij het Ministeri e van Nij verhe id en Handel 
te W arscha u ; 

de R egeerin g 11a11 Po,·tugal : 
den heer Thomaz Ribeiro de Mello, Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister . 
Chef van de Afcleeling .Economische Zaken 
van het Portugeesche Ministerie van Buiten
la ndsche Zaken ; 

K a pi tein-Lui tena nt te r Zee Carlos Theocloro 
da Co ta, Scheepsbouwkundig Ingenieur; 

de R egee,·ing van Z weden : 
B a ron Erik Kul e P almstie rna, Buitenge

woon Gezant en Gevolm achtigd Ministe r va n 
Zweden te Londen ; 

den heer P er Axel Linclbl acl , Afdeelingsche f 
aan h t Departement van H andel; 

K a pite in Erik Axel Freclrik Eggert, Des
kundige voor Scheepvaartzaken aan het De
partement va n Arbeid en Socia le Voorzorg ; 

cle R egeering van de Unie de,· S ocial i~
tische Sov jet R epublieken : 

den heer Dimi t ri Bogomoloff, Adviseur bij 
de Ambassade der Sovjet R epublieken te Lon
den ; 

Die, nadat ,ij e lkander hunne voliîlachten 
hebben overgelegd en deze in goeden en be
hoor! ij ken vorm hebben bevonden, tot overeen. 
stemming zijn gekomen omtrent het navol 
gende : 
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Inleiding. 

A.lgemeen e verplichtingen volgens het Verdrag. 

Art. 1. Opdat de uitwatering, als vastge
steld volgens dit Verdrag, in acht worde ge
nomen, verbinden de Verdragsluitende Re
geeringen zich de bepalingen van dit Verdrag 
toe te passen, alle reglementen uit te vaar
digen en alle andere maatregelen te nemen, 
welke noodig zullen zijn om dit Verdrag ge
heele en volledige werking te doen hebben. 

De bepalingen van dit Verdrag zijn aan
gevuld door Bij lagen, welke dezelfde kracht 
hebben en op hetzelfde oogenblik in werking 
treden als dit Verdrag. Elke verwijzing naar 
dit Verdrag sluit in zich eene gelijktijdige ver
wijzing naar de bij het Verdrag gevoegde 
Voorschriften. 

Mate van To epasselijkheid. 

Art. 2. 1. Dit Verdrag is van toepassing 
op alle schepen, welke voor internationale 
reizen worden gebezigd en tot landen behoo
ren, wel ker Regeeringen het Verdrag hebben 
gesloten, of tot gebieden, waarop dit Verdrag 
volgens Artikel 21 van toepassing is ver
ki aard, met uitzondering van: 

(a) oorlogsschepen; schepen, welke uitslui
tend gebezigd worden voor de visscherij ; 
pleizierjachten en schepen, welke noch lading, 
noch passagiers vervoeren; 

( b) schepen, kleiner dan 150 ton bruto in
houd. 

2. Schepen, welke voor internationale re izen 
tusschen nabijgelegen havens van twee of meer 
landen worden gebezigd, mogen door de Ad
m inistratie va n het land, waartoe deze sche
pen behooren, worden uitgezonderd van de 
bepalingen van dit Verdrag zoolang zij in 
deze vaart blijven, indien de R egeeringen van 
de landen, waarin deze havens zijn gelegen, 
overtuigd zij n, dat het beschut zijn van den 
vaarweg en de omstandigheden, waaronder 
re izen tusschen zoodanige havens plaats heb
ben, het onredelij k of practîsch niet wel uit
voerbaar maken de bepalingen van d it Ver
d rag op schepen, welke in deze vaart gebezigd 
worden, toe te passen. 

3. A lle overeenkomsten en regelingen be
treffende de uitwatering of betreffende daarbij 
behoorende zaken, welke thans tusschen Ver
dragsluitende R egeeringen van kracht zijn, 
zull en volledig en geheel van kracht blijven 
gedurende den tijd , waarvoor zij zijn gesloten, 
voorzoovec betreft: 

(a) schepen, waarop di t Verdrag niet van 
toepassing is ; 

( b) schepen, waarop dit Verdrag van toe
passing is ten aanzien van zaken, welke niet 
uitdrukkelij k in d it Verdrag zijn geregeld. 
Voorzoover echter zulke overeenkomsten en 
regelingen in strijd zijn met de bepalingen 
van dit Verdrag, zullen de bepalingen van 
dit Verdrag den voorrang hebben. Al derge
l ij ke overeenkomsten en regelingen voorbe
houden, zullen : 

(a ) a lle schepen, waarop di t Verdrag niet 
van toepassing is en 

(b ) a lle zaken, welke niet uitdrukkelijk in 
dit Verdrag in dezelfde mate geregeld zijn 

onderworpen blijven aan de wetgeving· van 
elke Verdragsluitende Regeering, alsof dit 
Verdrag met tot stand was gekomen. 

01nschri.jvingen. 

_Art. 3. }n dit Verdrag wordt, tenzij hierin 
u,tdrukkehJk anders is bepaald: 

(a) een schip beschouwd als behoorend tot, 
een land, indien het door de Regeering van 
di t land is geregistreerd ; 

( b) met de uitdrukking "Administratie" 
bedoeld de Regeering van het land waartoe 
het schip behoort; ' 

(c} onder eene "internationale reis" ver
staan eene re is van een land, waarop di t 
Verdrag be_trekking heeft , naar eene haven, 
gelegen bui ten dat land, of omgekeerd; en 
worden t.e di en e inde alle koloniën, over
zeesche gebieden, protectoraten of gebieden 
onder suzereini t.eit of mandaatgebieden al 
een afzonder! ij k I and beschouwd ; 

(d) met de uitdrukking " Voorschrift.en" de 
Voorschriften bedoeld, voorkomende in de Bij
lagen I , II en III ; 

(e) a ls een "nieuw schip" beschouwd, een 
chip, waarvan de kiel is gelegd op of na 

den l sten Juli 1932, terwijl a lle overige sche
pen a ls bestaande schepen worden beschouwd: 

(/} met de uitdrukking "stoomschip" be
doeld elk werktuiglijk voortbewogen vaa:tuig_ 

Gevallen van Overmacht. 

Art. 4. Indien op het oogenbl ik van het 
vertrek voor eenige re is een schip niet onder
worpen is aan de bepalingen van dit Ver
drag, zal het wegens afwijking van de voor
genomen reis, tengevolge van slecht weer of 
tengevolge van eenig ander geval van over
macht, niet aan deze voorschriften mogen 
worden onderworpen. 

Bij toepassing van de bepalingen van di t 
Verdrag zal de Administratie behoorlij k reke
ning houden met elke afwij king of elke ver
traging door eenig schip ondervonden, ten
gevolge van zwaar weer of van elk ande,· 
geval van ovennaclit. 

HOOFDSTUK II. 

Uitwatering. Toezicht en plaat ing van 
het merk. 

Algemeene bepalingen. 

A rt. 5. a den datum, waarop dit Verdrag 
van kracht wordt, mag geen schip, waarop 
dit Verdrag van toepassing is, naar zee gaan 
om eene internationale reis te ondernemen, 
tenzij: 

A. indien het een nieuw schip i , 
(a) het is onderzocht volgens de bepalingen 

in Bijl age I ; 
( b) het voldoet aan de bepalingen van 

Deel II van Bijl age I , en 
(o) de merken in overeenstemming met de 

bepalingen van dit Verdrag zijn aangebracht. 
B. indien het een bestaand schip is, 
(a) 'het is onderzocht en de merken (hetzij 

vóór, hetzij na het van kracht worden an dit 
Verdrag ) in overeenstemming met de bepa
lingen, aangegeven, hetzij in lid A. van dit 
artikel, hetzij in een der Rege lingen voor de 
V ast-ste lling van de Uitwatering, welke in 
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het •bijzonder in Bij lage IV zijn vermeld, zijn 
aangebracht; 

(b) het in beginsel en voorzoover dit rede
lijk en practisch uitvoerbaar is, eveneens in 
onderdeelen, voldoet aan de bepalingen van 
Deel II van Bijlage I, rekening houdend met 
de doel treffendheid van 

( i) de besche,·ming der openingen; 
(ii) de verschansing of het reelingwerk; 
(iii) de waterloospoorten en (iv) de t;oe. 

gangen tot de verblijven der bemanning, zoo
a ls· deze volgens de bestaande constructies, on
derdeelen of inrichtingen op het schip zijn 
aangebracht. 

B epalingen voor stoomschepen, welke dek
lasten hout vervoeren. 

Art. · 6. 1. Een sroomschip, dat onderzocht 
is en waarop krachtens artikel 5 de merken 
aangebracht zijn, komt in aanmerking om te 
worden voorzien van het merk voor eene spe
ciale houtvaartuitwatering volgens Deel V van 
Bijlage I, indien het blijkens gehouden onder
zoek: 

A. indien het een nieuw schip is, voldoet 
aan de voorwaarden en bepalingen, voorge
schreven in Deel V van Bijlage I; 

B . indien het een bestaand schip is, voldoet 
aan de voorwaarden en bepalingen van Deel 
V van Bijlage I met uitzondering van Voor
schrift LXXX en ook in beginsel , voorzoover 
dit riidelijk en practisch uitvoerbaar is, aan 
de voorwaarden en bepalingen, voorgeschreven 
in Voorschrift LXXX, met dien verstande dat 
de Administratie bij het vaststellen van eene 
uitwatering voor de houtvaart voor een be
staand schip het vrijboord zoodanig zal ver
grooten, a ls redalijk zal zijn, daarbij reke
ning -houdende met het niet ten volle voldoen 
aan de voorwaarden en bepalingen als aan
gegeven in Voorschrift LXXX door zoodanig 
schip. 

2. Wanneer een stoomschip gebruik maakt 
van de · houtvaartuitwatering, moet het vol 
doen aan de Voorschriften LXXXIV, LXXXV, 
LXXX,VI, LXXXVIII en LXXXIX. 

B epalingen voor tankschepen. 

.Art. 7. Een stoomschip, dat onderzocht is 
volgens artikel 5, komt in aanmerking om te 
worden voorzien van het merk als tankschip 
volgens Deel VI van Bijlage I , indien het 
blijkens gehouden onderzoek: 

A. indien het een nieuw schip is, voldoet 
aan de voorwaarden en bepalingen van Deel 
VI van Bijlage I; 

B : indien het een bestaand schip is, voldoet 
aan de voorwaarden en bepalingen van de 
Voorschriften XCIII, XCVI, XCVII, XCVIII 
en XCIX en ook in beginsel, voorzoover dit 
redelijk en practisch uitvoerbaar is, aan de 
Voorschriften XCIV, XCV en C, met dien 
verstande, da t de Administratie bij het vast. 
stellen van eene uitwatering __ als tankschip 
voor een bestaand schip het vrijboord zoo
danig za l vergrooten, als redelijk zal zijn, 
daarbij rekening houdende met het niet ten 
volle voldoen aan de voorwaarden en bepa
lingen I als aangegeven in de Voorschriften 
XCIV, XCV en C door zoodanig schip. 

B epa,l ingen voo,· schepen van een 
bijzonde,· type. 

Art. 8. Voor stoomschepen, welke langer 
zijn dan 91,44 meter en welke in constructie 
overeenkomst verwonen met een tankschip en 
wel zoodanig, dat daardoor grootere beveili 
ging tegen de zee is verkregen, kan eene ver
mindering van vrijboord worden toegestaan. 

De grootte van deze vermindering zal door 
de Administratie worden bepaald in verhouding 
tot het vrijboord, dat aan tankschepen wordt 
gegeven, waarbij rekening w01·dt gehouden 
met de mate, waarin wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor het toekennen van de uit-
watering, welke voor deze schepen is vast
gesteld , en aan de mate van waterdichte in
deeling. 

Het vrijboord, dat aan zulk een schip wordt 
toegekend zal in geen geval minder mogen 
zijn dan dat, hetwelk aan het schip als tank
schip zou worden gegeven . 

Onderzoek. 

Art. 9. H et met het oog op dit Verdrag 
te houden onderzoek der schepen en het aan
brengen van de merken daarop, zal geschie
den door ambtenaren van het land, waartoe 
de schepen behooren, met dien verstande, dat 
de Regeering van el k land het onderzoek en 
het aanbrengen van het merk mag opdragen, 
hetzij aan speciaal voor dit doel benoemde 
toezicht houdende ambtenaren, of aan door 
Haar erkende organisaties. In elk geval waa1·. 
borgt de betrokken Regeering zonder voorbe
houd de volledigheid en de doeltreffendheid 
van het onderzoek en van het aanbrengen van 
het merk. 

Zûnes en Seizoengebieden. 

Art. 10. Een schip, waarop dit Verdrag 
van toepassing is, moet voldoen aan de be
palingen, welke toepasselijk zijn op de zónes 
en se izoengebieden omschreven in Bijlage II 
van dit Verdrag. 

Eene haven, liggende op de grens tusschen 
twee zónes, zal' worden beschouwd als te lig
gen binnen de zóne vanwaar het schip komt of 
waarheen het vertrekt. 

HOOFDSTUK III . 

Certificaten. 

Af gif te van ce,·tificaten. 

Art. 11. Een certificaat " Internationaal 
Uitwateringscertificaat" genoemd, zal aan elk 
s<Jhip worden afgegeven, dat is onderzocht en 
waarop het merk volgens de bepalingen van 
het Verdrag is aangebracht. 

Een Internationaal Uitwateringscertificaat 
zal worden afgegeven, hetzij door de Regee
ring van het land, waartoe het schip behoort, 
hetzij door eene persoon of eene organisatie, 
daartoe door die Regeering behoorl ijk gemach
tigd. In elk geval neemt de Regeering de 
volle verantwoordelijkheid voor het certificaat 
op zich. 

Afgifte van C.erti ficaten doo,· eene andere 
R egeering. 

Art. 12. De R egeering van een land, waar
op dit Verdrag van toepassing is, kan op 



1932 26 0 O TOB ER (S 516) 618 

ve rzoek van de Regeering van elk ander land, 
waarop dit verdrag van toepass ing is, maat
regelen nemen, dat een sch ip, hetwelk tot 
laatstgenoemd land behoort of· (voor het ge
val het schip nog geen nationaliteitsbewijs 
heeft} door de R egeering van dit land zal wor
den geregistreerd, wordt onderzocht en de 
merken daarop worden aangebracht en, indien 
Zij zich overtuigd heeft, dat aan de eischen 
van di t Verdrag is voldaan, onder Hare eigen 
verantwoordelijkheid een Internationaal Uit
wateringscertificaat voor zoodanig schip afge
Yen. E lk certificaat, dat onder deze omstan
digheden is afgegevell, moet eene verklaring 
bevatten, stavende, dat het is afgegeven, het
z ij op verzoek van de Regeering van het land, 
waartoe het schip behoort, hetzij op verzoek 
Yan de Regeering, door welke het schip zal 
worden geregistreerd ; het zal deze! fde kracht 
hebben en op dezelfde wijze worden erkend 
a ls een certificaat, hetwelk ingevolge artikel 
11 Yan di t Verdrag is afgegeven. 

For1nulie1· van het Certificaat. 

A1 t. 13. Het Internationaal Uitwaterings- , 
<'erti ficaat zal in de officieele taal of talen 
van het land, waardoor het wordt afgegeven , 
worden opgemaakt. 

Het form ui ier van het certificaat moet vol- i 
doen aan het model , gegeven in Bijlage III, 
met inachtneming van zulke wijzigingen als 
in verhand met Voorschrift LXXVIII mogen 
worden gemaakt voor schepen, welke dekl asten 
hout vervoeren . 

(}eldigheidsduur van Ce,·ti ficaten. 

Art. 14. 1. Een Internationaal Uitwate .. 
ringscertificaat zal, tenzij het volgens de be
palingen van lid 2 van dit artikel vernieuwd 
is, zijn geldigheid verl iezen aan het e ind van 
zoodanig t ijdvak, als daarin door de Admin i
stratie, die het heeft afgegeven, is vermeld; 
echter mag het aldus vermelde t ijdvak een 
term ij n van vij f jaar na den datum van af
g ifte niet overschrijden. 

2. Een Internationaal Uitwateringscertifi
caat kan periodiek door de Administratie, di e 
het heeft afgegeven, worden vernieuwd en wel 
voo r zoodanig tijdvak (in geen geval langer 
dan 5 jaar) a ls de Administratie geschikt 
ach t, na een onderzoek, dat niet minde r doel 
treffend is clan het onderzoek volgens dit Ver
drag vóór het afgeven van het certificaat ver
e ischt. Elke zoodanige vernieuw ing moet op 
de rugzijde van het certificaat worden aange
teekend . 

3. De Administratie zal een Internatioriaal 
U itwaoor ingscertificaat, dat is afgegeven voor 
een schip , dat tot haar land behoort, intrek
ken: 

3. Eene Administratie van een land za l 
een Internationaal U itwater ingscertificaat, dat 
is afgegeven voor een schi p, dat in dat land 
th ui shoort, intrekken: 

A. Indien belangrijke veranderingen in den 
romp en den bovenbouw van het schip, welke 
invloed uitoefenen op de berekening van het 
n-ijboord, hebben plaats gehad. 

B. I ndien de onderdeelen of de inrichtin
gen betreffende (i} de bescherming van ope
_ningen , ( i i} verschans ing of reelingwerk, (iii} 

waterloo poorten en (iv} toegangen tot de 
verblijven van de bemanning niet in een even 
deugdelijken toestand zijn gehouden, als zij 
waren toen het certificaat werd afgegeven. 

C. Indien het schip niet op zoodanige gere
gelde tijden en onder zulke voorwaarden als 
de Administratie noodig oordeelt, is nage
zien, teneinde zeker te zijn, dat de romp en de 
bovenbouw a ls vermeld in Voorwaarde A. 
niet zijn gewijzigd en dat de onderdeelen of 
inrichtingen vermeld in Voorwaarde B ge
durende den geldigheidsduur van het certifi 
caat in denzelfden staat zijn gehouden, als 
daarin is bepaald. 

E1·kenniny 'l:an Certificaten. 

Art. 15. Internationale Uitwateringscertifi 
çaten, afgegeven in naam van eene Verdrag
sluitende Regeering, zullen door de andere 
Verdragsluitende Regeeringen worden erkend 
en daaraan zal dezelfde waarde worden toe
gekend a ls aan de certificaten, door deze aan 
nationale schepen uitgereikt. 

To ezicht. 

Art. 16. 1. Een sch ip, waarop dit Verdrag 
van toepassing is, en dat zich bevindt in eene 
haven van een land, waartoe het niet behoort. 
is in elk geval aan toezicht betreffende de 
uitwatering onderworpen op de wijze, a ls hier
onder aangegeven: 

Een daartoe behoorlijk door de R egeering 
van dit land gemachtigd ambtenaar is ge
rechtigd die maatregelen te nemen, welke 
noodig zijn om zich te overtuigen, dat er aan 
boord een geldig Internationaal Uitwaterings
certificaat aanwezig is. Indien zulk een cer
tificaat aan boord van het sch ip aanwezig is. 
zal dit . toezicht beperkt blijven tot het vast
stellen: 

(a} dat het schip niet dieper is a fgel aden 
dan volgens het certif icaat is geoorloofd; 

( b) dat de plaats van het uitwateringsmerk 
op het schip met de opgaaf op het certificaat. 
overeenkomt; en 

(o} dat het schip, voorzoover de voorwaar
den A en B (vermeld in het 3de lid van 
ai·t ikel 14} betreft, niet zoo belangrijk is ver
anderd , dat het schip klaarbl ijkelijk onge
schikt is om zonder gevaar voor menschen 
levens naar zee te vertrekken. 

2. Slechts ambtenaren, die de noodige tech
nische bekwaamheid bezitten, zullen gemach 
tigd worden bovenvermeld toezich t uit te 
oefenen en, indi en zoodanig toezicht volgens 
bovenstaand lid (c} wordt uitgeoefend, zal het 
slechts in zooverre plaats vinden, a ls noodig 
zal zij n om te verzekeren, dat het schip ge
sohikt za l worden gemaakt om zonder gevaar 
voor menschenlevens naar zee te vertrekken. 

3. Indien het toezicht vo lgens dit artikel 
vermoedel ijk zal le iden tot het nemen vai: 
wettelijke maatregelen tegen het schip of to 1. 
het aanhouden van het schip, zal de Consul 
van het land, waartoe het schip behoort, zoo 
spoedig mogelijk met de omstandigheden va11 
het geva l in kennis worden geste ld . 

Voorrecht , n. 

Art. 17. De voorrechten van dit Verdrag 
kunnen niet worden ingeroepen ten behoeve 
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,·an een hip, tenzij het in het bezit is van 
een geldig Internationaal Uitwateringscertifi
ca at. 

HOOFDSTUK IV. 

Algemeene be pal in gen. 

Gelijkwaardig heid. 

Art. 18. Waar dit Verdrag voorschrijft, dat 
een bepaal cl onderdeel of een toestel of een 
hepaald type van dergelijke onderdeelen of 1 

toestellen op een schip zal worden aangebrach t 
of aanwezig zal zijn of dat eene bijzondere in
richting zal worden gekozen, kan elke Ad-
111inistratie in plaats daarvan elk ander onder
deel of toestel of type daarvan of elke andere 
inrichting goedkeuren, mit zulk eene Ad
ministratie zich ervan heeft overtuigd, dat 
het onderdeel of het toestel of het type daar
van, dan wel de inrichting, welke de voor
geschrevene vervangt, de om tandigheden in 
aanmerking nemende, tenminste even rloel
mat-ig is als die . in dit Verdrag in bijzonder
heden vermeld. 

Elke Administratie, die op deze wijze een 
nieuw onderdeel o f toestel of type daarvan of 
eene nieuwe inrichting goedkeurt , zal dit feit 
'.ne~edeelen aan de overige Administraties, en, 
inchen zulks wordt verzocht. de bijzonderheden 
dnaromtrent. 

W etten . lt er1lr111,nten, Venlagen. 

A~. 19. _De Verdrag luitcncle R egeeringen 
\"0rbmdcn zich el kancler mede te deel en: 

(1) den tekst van wetten, besluiten regle
menten en beslissingen van algemeene~ aard 
welke zullen zijn uitgevaardigd ten aanzie~ 
van de verschill ende onderwerpen, welke on
der dit Verdrag vallen; 

(2) alle beschikbare officiëele verslagen of 
offiei~ele o-:-erzichten van ve,·sl agen, voorzoo
Yer ZIJ de uitkomsten van de maatregelen van 
dit VE;~drag aange,•en onder voorbehoud, dat 
dergeh1ke verslagen of overzichten geen ver
trouwelijk karakter hebben . 
_ _De Regeering van het Vereenigd Konink-

1·11k van Groot-Britannië en oord-Ierland 1 
wordt uitgenoodigd H ,u-e bemiddeling te ve1·
leenen om a l deze inlichtingen te verzamelen 
en ter kennis te brengen van de andere Ver-
d ragsluit nde Regeeringen. 

Wijzi{!ingen ; torkomstiyc Gonje,·enties. 

Art. 20. 1. Wijzigingen van dit Verdl'>lg 
die nuttig- geacht zo>iden kunnen worden of 
11_oodzakelijke verbeteringen kunnen te aÎlen 
t1Jde door eene der Verdragsluitende Regee
nngen worden voorgesteld aan de R egeering 
Yan het Vereenigcl Koninkrijk van Groot
Britannië en oorcl-lel"land. Zulke voor tell en 
z~llen door deze Regeering aan a lle andere 
verclragslmtencle Regeeringen worden mede
gedeeld en wanneer wijzigingen, onverschillig 
welke, door alle Verdragsl 11i tencle R egeerin
!!en (daaronder begrepen Regeeringen , wier 
besluit tot bekrachtiging en toetreding tot het 
:' erdrag is ne.?ergel egcl, doch niet in werking 
1s getreden) z11n aa11genomen, zal dit Verdrag 
o,·ereenkomstig worden gewijzigd. 

2. Conferentie met het doel om dit Ver
drag t~ herzien zullen ten tijde en ter plaatse 

worden gehouden, als cloOI· de Verdragsluiten
de Regeeringen zal worden overeengekomen. 

E ene Conferentie voor dit doel zal door de 
Regeering van het Vereen igd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland telkenmale 
worden bijeengeroepen, wanneer, nadat dit 
Verdrag vijf jaar in werking is geweest, een 
derde deel van de Verdragsluitende Regeerin
gen den wensch daartoe te kennen geeft. 

HOOFDSTUK V. 

Slotbepalingen. 

T oepassingen op Koloniën, enz . 

Art. 21. Eene Verdragsluitende R egeer ing 
kan, hetzij op het oogenbl ik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding-. hetzij later 
door middel van eene schriftelijke kennisge
ving, ger icht aan de R egeer ing van het Ver
eenigcl Koninkrijk van Groot-Britannië en 

oord-Ierland, haar wensch te kennen geven. 
dat dit Verdrag van toepassing zal zijn, hetzij 
in al hare koloniën, overzeesche gewesten. 
protectoraten, geb ieden onder suzereiniteit of 
mandaatgebieden, hetzij in enkele daarvan. 
Dit Verdrag zal in dat geval twee maanden 
na den datum van ontvangst van zulk eene 
kenn isgeving van toepassing zijn in alle in 
die verklaring genoemde gebieden. Indien 
echter eene dergelijke kennisgeving achter
wege blijft, zal dit Verdrag in geen dezer ge
bieden van toepa sing zijn. 
. 2. Indien dit Verdrag, ingevolge de bepa

lingen van het vorig lid, tenminste voor een 
tijdvak van vijf jaar van toepassing is ge
weest, ka'?. eene Ver~ragsluitende Regeering 
te a ll en tJJde door middel van eene schrifte
lijke kennisgeving, gericht aan de Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland, haar wensch te 
kennen geven om die toepassing hetzij voo1· 
alle, hetzij voor enkel e van H,;re kolonië11. 
overzeesche gewesten, protectoraten, gebieden 
onder suzere initeit of mandaatgebieden te doen 
e indi gen. In dat geval zal dit Verdrag, twaalf 
maanden na den datum van ontvangst van 
deze kennisgeving door de R egeer ing van het 
Vereenigcl Koninkrijk van Groot-Britannië en 

oord-Ierland ophouden van toepassing te 
zijn in a ll e gebieden, in de kennisgeving ge
noemd. 

3. De R egeoring van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britanniö en Noord-Ierland 
zal a ll e Ver<lrn gsluitende Regee1·ingen mede
deeling doen van de toepassing van dit Ver
drag, ingevolge de bepalingen van lid 1 van 
dit a,·tikel, in e lke -koloni e, elk overzeesch gè
west of protectoraat, elk gebied onder suze
reiniteit of mandaatgebied, zoomede van be
eindiging van deze toepas ing ingevolge dP 
bepalingen van lid 2, onde,· vermelding van 
den datum, waarn p di t Verdrng van toepas
sing i gewo1·clen, clan wel opgehouden heeft 
van toepassing te zij11. 

Oorspronkllijkc td.,t, n: R atificatie. 

Art. 2·2. Dit Ve1·drng, waarvan de Engel 
~-he en de Fran che tekst b iele ge lijkwaardig 
z1Jn, moet worden geratificeerd. De oorkonden 
van ratificatie zu l Jen worden neclergelegd i11 
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de archieven van de R egeering van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland, die aan alle Regeeringen, die 
het Verdrag hebben geteekend, of zij11 toege
treden, mededeeling zal doen van alle ratifica
ties, zoomede van den datum van hunne neder
legging. 

T oetreding . 

Art. 23. Eene R egeering (met uitzondering 
van de R egeeringen van gebieden, waarop 
artikel 21 van toepassing is) , in wier naam 
dit Verdrag niet is onderteekend, zal, nadat 
het Verdrag in werking is getreden, te a llen 
f;ijde kunnen toetreden. Deze toetreding moet 
geschieden door middel van eene schr iftelijke 
kennisgeving, gericht aan de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord-Ierland en zal volledig gevolg heb
ben drie maanden. na ontvangst van deze 
kennisgeving. 
. De Regeeri ng van het Vereenigd Koninkrijk 

van Groot-Britan.ni ë en oord-Ierland zal 
allen Regeer ingen, welke het Verdrag hebben 
onderteekend of daartoe zijn toegetreden, me
dedeeling doen van alle toetredingen, waarvan 
ber icht is ontvangen, zoomede van den datum 
van ontvangst van deze mededeelingen. 

Datuni van in werking t1·eden. 

Art. 24. Dit Verdrag zal 1 Juli 1932 in 
werking treden tusschen de Regeeringen, die 
up dien datum hunne ratificaties hebben ne
dergelegd, op voorwaarde, dat ten.minste vijf 
rntificaties bij de Regeering van het Ver
oon igd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland zijn nedergelegd. Indien op 
dien datum geen vijf ratificaties zullen zijn 
11edergelegcl, zal dit Verdrag drie maanden 
11a den datum, waarop de vijfde ratificatie is 
nedergelegd, in werking treden. R atif icaties, 
welke na den datum van in werking treden 
rnn dit Verdrag worden nedergelegd, zullen 
drie maanden na don datum van ontvangst 
volledig gevolg hebben. 

Opzegging. 

Art. 25. Di t Verdrag kan te allen tijde 
door of vanwege elke Verdragsluitende Re
geering, voor-~oover Haarzelve betreft, worden 
opgezegd na afloop van een termijn van vij f 
jaar sedert den datum, waarop het in wer
king is getreden. Opzegging zal ge chieden 
door middel van eene schriftelijke kennis
gev ing, gericht aan de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland, die aan alle andere Verdrag
slui tende R egeeringen van alle ontvangen op
zeggingen, zoomede van de data van hun 
ontvangst, zal kennis geven. 

Eene opzegging zal twaa lf maanden na den 
datum, waarop de kennisgeving daaromtrent 
door de Regeering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland is 
ontvangen, volledig gevolg hebben. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
hieronder hebben geteekend. 

Gedaan te Londen dezen vijfden dag van 
Juli 1930 in één enkel exemplaar, dat neder
gelegd zal blijven in de archieven van de 

R egeering van het Vereenigd Kortinkrijk va11 
Groot-Britannië en oord-Ierland, die voor 
eensluidend gewaa1merkte afschr iften daar-

a n aan alle onderteekenende Regeeringen 
zal doen toekomen. 
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V. C. Duffy. 
R. Grimard. 
A. Johnston. 
Oscar Bunster. 
Guillermo Patterson. 
Emil Krogh. 
Aage H. Larsen. 
H . P. H agelberg. 
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M. D . Faura. 
A. Poklewski-Koziell. 
B. Bagniewski. 
Thomaz Ribeiro de Mello. 
Carlos Theodora da Costa. 
D. Bogomoloff. 
S. Horacio Carisimo. 
T. C. Giannini. 

SLO'l'PRO'.rOCOL. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
het Internationaal Verdrag betreffende de 
Uitwatering, dat heden werd gesloten, zijn de 
gevolmachtigde onderteekenaars overeengeko
men, . hetgeen volgt: 

I. Het Verdrag wordt beschouwd niet van 
toepassing te zijn op schepen, welke uitslui
tend gebezigd worden voor de vaart op de 
Groote Meren van Noord-Amerika en op sche
pen, welke in andere binnenwateren worden 
gebezigd. 

II. Dit Verdrag wordt niet toegepast op 
bestaande schepen van het "lumber schooner" 
type in de Vereenigde Staten van Amerika en 
in Frankrijk, zoowel voorzoover betreft, die . 
welke werktuiglijk (met of zonder zeilen) of 
slechts door ze il en worden voortbewogen. 

III. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland 
1.al zoodra de Vereenigde Staten van Amerika 
binnen den termijn van vijf jaar, als in arti
kel 20 vermeld, dit verzoeken, eene Conferen
tie bijeenroepen van de Verdragsluitende R e
geeringen van landen, welke tankschepen 
bezitten, teneinde onderwerpen betreffende het 
vrijboord van tank chepen te bespreken. 

De Verdragsluitende Regeeringen zullen 
geen enkel bezwaar maken, indien de bepa
lingen betreffende de Uitwatering van tank
schepen in dit Verdrag op grond van beslui
ten van zoodanige Conferentie mochten wor
den gewijzigd, met dien verstande, dat de dan 
genomen besluiten aanstonds aan de onder
teekenende Regeeringen van dit Verdrag zul
len worden medegedeeld en binnen zes maan
den na de verzending van zulk eene mede
deeling geen bezwaar hiertegen door de 
Regeering van het Vereenigd Koninkrijk van 
G;root-Britannië en Noord-Ierland zullen zijn 
ontvangen. 

Ter getuigenis waarvan de Gevolmachtigden 
dit Slotprotocol hebben opgesteld, hetgeen 
deze!Jde kracht en dezelfde geldigheid zal 
hebben alsof de hierin vervatte bepalingen in 
den tekst van het Verdrag, waarbij het be
hoort, waren opgenomen. 

Gedaan te Londen dezen vijfden dag van 
Juli 1930 in één exemplaar, dat nedergelegd 
zal worden in de archieven van de Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en oord-I erland, die voor eens
luidend gewaarmerkte afschriften daarvan aan 
a lle onderteekenende Regeeringen zal doen 
toekomen. 

( Volgen de onderteekeningen gelijkluidend aan 
die van het Verdrag.) 

Bijlage I. 

VOORSCHRIFTEN VOOR DE VASTSTEL
LING VAN HET MINIMUM VRIJBOOJ1D 

VA HANDELSSCHEPE • 

DEEL I. 

Algemeen. 

De Voorschriften zijn gem aakt, in de onder
stelling, dat de aard en stuwing van lading. 
ballast, enz. zoodanig zijn, dat eene voldoende 
mate van stabili teit van het sch ip gewaar
borgd is. 

Voorschrift I. 

Onischrijvingen. 

Stoomschip . De uitdrukking "stoomschip" 
omvat alle schepen, welke voldoende middelen 
tot werktuiglijke voortstuwing bezitten, be
halve wanneer zij een voldoend zei loppervlak 
hebben om uitsluitend door zeilen te worden 
voortbewogen. 

Een schip, dat voorzien is van werktuiglijke 
m iddelen tot voortstuwing en met een zei l
oppervlak, dat onvoldoende is om het vaar
tuig uitsluitend met zeilen voort te bewegen, 
kan eene uitwatering krijgen volgens Deel lil 
van deze Voorschri ften . 

Een lichter, s_leepkaan of ander schip zonder 
onafhankelijke voortstuwingsmiddelen zal in 
geval van gesleept vervoer eene uitwatering 
krijgen volgens Deel III van de1.e Voor
schriften. 

Z eilschip. De uitdrukking "zeilschip" om
vat alle schepen, welke van voldoend zei l
oppervlak zijn voorzien om uitsluitend door 
middel van zeilen te worden voortgestuwd, 
ongeacht of zij voorzien zijn van middelen tot 
werktuiglijke voortstuwing of niet. · 

· Gladdekschepen. Een gladdekschip is een 
schip zonder bovenbouw op het vrijboorddek. 

B ovenbouw. Onder bovenbouw wordt ver
staan eene overdekte constructie op het vrij
boorddek, welke zich van boord tot boord uit
strekt. Een verhoogd halfdek wordt beschouwd 
a ls een bovenbouw. 

Vrijboord. Het vastgestelde vrijboorg is de 
afstand van de bovenzijde van de deklijn tot 
het uitwateringsmerk loodrecht langs het 
scheepsboord gemeten. 

Vrijboorddek. H et vrijboorddek is het dek, 
vanwaar het vrijboord wordt gemeten en is 
het bovenste doorloopende dek, dat voorzien 
is van permanente middelen tot sluiting van 
alle openingen in de aan weer en wind bloot
ge telde gedeelten volgens de Voorschr iften 
VIII tot XVI. Het is het bovendek in glad
dekschepen en in schepen met niet doorloopen
den bovenbouw. 

In schepen, welke binnen een bovenbouw, 
welke niet intact is of welke niet is voorzien 
van slu itingsmiddelen volgens Klasse I, niet 
doorloopende vrijboorddekken hebben, wordt 
het laagste gedeelte van het dek onder het 
dek van den bovenbouw als vrijboorddek be
schouwd. 

ilfidscheeps. Midscheeps is het midden der 
lengte van de waterlijn op zomervrijboord, 
volgens Voorschrift XXXII bepaald. 
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Voorschrift II. 
Deklijn. 

De deklijn is eene horizontale lijn van eene 
lengte van 300 millimeter en eene dikte van 
25 millimeter. Zij wordt midscheeps aan elke 
zijde van het schip gemerkt en haar boven
kant valt samen met de snijlijn van het door
gestrookte bovenvlak van het vrijboorddek nie(, 
de bu itenzij de van de huid. (Zie afbeelding 1.) 
Wanneer midscheeps een gedeeltelijk houten 
dek is aangebracht, moet de bovenkant van de 
deklijn samenvallen met de suijlijn van het 
doorgestrookte bovenvlak van de dekdeelen 
m idscheeps met de buitenzijde van de huid. 

Voorschrift III. 
De cfrkel van het Uitwateringsmerk. 

De cirkel van het uitwateringsmerk heeft 
eene middellijn van 300 millimeter en wordt 
gesneden door eene horizontale lijn met eene 
lengte van 460 millimeter en 25 millimeter 
dikte, welker bovenzijde door het middelpunt 
van den cirkel gaat. De cirkel wordt mid
scheeps onder de deklijn geplaatst. 

Voorschrift IV. 
Lijnen in ve,·band ·niet den cirkel te gebruiken. 

De lijnen, welke de diepste aflading in ver
schillende omstandigheden en voor verschil
lende jaargetijden (zie Aanhangsel I) aandui
den, moeten horizontale lijnen zijn met eene 
lengte van 230 millimeter en eene dikte van 
25 millimeter. Zij beginnen bij en staan lood
recht op eene vertikale lijn, welke 540 mill i
meter vóór het middelpunt van den cirkel is 
geplaatst (zie afbeelding 1). 

De volgende l ij nen worden gebruikt: 
Lijn voor Z omer Uitwatering. D e Zomer 

Uitwatering wordt aangeduid door den boven
kant van de lijn, welke gaat door het m idden 
van den cirkel en ook door eene lijn, ge
merkt Z. 

Lijn voor Wint er Uitwatering. De Winter 
U itwatering wordt aangeduid door den boven
kant van eene lijn, gemerkt W. 

Lijn voo,· Noord-Atlantische Winter Uitwa
tering. De Noord-Atlantische Winter Uitwa
tering wordt aangedu id door den bovenkant 
va n eene lij n, gemerkt W NA. 

Lijn voor Tropische Uitwatering. De Tropi
sche Uitwatering wordt aangeduid door den 
bovenkant van eene lijn, gemerkt T. 

Lijnen voor Zo etwater Uitwatering. De Zoet
water itwater ing in den zomer wordt aan
geduid door den bovenkant van eene lijn, ge
merkt ZW. H et verschil tus chen de Zoet
water Uitwatering in den zomer en de Zomer 
Ûitwatering is de correctie, die moet worden 
toegepast voor het laden in zoet water bij 
andere lijnen van uitwatering. De Tropische 
Zoetwater Uitwatering wordt aangeduid door 
den bovenkant van eene lijn, gemer1.-t T Z W 1. 

Voorschrift V. 
Aanduiding van het L iclw.a,n, dat i/,r 

uitwatering vaststelt. 
Het lichaam, dat de Uitwatering vaststelt. 

kan worden aangeduid door letters van onge
veer 115 bij 75 millimeter naast den cirkel en 
boven de middellijn aangebracht. 

Voorschrift Vl. 
Bijzonde·rheden betreffende het aanbrengen 

van het merk. 
De cirkel, lijnen en lette rs moeten in wi t 

of geel op donkeren grond of in zwart op 
1 ichten grond worden aangebracht. 

Zij moeten bovendien op de boorden van 
ijzeren of stalen schepen zorgvuldig ingehakt 
of met een kornnagel inges lagen zijn en op 
houten schepen moeten zij tenminste 3 milli 
m_eter diep in de huidbeplanking ingesneden 
z1Jn. De merken moeten goed zichtbaar zijn en 
daartoe moeten zoo noodig bijzondere maat
regelen worden genomen. 

Voorschrift VII. 
Verificatie van de merken. 

Het internationaal Uitwateringscertificaat 
wordt niet voor een schip uitgereikt, voordat 
een ambtenaar van het bevoegde Lichaam. 
dat de uitwatering vaststelt, handelend krach
tens de bepalingen van Artikel 9 van dit Ver
drag, zich heeft overtuigd, dat de merken 
juist en onuitwischbaar op de scheepsboorden 
zijn aangebracht. 

DEEL II. 

Voorwaarden, waaronder de uitwatering 
wordt vastgesteld. 

De vaststelling van de u itwatering geschiedt 
onder voorwaarde, dat het schip voldoende 
sterk gebouwd is en dat maatregelen zijn ge
nomen om schip en bemanning doeltreffend te 
beschermen. 

De Voorschriften VIII tot en met XXXI 
zijn van toepassing op schepen, aan welke het 
minimum vrijboord wordt toegekend. 

Op schepen, waarvoor een grooter vrijboord 
wordt vastgesteld, moet de bescherming naar 
verhouding even doeltrnffend zijn. 

1 Wanneer zeeschepen eene r1v 1er of een 
binnenwater bevaren, is het geoorloofd z00-
veel dieper af te laden als overeenkomt met 
het gewicht aan brandstof, enz., dat verbruikt 
wordt tusschen de plaats van vertrek en de 
open zee. 



LUIKSCHILDEN. 

Luiksohilden met langsmerkela. Lu.ikachilden zonder langsmerkels. 
W ijdte 

der Beslag. Afstand van hart tot hart. Afstand van hart tot hart. 
luik. 

opening. 
1.83 m. 

1 
2,« m. 3,05 m. 1,22 m. 

1 
1,52 m. 

Meters. Millimetera. Millimeters. Millimeters. Millimeters. Millimeters. Millimeters. 

3,05 75 X 75 X 10 HS 280 x 7,óP 305 X 8 p 356 X 8,5P 230 x ll,5BP 254x 12,5BP 
3,66 75 x 75 x 10 HS 305 x 8 p 356 X 8,5P 432 >< 9 p 280x 12,5BP 305 x 12,5BP 
4,27 75X75X 10,5HS 356 x 8,5P 432 x 9 p 508x 9,5P 305 X 12,5BP 305 X 8 p 
4,88 00 x 75 X 10,5HS 406 x 0 p 483 X 9,5P 559X 9,5P 305 x 8 p 356x 8,5P 
5,40 100 x 75x ll HS 457 x 0 p 533 X 9,5P 635 x 10 p 356 X 8,5P 406 X 0 p 
6,10 100 x 75 x Il HS 508x 9,5P 610 X 10 p 711 X 10,5P 381 X 8,5P 457 X 9 p 
6,71 115x75x 11 ,5HS 559 X 9,5P 660x 10,5P 762 X 11 p 406 x 9 p 483 X 9 p 
7,32 130 X 90 X 1 l ,5HS 684 X 10 P · 71 1 x 10,5P 813 X 11 p 432 x 9 p 508 X 9,5P 
7,93 140 x 90 x 12 HS 6l0 x 10 p 736 x 10,5P 864 X 11,5P 457 X 9 p 533 X 9,5P 
8,54 150 x 90 x 12,5HS 632 X 10 p 787 X 11 p 016 X 12 p 483 x 0,5P M9x 0,5P 
9,14 150x90xl3 RS 660 >- 10,5P 813 X 11 p 965 X 12 p 508x 0,5P 584x 10 p 

1
) In sche~n. welker lengte 30,50 m niet te boven gaat. m:ig de hoogte van uit plaat en hoek1talen a:i.mcngcstelde schilden 60 % 

nq de hierboven vermelde hoogten bedragen; de hoogten van achllden en langsmcrkels, welke uit bulbhoek1ta.al en gewoon hoek.staal zijn u.mcn
gc1teld, mogen 80 % bedragen van de hlcrbo".CD nrmelde hoogten; de d ikten von platen, bulhhnrkRtalen en bulbplatcn moeten overeenkomen 
met de dikten, die In de tabel voor de aeredueccrde hoogten. doch met een minimum ,·a n 7,G mm, zUn anngegc,·en; de l,ooglen en breedten vnn 
hout.en lnngsme rkel11 mogen 60 % bedragen van die, welke In Jo tabellen voor zljmerkel11 zUn aangegeven, doch de mlddenmerkels mogen niet 
amnller zUn dan 165 mni. In schepen met eene Jrngtc tussehen 30,50 en 01 m moeten de a fmetingen van de aebllden en lansamerkel11 door Inter• 
polat.le worden bepaald. 

LA GSMERKELS. 

Bulbplaat. Bulbhoekstaal 
Len ... Midden merkel•. Zij merk.eb, 
v= lleolag. lanp- Abt.and van hart. tot hart. Ar1tand van hart. tot hart. 

merkelt. 
0,91 m. 1 1,22m. 1 1,52m. 0,91 m. 1 1,22 ,n , 1 l,G2 m. 

Metera. Millinie t.er.. MUlimote ... l Millimoto". I >lillimeto~ 1 Millim, ,.n. tl Milli=wn. l Miliimoi. ... 1,83 66 x 65 X O IG0 x O l 65x 0,5 180 x 9,5 l 60 x 7.5 x 9,5 160 x 90 x 9,5 J80 x 90 x 9,5 
2,44 M x M x 9,5 ISO X I0,5 200 x ll 230 x ll l 80 x 00 x l0,5 200 x 76 x ll 230 x 00 x ll 
3,0.'5 05 x 65x l0 200 x l2.S 240 x l 2,G 280 x l2,5 200 x 90 x l2,5 240 x OO x l2,5 280 x 90 x l2,5 

Houten middenmerkela. llouton zijmerkels. 

Lengte 
v= 

Al1tand van har t. tot, hart, Aftt&nd van hnrt tot hart. 

lanp-
0,91 m. 1,22m. 

1 
l,62rn. 0,91 m. 1 1,22 1n. 

1 
l ,G2 m , merkela. 

H B H 1 D 1 H B li 
1 

8 1 H 1 B 1 li 1 B 

1,83 

1 

140 180 160 

1 

180 

1 

10, 180 

1 

HO 1 ,.. I ''° 1 150 1 IU 1 
150 

2,44 I U 180 100 180 200 180 165 160 190 180 200 180 
3,05 200 180 "' 200 230 230 200 180 215 200 230 230 

HS - Hoekst&AI, BP - Bulbpl-t-, P - Plaat, R - Hoogte, 8 - Breedte. 

0. hoogte der .ehildeu wordi. in hot rniddon van hnnno lengte en vnn don boven)um~ van hot. bovenale daarop geklonken 
hoekttaal tot. den onderkant gemeten. Do hoogte der lo.ngsmerkelt wordt van de ondffl.ijde der luiken tot den ondorkant 
gomoi.en. Voor tU99Chongelogon longton en o.btonden worden de afmetingen ûoor interpola tie bep&f,ld. Wanneer platen 
i 1j n voorgeschreven , moet-on twee, h0t•kstalen van hot p rofie l, als voor hot bolslag UI aangcgo\'011, nnn deu hoveukant en 
t1.a11 den onderkant van he t lk'hi ld worde11 M ugabraC'h t.. Wanneer bulbplate n zij n voorgeachrevo11, moeten twoo hoek1t.nlcn 
nnn den bovenkant van het. achild o f d en merkel wo r<.lon nangol>racht. Wo.n noor bulbhookst.nlon zijn ,•oo~geschrevon 
moet Mn hook&taAI van oon profiel, nlA voor hot be!lag is anngegflven, tegon dcm bovcnlui.nt van hot profül-1 wol'{]on aan , 
gebracht. Wannoor do voorgc;,chrcveo fleur.en van een hoekataa! vonichillendc afmcti~n hebben, moet do groot.:lte fle111 
horizont-11,ijn. 

TABEL 2. - (Hoo gte de,· laadhoofden 457 rnillivieter.) 

LUIKSCHILDEN. 

Luikschilden en langsmerkels voor schepen met eene lengte van 61 meter of meer. 1) 

LA GSMERKELS. 

Luikachildon mot langsmerkels. Luikschildon. zonde r ln11gsmorkols. 
Wijdte 

d or 
Beslag. luik• 

Afstand van hart tot hart. Afstond van hart tot hart. 
-

oponing. 

1 
1 1,83 m. 2,44 m. 3,05m. 1,22 m. 1,52m. 

1 1 

)1eters. Millimeters. MiUimete ra. Millimeters. Millimeters. Millimeters . Millimeters. 

3,05 75 X 75 X 10 HS 24 1 x ll ,5BP 267 x 12.58P 292 X 13 BP 203 X 10 BP 230 x 11 BP 
3,66 75 x 75 x lO HS 280x L2,5BP 280 x 7,5P 330 x 8,5P 230 x ll BP 254 x 12,58 P 
4.27 75 x 75 x I0,5HS 280 x 7,5P 330 x 8 p 3S 1 x 8,5 P 254 X 12,58P 2{l2 x 12,5BP 
4,88 90 X 76 X 10,5HS 305 x 8 p 381 X 8,5P 432 X 9 p 280 x 7,5P 280 x 7.5P 
5,49 lOO x 75x 11 HS 356 x 8,5P 432 X 9 p 483 X 0,5P 280 x 7,5P 305 x 8 p 
6,10 100 x 75 x I l HS 406 x 9 p 483 X 9,5P 533 X 9,5l' 305 x 8 p 330 x 8,5P 
6,7 1 ll 5 x 75 x ll,5RS 432 X 9 p 508 x 9,5P 584 X 10 p 31S x 8 p 3JG x 8,5P 
7,32 130 x 90 x 11,5H 457 X 9 p 533 X 9,5 P 635 X 10 p 330 x S,áP 36S x 8,5 P 
7,03 140 x 90 x 12 HS 483 X 9,5P 

1 

559 X 9,5P 600 )( 10,5P 34 ,1 X 8,51-' 38 1 X 8,5P 
8,54 150 x 90 x 12,5RS 508 x 9,5P 584 X JO p 686 x 10,5P 

1 

30G X 8,5P 406 x 9 r 
9,14 150 x 90 x l3 HS 533 x 9,5P 6 10 x 10 [' 711 x 10,5P 38 1 X 8,!iP 432 x 9 p 

1 l Jn achc pen, welker lenate 30,00 m nie t. te lJoveu 11nnt, lll8S lle hoowtc ,·:iu ul t. ,, tnat. çn hoekiltak n t11. mcngl•1trldn 1Chlld1..n 00 '}., 
ni.n de hler bo, ·en ,·crmelde hoogten bedragen; de hQOAteu vo.u 1ehllden eu \:1.nyi ml rk<·ls, \1 elkc uit llulbhod; -.ta :d e ll gewoou h0t'k.i t 11 0. I zijn samC'n• 
gesteld , mogen 80 % bedr:1tzen \'&n de hle rbov<'n vermelde hoogten: d e dikten vnn 111:itcn, llulbhoek9tn kn en hu 1t,pla te11 1110.:ten o,·erte:nkoml•n 
met de lllktc n. die In d e tabel ,·oor de s ereduccerd e hoogten, d och met. een mlnh1n1m \:'lu 7,5 mm, djn 11 11n:.;<'l.:•' \'C 11 : de hoogten en ~m:cdlen nm 
houten lnng merkels moge n 80 % bedrngen "nn tlie, welke In de tabellen voor zijmerk C' li zijn aang,•wc n ·n, dod1 de ml•lde111r1c rkelq, mo11e11 nh.. t 
tmsllcr zijn d:i.n 165 mm . In 1ehepe11 met ecne lengte tusschcu 30,50 en 0 1 m moeten de :,.huetlni,;cn ,·:i u de ~chlldcn r n 1::maunrrkels door Inter 
po latle wordeu bepaald . 

Bulbplaat Bulbhoekat.&a.l 
Lougte, Middenmcrkole. Zijmerkot.. 

von lleolag. lanp• Af11tal\P, van h a.rt tot hart. Altt.&nd nn hBtt tot ban. 
merkeb 

1 ' 0,91 m. 1,22m. 1,52 m. 0,91 m. J,Hm. 1,62 m. 

Meters. Millime~rs. llliUhMt,~.1 Millimoto,._ Mi.llimotert. Millimeters.. · Killimeto~. 1 Millimoto,.. 
1,83 66 x 65x 9 l30 x 8,5 l.f0 x 8,6 IM> x 9 130 x 7Gx 8,6 H 0x76 x 8,5 160X75 X 9 
2,44 M x 65 x 9,5 uo x 9,5 180 x 10 190 )( 10,5 150 x 7Gx 9,5 180 X 75 X I0 190 x 00 x l0, li 
3,05 65 x 61Jx 10 180 x Il 200 x 11 ,6 230 x 12,li 180 X 75X Il 200 x 90 x ll ,5 230 x 90 x 12,11 

Hout.on mîddenmerkelll. Hout.en zijmerkell . 

Lengte Ar,t.a.nd van hart tot hart. Abw.rtd van hart, tot hart.. 
va.n 
tang,. 

0,91 m. 
1 

1,22 m. 1,52 m. 0,91 111, 
1 

1,22m. 
1 

l ,(:;2 111. tnerkela. 1 
H 1. 8 1 Il 1 8 H 1 B H B H 1 B ) H 1 li 

1.83 

1 
130 

1 

180 

1 

140 

1 

180 160 

1 

180 

1 
130 130 

1'0 1 180 I ''° I "· 2,44 160 180 165 180 180 180 160 130 165 130 180 )50 
3,06 180 180 190 180 200 180 I SO 100 100 180 200 180 

HS - Hoebt.a.al, Bf' - Bulbpl""t, P - Plaat, H - Hoogt.o, 8 - Breedte. 

De hoog Lede; 1Chlh.len worJL in he t miJ<l1;1r , va n hurme lengleen vim Lien bovenkatlt VM het bovcu1W1 daarop g..k.Jou k-0 11 
hoelulttlal t.ot den onderkant g<)lneten . De hoogte der \11,npmerkcl.a worJt v&n UO onderT.ijd• dtir luike11 tot den und&rkant 
1e1oeten. Voor tu..:h,en6r'legon lengtan en l\f1tande11 wordon do a.fmotingon door i11t,t'rrpol&tit1 bepaa.M. W11.nneer pltlum 
cljn voorgeechn:w en, moet.en t"' ee hOEoketa len v n.n het proliel, al, voor het be.lag ia unpgeven, IMll\ dor. bovenkant t- 11 
&ü,n den onderkant van het ll'hild wonlen &.a.11gdJ r l\C l1t. Wanne,rr hull:,p!Jt.ten zijn voorge,lclu'eveu, o\Oó5t.en tweoe hoc,k;r ta.leu 
N ll don bovcokant vo.11 het .1eluld of d~n mer~I wordon BAngeLmc.ht. Wanneer hulbhoekltalen zijn voorge,acl\1?.vou 
l'lloet 6611 J1oolurt.ul van een pro!I O'\l, at, voor het llt'lll-.g is &&ng~eum, t.egt"n den bovenk..t.Dt ,-.n !,et profi,,I worden_,,_ 
8'1bra.:hl. Wanneer de voorgoech rc,•e,, fk.·nzen ,·an 0011 hook$tAal vo~hillende af1neting'en hebûen, ll!Get de irootate flec111 
J1orizontaal zi1n, 

0 
0 .., 
0 
to 
l:<J 

~ 
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Openlnr-rnu In vrij boord- e n bovenbouw 
dekken. 

Voorschrift VIII. 

Laad. en ande1·e hoofden, welke niet door 
een boven bouw beschermd zijn. 

De bouw en inrichting van laad. en andere 
hoofden op blootgestelde plaatsen op vrijboord. 
e n bovenbouwdekken moeten tenminste gelijk
waardig zijn met de nonnen, welke zijn vast
gestelrl in de Voorschri ften IX tot en met 
XVI. 

Voorschrift IX. 

Laadhoofden. 

De hoogte van laadhoofden op vrijboord
dekken moet tenminste 610 millimeter boven 
het dek bedragen. De hoogte van hoofden op 
dekken van den bovenbouw moet tenm inste 
iilO millimeter boven het dek bedragen, wan
neer zij binnen een vierde gedeelte van de 
scheepslengte van den voorsteven zijn gelegen 
en tenminste 457 millimeter, indien zij elders 
zijn gelegen. 

De hoofden moeten van staal deugdelijk 
samengesteld zijn en, wanneer zij 610 milli
meter hoog moeten zijn, moeten zij van eene 
rleugdelij ke horizontale verstijving zijn voor
·zien, welke niet lager dan 254 millimeter 
onder den bovenrand is aangebracht en welke 
op afstanden, niet grooter dan 3,05 meter, 
,,an deugdelijke knieën of steunen tusschen 
die verstijving en het dek is voorzien. Wan
neer de e indhoofdplaten beschermd zijn, kun
nen deze ei chen worden gewijzigd. 

Voorschrift X . 

Laadlwofdluiken. 

Luiken voor blootgestelde luikopeningen 
n10eten deugdelijk zijn en, indien zij van hout 
:zijn vervaardigd, moet de dil,.-te na afwerking 
tenminste 60 millimeter bedragen voor eene 
.spanning van niet meer dan 1,52 meter . De 
breedte van elk draagvlak moet voor deze 
luiken ten.minste 63 millimeter bedragen. 

Voorschrift XI: 

Luiksc hilden en langs1nerkels. 

Wanneer houten luiken worden toegepast, 
moeten de luikschilden en de langsmerkels de 
a fmetingen hebben en op onderlinge afstanden 
liggen, a ls in T abel 1 is aangegeven, indien 
de hoofden 610 millimeter hoog moeten zijn en 
als in '.!.'abel 2 is aangegeven, indien de hoof
den 457 millimeter hoog moeten zijn. De ver
_terkingshoekstal en op den bovenrand moeten 
onafgebroken over de geheele lengte van elk 
schild door loopen. H outen langsmerkels moe
ten op alle draagvlakken van staalbeslag voor
z ien zijn. (Zie voor Tabe l I en II pag. 623.) 

Voorschrift XII. 

St1·oppen of schoenen voor schilden. 

Stroppen of schoenen voor schilden en langs
merkels moeten van staal zijn; hunne dikte 
moet tenm inste 12,5 mi llimeter en de breedte 
van het draagvlak moet tenmi nste 75 milli
meter bedragen. 

Voorschrift XIII. 
S chal1nlippen. 

Sterke schalmlippen met een breedte vau 
tenminste 63 millimeter moeten op afstanden 
van niet meer dan 610 millimeter van hart 
tot hart worden aangebracht; de schalmlip
pen aan de einden mogen niet verder dan 150 
millimeter van eiken hoek van het laadhoofrl 
zijn geplaatst. 

Voorschrift XIV. 
Schaln,latten en keggen. 

Schalmlatten en keggen moeten deugdelijk 
e n in goede n staat zijn. 

Voorschr ift XV. 
P,·esennings . 

Voor elk laadhoofd op eene blootgestelde 
pi aats op het vrij boord dek of op een dek vau 
den bovenbouw moeten tenminste twee in goe
den toestand verkeerende presenn ings, welke 
volkomen ondoordringbaar voor water en van 
voldoende sterkte zijn, aanwezig zijn. H et 
materiaal moet gegarandeerd vrij van jute en 
va n een door elke Administrat ie vastgesteld 
minimum gewicht en kwali teit zijn. 

Voorschrift XVI. 
V 001·ziening de,· luiken . 

Bij a lle laadhoofden, welke op eene bloot
gestelde plaats op het vrijboorddek of op een 
dek van den bovenbouw zijn aangebracht, 
moeten ringbouten en andere inrichtingen om 
sjorrings te bevestigen aanwezig zijn. Wan
neer de breedte van een laadhoofd grooter is 
dan 60 percent van de breedte van het dek 
ter plaatse en het hoofd volgens voorschrift 
61 0 millimeter hoog moet zijn, moeten inrich
tingen voor special e sjorrings worden aange
bracht, teneinde de luiken op hunne plaats te 
houden, nadat de presennings zij n vastgekegd. 

Voorschrift XVII. 
Laad,. en andere hoofden gel egen op het vrij
boorddek binnen een bovenbouw, voorzien van 

afsluitingsmiddelen, minder doeltref fend 
dan die der 1e Klasse. 

De constructie en inrichting van deze luik
hoofden moeten ten.minste gelijkwaardig zijn 
aan de normen va.stgesteld in Voorschrift 
XVIII. 

Voorschrift XVIII. 
Laadhoofden en hunne middelen tot afsluiting . 

Laad-, kol en- en a ndere luikopeningen in 
het vrijboorddek binnen een bovenbouw, wel ke 
van middelen tot a fslui ting der 2e Klasse 
zijn voorzien, moeten hoofden hebben met eene 
hoogte van tenminste 229 millimeter en in
richt ingen tot slui t ing van de openingen, 
welke even doeltreffend zijn als die, vere ischt 
voor blootgestelde laadhoofden, waarvan de 
hoofden 457 millimeter hoog zij n. 

Wanneer de middelen tot a fsluiting minder 
doeltreffend zijn dan die der 2e K lasse, moe
ten de luikopeningen hoofden hebben met 
eene hoogte van tenminste 457 millimeter en 
middelen en inrichtingen tot slu iting van die 
openingen, even doeltreffend als die, welke 
voor blootgestelde laadhoofden worden ge
eischt. 
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Voorschrift XIX. 

Openi11!Jcn boven de voortstuwingsafdeeling op 
blootr1estelde plaatsen op vrijboorddekken 

en verhoogrle halfdekken. 

Dergel ijke openingen moeten rondom be
hoorlijk versterkt en op doeltreffende wijze 
door stalen omkastingen van voldoende sterkte 
omsloten zijn en wanneer deze omkastingen 
niet door andere constructie beschermd zijn, 
moet aan de sterkte bijzondere aandacht wor
den gewijd. Deuren in zu lke omkastingen moe
ten van staal vervaardigd, op doeltreffende 
wijze ve1stijfd, blijvend bevestigd en ingericht 
zijn om aan beide zijden behandeld en ge
sloten te worden. De drempels van de ope
ningen moeten eene hoogte van tenminste 610 
millimeter boven het v rijboorddek en ten
minste 457 millimeter boven het verhoogd 
halfdek hebben. 

Hoofden van openingen voot· luchtroosters 
boven ketelruimen, van schoor teenen en van 
luchtkokers moeten zoo hoog boven het dek 
zijn als redelijk en practisch uitvoerbaar is. 
De open ingen voor genoemde luchtroosters 
moeten rnn sterke stalen luiken zij n voorzien, 
welke ter plaatse blijvend zijn bevestigd. 

Voorschrift XX. 

Oprninr,en boven de voortstuwingsafdeeling op 
blool!lestelde plaatsen op dekken van een 

boru,bouw met uitzondering van ver
hoogde halfdekken. 

Derii;el ijke openingen moeten rondom be
hoorlijk versterkt en op doeltreffende wijze 
door ste rke stalen omkastingen omsloten zijn. 
Deuren in zulke omkastingen moeten van 
sterke constructie, blijvend bevestigd en in
gericht zijn om aan beide zijden behandeld 
en gesloten te worden. De drempels van de 
openingen moeten eene hoogte van tenminste 
380 mi llimeter boven het dek van den boven
bouw hebben. 

Hoofden van openingen voor luchtroosters 
boven kete lruimen, van schoorsteenen en van 
luchtkokers moeten zoo hoog boven het dek 
zijn, als redel ijk en practisch uitvoerbaar is. 
De open ingen voor luchtroosters boven ketel
ruimen moeten van sterke stalen luiken zijn 
voorzien, welke t-er plaatse blijvend bevestigd 
zijn . 

Voor chrift XXI. 

Openingen boven de vooi·tstuwingsafdeeling in 
het iTijboorddek binnen een bovenbouw, welke 
voorzien is van 1niddelen tot afsluiting, ,ninà!er 

doclt,·e ff end dan die der 1e Klasse. 

Dergelijke openingen moeten rondom be
hoorlijk verste rkt en op doeltreffende wijze 
door sta len omkastingen omsloten zijn. Deu
ren in zu lke omkastingen moeten van sterke 
constructie, blijvend bevestigd en ingericht 
zijn om aan be ide zijden behandeld en geslo
ten te worden. De drempels van de openingen 
moeten tenminste 229 millimeter boven het 
dek liggen, wanneer de bovenbouw door mid
delen der 2e Kl asse wordt gesloten, en ten
minste 380 millimeter, wanneer de middelen 
tot afslu iting minder doeltreffend zijn dan die 
der 2e Klasse. 

L. & S. 1932. 

Voorschr ift XXII. 
Verzonken kolenstortgatranrlen en -deksels. 
Verzonken kolenstortgatranden en -deksels 

mogen in dekken van den bovenbouw worden 
aangebracht en moeten in dat geval van ijzer 
of staal en van stevige constructie zijn met 
schroef. of bajonetsluiting. Wanneer een dek
sel niet van scharnieren is voorzien, moet het 
door eene ketting blijvend bevestigd zijn. De 
plaatsing van verzonken kolenstortgatranden 
op kleine schepen in bij zondere vaargebieden 
wordt overgelaten aan het oordeel van elk 
bevoegd Lichaam , dat de u itwatering vaststelt. 

Voorschrift XXIII. 
Toegangskappen. 

Toegangskappen op blootgestelde plaatsen 
op vrijboorddekken en op dekken van een ge
sloten bovenbouw moeten van stevige con
structie zijn. De drempels van de deuropeni n
gen moeten wo hoog zijn als voor laadhoof
den is voorgeschreven (zie Voor chrift L'{ en 
XVIII). De deuren moeten van sterke con
structie zijn en ingericht zijn om aan beide 
zij den behandeld en gesloten te worden. Wan
neer de toegangskap binnen een vierde van de 
scheepslengte van den voorsteven is gelegen, 
moet zij van staal zijn en aan de dekbeplating 
geklonken zijn. 

Voorschrift XXIV. 
Luchtkok1J1·s op blootgestelde plaatsen op v1·ij

boordr en bovenbouwdekken. 
Luchtkokers, in verbinding met plaatsen 

onder het vrijboorddek of onder het dek van 
een bovenbouw, welke geheel gesloten is of 
welks openingen voorzien zijn van middelen 
tot afsluiting der l e Klrsse, :noeten stalen 
potten hebben, die stevig zijn gemaakt en op 
deugdelij ke wijze door klinknagels met een 
steek van v ier diameters, hart op hart ge
meten, of door even deugdelij ke middelen aan 
het dek zijn verbonden. De dekbeplating, 
waarop de pot is -bevestigd, moet tusschen de 
dekbalken deugdelijk zij n verstijfd . De lucht
kokeropeningen moeten van doeltreffende m id
delen tot afs lui ting zijn voorzien. 

\Vanneer deze luchtkokers zijn gelegen op 
het vrijboordclek of binnen een vierde van de 
scheepslengte van den voorsteven op het dek 
van den bovenbouw en de middelen tot afslui
ting van t ij del ij ken aard zijn, moeten . de I ucht
kokerpotten eene hoogte van tenm inste 915 
millimeter hebben. Op andere blootgestelde 
plaatsen op den bovenbouw, moeten zij eene 
hoogte van tenminste 760 m illimeter hebben. 
Wanneer een luchtkokerpot hooger is clan 915 
millimeter, moet hij extra gesteund en beves
tigd zij n. 

Voorschrift XXV. 

Luchtpijpen. 
Wanneer luchtpijpen naar ballast. en an

dere tanks boven vrijboorddekken of dekken 
van den bovenbouw reiken, moeten de bloot
gestel de deel en der pijpen van voldoende 
sterkte zijn. De hoogte van de opening boven 
het dek moet tenminste 915 millimeter in kui
len op vrijboorddekken, 760 millimeter op 
rnrhoogde halfdekken en 45 7 millimeter op 

40 
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dekken van een anderen bovenbouw zijn. Voor 
afsluiting van de openingen van luchtpijpen 
moeten voldoende middelen aanwezig zijn. 

Openingen In de -schee1isboorde11. 

Voorschrift XXVI. 
Doo1·gangs-, laad- en kolenpoorten, enz . 

Openingen · in het scheepsboord onder het 
vrijboorddek moeten voorz ien zijn van water
dichte deuren of deksels, welke evenals hunne 
a fsluitingsinr ichtingen van voldoende sterkte 
moeten zijn . 

Voorschrift XXVII. 
Spuipijpen en uitlaatpijpen voor sanitai1·e 

do el einden. 
De door het scheepsboord gaande uitlaat

pijpen van mimten onder het vrijboorddek 
moeten voorzien zijn van doeltreffende en toe
gankelijke middelen , welke het binnendringen 
van water in het schip voorkomen. Elke af
zonderlijke uitlaatopening kan zijn voorzien 
van eene zelfslui tende terugslagklep met eene 
inrichting, waardoor de klep rechtstreeks op 
eene plaats boven het vrijboorddek kan wor
den gesloten, dan wel van twee zelfslu itende 
terugslagkleppen zonqer zulk eene sluitings
inrichting, mits de bovenste klep zoodanig is 
gelegen, dat zij steeds bereikbaar is, om ge
durende den normalen dienst te worden nage
zien . De rechtstreeks bewogen kl ep moet ge
makkelijk toegankelijk zijn en voorzien zijn 
Yan eene inrichting, welke aanwijst of de 
klep open, dan wel gesloten is. Gegoten ijzer 
mag voor deze kleppen , wanneer zij tegen het 
scheepsboord worden geplaatst , niet worden 
gebruikt. 

Overeenkomstige voorschriften kunnen door 
het bevoegde Lichaam, hetwelk de uitwatering 
vaststel t, worden gegeven, voorzoover de uit
laatpijpen betreft van ruimten binnen een ge
sloten bovenbouw, waarbij rekening moet wor
den gehouden met het type en de plaats van 
de binnenboord ge legen einden van dergelijke 
pijpen. 

W anneer spuipij pen zijn aangebracht in een 
bovenbouw, welke niet is voorzien van mid
delen tot afsluiting der le Klasse, moeten zij 
van doeltreffende middelen voorzien zijn, om 
te voorkomen, dat bij ongeluk water tot onder 
het vrijboorddek binnendringt. 

Voorschrift XXVIII. 
Patrijspoorten . 

Patrijspoorten in ruimten onder het vrij
boorddek of in ruimten onder een dek van 
een bovenbouw, welke door middelen tot af
sluiting der l e of 2e Klasse worden gesloten, 
moeten aan de binnenzijde voorzien zijn van 
doeltreffende blinden, welke blijvend op hun
ne plaats gehouden worden, zoodat zij deugde
lijk en waterdicht afges loten kunnen worden . 

Wanneer echter zulke ru imten in den boven
bouw bestemd zijn voor passagiers, met uit
zondering van tusschendekspassagiers, of voor 
de bemanning, mogen de patrijspoorten voor
zien zijn van wegneembare bi inden, welke in 
de onmiddellijke nabijheid van de patrijspoor
ten worden geborgen, mits zij te allen t ijde 

gedurende het bedrijf gemakkel ijk te bereiken 
zijn. 

De patrijspoorten en blinden moeten van 
deugdelijke en goedgekeurde constructie zijn. 

Voorschrift XXIX. 

R eelingwerk. 

Deugdelijk reelingwerk of eene verschan
sing van goede constructie moet op alle bloot
gestel de gedeelten van vrij boord_ en boven
bouwdekken worden aangeb1·acht. 

Voorschrift XXX. 
Wate,·loospoorten. 

Wanneer eene verschans ing op aan weer en 
wind blootgestelde gedeel ten van vrijboord
of bovenbouwdekken " kuilen" vormt, moet 
ruime gelegenheid worden gemaakt om de 
dekken van overkomend water te bevrijden en 
dit af te voeren. Het kleinst toelaatbare op
pervla k der gezamenl ijke waterloospoorten 
moet aan elk scheepsboord voor eiken kuil op 
het vrijboorddek of het verhoogde halfdek 
gel ijk zijn aan dat volgens onderstaande tabel. 
Het kleinst toelaatbare oppervlak voor eiken 
kuil op andere dekken van den bovenbou\\· 
moet de he lft van het in de tabel gegeven 
oppervlak bedragen. \Vanneer de lengte van 
den kuil 0, 7 L oversch·rijdt, mag de schaal 
worden gewijzigd. 

Tab el van oppe1·vlakten van wate1·loospoortcn. 

Lengt.• de r 
verschansing 
in m eters. 

4,57 
6.10 
7,62 
9,14 

I0,67 
12,l!) 
13,72 
15,24 
16,76 
18,29 
19,81 

Oppervlak van waterlooR
p oorten a in elk boord in 

vierkante decimeters. 

74,3 
7~,o 
83,6 
88,3 
92,9 
97,5 

103,2 
106,8 
111,5 
ll6.I 
120.8 

B oven 19,81 9,3 vier kante 
decimeters meer voor elke 
1,52 m, we!kP de le ngte ,·an 

________ _:._d_e_ v_e_rs_c_hansing grooter i~ 

De onderka nten van de waterloospoorten 
moeten zoo dicht boven het dek liggen, als 
practisch uitvoerbaar is en bij voorkeur niet 
hooger dan den bovenkant van het stringer
hoekstaal. Twee derde van het voorgeschreven 
oppervlak der waterloospoorten moet in de 
naar het midden der scheepslengte gekeerde 
helft van den kuil zijn aangebracht . In sche
pen met eene zeeg, welke kle iner is dan de 
standaardzeeg, moet het oppervlak der wa
terloospoorten op passende wijze worden ver
groot. 

Al dergelijke openingen in de verschansing 
moeten door rasterwerk of staven met een on
derlingen afstand van 230 millimeter worden 
beschermd. Indien I ui ken zij n aangebrach t, 
moet voor ruime spel ing gezorgd worden, ten-
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e inde klemmen te vermijden. De scharnieren 
moeten ,·an metalen pennen zijn voorzien. 

Voorschrift XXXI. 
B esche1'1ning van de bemanning. 

Loopbruggen, bandleiders of andere vol
doende middelen moeten ter bescherming van 
de bemanning bij het gaan naar, of het ko
men van hunne log iezen, aanwez ig zij n. De 
sterkte van de dekhuizen voor het onderbren
gen va11 de bemanning op g laddekschepen 
moet ge lijkwaardig zijn aan die. welke voor 
de schotten van den bovenbouw wordt ver
eischt. 

DEEL III. 

Uitwatering van stoomschepen. 

Voorschrift XXXII. 
L engte (L.) . 

De lengte, welke in de Voor chriften en in 
de Tabel voor het Vrijboord wordt gebrnikt, 
is de lengte in meters op de la t lijn bij zomer
uitwatering van de voorzijde van den voor
steven tot de achterz ijde van den roersteven. 
Wanneer er geen roersteven is, wordt de 
lengte gemeten van de voorzijde van den voor
steven tot de as van den roerkoning. Bij 
schepen met een kruiserachtersteven, wordt de 
lengte genomen gel ij k aan 96 percent van de 
gehee le lengte op de lastlij n bij zomeruitwate
ring, dan wel aan de lengte van de voorzij de 
van den voorsteven tot de as van den roer
koning, indien deze lengte grooter is. 

Voorschrift XXXIII. 
B ,·eedte ( B ). 

De breedte is de grootste breedte in meters, 
midsch eps op den buitenkant der spanten bij 
stalen schepen en op den buitenkant der huid
beplank ing bij houten of composiet schepen 
gemeten. 

Voorschrift XXXIV. 
H olte naar den mal . 

De hol te naar den mal is de verticale af
stand in meters, midscheeps gemeten van den 
bovenkant van de kiel tot den bovenkant van 
de bal ken van het v,;jboorddek in de zijde. 
Bij houten en composiet schepen wordt de af
stand gemeten van den onderkant der spon
ning van de kiel. Wanneer de vorm in het 
onderste gedeelte van het g rootspant hol ver
loopt, of wanneer dikke zandstrooken zijn aan
gebracht, wordt de holte gemeten van het 
punt, waar de lij n, welke van het vlak ke deel 
,·an het scheepsvl ak naar het middenvlak is 
doorgetrokken, de zijde van de kiel snijd t. 

Voorschrift XXXV. 
H olte voo,· de berekening van het 

vrijboord ( D) . 
De holte, welke in verband met de '!.'abel 

voor het Vrijboord wordt gebruikt, is de holte 
naar den m al, vermeerderd met de dikte van 

T (L-S) 
de str ingerplaat, of met ---- indien dit 

L 
g rooter is, waa rin T de gem iddelde dikte van 
het blootgestelde dek, vrij van de openingen 
in het dek is en de totale lengte van den 

bovenbouw a ls aangegeven in Voorschrift XL. 
W anneer de bovenzijde van het scheepsboord 

een ongewonen vonn heeft, neemt men voor 
D de h olte van een groot.spant met vertica le 
bovenzijde van het boord , eene standaarddek
rnndte en een oppervlak van het bovenste ge
deel te der dwarsdoorsnede, welke gelij k is aan 
die van het bovengedeelte van het werkelij ke 
groot.spa nt. Wa nneer eene terugwijki ng of ver
sp r ing ing in de bovenzij de van het boord (zoo
a ls bij Torendekschepen) voorkomt, wordt 70 
percent van de doorsnede boven de terugwij 
ki ng of verspringing medegerekend bij de 
bepaling va.n het oppe ,·v lak der ge lijkwaar
di ge doorsnede. 

In een schi p zonder een gesloten bovenbouw, 
we lke het middengedeelte der lengte over ten
m inste 0,6 L bedekt, zonder een gesloten 
koffe rvonnig dekhuis (trnnk) of zonder een 
samenstel van intacte gedeelten bovenbouw en 
eene trunk, welke tezamen van voor tot ach ter 
dool'loopen, mag, wanneer D kleiner is dan 
L 

- , de holte, welke in ve rband met de Tabel 
15 

word t gebruikt, niet kleine r dan 

genomen. 
Voorschrift XXXVI. 

Volheidscoë//icient ( c) . 

L 
worden 

15 

De volheidscoëfficient, welke in verband 
met de Tabel voor het Vrijboord wordt ge
bruikt, wordt uitgedrnkt door: 

~ 
C 

1,025 L.B.d/ 
waarin ~ de waterverplaatsing naar den mal 
voorste lt in tonnen (schrnefasuitbouwsels niet 
medegerekend) bij een gemiddelden di epgang 
zonder kie l ( d1 ), we lke 85 percent van de 
holte naar den mal bedraagt. De coëfficient c 
mag niet kleiner clan 0,68 worden genomen. 

Voo1·schrift XXXVII. 
Ste,·kte. 

Het bevoegde Lichaam, dat de uitwatering 
vaststelt, moet er van overtuigd zijn , dat de 
bouw der schepen voldoende sterk is in ver
band met het daarvoor berekende v,·ijboord. 
Schepen, welke voldoen aan den hoog ten 
standaa rd van de voorschriften van een door 
de Administratie erkend particul ier onder
zoekingsbureau, moeten a ls voldoende sterk 
worden beschouwd in ve1·band met het mini 
mum vrijboord, dat krachtens de Voorsch riften 
wordt bepaald. 

Aan schepen, welke niet voldoen aan den 
hoogsten standaard van de Voorschriften van 
een door de Administrat ie erkend particulier 
onderzoe kingsbureau moet een zoodani g ver
groot vrij boord worden toegekend, a ls door 
het bevoegde Lichaam, da t de uitwatering 
vaststelt, za l worden bepaald en tot het geven 
van eene handleid ing worden de volgende 
weer tandsmomenten aangegeven . 

Mat erialen . De weerstandsmomenten zij n 
vastgesteld , aannemende, dat voor de constrnc
tie gebruik is gemaakt van vloeiijzer, ve rkre-
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gen door het "openhaard"proces (zuur of 
basisch) met eene treksterkte van 41 à 50 
kilogram per v ierkante mi llimeter en een rek 
van tenminste 16 percent over eene lengte 
rnn 203 millimeter. 

Sterktedek. H et sterktedek is het bovenste 
dek , dat over de halve lengte midscheeps be
hoort tot en een integreerend deel uitmaakt 
van den langsdrager. 

Holte tot sterktedek (Ds). De holte tot het 
sterktedek is de verticale afstand in meters, 
midscheeps gemeten van den bovenkant van 
de k iel tot den bovenkant van den dek balk 
van het sterktedek in de zijde. 

Diepgang (d). De diepgang is de verticale 
afstand in meters midscheeps gemeten van den 
bovenkant van de kiel tot het middelpunt van 
den cirkel. 

lV eerstandsmoment voor langsscheepsche 
sterkte. Het weerstandsmoment voor langs

I 
scheepsche sterkte - is het traagheidsmoment 

y 
I van het g rootspant ten opzichte van de 
neutrale as gedeel d door den afstand y, ge
meten van de neutrale as tot den bovenkant 
van den dekbalk van het sterktedek in de 
zijde, berekend ter plaatse van de openingen, 
doch zonder aftrek van nagelgaten. De door
sneden worden berekend in vierkante millime
ters en de afstanden in meters. 

Onder het sterktedek worden alle doorloo
pende la ngsverbanddeelen inbegrepen, met u it
zondering van die deelen van onderdeklangs
dra gers, welke geheel dienen voor ondersteu
ning. Boven het ste1·ktedek zijn het stringer
boekstaal en het bovengedeelte van de berg
houtsgang de eenige deelen, welke in reke
ning worden gebracht. 

Het vere ischte weerstandsmoment voor langs
scheepsche sterkte van de werkelijke materiaaL 
doorsnede wordt uitgedrukt door f. d . B., 
waarin f de factor is, die verkregen wordt 
ui t de volgende tabel. 

L L f . 

30,48 3810 109,73 19896 
36,58 4233 115,82 21801 
42,67 4974 121,92 23705 
48,77 5715 128,02 25717 
54,86 6667 134,ll 27728 
60,96 7620 140 21 29951 
67,06 8890 146,30 32067 
73,15 10160 152,40 34396 
79,25 ll5 l5 158,50 36725 
85,34 13123 164,59 39053 
91 ,44 14710 170,69 41487 
97,54 16298 176,78 44027 

103,63 180J7 182,88 46567 

Voor tusschenli ggende lengten wordt de 
waarde van f door inte rpol atie bepaald. 

De formul e is van toepassing, wanneer L 
niet grooter is dan 182,88 meter, B noch klei

L 
ne1· is dan de waarde - + 1,52, noch grooter 

10 

L L 
dan + 6,10 en niet kleiner is dan 10 

10 Ds 
en niet grooter is dan 13,5. 

Spant. Voor de berekening van het weer
standsmoment wordt aangenomen dat het 
spant bestaat uit een spanthoekstaal en een 
keerspanthoekstaal , welke elk van dezelfde 
afmetingen en dikte zij n. 

W eerstandsnwment van het spant. H et weer
I 

standsmoment - van het middelste spant onder 
y 

de onderste rij balken is het traagheidsmoment 
I van de spantdoorsnede ten opz ichte van de 
neutrale as, gedeeld door den afstand y, ge
meten van de neutrale as tot het uiteinde van 
de spantdoorsnede en berekend zonder aftrek 
van nagel- en boutgaten. Het weerstandsmo
ment wordt in kubieke centimeters uitgedrukt . 

Het vereischte weerstandsmoment van het 
spant wordt aangeduid door 

s (d - t) (f1 + f2l 

1000 

waarin s de spantafstand in meters is, t de 
verticale afstand in meters is van den boven
kant der kiel tot een punt, dat gelegen is 
midden tusschen den bovenkant van den dub
belen bodem in de zijde en den bovenkant van 
de kimknieplaat (zie Afb. 2). Wanneer er 
geen dubbele bodem is, wordt t gemeten tot 
een punt, dat gelegen is midden tusschen den 
bovenkant van de vrang in het midden en 
den bovenkant van de vrang in de zijde. 

- - îli~INt:U(N CWI flA'ifrtf'>OtJ 'd 89fiWFZIC- l!i) r .3Ji1 M(JNPlfN r\a~fHOPfl'nl 99NWU I½ !',} 

Mlllnfl PY/f; lf 
C1RKfL _ 

[ )H OP HOW HOO\IE 
TU',',C Hl N I ANtGOP IN 
Jll...Z.:lJJLJ-~ 

tC/MKNI L 

RFO , 2 

f1 is een coëffi cient, welke afhankelijk is 
van H , hetgeen in schepen met een dubbelen 
bodem de verticale a fstand in meters is van 
het midden van het balkbord van de onderste 
rij balken in de zijde tot een punt, dat ge
legen is midden tussch.en den bovenkant van 
den dubbelen bodem in de zijde en den boven
kant van de kimknieplaat (zie Afb. 2). Wan
neer er geen dubbele bodem is, wordt H ge-
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meten tot een punt, dat gelegen is midden 
tusschen den bovenkant van de vrang in het 
midden en den bovenkant van de vrang in 
de zijde. W anneer het spant, tengevolge van 
den scheepsvorm , ex tra sterkte verkrijgt, moet 
hiermede bij de bepaling van de waarde van 
f1 rekening worden gehouden. 

f2 is een coëffi cient , welke a fh ankelijk is 
van K , hetgeen de verticale afstand in meters 
is van de n bovenkant der o nde rste rij bal ken 
toL een punt, dat 2,29 meter boven het vrij
boorcldek in de zijde is gelegen of, indi en er 
een bovenbouw is, tot een punt, dat 3,81 me
ter boven het vrijboorddek in de zijde is ge-
1 egen (zie Afb. 2). De waarden van f1 en f2 
worden uit de volgende tabellen verkregen: 

voor schepen met eene lengte van 76,20 meter 
en 1,83 meter voor schepen met eene lengte 
van 122 meter en grooter. De standaardhoogte 
voor eiken anderen bovenbouw is 1,83 meter 
voor schepen van 76,20 meter en kleiner en 
2,29 meter voor schepen van 122 meter en 
grooter. De standaardhoogte voor daartusschen 
gelegen lengten wordt door interpol atie ver
kregen. 

Voorschrift XL. 

L engte van den bovenbouw (S) . 

De lengte van een bovenbouw is de gemid
delde lengte, welke bedekt is door deelen van 
den bovenbouw, welke zich uitstrekken van 
boord tot boord, voorzoover zij binnen lijnen 

H. in meters 1 0 \ 2,133 \ 2,743 1 3,353 1 3,962 4,572 1 5,182 5,791 16,401 7,01 j 7,62 

f1 \ 19050 / 23283 / 26458 131750 / 40217 150800 / 62442 176200 191017 1107950 1124883 

Kin meters 0 1,524 

1058 

4,572 6,096 7,62 1 9,144 l 10,668 1 12,192 
- 4-2-33_ ,_6_3_5_0--,...-9525 1 13758 1190501 25400 -

3,048 

0 2117 

Tusschengelegen waarden worden door interpolatie verkregen. 

Deze formule is van toepassing, wanneer D 
11och kl einer is dan 4,57 meter , noch grooter 
da11 18,29 meter, B noch kleiner is dan 
L L L 
- + 1,52 noch grooter clan - + 6,10, - noch 
10 10 Ds 
kleiner is dan 10, noch grooter clan 13,5 en 
de horizontale afstand van den buitenkant van 
het spant tot de eerste rij stutten 6,10 meter 
ni et te boven gaat. 

In schepen van gewonen vorm met één dek 
wordt, wanneer H niet grooter is dan 5,49 
meter, het volgens de vorige methode bepaal 
de wee,-standsmoment van het spant met den 
factor fa vermenigvuldigd, waarbij: fa = 

H 
0,50 + 0,05 ( - - 8 ). 

0,305 
\Vanneer de hori zontale a fs tand van den 

buitenkant van het spant tot het midden van 
de ee rste rij stutten grooter is dan 6,10 meter, 
moet het bevoegde Lichaam, dat de u itwate
ring vaststelt, er van overtuigd zijn, dat vol 
doende extra sterkte aanwezig is. 

Bovenbouw. 

Voorschrift XXXVIII. 

H oo gte van den bovenbouw. 
De hoogte van een bovenbouw is de kleinste 

vertical e hoogte, gemeten van den bovenkant 
van het dek van den bovenbouw tot den 
bovenkant van de vrijboorddekbalken; ver
minderd met het verschil tusschen D en de 
holte naar den mal (zie Voorschriften XXXIV 
en XXXV). 

Voorschrift XXXIX. 

Standaardhoogt e van den bovenbouw. 
De standaardhoogte van een verhoogd half

dek is 0,91 meter voor schepen met eene 
lengte van 30,50 meter en kleiner, 1 ,22 meter 

liggen, welke loodrecht zijn getrokken op de 
uiteinden van de lastlijn bij zomeruitwatering, 
zooals in Vootschl'ift XXXII is bepaald. 

Voorschrift XLI. 

Gesloten 6ovenbou.w . 
Een op zich zelf staand gedeelte van een 

onderbroken bovenbouw wordt slechts als ge
sloten beschouwd, wanneer: 

(a) de eindschotten sterk gebouwd zij n (zie 
Voorschrift XLII); 

( b) de toegangsopeningen in deze schotten 
van middelen tot afsluiting der le of 2e Klasse 
zij n voorzien (zie Voorschriften XLIII en 
XLIV); 

(c) alle overige openingen in het scheeps
boord of in de einden van den bovenbouw zijn 
voorzien van doeltreffende middelen tot a f
slu iting, welke dicht zij n tegen weer en wind; 

(d) onafhankelijke toegangen voor de be
manning naar de voortstuwingsruimten, naar 
de brandstoffenbergplaatsen en andere ruim
ten, welke noodig zijn voor den dienst, binnen 
een bnighuis of eene kampanje zijn gelegen, 
te allen tijde gebruikt kunnen worden, wan
neer ·de openingen in de schotten gesloten zijn. 

Voorschrift XLII. 

Schotten van den, bovcnbo·uw. 
Schotten aan de blootgestelde einden van 

eene kampanje, een brughuis en een bak, wor
den geacht van deugdelijke constructie te 
zijn, wanneer het bevoegde Lichaam, dat de 
uitwatering vaststelt, zich ervan heeft rnr
zekerd, dat zij , de omstandigheden in aan
merking genomen, gel ij kwaardig zijn aan den 
volgenden standaard voor schepen met een 
minimum vrijboord. Volgens deze standaard 
zijn de verstijvingsstij len en de beplating van 
de afmetingen, als in Tabel 3 is vastgesteld, 
is de afstand der stij len 0, 76 m , hebben de 
stij len op de schotten aan de voorzijde van de 



1932 26 OCTOB ER (8.5]6) 630 

kampanje en van het brughuis deugdel ij ke 
ei nclverbindingen en loopen die op de schot
ten aan de achterzijde van het brughuis en 
van den bak over den geheelen afstand tus
schen de randhoeksta len der schotten door. 

TABEL 3. 

Blootgestelde schotten van een bovenbouw 
111 et standaa,·dhoogte. 

Sclio' t:PI· 
lenate. j 

~llndcr .,, 
-lîi,î:.m 
-&S, ; :, 
ö l ,00 
1:l,!!O 
85.:i:. 
97,!'Já 

109,iá 
121,00 
13-& ,10 
148,30 
1~.:.o 
1,0.,0 

61 m ! 
tnklotlntr 
"IU,80 m l 
t.narooter 

S11ikn ,·1111 
hu lbho,:,k5t:1:1I. 

mm 
J&O x i:t ( ;,:; 
1.;o 75 x fl 
J Gj ,c ;:, ,i 11,C. 
180 < i5 x Il 
190 X 75 x lt,á 
205 x 75 x 10 
2U x î 5x10,á 
!!30 X î3 X 11 
2&0 x90:ic 11 ,5 
255><90x 12 
2t» x 90 x 12,á 
280 x 1M> x 13 

7,5 mm 

ll mm 

Sch.--.-1,•- I StUkn un 
lengt<'. ae•oon hoekU.vil. 

Minder j 
1Lin 

1 

!U~"' 
Gl.00 
ill,20 
OIA á 

100,10 
121,00 

1 

m::i 
l67,6j 

mm 
7S 'l &l )( 7,5 
00 1< ti5 >! 8 

100 " 7á x i{,á 
11 :h,75:,, 9 
l :tQ x 75 x i,5 
U O,t ;f, X 10,5 
1!,0 >.: 7á X II 
JM ,r 90 tl,5 
HIO x lO ..c 1:! 
HIO )( OIJ :.. 12,5 

Schttl)l• I lenat.t. Schotbfoplating. 

i «.BO m 1 

~

kkiner 
22 m ltoOtul 

0 mm 

llln(l('f 

'"' c:.:wm 
4á,i0 
70,20 

100,;o 

Stlîlcn VM 
1,woonho(,k5t1!\I. 

mm 
W x fi5 :,c 6,5 
i5 >< 65 )( 'j 
oo ·, 7j x 7,5 

JOO ,c iá )( 8 

Voor 11ehcpen met eone 1ussche11gelegen lengte moet. de plaatdikt.e door' 
intorp,l lRtie worden verkregen . 

Inrlchthi g·en om toegangsopenlng·en in 
sc hotten aan de einde n van een op 

zichzelf s taand gedeelte van een 
onderbroken bovenbouw af te 

slu iten. 

Voorschrift XLIII. 

M id,-lelen tot afsluiting der l e Klass e. 

Deze middelen tot afsluiting moeten van ijzer 
en staal, in alle gevallen bl ij vend en stevig 
aan het schot bevestigd, ingeraamd, verstij fd 
en zoodanig aangebracht zijn, dat het geheel e 
samenstel even sterk is als het intacte schot ; 
zij moeten, wanneer zij ge loten zijn, dicht 
zijn tegen weer en wind. De sluitinr ichtingen 
,oor deze middelen tot afs luiting moeten bl ij 
Yend aan het schot of aan de middelen tot 
afs lu iting zelve zijn bevestigd en deze m idde
len moeten zoodanig zij n, dat zij aan beide 
zij den van het chot of van het dek er boven 
behandeld en ge loten kunnen worden. De 
drempels van de toegangsopeningen moeten 
tenminste 380 millimeter boven het dek reiken. 

Voorschrift XLIV. 

.lliddelen tot afsluiting der 2e Klasse . 

Deze middel en tot afslu it ing zij n {a) hard 
hou ten scharn ierende deuren met stevig regel
werk , welke deuren noch breeder dan 0,76 
meter, noch dunner dan 50 millimeter mogen 
zij n; of {b) losse planken, welke over de volle 
hoogte van de opening tusschen op het schot 
gek lonken kanaalijzers zij n aangebracht, waar
bij deze planken niet dunner dan 50 milli 
meter mogen zijn, indien de wijdte van de 

opening 0,76 meter of minder bedraagt en 
waarvan de dikte vergroot moet worden in de 
verhouding van 25 m illimeter voor elke ver
meerdering in wijdte van 380 millimeter; o f 
{c) even doeltreffende wegneembare platen. 

Tijdelijke Inrichtin gen tot het afs luiten van 
openin gen In dekken van den bovenbouw. 

Voorschrift XLV. 
Tijdelijke middelen tot afslu it ing van in het 

middenvlak gelegen openingen in het dek van 
een gesloten bovenbouw bestaan uit: 

{a) een stalen hoofd, dat deugdel ijk op het 
dek is geklonken en eene hoogte heeft, welke 
niet geringer is d an 229 mill i1neter ; 

(b) luiken, als aangegeven in Voorschrift 
X , welke bevestigd worden door hennepsjor
rings ; en 

{c) ondersteuning van de luiken, als aan
gegeven in de Voorschriften XI en XII en de 
Tabellen 1 en 2. 

In rekening te brengen leng·te van een 
onderbroken boven bon w. 

Voorschrift XLVI. 

Algenieen . 
Wanneer blootgestelde e indschotten van eene 

kampanje, eene brug en een bak niet van vol
doend sterke constructie zijn {zie Voorschrift 
XLII) , worden zij a ls niet bestaand be
schouwd. 

W anneer in de zijbep lating van een boven
bouw eene opening is aangebracht, welke niet 
van permanente middelen tot afsluiting is 
voorzien , wordt de lengte van het gedeelte 
van den bovenbouw dwars van de opening 
niet in rekening gebracht. 

W anneer de hoogte van een bovenbouw ge
ringer is dan de standaardhoogte, wordt de 
lengte daarvan evenredig met de verhouding 
van de werkelijke tot de standaa1·clhoogte ver
minderd. Wanneer de hoogte grooter is dan 
de standaardhoogte, wordt geen grootere 
lengte van den bovenbouw in rekening ge
bracht. 

Voorschrift XLVII, 

Kampanje . 
\Vanneer een schot van voldoende sterkte 

aanwezig is en de toegangsopeningen van mid
delen tot a fslui ting der le K lasse zijn voor
zien, wordt de geheel e lengte tot het schot i11 
rekening gebracht. Wanneer de toegangs
openingen in een schot van voldoende sterkte 
van middelen tot afsluiting der 2e Klasse zijn 
voorzien en de lengte tot het schot 0,5 L of 
minder bedraagt, wordt 100 % van die lengte 
in rekening gebracht; wanneer de lengte 0,7 
L of meer bedraagt, 90 % van die lengte, 
wanneer de lengte grooter is dan 0,5 L en 
kleiner dan 0,7 L , wordt een gemiddeld per
centage van die lengte in rekening gebracht; 
wanneer eene verminder ing wordt toegestaan 
voor een deugdelijken , belendenden trunk 
{zie Voor chri ft LI), wordt 90 % van de 
lengte tot het schot in reken ing gebracht. Van 
de lengte van eene open kampanje of van een 
open verlengstuk van eene kampanje bui ten 
een deugdelijk e indschot, wordt 50 % in re. 
kening gebracht. 
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Voorschrift XLVIII. 

V erhoogd halfdek. 

\Vanneer een voldoend sterk intact schot 
aanwezig is, wordt de geheele lengte tot het 
schot in rekening gebracht. Indien het schot 
niet intact is, wordt de bovenbouw a ls eene 
kampanje van eene hoogte, welke geringer 
is dan de standaardhoogte beschouwd. 

Voorschrift XLIX. 

Brug huis. 

\Vanneer een voldoend sterk schot aan elk 
uite inde aanwezig is en de toegangsopeningen 
in die schotten voorzien zijn van middelen tot 
afaluiting der l e Klasse, wordt de geheele 
1 engte tu schen de schotten in rekening ge
bracht. 

\Vanneer de toegangsopeningen in het front
schot van middelen tot afsluiting der le 
Klasse en de toegangsopeningen in het achter
chot van middelen tot afslu it ing der 2e Klasse 

zijn voorzien, wordt de geheele lengte tusschen 
de schotten in rekening gebracht; wanneer 
een aftrek wordt toegestaan voor een deug
delijken belendenden trunk, welke tegen het 
achterschot aans lui t (zie Voorschrift LI), 
wordt 90 % van de lengte in rekening ge
bracht. Wanneer de toegangsopeningen in 
beide schotten zijn voorzien van midde len tot 
afsluiting der 2e Klasse, wordt 90 % van de 
lengte tusschen de chatten in rekening ge
bracht. Wnaeer de toegangsopeningen in het 
frontschot van middelen tot afsluiting der le 
of 2e Klasse zijn voorzien en de toegangs
open ingen in het achterschot geen middelen 
tot 11fslui t ing hebben, wordt 75 % van de 
lengte tusschen de schotten in rekening ge
bracht. 

\Vanneer de toegangsopeningen in beide 
chatten geen middelen tot afsluiting hebben, 

wordt 50 % van de lengte in rekening ge
bracht. 75 % van de lengte van een open ver
lengstuk achter het achterschot en 50 % van 
een open verlengstuk vóór het frontschot wor
den in rekening gebrncht. 

Voorschrift L. 

Bak. 
\Vanneer een schot van voldoende sterkte 

aanwezig is en de toegangsopeningen van 
midde len tot afsluiting der le of 2e Klasse 
zij n voorzien, wordt de lengte tot het schot in 
rekening gebracht. \Vanneer geen middelen 
tot afsluiting zijn aangebracht en de zeeg 
vóór het midden der lengte niet kleiner is dan 
de standaardzeeg, wordt 100 % van de lengte 
van den bak gelegen vóór 0,10 L , van de 
Yóórloodlijn gemeten, in rekening gebracht; 
wanneer de zeeg in het voorschip ge lijk is 
aan de helft van de standaardzeeg of minder, 
wordt 50 % van die lengte in rnkening ge
bracht en wanneer de zeeg in het voorschip 
eene waarde heeft, welke tusschen de 
standaardzeeg en de helft der standaardzeeg 
ligt, wordt een gemiddeld percentage in re
kening gebracht. Van de lengte van een open 
Yerlengstuk achter het schot of achter 0,10 L, 
gemeten van de vóórloodJijn, wordt 50 % in 
rekening gebracht. 

Voorschrift LI. 

Trunk. 

Een trunk of eene soortgelijke constructie, 
welke zich niet tot de scheepsboorden uitstrekt, 
wordt in rekening gebracht, mits: 

(a) de trunk tenminste even sterk is a ls 
een bovenbouw ; 

( b) de laadhoofden op het trunkdek zijn 
aangebracht en voldoen aan het bepaalde in 
de Voorschriften VIII tot en met XVI, en 
de b.-eedte van de stringerplaat van het trunk
dek eene voldoende loopwaring vormt en toe
reikende dwarsscheepsche verstijving verze
kert · 

(c) het tnmkdek van voor tot achter een 
vast, van reelingwerk voorzien, begaanbaar 
platform vormt, dan wel dat dit wordt ge
vormd door onderbroken trunks, welke met 
andere gedeelten van den bovenbouw door 
Yaste loopbruggen zijn verbonden ; 

(d) luchtkokers door den trunk, door wa
terdichte deksels of gelijkwaardige middelen 
worden beschermd; 

( e) naast den trunk op de aan weer en 
wind blootgestelde gedeelten van het vrij
boorddek over tenminste hunne halve lengte, 
open reel ingwerk is aangebracht; 

(/) de schachten boven de voortstuwings
ruimten door den trunk, door een bovenbouw 
van standaardhoogte of door een dekhuis van 
deze! fde hoogte en van overeenkomstige sterkte 
zijn besche1md. 

Wanneer toegangsopeningen in schotten van 
de kampanje of van de brug van middelen 
tot afsluiting der le Klasse zijn voorzien, 
wordt 100 % van de lengte van een volledigen 
trunk, verkleind in verhoud ing van zijn ge
middelde breedte tot B, bij de in rekening te 
brengen lengte van den bovenbouw opgeteld. 
Wanneer de toegangsopen ingen in deze schot
ten niet van middelen tot afsluiting der l e 
Klasse zijn voorzien, wordt 0 % opgeteld. 

De standaardhoogte van een trunk is gelijk 
aan de standaardhoogte van eene brug. 

Wanneer de hoogte van een trunk kleiner 
is dan de standaardhoogte van eene brug, 
wordt de toevoeging in de verhouding van de 
werkelijke tot de standaardhoogte verkleind; 
wanneer de hoogte van de laadhoofden op het 
trunkdek geringer is dan de standaardhoogte 
van laadhoofden (zie Voorschrift IX), moet 
eene vermindering van de hoogte van den 
trunk welke overeenkomt met het verschil tus
schen de werkelijke en de standaardhoogte van 
de hoofden in rekening gebracht worden. 

In rekening· te brengen lengte van een 
gesloten bovenbouw met In de hartlijn 

geleg·en ol)enlngen In het 1lek. 

Voorschrift LII. 

Gesloten, bovenbouw met in de ha1·tlijn gelegen 
openingen in het dek, welke niet van perma

nente m iddelen tot afsluiting zijn voorzien. 

Wanneer een ges loten bovenbouw aanwezig 
is met één of meer in de hartlijn gelegen 
openingen in het dek, welke niet van penna
nente middelen tot afsluiting zijn voorzien 
(zie Voorschriften VIII tot en met XVI), 
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wordt de in rekening te brengen lengte van 
den bovenbouw als volgt bepaald: 

(1) Wanneer geen doeltreffende tijdelijke 
middelen tot afsluiting van de in de hartlijn 
gelegen openingen in het dek (zie Voorschrift 
XLV) aanwezig zijn, of de opening 80 % of 
meer van de breedte Bi van het dek van den 
bovenbouw, op het midden van de opening 
gemeten, bedraagt, wordt het schip beschouwd, 
alsof het ter plaatse van elke opening een 
open kuil heeft en moeten verschansingspoor
ten ter plaatse van dezen kuil worden aange
bracht. De in rekening te brengen lengte van 
den bovenbouw tusschen openingen wordt be
paald volgens de Voorschriften XLVII , XLIX 
en L. 

(2) Wanneer doeltreffende tijdelijke midde
len tot afsluiting van de in de hartlijn gelegen 
openingen in het dek aanwezig zijn en de 
breedte van de opening geringer is dan 0,80 
B1 , wordt de in rekening te brengen lengte 
bepaald volgens de Voorschriften XLVII, 
XLIX en L, behalve dat, wanneer toegangs
openingen in schotten van tus chendekken 
door middelen tot afsluiting der 2e Klasse 
zijn g sloten, zij in verband met de bepalin
g n van de in rekening te brengen lengte 
worden beschouwd, alsof zij door middelen der 
l e Klasse zijn gesloten. De totale in rekening 
te brengen lengte wordt verkregen door bij 
de volgens (1) bepaalde lengte het verschil 
op te tellen tusschen deze lengte en de scheeps
lengte en wel gewijzigd in de verhouding: 
Bi - b 
--- , waarbij b = breedte van de opening 

Bi 
in het dek is; 

Bi -b 
wanneer --- grooter is dan 0,5, wordt zij 

B1 
aangenomen 0,5 te zijn. 

Aftrek .voor bovenbouw. 

Voorschrift LIII. 

Aftrek voor bovenbouw. 
Wanneer de in rekening te brengen lengte 

van den bovenbouw gelijk is aan L, bedraagt 
de aftrek van het vrijboord 356 millimeter 
voor eene scheepslengte van 24,40 meter; zij 
i 864 millimeter voor eene lengte van 85,30 
meter en 1067 m illimeter voor eene lengte 
van 122 meter en grooter. Bij tusschengelegen 
lengten wordt de aftrek door interpolatie ver
kregen. Wanneer de totale in rekening te 
brengen lengte kleiner is dan L , wordt de 
a ftrek een percentage, bepaald naar de vol
gende Tabel. (Zie volgende kolom bovenaan). 

Zeeg. 

Voorschrift LIV. 

Alge1neen . 
De zeeg wordt gemeten van het dek in de 

zijde tot eene denkbeeldige lijn, welke even
wijdig aan de kiel door de zeeglijn op het 
midden der lengte i getrokken. 

In schepen, welke met stuur! ast ontworpen 
zijn, mag de zeeg ten opzichte van de lastl ijn 

~ - f2 -1 
'° '° "' "' -1 

<'> 

ll-----'-1 _: _->-<_ : __ : __ :_•_ 

worden gemeten, mit een extra merk op 0,25 
L vóór het midden der lengte wordt geplaatst 
om de va tge telde uitwatering aan te geven. 

Dit merk moet overeenkomen met den cir
kel midscheeps. 

In gladdekschepen en in schepen met onder
broken bovenbouw wordt de zeeg op het vrij
boorddek gemeten. 

In schepen, waarvan de bovenzijde ,·an het 
scheepsboord een ongewonen vorm h eft en 
waarbij eene terugwijking of verspringing in 
die bovenzijde voorkomt, wordt de zeeg be
schouwd in verband met de gelijkwaardige 
holte in het midden der lengte (zie Voor
schrift XXXV). 

In schepen met een bovenbouw van 
standaardhoogte, welke zich over de geheele 
lengte van het vrijboorddek uitstrekt, wordt 
de zeeg op het dek van den bovenbouw geme
ten; wanneer de hoogte de standaardhoogte 
overtreft, mag de zeeg met betrekking tot de 
standaardhoogte worden beschouwd. 

Wanneer een bovenbouw intact is of de toe
gangsopeningen in de begrenzende schotten 
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met middelen tot afs luiting der l e K lasse zij n 
voorzien en het dek van den bovenbouw ten
minste dezelfde zeeg heeft als het blootge
stelde vrijboorddek, wordt de zeeg van het 
ingesloten gedeelte van het vrijboorddek niet 
in rekening gebracht. 

Voorschrift LV. 

Standaardzeeglijn. 
D e ordinaten in cent imeters van de 

standaardzeeglijn worden in de volgende Ta
bel aangegeven, waar in L de lengte van het 
schip in meters aangeeft. 

Plaats, 
waar gemeten. 

ALL .... . 
1/6 L v~n ALL 
1/3 L " ALL 
Grootspant. . 
1/3 L van VLL 
1/6 L " VLL ~ 
VLL . .. .. . 

Ordinaat 

0,833 L + 25,4 
0,37 L + 11,3 
0,0925 L + 2,825 

0,185 
0,74 
1,666 

0 
L + 5,65 
L + 22,6 
L + 50,8 

1 

Factor. 

1 
4 
2 
4 
2 
4 
1 

ALL= Achtereind van de lastlijn op zomer
uitwatering. 

VLL= Vooreind van de lastlijn op zomèr
uitwatering. 

Voorschrift LVI. 

M eting ·van af'l!}ijkingen van de standaard
zee glijn. 

Wanneer de zeeglijn niet samenvalt met de 
standaardzeeglijn , worden èle zeven ordinaten 
van beide lijnen met de daa rbij behoorende 
factoren, als aangegeven in de tabel van de 
ordinaten, vermen igvuldigd . Het verschil tus
schen de sommen van de onderscheidene pro
ducten, gedeeld door 18, geeft dan het tekort 
of de ove1·maat van zeeg aan. W anneer de 
achterste helft van de zeegl ijn grooter is dan 
de standaard en de voorste helft kle iner is 
dan de standaard, wordt de overmaat niet i11 
aanmerking genomen en slechts het tekort in 
rekening gebracht. 

, vanneer de voorste helft van de zeeglijn 
g rooter is clan de standaard en het achterste 
deel van de zeeglijn niet kleiner is dan 75 % 
van den standaard, wordt de overmaat in re
kening gebracht; wanneer het achterste ge
deelte minder is dan 50 % van den standaard 
w0t·dt geen rekening gehouden met de over
maat van zeeg in het voorschip. W a nneer de 
zeeg in het achterschip eene waarde heeft tus
schen 50 % en 75 % van de standaardzeeg, 
kan eenè tus ch enliggende correctie voor de 
overmaat van zeeg f;oegestaan worden. 

Voorschrift LVII. 

Wijzi gingen op gro"nd van afwijkingen van 
de standaardzeeglijn. 

De wijziging voor zeeg is het tekort of de 
overmaat van ·zeeg (z ie Voorschrift LVI) , ver

s 
menigvuldigd met 0,75 - --, waarbij S de 

2L 
geheele lengte van den bovenbouw is, als is 
aangegeven in Voorschrift XL. 

Voorschr ift LVIII. 
V ermeerdering voor tekort aan zeeg. 

\ ~7a nneer de zeeg kleiner is clan de stan
daardzeeg, wordt de wijziging voor het tekort 
aan zeeg (z ie Voorschrift LVII) bij het vrij
boord opgeteld. 

Voorschrift LIX. 
V errn eerdering voor t e kort aan zeeg. 

Voor gladdek chepen en voor schepen, waar 
een gesloten bovenbouw 0,10 L vóór en 0,10 L 
achter het midden der lengte van het schip 
bedekt, wordt de wijziging voor een overmaat 
van zeeg (zie Voorschr ift LVII) vail het vrij 
boord a fgetrokken; 

voor schepen met onderbroken bovenbouw, 
waar geen gesloten bovenbouw het midden 
van het schip bedekt, wordt niets van het 
vrij boord a fgetrokken ; wanneer een gesloten 
bovenbouw minder dan 0,10 L vóór en 0,10 L 
achter het midden der lengte van het schip 
bedekt, wordt de aftrek door interpolatie be
paald. De maximum aftrek voor een overmaat 
van zeeg is 38 m ill imeter bij eene scheeps
lengte van 30,50 meter en neemt toe met 38 
millimeter voor elke vermeerdering van 30 ,5 0 
meter in lengte van het schip. 

Dekrondte, 

Voorschrift LX. 
8tandaa1·ddekrondte. 

De standaarddekrondte van het vrijboordclek 
is een vijfti gste van de scheepsbreedte . 

Voorschr ift LXI. 
W ijziging voor dek:rondte. 

\ \la nneer de dekrondte van het vrijboorddek 
grooter of kle iner is dan de standaard, wordt 
het vrjjboord onderscheidenlijk verkle ind of 
vergroot met een vierde gedeelte van het ver
schil tusschen de werkel ijke en de standaard
dekrondte, vermeni gvuldigd met de breuk, 
die aangeeft welke geçleelte van de lengte van 
het vrijboorddek niet door een gesloten boven
bouw is bedekt. Tweemaal de standaarddek
t0ndte is het maximum , waa rvoor aftrek wordt 
toegestaan. 

Minimum Vrljboord. 

Voorschrift LXII. 
Zom ervrijboord. 

H et min imum vrijboord in den zomer is het 
vrijboorcl, dat uit de tabel voor het vrij boord 
na wijziging wegens afwijkingen van de 
standaardgrootheden en na aftrek voor boven
bouw is afgele id. 

H et vrijboord in zout water, gemeten van 
de snijl ijn tusschen het bovenvlak van het 
vrij boorddek en het buitenoppervlak van de 
huid , mag niet minder dan 51 · mil limeter be
dragen. 

Voorschrift LXIII .• 
Tropisch vrijboord. 

H et minimum vrijboord in het tropisch vaar
gebied is het vrij boord, dat wordt verkregen 

1 
door van het Zomervrijboord van den zo-

48 
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merdiepgang, gemeten van den bovenkant van 
de kiel tot het middel punt van den cirkel , af 
te trekken. 

Het vrijboord in zout water, gemeten van 
de snij lij n tusschen het bovenvlak van het vrij. 
boorddek en het buitenoppervlak van de huid 
mag niet minder dan 51 millimeter bedragen. 

Voorschrift LXIV. 
Wint e,·v·rijboord. 

Het minimum vrijboord in den winter is he t 
vrijboord, dat wordt verkregen door bij het 

1 
Zomervrij boord - van den zomerdiepgang, 

48 
gemeten van den bovenkant van de kie l to t 
het middelpunt van den cirkel, op te tell en. 

Voorschrift LXV. 
W inte-rvrijboord in den N oo,·d-A tlantischen 

Oceaan. 
Het minimum vrijboord voor schepen met 

eene lengte, welke niet grooter is dan 100,58 
meter, is voor reizen gedurende de winter
maanden· over den Ioord-Atlantischen Oceaan, 
ten l oorden van 36° roorderbreedte, aan het 
Wintervrijboord, vermeerderd met 51 milli
meter. Voor schepen met eene lengte grooter 
dan 100,58 meter is het gelijk aan het Win
tervrijboord. 

Voorschrift LXVI. 
V,·ijboord ·in zoet water. 

Het minimum vrijboord in zoet water van 
een soortgelij k gewicht gelijk aan de eenheid 
is het vrij boord, verkregen door van het mi 

!:,. 
nimum vrij boord in zout water --- af te 

40 T 
trekken, waarin D. = de waterverplaatsing in 
zout wate,- in tonnen bij de uitwatering in den 
zomer, en T = aantal tonnen per centimeter 
indompel ing in zout water bij de uitwatering 
in den zomer. 

Wanneer de waterverplaatsing bij de uit
watering in den zomer niet met zekerheid kan 

. 1 
worden vastgeste ld, moet de aftrek - van deu 

48 
zomerdiepgang zijn, gemeten van den boven
kant van de kiel tot het middel punt van den 
c irkel. 

Voorschrift LXVII. 
T abel voo,· het vrijboord van stoomschepen. 

Z ie voor tabel bovenaan volgende kolom. 

{i) Het minimum vrijboord voor gladdek-
schepen wordt verkregen door bij de waarden 
volgens bovenstaande tabel 38 millimeters per 
30,50 meter lengte op te tell en. 

{ii ) Het vrijboord bij tusschengelegen leng
ten wordt door interpolatie verkregen. 

{iii ) W anneer c grooter is dan 0,68, wordt 
het vr ij boord vermen igvuldigd met den factor 

C + 0,68 

1,36 
L 

(iv) W anneer D grooter is dan - , wordt 
15 

Grondslag voo1· het mimmu,n Zom ervrijboord 
voor stoomschepen, welke voldoen aan de nor
men, welke in de Voorschri f ten zijn vastgesteld. 

L . 

Meters. 

24,38 
27,43 
30,48 
33,53 
38,58 
39,62 
,2,61 
4.1:1,72 
48,77 
61,82 
54,86 
5 7,9 1 
60.96 
64,01 
67,06 
70, 10 
73, 15 

\'rij
boord . 

)l illi-
m oteni. 

203 
229 
25< 
279 
305 
330 
361 
30< .,. 
465 
ll-03 ... 
587 
630 
676 
724 
7i0 

L. 

)loters. 

76,20 
79.25 
82,30 
85,34 
88,39 
91 ,44 
9-t,49 
97,$4 

100,58 
103,63 
106,68 
109,73 
112,78 
11 5,82 
118,87 
12 1,02 
124,97 

\ "rij
booro. 

)lilli -
motors. 

820 
874 
927 
983 

l041 
1l02 
1166 
122{1 
1295 
1364 
1435 
1509 
1585 
1661 
1737 
1816 
1895 

L. boord . L. \'riJ- 1 

M eters. .Mîlli - Meten . 
meters. 

128,02 1976 179,83 
131,06 2055 182,88 
134,11 2134 185,03 
137, 16 2212 188,98 
140,21 :!291 102,02 
143,26 2370 195,07 
14.6,30 24-46 198, 12 
140,35 2522 !0 1.17 
152,40 2598 204,22 
155,45 267!l 207,26 
158,50 2746 2I0,31 
HU ,5" 2817 213,36 
164 .59 2888 2 16,4l 
167,64 2957 219,46 
170,69 3025 222,60 
173,74 309< 225,55 
176,78 3 160 228.60 

1 
V6j 

booro. 
1 

Milli -
meters. 

3226 
3289 
3353 
3414 
3475 
3533 
3592 
3000 
3706 
376:? 
3815 
386B 
3922 
3973 
4026 
4077 
4127 

L 
het v rijboord vermeerderd met 8,33 {D - -) 

15 
L 

R millimeter, wa arin R gelijk is aan 
3,96 

wanneer de lengte kleiner is dan 118,90 meter 
en gelij k aan 30, wanneer de lengte ge lijk is 
aan of grooter dan 118,90 meter. 

Voor een schip met een ge loten boven
bouw, welke over tenminste 0,6 L het m idden 
der lengte bedekt, met volledigen trunk of 
met een samenstel van een intacten gedeel te
lij ken bovenbouw met een trunk, hetwelk van 
voor tot achter doorloopt, wordt, wanneer D 

L 
kleiner is dan - , het vrijboord in bovenver-

15 
melde mate verkleind. Wanneer de hoogte van 
den bovenbouw of den trunk kle iner is dan de 
standaardhoogte, geschiedt de vermindering in 
verhouding tot de standaardhoogte. 

{v) Wanneer de werkel ij k gemeten holte 
tot het bovenvlak van het vrijboorddek in het 
midden der lengte grooter of kleiner is dan D, 
wordt het verschil in millimeters tusschen de 
holten bij het vrij boord opgeteld of er van 
afgetrokken. 

DEEL IV. 

Uitwater ing van ze il schepen. 

Voorschrift LXVIII. 
Lijnen in ve,·band 1net den cfrkel te gebruiken. 

Lijnen voor Winter en Tropische u itwate
ring worden op zeilschepen niet aangegeven. 
Het hoogst gelegen merk, tot waar een zeil
schip in zout water in den W inter en b innen 
het Tropisch vaargebied mag worden geladen. 
is het middelpunt van den cirkel. {Zie Afb. 3.) 

Voorschrift LXIX. 
V 001•wa,a.1·den, waawaan in het alge1neen 1noet 

worden voldaan. 
De voorwaarden, waaraan in het algemeen 

moet worden voldaan, zijn die, welke in Deel 
III van deze Voorschr iften zij n vervat. 
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Voorschrift LXX. 

B erekening van het Vrijboord. 
Het Vrijboord wordt volgens de Tabel voor 

het Vrij boord van Zei lschepen op dezelfde 
wijze berekend als het V rijboord voor Stoom• 
schepen uit de Tabel ·voor het Vrijboord van 
stoomschepen, behalve voorzoover het volgende 
betreft: 

Voorschrift LXXI. 
Holt e voo1· de berekening van het 

Vrijboord. (D ) . 
Bij ze ilschepen, wel ke eene grootere ti lli ng 

van het vlak hebben dan 125 millimeter per 
strek kenden meter van de halve breedte, 
wordt de verticale afstand van den boven
kant van de kiel (Voorschrift XXXIV) ver
mi nclerd met het halve verschil tusschen de 
totale ti ll ing van het vlak en die totale til
! ing, wanneer deze 125 mill imeter per strek
kenden meter zou bedragen . De maximum t il 
ling van het vlak, waarvoor een aftrek wordt 
toegestaan, bedraagt 208 mil I imeter per strek
kenden meter van de ha lve breedte. 

\Vanneer de vorm van het onderste gedeelte 
n1n het grootspant hol verloopt, of wanneer 
dikke zandstrooken zijn aangebracht, wordt 
de holte gemeten van het punt af, waar de 
lij n van het vlakke gedeelte van het bodem
vlak, naar het m iddenvlak doorgetrokken, de 
zijde van de kie l sn ijdt. 

De holte, welke in verband met de Tabel 
voor het Vrijboord wordt gebruikt, mag niet 

L 
kleiner dan - worden genomen. 

12 
Voorschrift LXXII. 

Volheidscoëf f icient (c). 
De in ve rband met de Tabel voor het Vrij

boord te gebruiken coëfficient mag niet kle i
der clan 0,62 en niet g rooter dan 0, 72 worden 
genomen. 

Voorschr ift LXXIII. 

B ovenbouw op houten schepen . 
Op houten schepen moeten bouw en inri ch

tingen tot afs luiting van den bovenbouw, waar
voor aftrek van het vrij boord wordt toegekend, 
ten genoegen van het bevoegde L ichaam, dat 
de Uitwatering vaststelt, zij n uitgevoerd. 

Voorsch rift LXXIV. 

Aftrek voor Bovenbouw. 
Wanneer de in rekening te brengen lengte 

van den bovenbouw gel ij k is aan L, bedraagt 
de aftrek 76 mi llimeter voor schepen met eene 
lengte van 24,40 meter en 711 mil! imeter voor 
schepen met eene lengte van 100,58 meter of 
grooter. B ij tusschenge legen lengten wordt de 
aftrek door interpo latie verkregen. Wan neer 
de totale in reken ing te brengen lengte klei
ner is dan L, wordt de aftrek een percentage, 
bepaal cl naar de volgende Tabel : 
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Voorschrift LXXV. 

Mini,nuvt Vrijboord. 

.;, 
,Q 

. z 
,:j 

0 
p. 
:.. 
.l!l 
C: 
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0 
0 

-0 

C: ., ,, 
0 

"' 

Geen toeslag op het vrij boord wordt ver
eischt voor den winter en geen aftrek wordt 
toegestaan voor het tropisch vaargebied. 

Eene vermeerdering in vrij boord van 76 
mi l! imeter wordt vere ischt voor re izen gedu
rende den winter over den Noord-Atlantischen 
Oceaan ten Noorden van den 36sten breedte
graad. 
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Bij de berekening van het vrijboord in zoet 
water voor een houten schip wordt de diep
gang gemeten van den onderkant der spon
ning van de kiel tot het middelpunt van den 
cirkel . 

Voorschri ft LXXVI. 
Tab el voo,· het Vrijb oord van Z eilschepen. 

M ini,nu,n Zo11i er, Winter en Tropisch Vrijboord 
voor ijzeren en stalen gladdekzeilschepen welke 
voldoen aan de normen, welke in de Voor-

schrift en zijn ,;astgesteld. 

lt]I L. 

1 '"Cl ' "O 
1 -~ L. 1'28 L. =~g 

1 
L. ::::;,~ 

I;::,. ..8 ;> .c ~..8 
1 

42,67 1541 
1 

24,384 234 60,96 899 1 82,30 1359 
27,430 27!) 45,72 597 64,01 963 85,34 1430 
30,48 328 48, 77 , 655 67 ,06 1026 88,39 1501 
33,53 378 51,82 716 70,101 1090 91,44 1572 
36,54 432 54,86 777 73,15 1156 94,49 1643 
39,62 1485 57,91 1838 76,2011222 97,54 ]717 

1 
I 79,25 1290 100,58 1791 

(i) H et vrijboord wordt bij tusschengelegen 
lengten door interpolatie verkregen. 

(ii) Wanneer c grooter is dan 0,62, wordt 
C + 0,62 

het vrijboord vermenigvuldigd met ----
1,24 

L 
(iii) Wanneer D grooter is dan -, wordt 

het vrijboord ve11neerderd met 12 
L L 

(D - -) X (10 + -) millimeter. 
12 7,62 

(iv) Wanneer de werkelij ke holte tot den 
bovenkant van het vrij boorddek in het m id
den der lengte grooter of kleiner is dan D, 
wordt het verschi l tusschen de holten in m illi 
meters bij het vrijboord opgeteld of er van 
afgetrokken. 

Voorschrift LXXVII. 
Vrijboo,·d van H outen zeilschepen. 

Het vrijboord van een houten zeilsch ip is 
het vrijboord, welke het schip zou verkrij gen, 
indien het van ijzer of staal ware, met toe
voegi ng van zoodanigen toeslag a ls het be
\'Oegde Lichaam, dat de uitwatering vaststelt, 
noodig acht in verband met de klasse, den 
bouw, den leeftijd en den toestand van het 
schip. 

H outen schepen van primitieven bouw als 
dhow , jonken, prauwen, enz. worden, voor
zoover zulks redelijk en practisch uitvoerbaar 
is, door de Administratie volgens de Voor
sch riften voor zeilschepen behandeld. 

DEEL V. 
U itwatering van stoomschepen, welke 

dekladingen hout vervoeren. 
Oinsch1-ijvingen. 

Deklading hout. Met de uitdrnkking " dek
lading hout" wordt eene lading hout bedoeld. 
welke op een onbedekt gedeelte van een vrij 
boord- of bovenbouwdek wordt vervoerd. De 
uitdrnkking omvat geen houtpulp- of derge-
1 ij ke ladi ng. 

Houtvaa,·t uitwate1·ing. Eene houtvaart uit. 
watering is eene bij zondere uitwatering, welke 
slechts gebntikt wordt, wanneer het schip eene 
deklad ing hout vei-voert, waarbij aan de vol
gende voorwaarden en bepal ingen wordt vol 
daan. 

Voorschrift LXXVIII. 

M e,·ken op het scheepsboord. 

Lijne.--,, om de H outvaa,·t Uitwate1·ing aan te 
duiden . De lijnen, welke de diepste aflading 
bij het vervoer van dekladingen hout in ver
sch ill ende omstandigheden en voor ver ch ill en
de jaargetijden aanduiden, moeten horizon
tale lijnen zijn met eene lengte van 230 milli 
meter en eene dikte van 25 millimeter. Zij 
beginnen bij en staan loodrecht op eene ver
t icale lijn, welke 540 millimeter achter het 
middelpunt van den cirkel (zie Afb. 4) is ge
plaatst. Zij moeten op dezelfde wijze als de 
gewone uitwatering gemerkt en geyerifieerd 
worden (zie Voor chriften V tot en met VII). 

8':titlY:HIP' .... , 1 <"h 

,.::r] & ~'.~$}~L 
.!iU..!L 1 ... ; 

De Lijn voo1· Zo,ner H outvaa1·t Uitwatering 
wordt aangeduid door den bovenkant van eene 
lijn, gemerkt HZ. 

De Lijn voor Winter H outvaart Uitwatering 
wordt aangeduid door den bovenkant van eene 
lijn, gemerkt H W. 

De Lijn voo,· Nooni-Atlantische W inter 
Houtvaart Uitwatering wordt aangeduid door 
den bovenkant van eene l ij n, gemerkt. 
HWNA. 

De Lijn voo1· Tropische H outvaart Uitwat e-
1·ing wordt aangeduid door den bovenkant van 
eene lijn , gemerkt H T. 

De Lijn voor Zo etwate,· Houtvaart Uit,cate
ring in den zomer wordt aangeduid door den 
bovenkant van eene lij n, gemerkt H Z \V . H et 
verschil tusschen de Zoetwater Houtvaart Uit
watering in den zomer en de Zoetwater U it
watering in den -zomer is de correctie, we lke 
moet worden toegepast voor het laden in zoet 
water bij de andere lijnen voor Houtvaart Uit
watering. De lijn voor Zoetwater HoutYaart 
Uitwatering in het Tropische vaargebied wo_1:dt 
aangeduid door den bovenkant van eene hJ 11, 
gemerkt HZ W T. 1 

1 W anneer zeeschepen eene rivier of binnen
water bevaren is het geoorloofd zooveel d ie
per af te laden, als overeenkomt me_t het ge.. 
wicht aan brandstof, enz., dat verbruikt wordt 

tusschen de plaats van afvaa r t en de open zee. 
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AanYullen1le voorwaarden, waaraan moet 
worden voldaan en voorschriften betref• 

fende het dieper afladen. 

Voorschrift LXXIX. 

Bouw van het schip. 

De bouw van het schip moet voldoende sterk 
zijn met het oog op het dieper laden en het 
gewicht van de deklading. 

Voorschrift LXXX. 

B ovenbouw. 

Het schip moet een bak met eene hoogte 
van tenminste de standaardhoogte en eene 
lengte van tenminste 7 % van de scheeps
lengte hebben en bovendien eene kampanje of 
een verhoogd halfdek met een sterken stalen 
kap of dekhuis achteruit. 

Voorschrift LXXXI. 

Schacht en boven de voo1·tstuwingsrui1ntcn. 

De schachten boven de voortstuwingsruim
ten op het vrijboorddek moeten door een bo
venbouw van tenminste de standaardhoogte 
worden beschermd, tenzij deze schachten vol
doende sterk en hoog zijn om het beladen met 
hout langs hunne zijden toe te laten. 

Voorschrift LXXXII. 
Dubbel e bode,n tanks. 

Indien dubbele bodem tanks over het mid
den der scheep lengte zijn aangebracht, moe
ten zij eene doelmatige , 1 angsscheepscbe, wa
te rdichte indeel ing hebben. 

Voorschrift LXXXIII. 

V erschansing. 

Het schip moet voorz ien zijn , hetzij van_ eene 
vaste verschansing van tenminste 990 milli
meter hoogte, welke aan de bovenzijde bij
zonder verstijfd is en gesteund wordt door 
sterke verschansingssteunen, welke aan het 
dek ter plaatse van de dek bal ken bevestigd 
zij n en voorzien zijn van de noodige water
loospoorten, hetzij van deugdelijk reelingwerk 
van dezelfde hoogte als bovenvenneld en van 
bij zondere sterkte. 

Voorschrift LXXXIV. 

Dekopeningen, welke door de d eklading 
hout .worden bedekt. 

Openingen, welke naar ruimten onder het 
n ijboorddek leiden, moeten goed gesloten en 
de wiggen moeten vastgekegd zijn. Alle onder
deelen, a ls schildbalken, langsmerkels en lui 
ken moeten op hunne plaats I iggen. Wanneer 
,·entilatie der ruimen noodig is, moeten de 
luchtkokers op doeltreffende wijze beschermd 
zijn. 

Voorschrift LXX,'\.V. 

Stuwing. 

De kuilen op het vrijboorddek moeten ge
v,tld zijn met hout, dat zoo solide mogelijk is 
gestuwd tot eene hoogte, we lke tenminste ge
l ijk is aan de standaardhoogte van eene brug. 

Op een schip, dat zich in den winter in een 
periodiek wintergebied bevindt, mag de hoogte 
rnn de deklading boven het vrijboorddek een 

derde gedeelte van de grootste scheepsbreedte 
niet te boven gaan. Elke deklading hout moet 
vast op elkaar gestuwd, gesjord en vastge
maakt zijn. Zij moet op geenerlei wijze de 
navigatie en het verrichten van noodzakelijke 
werkzaamheden aan boord belemmeren of de 
verzekering van voldoende stabili te it gedu
rende den geheelen reisduur aantasten, waarbij 
gelet moet worden op toeneming van gewicht 
tengevolge van het opnemen van water en 
ver] ies van gewicht ten ge vol ge van het ver
bruik van brandstof en voorraden . 

Voorschrift LXXXVI. . 
Bescherming van de bemanning, toegang tot 

voortstuwin.gsruimten, enz. 

Veilig en voldoend ve ,·keer naar de verblij 
ven van de bemanning, de voortstuwingsruim
ten en naar alle overige· gedeelten, welke in 
verband met de werkzaamheden aan boord 
moeten worden gebruikt, moet te allen tijde 
gewaarborgd zijn. Ter plaatse van openingen, 
welke naar deze gedeelten toegang verleenen, 
moet de deklading zoo zijn gestuwd, dat deze 
open ingen behoorlijk dichtgemaakt en afge
sloten kunnen worden tegen het binnendringen 
van water. Deugdelijke bescherming voor de 
bemanning in den vorm van reelingwerk of 
gespannen lijnen, welke op afstanden v~n ten 
hoogste 30 centimeters boven el kaar z1J n ge
plaatst tot eene hoogte van tenminste _?.,20 
meter boven de lading, moet aan beide ztJden 
van de deklading worden aangebracht. De 
bovenkant van de lading moet voldoende vlak 
zijn gemaakt om als loopgang te kunnen 
dienen. 

Voorschrift LXXXVII. 
Stuurinrichting. 

De stuur inrichting moet deugdelijk tegen 
beschadiging door de lading zijn beschermd 
en voorzoover dit uitvoerbaar is, bereikbaar 
zij~. Deugdelijke voorzieningen moeten zijn 
getroffen om te kunnen sturen, wanneer de 
hoofdstuurimichting wordt beschadigd. 

Voorschrift LXXXVIII. 
Stutten . 

Wanneer wegens den aard van de houtla
ding dekladingstutten noodig zijn, moeten deze 
voldoende sterk zijn ; zij kunnen van hout of 

· metaal zijn; de a fstand moet verband houden 
met de lengte en den aard van de houtlading, 
doch mag 3,05 meter niet overschrijden. Sterke 
hoekstalen of metalen potten, welke deugde
lijk aan de stringerplaat zijn bevestigd, of 
even deugdelij ke middelen möeten zijn aange
bracht om de stutten vast te maken. 

Voorschrift LXXXIX. 
Sjo,·rings . 

Eene deklading hout moet deugdelijk over 
de gehee le lengte door onafhankelijke over de 
deklading geslagen sjorrings op afstanden 
van niet meer dan 3,05 meter worden vast
gemaakt. 

Oogplaten voor deze sjorrings moeten aan 
de berghoutsgang op afstanden van ten hoog
ste 3,05 meter worden geklonken, waarbij de 
a fstand van een eindschot van den bovenbouw 
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tot de eerste oogplaat niet grooter mag zijn 
dan 1,98 meter. Extra oogplaten kunnen op 
de stringerplaat worden aangebracht. 

De sjorrings over de deklading moeten in 
goeden toestand verkeeren en moeten bestaan 
uit ketting, welke niet lichter is dan 19 milli
meter of uit buigzame staal kabel van gelijke 
sterkte, voorzien van sl ipha ken en spanschroe
ven, welke te allen tijde bereikbaar moeten 
zijn. In staalkabelsjorrings moet een kort eind 
ketting met lange schalmen voorkomen, ten
e inde de I engte der sjorrings te kunnen rege
l en . 

Wanneer de lengte van het hout korter is 
dan 3,66 ffieter, moet de afstand de r sjorrings 
op passende wijze verminderd worden of moe
ten andere geschikte voorzieningen worden ge
trnffen. 

Wanneer de afstand der sjorrings gelijk is 
aan of kl e iner is dan 1,52 mete r, mag de 
zwaai-te der sjorrings verminderd worden. 
doch n iet lich ter zijn dan een ketting van 
12,7 millimeter of staalkabel van ge lijke 
sterkte. 

All e onderdeelen, welke noodig zijn voor 
het vastmaken der sjorrings, moeten in sterkte 
met de sterkte der sjorrings overeenkomen. 

Op dekken van den bovenbouw moeten de 
stutten voor de deklading, wanneer zij wor
den aangebracht, niet meer clan 3,05 meter 
van el kaar staan en door dwars-scheepsche 
sjorrings van ru im voldoende sterkte vastge
maakt worden. 

Voorschrift XC. 
T eekeningrn. 

Teekeningen, welke de onderdeelen en in
richt ingen voor het stuwen en vastmaken van 
de dekladingen hout volgens de bovenvermelde 
bepalingen en voorschriften aangeven, moeten 
aan het oordeel van het bevoegde Lichaam, 
dat de uitwatering vaststelt, worden onder-
worpen. 

Vrij boord. 
Voorschrift XCI. 

B e,·ekening van het vrijboo1'd . 
Wannee r het bevoegde Lichaam, dat de uit

watering vaststelt, er zich rekenschap van 
heeft gegeven, dat het schip geschikt is en 
dat de voonvaarden en de inrichtingen ten
minste gelij kwaardig zijn aan hetgeen hier
boven nopens het vervoer van dekladingen 
hout is voorgeschmven, mag het Zomervrij 
boord, a ls berekend volgens de Voorsch,·iften 
en de Tabel in Deel III, gewijzigd worden, 
tene inde een bijzonder vrijboord voor de hout
vaart te geven door de volgende percentages 
in de plaats te stellen van die volgens Voor
schrift LIII: 

Het ,vinter Houtvaart Vrijboord wordt ver
kregen door bij het Zomer Houtvaart Vrij-

1 
boord - van den, tot bovenkant kiel gemeten. 

36 
correspondeerenden diepgang op te tellen. Het 
,vinter Houtvaart Vrijboord in den oord
Atlantischen Oceaan, is het Winter Vrijboo,·d 
in den oord-Atlantischen Oceaan, als in 
Voorschrift LXV voorgeschreven. 

Het Tropisch Houtvaart Vrijboord wordt 
verkregen door van het Zomer Houtvaart Vrij-

1 
boord - van den correspondeerenden diepgang 

48 
af te trekken . 

DEEL VI. 
Uitwatering van Tankschepen. 

Om sc Mijv ing. 
Tankschip. De uitdrukking " tankschi p" 

omvat alle stoomschepen, welke in het bijzon
der zijn gebouwd voor het vervoer van om·er
pakte vloeistofladingen. 

Voorschrift XCII. 
M e,·ken op het scheepsboo,·d. 

De merken op het scheepsboord moeten m·er
eenkomen met die volgens de afbeelding bij 
Vom·schrift IV. 

Aann1llendo ,,oorwaardon, waaraan moet 
worden voldaan <'Il voorschrlrton betrer

fondo hot dieper afladen. 

Voorschrift XCIII. 
B ouw van het schip. 

De bouw van het schip moet voldoende sterk 
zijn met het oog op den grooteren diepgang in 
verband met het vastges telde vrijboord. 

Voorschrift XCIV. 
Bak. 

Het schip moet een bak hebben , welks 
lengte niet geringer is dan 7 percent van de 
scheepslengte en welks hoogte niet geringer is 
dan de standaardhoogte. 

Voorschrift XCV. 
Schachten boven de voortstuwingS1'Ui1nten. 
De openingen in de chachten boven de 

voortstuwingsruimten moeten van sta len deu
ren zijn voorz ien. De schachten moeten door 
een gesloten kampanje of brughu is van ten
minste de standaardhoogte of door een dek
huis van gel ijke hoogte en overeenkomstige 
sterkte worden be chermd. De schotten aan 
de einden van deze dekhuizen moeten eene 
sterkte hebben, welke met d ie van een front-

Totale in rekeni'fl{! te brengen lengte van den bovenbouw. 

1 0 l 0,1 L 10,2 L 10,3 L 0,4 L î 0,5 L 1 0,6 L 1 0, 7 L 0,8L 10,9L ,~ _ 

1 1 1 1 

1 
1 

1%' % i 
% % % % % % % % % 

Schepen van elk type 20 30,75 41 ,5 152,25 63 169,25 75,5 81,5 87,5 93,75 1 100 
• 1 
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schot van het brughuis overeenkomt. Alle in
gangen tot dergelijke dekhuizen op het vrij
boorddek moeten van doelmatige afsluitingsin
richtingen zijn voorzien en de drempels moe
ten tenminste 457 mil! imeter boven het dek 
1 iggen. Blootgestelde schachten boven voort
stuwingsruimten op het dek van den boven
bouw moeten van sterke constructie zijn en 
a ll e openingen daarin moeten zijn voorzien 
van stalen middelen tot afsluiting, welke blij 
vend aan de schachten zijn verbonden en ge
schikt zijn om aan be ide zijden behandeld en 
gesloten te worden. De drempels van deze 
openingen moeten ten minste 380 millimeter 
boven het dek liggen. Openingen voor lucht
roosters boven ketelruimen moeten zoo hoog 
boven het dek van den bovenbouw liggen a ls 
rede lijk en practisch uitvoerbaar is en moeten 
zijn voorzien van sterke stalen deksels, welke 
door blijvende bevestiging op hunne plaats 
worden gehouden . 

Voorschrift XCVI. 

Loopbrug . 

Eene deugdelijke blijvende loopbrug van 
voldoende sterkte in verband met hare bloot
gestelde opstelling moet van voren tot achter 
op eene hoogte gel ijk aan die van het dek 
van den bovenbouw tusschen de kampanje en 
een midscheeps geplaatst brughuis en, wan
neer de bemanningsverblijven in den bak 
1 iggen, van di·t brughuis naar den bak zijn 
aangebracht. Andere gel ijkwaard ige toegangs
middelen zooals gangen onder het dek, mogen 
ook worden toegepast om eene loopbrug te 
yervangen. 

Voorschrift XCVII. 

Bescherming van de bemanning, toegang tot 
voortstuwingsrui1nten, enz . 

Veilige en voldoende toegangen van de 
hoogte, waarop de loopbrug is aangebracht, 
naar het volksverblijf, de voortstuwingsruim
ten en naar alle gedeelten, welke in verband 
met de werkzaamheden aan boord moeten wor
den gebruikt, moeten te allen t ijde beschik
baar zijn . Dit voorschrift geldt niet ten aan
zien van pompkamers, welke op het vrijboord
dek een ingang hebben, wanneer de openin
gen daarvan voorzien zijn van middelen tot 
a fslui ting der le Klasse. 

Voorschrift XCVIII. 

Laadhoofden. 

All e laadhoofden op het vrijboorddek en op 
het dek van expansie-trunks moeten door deug
delijke stalen deksels waterdicht worden ge
sloten. 

Voorschr ift XCIX. 
Luchtkokers. 

Luchtkokers naar ruimten onder het vrij
boorddek moeten van ruim voldoende sterkte 
zijn, dan wel door een bovenbouw of op even 
doel treffende wijze beschermd zijn. 

Voorschrift C. 
Middel en tot loozing van wate1· . 

Schepen met eene verschansing moeten open 
reelingwerk hebben, dat over tenminste de 
halve lengte van het onbeschermde gedeelte 
van het aan weer en wind blootgestelde dek 
is aangebracht of van andere doeltreffende in
richtingen voor waterloozing zijn voorzien . 
De bovenkant van de berghoutsgang moet zoo 
laag mogelijk en bij voorkeur niet honger 
dan de bovenkant van het stringerhoekstaal 
wo rden gehouden. 

Wanneer deelen van den bovenbouw door 
een trunk zijn verbonden, moet over de volle 
lengte van het aan weer en wind blootgestelde 
gedeelte van het vrijboorddek open reeling
werk zijn aangebracht. 

Voorschrift CI. 

Teekeningen. 

Teekeningen, welke de voorgestelde onder
deelen en inrichtingen aangeven, moeten ter 
goedkeur ing onderworpen worden aan het 
oordeel van het bevoegde Lichaam, dat het 
vrijboord vaststelt. 

Vrij boord. 

Voorschrift CII. 

B erekening van het V,·ijboo,·d. 

,vanneer het bevoegde Lichaam, dat het 
vrijboord vaststelt, overtuigd is, dat aan de 
voorafgaande bepalingen is voldaan, m ag het 
Zomer Vrijboord met behulp van de Tabel 
voor tankschepen berekend worden. Alle cor
recties, behalve die voor gl addekschepen, on
derbroken bovenbouw, overmaat van zeeg en 
winterreizen over den Nooi·d-Atlantischen 
Oceaan, moeten in overeenstemming met het 
bepaalde in Deel III van de Voorschriften 
worden toegepast. 

Voorschrift CIII. 

Aftrek voor Onderbroken Bovenbouw. 

Wanneer de totale in rekening te brengen 
lengte van den bovenbouw kleiner is dan L , 
\\·ordt de aftrek een percentage van dien voor 
een bovenbouw met de lengte gelijk aan I , en 
wordt dit percentage verkregen uit de vol
gende tabel. 

Totale in rekening te brengen lengte van den bovenbouw. 

1 0 10,1 L 10,2 L 10,3 L 10,4 L 10,5 L 10,6 L 10,7 L 0,8 L 10,9 L 1 L 

1 
1 

1 1 % 
1 

% % % 

1 

% % % % % % % 
Alle typen ... . 0 1 7 14 21 31 41 52 63 75,3 

1 
87,7 

1 

100 
1 
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Voorschrift CIV. 

Aftrek voor overmaat van zeeg. 
Wanneer de zeeg grooter is dan de stan

daardzeeg, wordt voor alle tankschepen de 
conectie voor overmaat van zeeg (zie Voor
schrift LVII van Deel III, Uitwatering van 
Stoomschepen) afgetrokken van het vrijboord. 
Voorschrift LIX van Deel III is niet van toe
passing, behalve dat de maximum aftrek voor 
overmaat van zeeg 38 millimeter bedraagt 
voor eene lengte van 30,50 meter en toe
neemt met 38 millimeter voor elke vermeer
dering in lengte van het schip van 30,50 
n1eter. 

Voorschrift CV. 

Wintervrijboord in den N oord-A tlantischen 
Oceaan. 

Het minimum vrijboord voor reizen over 
den Noord-Atlantischen Oceaan, benoorden 
den 36sten breedtegraad, gedw·ende de win
termaanden is het Winter Vrijboord vermeer
derd met 25,4 millimeter voor elke 30,50 
meter lengte van het schip. 

Voorschrift CVI. 

Tabel voo,· het Vrijboord van Tankschepen. 

L. in 
roetere 

57,91 
60,96 
64,01 
67,06 
70,10 
73,15 
76,20 
79,25 
82,30 
85,34 
88,39 
91,44 
94,49 
97,54 

100,58 
103,63 
106,68 
109,73 
ll2,78 
115,82 
118,87 

J Vrijboord 1 

i in millim. 
1 

546 
587 
627 
668 
711 
754 
800 
846 
894 
942 
993 

1044 
1095 
1146 
1196 
1250 
1303 
1359 
1415 
1471 
1529 

L in j Vrijboord 
meters. ! in millim. 

121.92 
12(97 
128,02 
131,06 
134,11 
137,16 
140,21 
143,26 
146,30 
149,35 
152,40 
155,45 
158,50 
161,54 
164,59 
167,64 
170,69 
173,74 
176,78 
179,83 
182,88 

1587 
1648 
1712 
1775 
1841 
1908 
1974 
2037 
2101 
2162 
2222 
2281 
2339 
2395 
2451 
2504 
2558 
2609 
2657 
2705 
2753 

Voor schepen met eene lengte grooter dan 
182,88 meter moet door de Administratie eene 
regeling worden getroffen. 

Bijlage II. 

GRENZEN DER VAARGEBIEDEN (ZO
NES) EN PERIODIEKE SEIZOEN-

V AARGEBIEDEN. 

Vaargebieden. 

De zuidelijke grens van het Noordelijk "Pe
riodiek Winter" vaargebied wordt gevormd 
door eene lijn getrokken van de Oostkust van 
Noord-Amerika langs de parallel van 36° 
Noorderbreedte naar Kaap Tarifa in Spanje; 
van de Oostkust van Korea langs de parallel 
van 35° Noorderbreedte naar de Westkust van 

Honsh iu , J apan; van de Oostkust van Honshiu 
1 angs de parallel van 35° Noorderbreedte tot 
150° Westerlengte en van daar langs de loxo
droom naar de Westkust van het eiland Van
couver op 50° Noorderbreedte, waarbij Fusan 
(Korea) en Yokohama beschouwd moeten wor
den op de grenslijn te liggen van het Noor
delijk " Periodiek Winter" vaargebied en het 
,, Zomer" vaargebied . 

De Noordgrens van het " Tropisch" vaarge
bied wordt gevormd door eene lijn getrokken 
van de Oostkust van Zuid-Amerika op 10° 

oorderbreedte langs de parallel van 10° 
Noorderbreedte tot 20° Westerlengte, da11 
recht Noord tot 20° Noorderb,·eedte en van
daar langs de parallel van 20° Noorder
breedte tot de Westkust van Afrika; vervol
gens van de Oostkust van Afrika langs de 
parallel van 8° Noorderbreedte naar de West
kust van het Mal e ische schiereiland ; van daar 
de kust volgend van dit sch iere iland en van 
Siam tot de Oostkust van Cochin China op 
10° Noorderbreedte en vervolgens I angs de 
paralle l van 10° Noorderbreedte tot 145° Oos
te rlengte; van daa r recht Noord tot 13° 
Noorderbreedte en vervolgens langs de paral
lel van 13° Noorderbreedte naar de Westkust 
van Centraal Amerika, waarbij Saigon be
schouwd moet worden op de grensl ijn te liggen 
van het " Tropisch" vaargebied en het " P e
r iod iek Tropisch" vaargebied (4). 

De Zuidelijke grens van h'e t " T ropisch" 
1Jaargebied wordt gevormd door eene lijn ge
t rokken van de Oostkust van Zuid-Amerika 
langs de Zuidel ijke keerkringlijn tot de West
kust va n Afrika; van de Oostkust van Afrika, 
langs de parallel van 20° Zuiderbreedte tot 
de Westkust van Madagaskar, van daar langs 
de West- en Noordkust van Madagaskar tot 
50° Oosterlengte, vervolgens recht Noord tot 
10° Zuiderbreedte. van daar langs de parallel 
van 10° Zuiderbreedte tot 110° Oosterlengte, 
dan langs de loxodroom, naar Port Darwin in 
Australië en van daar Oostwaarts langs de 
kust van Australië en het e il and Wessel tot 
Kaap Wessel , · vervolgens langs de parallel 
van 11 ° Zuiderbreedte naar de Westz1Jde van 
Kaap York, van de Oostzijde van Kaap York 
op 11 ° Zuiderbreedte langs de parallel van 
11 ° Zuiderbreedte naar 150° W este rlengte, 
van daar langs de loxodroom naar een punt 
op 26° Zuiderbreedte en 75° Westerlengte en 
tenslotte langs de loxodroom naar een punt 
op de Westkust van Zuid-Ameri ka op 30° 
Zuiderbreedte, waarbij Coquimbo, Rio de Ja
neiro en Port Darwin beschouwd moeten wor
den op de grensl ijn te liggen van het "Tro
pisch" en van het " Zomer" vaargebied. 

De volgende watergebieden worden be
schouwd als " Tropisch" vaa,·gebied: 

( 1) H et Kanaal van Suez , de R oode Z ee 
en de Golf van Aden, van Port-Said t?t den 
meridiaan van 45° Oosterlengte, waarb1J Aden 
en Berbera beschouwd moeten worden op de 
grenslijn te liggen van het " Tropisch" vaar
gebied en het " Periodiek Tropisch" vaarge
bied 2 (b). 

(2) De P erzische Golf tot den meridiaan 
van 59° Oosterlengte. 
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De Noo ,·delij ke grens van het Zuidelij k " P e
riodiek W inter" vaar gebied wordt gevormd 
door eene lijn getrokken van de Oostkust van 
Zuid-Amerika langs de parall el van 40° Zui
derbreedte, tot 56° Weste rl engte, van daar 
la ngs de loxod room naar een punt gelegen op 
34° Zuiderbreedte en 50° W esterl engte, ver
volgens langs de parall el van 34° Zuider
breedte tot de Westkust van Zuid-Afrika; van 
de Oostkust van Zuid-Afrika op 30° Zuider
breedte langs de loxodroom naa r de Westkust 
van A ustralië op 35° Zuiderbreedte, vervol
gens langs de Zuidkust van Austral ië tot K aap 
Ari d, Yan daar langs de loxodroom naar K aap 
G ri m, T asman ië, vervolgens langs de Noord
kust van Tasmanië naar Eddystone Punt, van 
daar la ngs de loxodroom naar de Westkust 
nrn Zuide il a nd, N ieuw-Zeel and, op 170° Oos
te rl engte, vervolgens langs de West-, Zuid- en 
Oost kust van Zuideil and tot K aap Saunders 
en Yan daar langs de loxodroom naar een 
punt op 33° Zuiderbreedte en 170° Wester
lengte; van di t punt langs de parallel van 
33° Zuiderbreedte naar de ,vestkust van Zuid
Amerika, waarbij V alpar a iso, K aapstad en 
Durban beschouwd moeten worden op de 
grnn lijn te li ggen van het Zuidelijk "Perio
diek W inter" vaargebied en het " Zomer" 
vaa rgebied. 

Z omcrvaa,·gebieden . De overgebleven water
gebieden vormen de " Z om er" vaargebieden. 

P eriodieke vaargebieden . De volgende wa
tergebieden moeten a ls " P eriodiek Tropische" 
vaargebieden worden beschouwd: 

(1 ) l n den Noord,.Atlantischen Oceaan. E en 
,rntergebied , aan de Noordzijde begrensd door 
eene lijn van K aap Ca toche in Yucatan naar 
Kaap San Antonio op Cuba, door de Zuid
Cubaansche kust tot 20° Noorderb reedte en 
door de parall el van 20° Noorderbreedte tot 
aan een punt op 20° Noorderbreedte en 20° 
Westerl engte; aan de Westzijde door de kust 
van Centraal Ameri ka ; aan de Zuidzij de door 
de Noordkust van Zuid-Amer ika en door de 
pa rnllel van 10° Noorderbreedte en aan de 
Oostzijde door den meridiaan van 20° Wester 
leng te. 

Tropisch: van 1 November tot 15 Juli . 
Zomer : van 16 J ui i tot 31 October. 
( 2) De A rabi$che Z ee. 
(a) Te n Noor cl e n va n 24° Noor

d e r b r ee cl t e. K arachi moet worden be
schouwd op de g renslijn te l iggen van dit 
vaa l'geb ied en het Period iek T ropische vaar
gebied ( b) h ieronder. 

Tropisch: van 1 A ugustus tot 20 Mei. 
Zomer : van 21 Mei tot 31 Juli. 
(b) Te nZu id e nvan24° No order

b ree cl t e . 
T ropisch : van 1 December tot 20 Mei en 

va n 16 Septem ber tot 15 October. 
Zomer : van 21 Mei tot 15 September en 

van 16 October tot 30 November. 
(3. De Golf van B engalen . 
'rropisch : van 16 December tot 15 Apr il. 
Zomer : va n 16 April tot 15 December. 
( 4) / n de C hineesche Z ee. 
E en watergebied, begrensd aan de West- en 

N oordzijde door de kust van Indo-China en 
L . & S. 1932. 

China tot H ongkong, aan de Oostzijde door de 
loxodroom naar de ha ven van Soeal (op het 
e iland Luzon) en door de Westkust van de 
e ilanden Luzon, Sama r en Leyte tot aan de 
pa rallel van 10° Noorderbreedte en aan de 
Zuidzijde door de parallel van 10° Noorder
breedte . 

H ongkong en Soeal moeten worden be
schouwd op de grenslijn te liggen van het 
,,Periodiek T ropisch" vaargebied en het "Zo
mer " vaargebied. 

Tropisch : van 21 J anuari tot 30 Apr il. 
Zomer : van 1 Mei tot 20 J anuari . 
(5) I n den Noordelijken S till en Oceaan . 
(a) Een water gebied, aan de Noordzijde 

begrensd door de para llel van 25° Noorder 
breedte , aan de Westzijde door den meridiaan 
van 160° Ooste rl engte , aan de Zuidzijde door 
de pa ra llel van 13° Noorderbreedte en aan de 
Oostzijde door den mer idiaan van 130° Wes
te rl engte. 

T ropi sch : van 1 A pr il tot 31 October. 
Zomer : 1 November tot 31 Maar t . 
( b) Een watergebied, aan de N oord- en 

Oostzijde begrensd door de kusten va n Cali
[omi ë, Mexico en Cent raal-Amerika, aan de 
Westzij de door den meridaan van 120° ,ves
terlengte en door de loxodroom loopende van 
een punt op 30° Noorderbreedte en 120° ·wes
te rl engte naar een punt op 13° Noorder 
breedte en 105° Westerlengte en aan de Zuid
zijde door de parallel van 13° Noorderbreedte. 

Tropisch: van 1 Maart tot 30 Juni en van 
1 tot 30 November. 

Zomer : van 1 J uli tot 31 October en van 
1 December tot 28/29 Februar i. 

(6) ln den Zu·idelijken Still en Oceaan . 
(a) Een watergeb ied aan de Noordzijde be

grensd door de parall el van 11 ° Zuiderbreedte, 
aan de Westzijde door de Oostkust van Austr a-
1 ië, aan de Zuidzijde door de parall el van 20° 
Zuiderbreedte en a an de Oostzij de door den 
mer id ia an van 175° Oosterlengte ; de Golf 
van Ca rpentar ia bezuiden 11 ° Zui derbreedte 
erb ij gerekend. 

Tropisch : van 1 Apr il tot 30 ovember. 
Zomer : van 1 December tot 31 Maart . 
(b) Een watergeb ied aan de Westzijde be

grensd door den mer idiaan van 150° Wester
lengte. A an de Zuidzijde door de parallel van 
20° Zuiderbreedte en aan de N oord- en Oost
zijde door de loxodroom, die de Zuidgrens 
vormt van het " Tropisch" vaargebied . 

Tropisch : van 1 Maart tot 30 November. 
Zomer: van 1 December tot 28/29 Februari . 
De volgende zijn P eriodieke W inter-vaarge-

bieden : 
Noordelijk " P eriodiek W inter·" vaa,·gebied 

(tusschen Noord-Amerika en E uropa ) ; 
(a) In het watergebied, binnen en ten 

Noorden van de vol gende lijn : 
Eene lijn recht Zuid getrokken va n de kust 

van Groenland op 50° Westerl engte tot aan 
45° Noorderbreedte, van daar la ngs de pa
ral lel van 45° N oorderbreedte tot aan den 
meridiaan van 15° Westerl engte, van daar 
rech t Noord tot aan 60° Noorderbreedte en 
vervo lgens langs de parallel van 60° Noor
derbreedte tot aan de Westkust van Noor-

41 
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wegen, waarbij Bergen beschouwd moet wor
den op de grenslijn te liggen van dit water
gebied en het watergebied ( b) hieronder aan
gegeven. 

Winter: van 16 October tot 15 April. 
Zomer: van 16 April tot 15 October. 

(b) Een watergebied buiten gebied(a) hier
boven vermeld en Noordelijk van de parallel 
van 36° Noorderbreedte. 

Winter: van 1 November tot 31 Maar t. 
Zomer: van 1 April tot 31 October. 

Oostzee (begrensd door de meridiaan van 
Kaap Skagen). 

Winter: van 1 November tot 31 Maart. 
Zomer: van 1 April tot 31 October. 

Middellandsche Z ee en Z warte Z ee . 
Winter: van 16 December tot 15 Maart. 
Zomer: van 16 Maart tot 15 December. 

Noordelijk " P eriodiek W inter" vaarge bied. 
(tusschen Azië en oord-Amerika met uitzon
dering van de Japansche Zee bezuiden 50° 
Noorderbreedte). 

Winter: van 16 October tot 15 April. 
Zomer : van 16 April tot 15 October. 

J apanse/ie Z ee tusschen de parallell en van 
35° en 50° Noorderbreedte . 

Winter: van 1 December tot 28/29 Februari. 
Zomer: van 1 Maart tot 30 November. 

Zuidelijk "Periodiek W inter" vaargebied. 
Winter: van 16 April tot 15 October. 
Zomer: van 16 October tot 15 April. 

Bijlage III. 

I TERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN 
UITWATERING. 

Uitgereikt namens de R egeering van 
....... ... ......... .. volgens de bepalingen van het 

Internationaal Verdrag betreffende 1le 
Uitwatering, 1930. 

Schip .. ..... ... ............ . 
Haven, waar het schip 
thuishoort ... ... .. .... .... . 
Bruto inhoud .... ........ . 

( register tonnen) 

Vrijboord vanaf de 
deklijn. 

T ropisch ............. .... .. . 
Zomer ..... .... ............. . 

Winter .. ........ ........... . 
Winter Noord-Atlanti-

schen Oceaan ..... .... . 

Internationaal naam_ 
se in 

Plaats van het uit-
waterings1ner k. 

(a) .. ....... . boven (b) . 
(b) Bovenkant van het 
merk door het mid
delpunt van den cir
kel. 

(c) ...... ..... onder (b) . 

(d) ... ....... onder (b ). 

Vermindering voor zoet water voor elk vrij -
boord ................. ................... .. . 

De bovenkant van de deklijn , van waar a f 
elk vrijboord is gemeten, ligt .... .. ... ........... . 
boven den bovenkant van het .... ... .. .. ......... . 
dek in de zijde. 

Ondergeteekende verklaart, dat het schip is 
onderzocht en het hierboven aangegeven vrij
boord en de plaatsen van de uitwaterings
merken overeenkomstig het Verdrag zijn vast-
gesteld. 

Di t certificaat blijft geldig tot ......... .... ...... . . 
Uitgereikt te ........ .. ....... .. den ................... . 
Hier vo lgt de onderteekening of het zegel 

en de kwaliteit van het bevoegde Lichaam, 
dat het certificaat heeft uitgere ikt. 

Zie achterzijde. * ) 

N .B. Wanneer zeeschepen eene nv1er of een 
binnenwater bevaren, is het geoorloofd 
zooveel dieper af te laden a ls overeen
komt met het gewicht van de brandstof, 
enz., dat verbru ikt wordt tusschen de 
plaats van afvaart en de open zee. 

Aangezien dit schi p geheel voldoet aan de 
bepalingen van het Verdrag, wordt dit cer-
tificaat vernieuwd tot ... ...... ........ ... ............... . 

Pl aats .. .................... Datum ..... ............... . . 
Onderteekening of zegel en kwaliteit van 

het bevoegde Lichaam. 

A angezien di t schip geheel voldoet aan de 
bepalingen van het Verdrag, wordt dit cer-
tificaat vern ieuwd tot .................... .. ... ........ .. . 

Plaats .................... .. Datum ........ ..... .. ...... . 
Onderteekening of zegel en kwalite it van 

het bevoegde Lichaam. 

Aangez ien dit schip voldoet aan de bepa
lingen van het Verdrag, wordt di t certificaat 
vernieuwd tot .... ... .. .... ...... .... ............ ...... ....... . 

Pl aats .... .. .. ....... ....... Datum .. .. .. .. .. .... ... .... . 
Onderteekening of zegel en kwaliteit va n 

het bevoegde Lichaam. 

Bijlage IV. 

TITELS VA WETTEN EN VOORSCHRIF
TE BETREFFENDE DE UITWATERING, 
WELKE GELIJKWAARDIG MET DE 
BRITSCHE VOORSCHRIFTEN VAN DE 

BOARD OF TRADE, 1906, WORDE 
GEACHT. 

AUSTRALI:lt 

P art IV of the Navigation A ct, 1912- 1920, 
and Navigation (Load Line) Regulations of 
17th December, 1924. 
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BELGrn. 
W et op de Veiligheid der Schepen (7 De

cember 1920). 
CHILI. 

Reglamento para el trazato del disco marcas 
y linea oficial de carguio de las naves m ercan
tes (Decree N °. 1892 of the 12th November, 
1919). 

DENEMARKEN. 
Lov om Tilsyn meel Skibe af 29 Marts 1920 

(met latere wijzigingen). 
Voorschriften en Tabellen. betreffende het 

vrijboord van Schepen van 30 September 1909, 
a ls gewijzigd bij Aanteekening van den 25 
Juli 1918 . 

FRANKRIJK. 
Loi du 17 avril 1907, arrêté du 5 septembre 

1908. Décret du 21 septembre 1908. Autre 
décret du 21 septembre 1908 modifié par Ie 
décret du ler septembre 1925. Décret du 12 
mai 1927. Décret du 17 janvier 1928. 

DUITSCHLAND. 
Vorschri [ten der See-Bemfsgenossenschaft 

über den Freibord für Dampfer und Segel
sch iffe, Ausgabe 1908 . 

HONGKONG. 
Merchant Shipping Consolidation Ordinance 

(N°. 10 of 1899) as amended by Ordinances 
Nos. 31 of 1901, 2 of 1903, 5 of 1905, 16 of 
1906, 9 of 1909, and 6 of 1910. 

IJSLAND. 
Wet N°. 58 van 14 Juni 1929, Deelen 25-26. 

BRITSCH-INDIË. 
Indian Merchant Shipping Act, 1923. 

ITALI:lt 
Regole e tavole per assignazione del "Bordo 

Libero" approved by decree dated 1st Fe
bruary, 1929-VII of the Italian Minister for 
Communications. 

Vóór 1929: De Voorschr iften van den Brit
schen Board of Trade 1906. 

JAPAN. 
Wet betreffende de Uitwatering van Sche

pen (Wet N° . 2 van het l0e jaar van Taisho 
1921) en de bijbehoorende Voorschriften en re
gelingen. 

NEDERLAND. 
Koninklijk Besluit van den 22en September 

1909 (Staatsblad N °. 315). 

NEDERLANDSCH-INDrn 
Koninklijk Besluit van den 22en September 

1909 (Staatsb lad. N°. 315). 

NIEUW ZEELAND. 
British Board of Trade RLil es, 1906. 

NOORWEGEN. 
Norske Fribordsregler og Tabell er af 1909. 

PORTUGAL. 
Decreto N°. 11.210 de 18 de Julho de 1925 

en bijbehoorende Voorschriften en instructies. 

SPANJE. 
Reglamento para el Trazado del Disco y 

M a rcas de :Maxi ma Carga de los Buques mer
cantes, 1914. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
B r itish Board of Trade Rul es, 1906. 

ZWEDEN. 
Voorschriften en Vrijboordtabell en goedge

keurd bij . Koninklijk Besluit van 21 Mei 1910. 

VEREENIGD KONINKRIJK. 
Board of Trade Rules , 1906. 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

UNIE VAN SOCIALISTISCHE SOVJET 
REPUBLIEKEN. 

Voorschriften en Regelingen betreffende de 
Uitwatering van handels-zeeschepen, uitgege
ven door het R egister van de Unie van Socia
listische Sovjet R epublieken, 1928. 

s. 517. 

31 Octob er 1932. BESLUIT tot. vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noo,·dholland d.d . 16 Maart 1932, 
N °. 119, waarbij onbewoonbaarverklaring, 
door den raad van Amsterdam, is gehand
haafd van de woningen I , II en III hoog, 
voor en achter, in elk der perceelen 
Laurierstraat 63, 65 en 67 a ldaar . 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen J\l[inister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 27 September 1932, n°. 6807 M/P.A. , 
Afdeeling Volksgezondheid, betreffende het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland dd. 16 Maart 1932, n°. 119, waarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amste1·da1n, is gehandhaafd van de woningen 
I , II en III hoog, vóór en achter, in elk der 
perceel en Laurierstraat 63, 65 en 67 a ldaa r ; 

Overwegende, dat de raad van A msterdarn 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft 
verklaard, omdat zij onge chikt zouden zijn ter 
bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat zouden 
kunnen worden gebracht, welke ongeschikt
heid volgens het raadsbesluit voortvloeit van 
alle woningen in de perceelen nos. 63 en 65 
uit " het in slechts één vertrek vereenigd zijn 
van alle bestanddeel en der woning", van de 
vóónvoningen in die perceelen bovendien uit 
,,onvoldoende gelegenheid voor I uchtverver
sching" , en van de woningen in het perceel 
n°. 67 uit "onvoldoende gelegenheid voor 
1 uchtverversching, brandgevaarlijken toestand 
en slechten onderlingen samenhang van de 
bestanddeelen der woning" ; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat 
"elke wolling slechts een smalle pijpenla 
vormt, die bovendien blind is"; dat in het 
perceel n°. 67 zich tevens alcoven bevinden; 
en dat "de toegang tot de woningen wordt ge-
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vormd door steil e trappen terwijl de separa
tie uit hout bestaan"; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
l id. van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeter ingen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat ongeschiktheid als bedoeld moet zijn 
een ongeschiktheid van de woning op zich,,elf 
om , op welke wijze ook bewoond, tot bewo
ning te dienen; 

Overwegende. dat bij een ingesteld onder
zoe k is gebleken: 

1 °. wat de won ingen in de perceelen nos. 
63 en 65 betreft: dat de vóórwoningen een 
vloeroppervlak hebben van ± 20 tot± 25 M2. 
en de achterwoningen een vloeroppervlak van 
± 26.5 M2.; dat de vóórwoningen 3.52 M . 
breed zij n over een diepte van 3.50 M. en 
verder ± 2 M. breed, en dat de achterwonin
gen 3.52 M. breed zijn over de volle diepte; 
dat de verdiepinghoogte ± 2.5 M. bedraagt; 
dat in elk vertrek ter weerszijde van den 
schoorsteen een aanrecht met gootsteen en 2 
kasten zijn aangebracht, en dat aan de achter
zijde een privaat is geplaatst in een afge
sloten geventileerde ruimte; dat het raam
oppervlak in elk vertrek ongeveer 1/7 à 1/8 
van het vloeroppervlak bedraagt, zoodat de 
vertrekken voldoende verlicht zijn; dat de 
gelegenheid voor luchtverversching in de voor. 
woningen op eenvoudige wijze kan worden 
verbeterd door het aanbrengen van I ucht
kokers, waarna het "blind" zijn van de ver
trekken geen ernstig bezwaar meer zal op
leveren; dat de trappen - met een helling 
van ± 52½0 naar de eerste, van ± 54° naar 
de tweede en van ± 51 ° naar de derde ver
dieping - niet steil zijn ; en dat in de per
ceel en geen houten afscheidingen zijn; 

dat die woningen, wat hun samenstelling 
betreft, zich leenen voor de huisvesting ieder 
van een of twee personen en dat zij ook 
overigens geschikt zijn ter bewoning mits de 
gelegenheid voor luchtverversching in de voor. 
woningen wordt verbeterd; 

2°. wat de woningen in het perceel n°. 67 
betreft: dat deze ieder bestaan uit een woon
kamer ter breedte van ± 3 tot 3,40 M., in 
aansluiting aan een alcoof, waarvan de wan
den gedeeltelijk gesloopt zijn, en uit een keu
ken; dat de gelegenheid voor luchtverversching 
op eenvoudige wijze kan worden verbeterd 
door het aanbrengen van luchtkokers; dat alle 
wanden, behalve de afscheiding tusschen woon
kamer en keuken, van brandvrij materiaal 
zijn of daarmee bekleed, zoodat van brand
gevaarlijken toestand niet kan worden gespro
ken; dat de minder gunstige ondedinge sa
menhang van de bestanddeelen der woning -
de a lcoof en de keuken zij n slechts door de 
woonkamer bereikbaar - een goede bewoning 
niet uitsluit; en dat de trap, met een hell ing 
van ± 51½0 naar de eerste, van ± 541/2° 
naar de tweede en van ± 51 ° naar de derde 
verdieping, niet steil is; 

dat ook deze woningen derhalve geschikt 
zijn ter bewoning mits de gelegenheid voor 
1 uchtverversching wordt verbeterd; 

Overwegende ten aanzien van alle wonin- 1 

gen, dat de voorwaarden, die de wet stelt voor 
onbewoonbaarverklaring, niet zijn vervuld, 
zoodat deze is uitgesproken in strijd met de 
wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale wet 
en artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

den Raad van State geboord, advies van 18 
October 1932, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van 26 October 1932, n°. 8632 M/P .A., 
Afdeel ing Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van No ord,. lwlland dd. 16 Maart 1932, n° . 
119. te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblcul zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 31sten October 1932. 

s. 518. 

WILHELMINA. 
De Minister va.n Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 18 November 1932.) 

31 October 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordhollarul d.d. 16 Maart 1932, 

0
• 130, waarbij onbewoonbaarverklaring. 

door den raad van A 1nsterdam, is gehand
haafd van de woningen I , II en III hoog, 
voor en achter, in het perceel Tweede 
Laurierdwar straat 12, aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken. 
van 27 September 1932, n°. 6883 M/P.A. , af
deeling Volksgezondheid , betreffende het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland dd. 16 Maart 1932, n°. 130, waarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amsterda1n, is gehandhaafd van de woningen 
I, II en III hoog, voor en achter, in het per
ceel Tweede Laurierdwarsstraat 12 aldaar; 

Overwegende, dat de raad van A1nsterllam 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft 
verklaard, omdat zij ongeschikt zouden zijn ter 
bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoon baren staat zouden 
kunnen worden gebracht, welke ongeschikt
heid volgens het raadsbesluit voortvloeit voor 
a lle woningen uit onvoldoende inrichting van 
den toegang en brandgevaar] ijken toestand en 
voor de woning I hoog achter bovendien uit 
onvoldoende voorziening met daglicht; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat de 
woningen slechts één kamer bevatten, d ie 
"blind" is; dat bij sommige woningen een 
donkere kast is, die tegelij k d ienst doet voor 
privaat !lil keuken en waarin de toetreding van 
licht en lucht veel te wenscben laat, en dat bij 
andere woningen het privaat (closet) in de 
kamer is aangebracht; dat enkele woningen 
met ongedierte besmet zijn; en dat in het 
algemeen de afscheid ingen van hout zijn; 

Overwegende, dat volgen artikel 25, eerste 
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lid , van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard, indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat ongeschikthe id a ls bedoeld moet zijn 
een ongeschiktheid van de woning op zichzelf 
om, op welke wijze ook bewoond, tot bewoning 
te dienen ; 

Overwegende, dat bij een ingesteld onder
zoek is gebl eken , dat de toegang naar de wo- : 
ningen I hoog bestaat uit een gang breed 
± 0,86 M . en hoog ± 2,84 M ., een trapje 
van 5 t reden gevolgd door een bordes la ng 
± 2,95 M., waarboven een vrije hoogte van 
± 1,89 M., en een steektrap met kwart, en 
dat de helling van de trappen ongeveer 45° 
bedraagt; dat aan het bezwaar van geringe 
hoogte boven het bordes gemakkelijk en af
doende tegemoet kan worden gekomen door 
het bordes 1 trede I ager te I eggen of het te 
doen vervallen ; dat de toegangen naar de wo
ningen II en III hoog bestaan ui t wenteltrap
pen met een helling van ± 45° en portalen 
van voldoende afmetingen ; dat weliswaar de 
verlichting van deze trappen en portalen te 
wenschen laat, maar dat een voldoende ver-
1 ichting kan worden verkregen door de porta
len ongeveer 0,50 M. te verbreeden en draad
g las aan te brengen in het vergroote wand
oppervlak ; 

dat de "brandgevaarlijke toestand" kan 
worden opgeheven door de portaalwanden en 
de onderzijde van de trappen en bintlagen te 
bekleeden met brandvrij materiaal; 

dat de voorziening met dagl ich t van de wo
ning I hoog achter · voldoende is te achten, 
aangez ien het raamoppervl ak in de woonka
mer ongeveer 1/13 bedraagt van het wand
oppervl ak, terwijl ook de keuken voldoende 
ver! icht is ; 

Overwegende, dat de woningen, behoudens 
verbetering als bovenomschreven, geschikt zijn 
voor de huisvest ing ieder van een of twee per
sonen, waarbij, in verband met het rapport 
van Gedeputeerde Staten, nog valt op te 
merken, dat het " blind" zijn van de kamers 
geen ernstig bezwaar oplevert, omdat licht en 
1 ucht vol doende kunnen toetreden; dat in 
iedere won ing een gootsteen en een privaat 
zijn aangebracht in een van de woonkamer af
gescheiden ruimte met een vloeroppervlak van 
2,94 M2 in de voor- en 2,80 M2 in de achter
woningen, welke ruimte in gemeenschap staat 
met de buitenlucht door m iddel van een raam 
van 0,98 bij 1,78 M. in de voor- en van 0,86 
bij 1,60 M. in de achterwoningen; en dat 
besmetting met ongedierte een gebrek is , dat 
door ontsmetting kan worden verbeterd; 

Overwegende, dat de voorwaarden, die de 
wet stel t voor onbewoonbaarverkla ring, niet 
zijn vervuld en deze mitsdien is uitgesproken 
in strijd met de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provincia le wet 
en artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

den Raad van State gehoord, advies van 18 
October 1932, n°. 23; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van 26 October 1932, afdeeling Volks
gezondheid, N °. 8633 M/P.A.; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noo,·dholland dd . 16 Maart 1932, n°. 
130, te vernietigen wegens strij d met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Sta te. 

H et Loo, den 31sten October 1932. 

s. 519. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van S taat, 

Minister van B innenlandsche Za ken, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 18 Novembe,· 1932.) 

31 October 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Veenrlam van 4 No
vember 1931 , n°. 2/2829, waarbij aan het 
Bestuur der Handelsvereeniging " Veen
dam" te Veendam, toestemming werd ver
leend tot het aanleggen en houden van 
loterijen in verband met een winkelweek. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justit ie en Onzen Minister 
,-an Staat, M inister van Binnenlandsche Za
ken, van 21 September 1932, 2de Afcleeling 
A, n°. 961, en van 26 September 1932, n°. 
17574, Afdeeling Binnenlanclsch Bestum, tot 
vernietiging van een bes luit van Burgemees
ter en Wethouders der gemeente Veenda,n van 
4 November 1931 , n°. 2/2829, waa rbij aan het 
Bestuur der H a nclelsvereeniging " Veendam", 
te V eenrlain, toestemming werd verl eend tot 
het aanleggen en houden van loterijen in ver
band met een winkelweek; 

Overwegende dat de betrokken tien, in de 
tweede helft van November 1931 gehouden, 
verlot ingen waren opgezet a ls volgt: 

De H andelsvereeniging stelde voor haar 
leden-winkeliers bonnen beschikbaar tegen den 
prijs van één cent per stuk. De winkeliers reik
ten deze bonnen gra t is uit aan de koopers; 
de kooper ontving 1 bon voor elke 50 cent 
welke hij in den winkel voor aankoop be
steedde. Van de opbrengst der bonnen werden 
door de Handelsvereeniging, na a ftrek van 
de noodzakelijke kosten voor drukwerk, adve r
tenties, enz ., prijzen aangeschaft welke op ver. 
schill ende dagen gedmende de winkelweek 
werden verloot in verlotingen, in elk waarvan 
de prij zen gezamenlijk geen grootere waa rde 
dan van éénhonderd gulden hadden ; 

0 . dat a rtikel 3 der Loter ijwet 1905 aan 
Burgemeester en Wethouders eener gemeente 
a lleen de bevoegdheid geeft toestemming tot 
het aanleggen en houden eener loterij te ver
leenen, indi en deze uitsluitend strekt tot een· 
liefdadig doel of bevordering van wetenschap, 
kunst of een ander algemeen belang, en de 
prijzen en premiën - die niet in geld of 
geldswaardig papier mogen bestaan - ge
zamenlijk geen grootere waarde dan van één
honderd gu l den hebben; 

Overwegende dat de onderwerpelijke ver
lot ingen vall en onder het begrip loterij als in 
de Loterijwet 1905 bedoeld ; 
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Overwegende dat die verlotingen echter aan
gelegd zijn , zoo a l niet all een, dan toch in de 
al I e reerste plaats , rech tstreek met het oog op 
de fin ancieele belangen van de betrokken win
keliers, zood at zij niet uitsluitend hebben ge
strekt tot een der iri genoemd artikel bedoelde 
doele inden, met name niet uitsluitend tot een 
a lgemeen belang, hetgeen te meer kl emt, waar 
de te r plaatse gevestigde winkeliers, die aan 
de betrokken verlot ingen niet hebben kunnen 
of willen medewerken, tengevolge van die 
rnrlot ingen in hun zaken nadeel moeten heb
ben ondervonden; 

O,·erwegende dat voorts gebleken is, dat het 
verba nd tusschen de versch ill ende opeenvol
gende verlotingen zoo nauw was, dat moet 
worden aangenomen, dat het in wezen gold 
één loterij , waarin de gezamenlijke waarde 
der prijzen meer bedroeg dan éénhonderd gul
den. met meerdere trekkingen, zoodat Burge
meester en vVethouders van V eenda1n zich in 
verband met de in meergenoemd artikel neer
gelegde competentieregeling onbevoegd had
den behooren te verklaren om op het loterij 
verzoek te beschikken; 

Overwegende dat het Beslui t van Burge
meester en W ethouders van V eendam derhalve 
in strijd is met artikel 3 der Loterijwet 1905 ; 

Gel et op arti kei 185 der Gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

18 October 1932, n°. 22) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 26 October 1932. 2e 
Afdeeling A , n°. 964; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van Burgemeester en W et

houders van Veenda1n te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Ministers van J ustitie en van Binnen
landsche Zaken zijn ieder voorzooveel hem 
betreft, belast met de ui tvoering van dit be
slu it, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschri ft zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 31sten October 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. D on n er. 

s. 520. 

De M inister van Staat, 
M inister van Binncnlandsche Zaken, 
Ruys d e Beer enbrouc k. 

(Uitgeg. 8 Novembe,· 1932. ) 

1 November 1932. BESLUIT tot vernietig ing 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholl and d.d. 23 Maart 1932, 
n°. 183, waarbij onbewoonbaarverklaring, 
door den raad van Amsterdam, is gehand
haafd van de woningen I , II en III hoog, 
voor en achter, in het perceel Laurier-
traat 116, a ldaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken, 
van 7 October 1932, n°. 8062 M/P .A ., Af
deel i ng Volksgezondheid, betreffende het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noordhol
l.and d.d. 23 Maart 1932, n°. 1~3, waarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amsterdam, is gehandhaafd van de woningen 

I , II en III hoog, voor en achter, in het per
ceel L aurierstraat 116 aldaar; 

Overwegende, dat de raad van Amsterdam 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft ver
klaard, omdat zij ongeschikt zouden zijn te1· 
bewoning wegens onvoldoende gelegenheid 
voor luchtverversch ing en brandgevaarlijken 
toestand en omdat zij niet door het aanbren
gen van verbeteringen in bewoonbaren staat 
zouden kunnen worden gebracht ; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten . die er nader op hebben gewezen. dat de 
woningen "elk bestaan uit één kl e in kamertje 
met a lcoof en een zeer kl ein keukentje . waarin 
de w.c. is aangebracht"; dat de woningen 
"alle blind zijn, zoodat de gelegenheid voor 
luchtverversching veel te wenschen laat" ; en 
dat de plafonds en de a fscheidingen a lle uit 
hout bestaan; 

Overwegende, dat volgens a rtikel 25, eerste 
1 id, van de Woningwet een woning onbewoon
baa r wordt verklaard, indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat onge chiktheid a ls bedoeld moet zijn een 
ongeschiktheid van de woning op zichzelf om, 
op welke wijze ook bewoond, tot bewoning te 
dienen; 

OYerwegende, dat bij een ingesteld onder
zoek is gebleken, dat ieder van de woningen 
bevat een woonkamer, een a lcoof met een op
pervlakte onderscheidenl ijk van ongeveer 13,80 
M2. en 8, 75 M2., voorts een keuken met een 
oppervlakte van ± 5,50 M2. met aanrecht en 
gootsteen, en een privaat met waterspoeling; 

dat in de woonkamer en de keuken van 
iedere woning ramen zij n met openingen van 
onderscheidenl ijk ± 1,20 en 0,60 M2. ; dat 
dan ook lucht voldoende kan toetreden tot de 
woningen, behalve voorzooveel betreft de a l
coven, waarin echter de gelegenheid voor 
luchtverversch ing voldoende kan worden ver
beterd door het aanbrengen van luch tkokers; 

dat de afscheidingen in het huis, met ui t
zondering van een wand van de onderste trap, 
zijn samengesteld uit regels, waarop rachels, 
die aan beide zijden zij n gedekt met riet en 
bepleiste rd, en dat brandgevaar, voorzoover 
aanwezig, kan worden opgeheven door het 
brandvrij bekleeden van de plafonds, den be
doelden trapwand en de onderzijde der trap
pen: 

Overwegende, dat de woningen, behoudens 
verbeter ing a ls vorenbedoeld , geschikt zijn 
voor de huisvesting van kleine gezinnen; 

dat de voorwaarden, die de wet stelt voor 
onbewoonbaarverklaring, mitsdien niet zijn 
vervuld en deze is uitgesproken in strijd met 
de wet; 

Gez ien artike l 168 van de Provinciale wet 
en artikel 26, zesde lid, van de Woningwet ; 

Den R aad van State gehoord , advies van 
25 October 1932, n°. 28; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat. Minister van Binnenl andsche 
Zaken, van 27 October 1932, n°. 8742 M/P .A., 
Afdeel i ng Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslu it van Gedeputeerde Sta-
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ten van Noo,-dholland d.d. 23 Maart 1932, n° . 
183, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan· a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den l sten November 1932. 

s. 521. 

WILHELMINA. 
D e M inister van S taat, 

.V inister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 18 Nove,nbe,· 1932.) 

2 Noi:ember 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van voorschriften voor de overdracht van 
toegangswegen naar spoorwegstations. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister vai, 

Waterstaat V9". 5 October 1932, La. C., Afcllb
Jing Vervoer- ..in Mijnwezen; 

Gelet op de Wel!enwet, het Wegenleg"er
besluit en artikel 70 van de Spoorwegwet"; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 
25 October 1932, no. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe; van 28 October 1932, La . A., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goed~evonden en verstaan : 
I. het KoninkliJk Besluit van 23 Maart 1876 

(Stria !.•hlad n°. 55), onverminderd artikel 55, 
tweede lid, van de Wegenwet in te t-rekken; 

Il . t en aanzien van de overdracht van toe
g-angswegen naa.r spoorwegstations het volgende 
t& bepalen. 

Art. 1. Van door het. Rijk of door eene spoor
"egontlernemiug aangelegde wegen tot toegang 
naar een spoorwegstn.tion, welke nog niet inge
volge artikel 70 der Spoorwegwet 11an de ge
meenten zijn overgedragen, wordt eene beschrij 
ving met teekcning opgemaakt waarover door 
Onzen Minister, belsst met de uit-voering 
van de Spoorwegwflt, Gedeputeerd!" Staten wor
den gehoord, die binnen acht weken na de dag
teekening van toE>zending door Onzen voor
noemden Minister, de heschr\jving met teeke
ning met hun a dvies terugzenrlen ond~r over
legging van de daaromtrent door hen ingewon
nen ambtsberichten van Burgemeester en Wet
houders der betrokken gemeenten . 

Daarbij wordt tevens ingezonden een opgaaf 
van . hetgeen naar het oordeel van Burgemeester 
en W ctbouders gernrderd wordt om de wegen in 
behoorlijken staa.t te brengen. Hieromtrent 
wordt, door Onzen voornoemden Minister beslist. 

2. Nadat de wegen naar het oordeel van 
Onzen voorncemden Minister in behoorlijken 
staat zijn gebracht, worden zij door hem vol
gens de beschrijving en de teekening, bedoeld 
in artikel 1, al dan niet gewijzigd naar a-anleiding 
van do uitgebrat'hte adviezen, overeenkomstig 
artikel 70 der Spoorwegwet aan de g,,meenten 
overgedragen. -

De overdracht wordt ter kennis van Gedepu
teerde Staten gebracht. 

3. Ligt een weg op het grondgebied van meer 
dan een gemeente, dan geschiedt de overdracht 
door Ons, overeenkomstig artikel 70, tweede 
Jid, der s1oorwegwet, nadat gehandeld is , zooals 
in artike 1 van dit besluit is bepaald. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staata
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den November 1932. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J. Re y me r . 
(Uitgeg. 18 Nov. 1932.) 

s. 522 . 

3 No,vernber 1932. BESLUIT tot gedeeltelijke 
schors ing van het besluit van den ge
meenteraad van H ulst van 7 October 1932, 
waarbij o. m. aan C. C. van Gijsel aldaar 
een ui tweg is verl eend over een strook 
gemeentegrond aan den Stationsweg al
daad. 

Gescho1'St tot 1 Juli 1933, voor zoover be
treft hetgeen daarin onà,er A, B en D is 
vermeld. 

s. 523 . 

3 November 1932. WET, houdende goedkeu
ring van het verdrag met bijhehoorende 
protocollen betreffende internationale ten
toonstellingen van 22 November 1928. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 22 November 1928 te Parijs namens 
Nederland, Albanië, Duitschland, Australië, 
Oostenrijk, B elgië, Brazilië, Canada, Colum' 
bia, Cuba, Denen,arken, de Dominicaansche 
R epubliek, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannii! 
en No(J1·d- l e1·land, Griekenland, Guatemala, 
Haïti, H ongarije, I talië, Japan, Maro kko , 
P eru, P olen, P ortugal , Roemenië,' het Ko
ninkrijk de,· Serven, K roaten en Slovenen, 
Z weden, Z witserland, Tunis en de Unie der 
Socialistische Sovjet-Republieken onderteekend 
verdrag, met bijbehoorende protocollen, be
tre ffende internationale tentoonstellingen, al
vorens te worden bekrachtigd, ingevolge ar
t ikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E eulg artikel. 

Wordt goedgekeurd voor het Rijk in Europa 
het nevens deze wet in afdruk gevoegde op 22 
Nov. 1928 te Parijs namens Nederland, Albanië, 
Duitschland, A ust,·alië, Oostenrijk, B elgië, 
B ,·azilië, Canada, Columbia, Cuba, Denemar
ken, de Dominicaansche R epubliek, Spanje, 
F1·ankrijk, G,·oot-Britannië en Noord-Ierland, 
Griekenland, Guatemala, Haïti, Hongarije, 
I talië, Japan ,Marokko, P eru, Polen, Po,·tu
gal, R oemenië, het K oninkrij k der Serven, 
Kroaten en Slovenen, Z weden, Zwitserland, 
Tunis en de Unie de,· Socialistische Sovjet
R epublieken onderteekend verdrag, met bij
behoorende protocollen, betreffende interna
t ionale tentoonste lli ngen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize H et Loo, den 3den 

November 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s• v a n B I o k I a n d. 

De Ministc1' van Econo11iische Zaken en Arbeid, 
T. J . V e r schuur. 

De M iniste,· van Fi nanciën, De Geer. 
(Ui tgeg. 25 November 1932.) 
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CONVENTION 
conceruaut les exposltlons Internationales, 

P arls, 22 novembre 1928. 

L es soussignés, pl énipotenti a ires des Gou
vernementa ei-après énumérés, s'étant réunis 
en conférence à P aris, du 12 au 22 novembre 
1928, sont convenus, d'un commun accord et 
sous rése rve de ratification, des d isposit ions 
sui vantes: 

TITRE PREMIER 

Définitions . 

Art icle p rem ier. Les d ispos it ions de la pré
sente Convent ion ne s'appliquent qu'aux ex
pos it ions internationales offi cielles ou officiel-
1 ement reconnues. 

E st considérée comme exposit ion interna
t ionale offi ciell e ou offi ciellement reconnue 
tou te man ifestation, quell e que soit sa dé
nom i nation à laquelle des pays étrangers sont 
inv ités par la vo ie di plomatique, - qu i a, en 
généra l, un caractère non périodique, dont Ie 
but principal est de faire apparaître les pro
grès accompl is pa r Je d ifférents pays dans 
une ou plusieurs branches de la production, et 
da ns laquelle il n 'est fa it, en principe, aucune 
diflérence entre acheteurs ou visiteurs pour 
l 'entrée dans locaux de l 'exposit ion. 

N e sont pas soum ises aux d ispositions de 
ladi te Convent ion : 

1 °. L es expos itions d'une durée de moins 
de tro is sema ines; 

2°. L es expos it ions scientifiques organisées 
à ]'occasion de congrès internationaux, à con
di t ion que leur du rée ne dépasse pas celle 
prévue a u n°. 1 ; 

3° . Les exposit ions des beaux-arts; 
4° . Les expos it ions organisées par un seul 

pays dans un autre pays, sur l 'invitation de 
ce lu i-ci. 

Les pays cont ractants sont d' accord pou.r 
refuse r aux exposit ions internationales qui, 
tombant sous l 'appl ication de la présente Con
vent ion, ne rempli raient pas les obli gations 
qui y sont prévues, Ie patronage et les sub
ventions de l 'Etat, a insi que les autres avan
tages prévus aux ti tres 111, I V en V e i-après. 

A rt. 2. Une exposit ion est générale lors
qu'elle com prend les produits de l 'activité hu
mai ne a ppartenant à p lusieurs branches de la 
production ou qu'elle est organisée en vue de 
fai re ressorti r l 'ensem ble des p rogrès réalisés 
dans un domaine déterminé, tel que l 'hygiène, 
les arts a ppliqués, Ie confort moderne, Ie dé
ve loppement colonial, etc. 

Ell e est spécia le quand elle n'intéresse 
qu'u11e seule science appliquée (éleotricité, op
tique, chimie, etc.), une seul e technique (tex
til e, fonderie, arts graphiques, etc. ), une seule 
matière première (cui rs et peaux, soie, n ickel , 
etc. ), un seul besoin élémentaire (chauffage, 
a l imentation, transport, etc.) . 

Il sera établi par les soi11s du Bureau in
te rnational prévu à l 'article 10, une class ifi 
cation des expos it ions qu i servira de base pour 
déterminer les profess ion. et les objets pou
vant prendre place dans une exposit ion spé
cia le en vertu de l' a linéa précédent. Cet te 
1 iste pourra être rev isée tous les ans. 

Art. 3. L a durée des expos itions interna-

t ionales ne doit pas dépasser six mois: néan
moins Ie Bureau international peut autoriser 
une expos it ion générale pour une durée upé
rieure, l aquelle ne saura i t , en aucun cas, dé
passer douze mois. 

Tl'l'R E II. 

F1·équence des expositions . 

Art. 4. La fréquence des expos it ions iuter
nationa les visées par la présente Com·ention 
est 1·églementée selon les principes suivants: 

Les expos it ions générales sont rangées en 
deux catégories: 

P remière catégorie: les expos it ions généra les 
qui entraînent pour les pays invités l 'obliga
tion de construire des pavillons nationaux; 

Deuxième catégorie: les expos it ions géné
rales qui n'entraînent pas pour les pays inv ités 
l 'obligation précitée. 

Dans un même pays, il ne peu t être orga
nisé, au cours d'une période de qu inze années, 
plus cl'une expos ition générale de première 
catégorie; un intervalle de di x années doit 
séparer deux expositions généra les de toute 
catégor ie. 

Aucun pays contractant ne peut organ iser 
de partic ipation à une expos it ion générale de 
première catégorie que dans Ie cas ou cette 
exposition suivrait d'au moins s ix a nnées l 'ex
position générale de p remière catégor ie précé
clente. Il ne peut organ iser de participation à 
une exposition générale de deux ième catégor ie 
que s i celle-ci est séparée de l'exposition gé
nérale qui l'à précédée par un intervalle de 
deux ans. Cet intervalle est porté à quatre ans 
lorsqu' il s'agit cl'exposit ions de même natu re. 

Les délai prévus au par agraphe précéclent 
sont appliqués sans qu' il y a it lieu de fa ire 
de clistinction entre les expos it ions organ isées 
par un pays ad hérent ou non à la Convention. 

Des expositions spéciales de même nature 
ne peuvent se tenir en même tem ps su1· les 
terr itoires des pays contractants. U n délai de · 
cinq ans et obligatoire pour qu'elles puissent 
se renouveler dans un même pays. Toutefois, 
Ie Bureau internationa l peut rédui re excep
t ionnell ement ce dernier déla i jusqu'à un m i
n imum de troi années, lorsqu'i l e time 
que ce déla i est justifié par l 'évolut ion rap ide 
de telle ou telle branche de la p roduction. L a 
même réduction de délai peu t être accorclée 
aux expos itions qui se tiennent dé jà tradi t ion
nellement clans certains pays à un intervalle 
inférieur à cinq années. 

Des expositions spéciales de nature cliffé
rente ne peuvent avo ir lieu cl ans un même 
pays à moins de trois mois d ' in tervalle. 

Les déla is mentionnés dans Ie présent ar
ticle oot pour point de clépar t la date d'ouver
ture de l 'exposition. 

A rt. 5. Le pays contractant sur Ie terri
toire duquel est organisée une exposit ion con
forme aux di sposit ions de la présente Conven
tion do it, sous réserve de l'Ar ticle 8 ci-aprè , 
aclresser par la voie d iplomatique une inv ita
t ion aux pays étrangers: 

Trois ans à !'avance quand il s'agit d'ex
positions généra les de la prem ière catégor ie; 

Deux aus ,\ ! 'avance pour les expositions 
générales de la cleuxième catégorie; 
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Un an à !'avance pour les expositions spe
ciales. 

Aucun Gouvernement ne peut organiser ou 
patronner une participation à une expos ition 
internationale si l'invitation ci-dessus n'a pas 
été adressée. 

Art. 6. Lorsque plusieurs pays seront en 
concurrence entre eux pour l 'organisation 
d'une exposition internationale, ils procéde
ront à un éch ange de vues afin de déterm iner 
le pays qui obtiendra le privilège de l'organi
sation. 

Au cas ou l' accord ne pourrait intervenir, 
ils demanderont !'arbitrage du Bureau inter
national , qui t iendra compte des considéra
tions invoquées et notamment des raisons spé
ciales de nature historique ou morale, de la 
période écoul ée depu is la dernière exposition 
et du nombre de manifestations déjà organi
sées par I es pays concurrents. 

Art. 7. Lorsqu'une exposition répondant 
aux caractéri stiques des manifestations défi
nies par l'article l er est organisée dans un 
pays non adhérent à la présente Convention, 
les pays contractants, avant d'accepter l'invi
tation à cette exposition , demanderont !'avis 
du Bureau international. 

lis ne donneront pas leur adhés ion à l'ex
pos it ion projetée si elle ne présente pas les 
mêmes garanties que celles exigées par la 
présente Convention ou tout au moins des ga
ranties suffisantes. En cas de simultané ité de 
date entre une exposition organisée par un 
pays contractant et celle organisée par un 
pays non contractant, les autres pays contrac
tants douneront de préférence, à moins de 
circonstances exceptionnelles, leur adhés ion à 
la premiè re. 

Art. 8. Les pays qui veulent organiser une 
exposition visée par la présente Convention 
doivent adresser au Bureau international , six 
mois au moius avant les dél a is d' invitation 
fixés à l 'article 5, une · demande tendant à 
obtenir l'enregistrement de cette exposition. 
Cette demande comportera l ' indication du 
titre de l'exposition et de sa durée; el le sera 
accompagnée de la classification, du règle
ment général, du règlement du jury et de tous 
les documents indiquant les mesul'es envisa
gées pour assurer Ia sécurité des personnes et 
des constructions, l a protect(on de la propriété 
industrielle et artistique et pour satisfaire aux 
obligat ions prévues aux titres IV et V. Le 
Bureau n'accorde l' enregistrement que si l'ex
position remplit les conditions de la présente 
Convention. 

Aucum pays contractant n'acceptera l'invi
tation de participer à une exposition visée par 
la présente Convention si cette invitation rle 
fait pas mention que l' enregistrement a été 
a.ccordé. 

Toutefois les pays contractants qui ont reçu 
cette invitation restent entièrement libres de 
ne pas participer à une exposition organisée 
en conformité des stipulations de la présente 
Convention. 

Art. 9. Quand un pays aura renoncé à or
ganiser une expos ition qu'il avait projetée et 
qui avait obtenu l'enregistrement, Ie Bureau 
internationa l décidera de la date à laquelle il 
pourra être admis à concourir à nouveau avec 

les a\1tres pays pour l'organisation d'une autre 
exposi tion . 

TITRE III. 

Bw·eau international des Expositions. 

Art. 10. Il est institué un Bureau interna
t ional des Expositions chargé de veiller à 
l'application de la Convention. Ce Bureau 
comprend un Conseil d'administration assisté 
d'une Commission de classification, et un Di
recteur <lont la nomination et les attributions 
sont fixées par Ie règlement prévu à l'article 
suivant. 

La prem ière réunion du Conseil d'admini 
stration du Bureau internat ional sera convo
quée à Paris par le Gouvernement de la R é
publique française dans l'année qui su ivra la 
mise en vigueur de la Convention. Au cours 
de cette réunion Ie Conseil fixera Ie siège du 
Bureau international et é lira Ie Directeur. 

Art. ll. Le Conseil d'administration est 
composé de membres désignés par les pays 
contractants à raison de un à trois par pays. 
Il est autorisé à s'adjoindre, à titre consulta
tif, deux ou trois membres de la Chambre de 
commerce internationale désignés par cette 
chambre. 

Le Conseil statue sur toutes les questions 
pour lesquelles la présente Convention lui at
tribue compétence; il discute et adopte les 
règlements relatifs à l'organisation et au fonc
t ionnement intérieur du Bureau interna tional. 
Il a rrête Ie budget des recettes et des dépen
ses, controle et approuve les comptes. 

Art. 12. Tout pays, que! que soit Ie nom
bre de ses délégués, dispose d'une voix au sein 
du Conseil. Tou t pays peut confier sa repré
sentation à la délégation d'un autre pays qui , 
dans ce cas, dispose d'un nombre de voix égal 
au nombre des pays qu'il représente. Un quo
mm des deux t iers des pays représentés au 
Conse il est requis pour la validité des délibé
rations. 

Les votes ont lieu à la majorité absolue, 
sauf da ns les cas suivants: 

1 ° Etablissement du règlement ; 
2° Augmentation du budget; 
3° R ejet d'une requête présentée par un 

pays contractant ou admission d'une requête 
lorsque plusieurs pays sont en concurrence; 

4° Autórisation d'une exposition générale 
pour une durée supérieure à six mois. 

Dans ces quatre cas, une majori té des deux 
tiers des pays représentés a u Bureau interna
t ional est requise. 

Art. 13 . La Commission de classification 
est composée des représentants de douze pays 
contractants, nommés par leur Gouvernement. 

Ces pays sont désignés pour moitié par Ie 
Bureau international; l'autre moitié fait l'ob
jet d'un roulement dans les conditions déter
minées par Ie règlement du Bureau. 

La Commission peut s'adjoindre, à titre con
sultatif, un ou deux membres de la Chambre 
de Commerce internat ionale désignés par cette 
Chambre. 

Cette Commission soumet à l'approbation du 
Conseil d'administration la classification pré
vue à l'article 2 et les modifications. qui pour
rnient y être apportées. Pour l'application des 
délais prévus à l'article 4, elle donne son avis 
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sm· la question de savoir si une expositioh sou
mise à l 'enregistrement est spéciale ou gé
nérale et, si, malgré son titre et sa classifica
tion, e ll e n'est pas de même nature qu'une ex
position précédente ou qu'une exposition spé
ciale qui s'organise à la même date. 

Art. 14. Le budget de Bureau est provi
soirement fixé à 4000 livres sterling. Les dé
penses du Bureau sont supportées par les pays 
contractants <lont Ie~ parts contributives sont 
déterminées de la manière suivante: la part 
des pays membres de la Société des Nations 
est d6term inée en proportion de la contribu
t ion que ces pays versent à la Société des 
Nations, Sauf le cas d'augmentation du bud
get ci-dessus fixé, la part des pays les plus 
imposés ne peut dépasser 500 1 ivres ster! ing. 
Les pays qu i ne sont pas membres de la So
ciété des N ations désignent, en tenant compte 
de leur développement économique, un pays 
membre de la Société des Nations, et leur 
part est égale à cell e qui e t versée par le 
pays ains i désigné. 

Le Conseil d'administration peut en outre 
autoriser Ia perception de toutes au tres re
cettes en rémunération des services rendus aux 
groupements ou aux particul iers. 

TITRE IV. 

Obligation du pays qui invite et des 
pays participants. 

Art. 15. Le Gouvernement qui invite à une 
expos ition internationale doit nommer un Com
missai re du Gouvernement ou un Délégué 
chargé de Ie représenter et de garantir l'exé
cut ion des engagements pris vis-à-vis de par
ticipants étrangers. Le Commissaire ou Ie 
Délégué doit en outre prnndre toutes mesures 
utiles pour la sauvegarde matérielle des ob
jets exposés. 

Art. 16. Les Gouvernements des pays par
ticipants doivent nommer des Commissaires 
ou Délégués pour les représenter et veil Ier au 
respect des règlements édicté à !'occasion de 
la manifestation. 

Les Commissaires ou Délégués sont seuls 
chargés de régler l'attribution ou la répar
tition des emplacéments entre les exposants 
dans les pavi ll ons de leur pays e.t dans les 
sections nationa les. 

Art. 17. Dans une exposition générale, il 
ne peut être perçu par l'Administration 
aucune taxe pour les emplacements couverts 
et découverts prévus au program.me de l'Ex
position et attribués à chaque pays participant. 

Art. 18. Dans toute exposition visée par la 
présente Convention, les objets étrangers pas
sibles de dro its de douane et taxes sont admis 
en franch ise temporaire à condition d'être 
réexportés. Un certificat de l'expéditeur ac
compagnant les marchandises atteste Ie nom
bre et la nature, les marques et numéros des 
colis ainsi que la dénomination commerciale 
des produits, leurs poids, origine et valeur. 
Les objets sont dédouanés dans les locaux de 
l' Exposition sans être soumis à un examen 
douanier à la frontière. Les dispositions précé
dentes sont applicables sous réserve des règle
ments douan iers du pays organisateur de 1 'Ex
posit ion. 

Lorsque d'après la législation nationale du 
pays qui invite, un cautionnement est néces
saire pour l'obtention de la franchise tempo
rai r-e prévue au paragraphe précédent, Ie cau
tionnement donné par Ie Commissaire de cha
que pays participant au nom de ses expo
sants sera considéré comme une garantie suf
fisante pour Ie payement des droits de douane 
et des autres droits et taxes frappant les ob
jets exposés qui ne eraient pa réexportés 
après la clöture de l'Exposition dans les dé
lai fixés. 

Sont exclus du bénéfice de la franch ise tem
poraire de droits les stocks de marchandises 
qui ne constituent pas des échantillons propre
ment dits et qui sont importés dans Ie seul 
but d'être mis en vente au cours de l'Expo
sition. 

En cas de destruction totale ou partielle des 
objets exposés, ]'exposant bénéficie de la 
franchise: 

1°. S'il justifie que les quantités non re
présentées ou que les objets détériorés ont été 
utilisés pour les services de l'Exposition ou 
ne peuverit plus être vendus en ra ison de leur 
nature périssable; 

et Z0
• si Ie tarif douanier ne frappe d'au

cune taxe ou droit d'entrêe les objets dété
riorés ou inutil isables . 

Ce bénéfice ne sera pas accordé lorsque les 
objets auront été livrés à la consommation à 
laquelle ils sont normalement destinés. 

Les justifications prévues à l'alinéa 4 sont 
présentées par Ie Comm i saire ou Ie Délégué 
du pays auquel ressortit !'expo ant; la dé
cision appartient à ]' Administration du pays 
ou l 'exposition a I ieu. 

Doivent être considérés comme objets desti
nés à l'exposition pour application des dispo
sitions qui précédent: 

1 °. Les matériaux de construction, même 
s'ils sont importés à l'état de matière pre
mière destinée à être· travaillée après l'arrivée 
dans Ie pays ou l'exposition a lieu; 

Z0
• Les outils, Ie matériel de transport pour 

les travaux de l'exposition; 
3°. Les objets servant à la décoration in

té rieure et extérieure de locaux, stands, éta
lages des exposants; 

4°. Les objets servant à la décoration et 
à !'ameublement des locaux affectés aux com
missaires ou délégués des pays part icipants, 
a insi que les articles de bureau destinés à leur 
usage; 

5°. Les objets et produits employés aux 
in tallations et au fonctionnement des machi
nes ou appareils exposés; 

6°. Les échantillons nécessaires aux j urys 
pour l'appréciation et Ie jugement des objets 
exposés , sous réserve de la production d'une 
attestation du Commissaire de la section men
tionnant la nature et la quantité des objets 
conson11nés . 

En outre, sont exonérés de droits: 
1 °. Les catalogues, brochures et affiches 

officiels, illustrés ou non, publiés par les pays 
participant à l 'Exposition; 

2°. Les catalogues, brochures, affiches et 
toute autres publications, illustl'és ou non, 
distribués gratuitement par les exposants des 
objets étrangers dans ]'enceinte de l'exposi-
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tion et seul ement pendant sa dw·ée. 
Les dispositions du présent article ne s'ap

pliquent pas aux objets qui , par suite, de la 
législation du pays organisateur, font partie 
d'un monopole d'Etat ou <lont la vente est 
défendue ou réglementée par I icence, sauf sous 
des conditions prescrites par Ie Gouvernement 
de ce pays. Toutefois l'exposition de ces pro
duits reste autorisée, sous résel've des mesures 
de controle en vue <l'en inte,·dire la vente. 

Art. 19. Le règlement de toute Exposition 
internationale doit comporter une clause qui 
donne à !'exposant Ie droit de retirer sa décla
ration de partic ipation, dans Ie cas ou une 
aggravation des droits applicables aux pro
duits de eet exposant interviendrait après l'ac
ceptation de participer à l'Exposition. 

Art. 20. A !'issue de l 'exposition, !'expo
sant peut, si toutefois la législation du pays 
oü a lieu l' expos ition ne s'y oppose pas, vendre 
et I ivrer les échantillons exposés. Dans ce cas, 
il n'est pas assu jetti à d'autres t.ixes que cel
les qu'il aurait à acquitter dans Ie cas d'im
portation directe. 

Art. 21. Dans une exposition internationale, 
il ne peut être fait usage, pour dés igner un 
groupe ou un établissement, d'une appellation 
géographique se rapportant à un pays partici
pant qu'avec l'autorisation du Commissaire ou 
délégué de ce pays. 

En cas de non-partic ipation de pays con
tractants, de telles interdictions sont pronon
cées par l 'Admin istration de l'Exposition sm· 
la demande des Gouvernements intéressés. 

Art. 22. Dans une exposition, ne sont con
sidérées comme nationales et, en conséquence, 
ne peuvent être dés ignées sous cette dénomi
na tion que les sections constituées sous l'au
torité d'un Commissaire ou d'un Délégué 
nommé conformément aux articles 15 et 16 
par Ie Gouvernement du pays organisateur ou 
participant. 

Art. 23. La section nationale d'un pays ne 
peut comprendre que les ob jets appartenant à 
ce pays. 

Toutefois, peut y figurer , avec l'autorisation 
du Commissaire ou du Délégué du pays inté
ressé, un objet appartenant à un autre pays, à 
condition qu'il ne serve qu'à compléter l'in
stallation, qu'il soit sans influence sur l'attri
bution de la récompense à l ' objet princ ipal et, 
qu 'à ce titre, il ne bénéficie lui-même d'aucune 
récom pense. 

Sont considérés comme appartenant à !'in
dustr ie et à l'agriculture d'ui:i pays , les objets 
qui ont été extraits de son sol , récoltés ou fa
briqués sur son tenito ire . 

Art . 24. A moins de dispositions contraires 
clans la législation du pays organisateur, il 
ne doit en principe ètrn concédé, dans une 
exposition, aucuu monopole de quelque nature 
qu'il soit. Toutefois, l'Administration de l'ex
position pourra, si elle Ie juge inclispensable, 
accorcler les monopoles suivants: élairage, 
chauffage, dédouanement, manutention et pu
bl icité à l'intérieur de l 'exposition. Dans ce 
cas, elle aura à remplir les conditions sui
vantes : 

1 °. Indiquer l'existence de ce ou ces mo
nopoles dans Ie règlement de l 'exposition et 

dans Ie bulletin d'adhésion à faire signer par 
les exposants ; 

2°. Assurer l'usagé des services monopoli
sés aux conditions habituellement appliquées 
dans Ie pays; 

3°. N e limiter en aucun cas les pouvoirs 
des Commissaires dans leurs sections respec
t ives. 

L e Commissaire du pays organisateur pren
dra toute mesure pour que les tarifs de main
d'•amvre demandés aux pays participants ne 
soient pas plus élevés que ceux demandés à 
l 'Administration du pays organisateur. 

Art. 25 . Chaque pays ou a lieu une exposi
tion internationale offrira ses bons offices 
pour obtenir de ses administrations, compag
nies et ent reprises de chemins de fer, de na
v igation ou d'aviation, des facilités de trans
port, au profit des objets destinés à cette ex
position. 

Art. 26 . Chaque pays usera de tous les 
moyens qui, d'après sa législation, lui paraî
tront les plus opportuns, pour agir contre les 
promoteurs d'expositions fictives ou d'exposi
tions auxquelles les participants sont fraudu
leusement attirés par des promesses , annonces 
ou réc l arn es mensongères. 

TITRE V. 

R écompenses. 

Art. 27. Le règlement général de l'exposi
tion devra indiquer si, indépendamment des 
brevets de participation qui peuvent toujours 
être accordés , des récompenses seront ou non 
décernées aux exposants. Dans Ie cas ou des 
récompenses seraient prévues, leur attr ibution 
peut être limitée à certa ines classes. 

Avant !'ouverture de l'exposition, les ex
posants qui y prennent part soit dans les sec
tions, soit dans leur pavillon national et qui 
voudraient rester en dehors de l'attribution des 
récompenses en feront la déclaration à l 'acl
ministration de l'exposition, par l'entremise 
de Jeurs Commissaires ou Délégués. 

Les membres du jury restent obligatoirement 
en dehors de l'attribution des récompenses. 

Art. 28. La participation à une exposition 
est libre ou soumise à une admission préalable. 

L a participation est libre , lorsque tous les 
objets peuvent être admis à l'exposition sous 
la réserve que !'exposant ait souscrit en temps 
voulu Ie bulletin d'adhésion et 1·empli les con
ditions générales établies pour cette adhésion. 

L a participation est soumise à une admis
sion préalable, lorsque Ie règlement général 
édicte que les objets appelés à figurer dans 
l'exposition doivent satisfaire à certaines con
ditions spéciales, telles que la bonne fabri
cation ou l'originalité. 

Dans ce cas, Ie règlement fera connaître les 
procédés que Ie pays organisateur aura adop
tés pour effectuer l'admission des objets dans 
sa section nationale afin de permettre aux 
pays invités de s'y référer, chaque pays gar
dant la faculté d' appliquer ces procédés selon 
son appréciation. 

Art. 29. L'appréciation et Ie jugement des 
objets exposés sont confiés à un jury inter
national , constitué en conformité des règles 
suivantes: 
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1 °. Chaque pays est représenté dans Ie 
jury en proportion de la part qu'il prend à 
l'exposition, en tenant surtout compte du 
nombre des exposants, non compris les collo
borateurs et cooperateurs, et de l a superficie 
qu'ils occupent. 

Chaque pays a droit à un juré au moins 
dans toute classe ou ses produits ont exposés, 
sauf dans Ie cas ou l'Administration de l'ex
position et Ie Commissaire ou Délégué du 
pays intéressó sont d'accord pour reoonnaître 
que cette représentation n'est pas justifiée par 
l'importanoe de sa participation clans cette 
classe. 

Aucun pu.ys ne peut avoir plus de sept jurés 
dans une même classe; toutefois oette limita
tion n'est pas applicable aux ola ses de l'ali
mentation liquide et solide; 

2°. Les fonctions de juré doivent être attri
buée à des personnes possédant Ie connais
sanoes teohniques nécessaires ; 

3°. Les jurés ne peuvent être investis de 
leurs fonotions qu'aveo l'agrément de leur 
gouvernement; 

4°. Le jury comporte trois clegrés de ju
ridiction ou instances. 

Art. 30. Les récompense se clivisent en 
e i nq catégor ies: 

1 °. Grands prix; 
2°. Diplómes d'honneur; 
3° . Médailles d'or; 
4°. Médailles d'argent; 
5°. Médailles de bronze. 
En outre, il peut être attribué, sur la pro

position des exposants récompensés ou mem
bres du jury, des diplómes à leurs collabora
teurs nu coopérateurs. 

La qualité de memb1·e du jury peut être 
mentionnée par Ie titulaire de cette fonction 
dans tous les cas ou les exposants sont auto
risés à rappeler leurs récompenses. 

La qual ification de " hors concours" est dé
sonnais i nterdite tant pour les mem bres du 
j u1-y que pour les exposants qui ont demandé 
à rester en dehors de l'attribution des récom
penses. 

Art. 31. Le palmarès de l'Exposition sera 
enregistré au Bureau international. Les lau
réats ne pourront se prévaloir des récompenses 
accordées qu'à la condition de mentionner, 
après la récompense, Ie titre exact de l'expo
sition. lis seront autorisés à ajouter à cette 
mention Ie monogramme du Bureau interna
tional. L e Bureau international des Exposi
tions fera connaître au Bureau international 
de la Propriété industriell e à Berne, les ex
positions enregistrées et lui fera parvenir les 
palmarès. 

Art. 32. Il sera établ i, par les soins du 
Bureau international , des règlements type 
fixant les conditions générales de composition 
et de fonctionnement des jurys et déterminant 
Ie mode d'attribution des récompenses. L'adop
tion en sera recommandée aux pays organisa
teurs. 

TITRE VI. 

Dispositions finales. 

A1·t. 33. La présente Convention sera ra
tifiée. 

a. Chaque Gouvernement, dès qu'il sera 

prêt a u dépót des ratification , en informera 
le Gouvernement français. Dès que sept Gou
vernements se seront déclarés prêts à effectuer 
ce dépót, il y sera procédé au cours du moi 
qui suivra la réception de la dernière dé
claration par Ie Gouvernement français et au 
jour fixó par ]edit Gouvemement. 

b. L es ratifications seront déposées dans les 
archives du Gouvernement français. 

c. L e dépót des ratifications sera constaté 
par un procès-verbal signé par les représen
tants des pays qui y prennent part et par Ie 
Ministre des Affa ires etrangères de la R épu
hl ique française. 

cl. Les Gouvernements des pays signataires 
qui n'auront pa été en mesure de déposer 
!'instrument de ratification dans les conditions 
prescrites au paragraphe a du présent article 
pourront Je faire ultérieurement au moyen 
d'une notification écr ite adressée au Gouver
nement de la République française et accom
pagnée de !'instrument des ratifications. 

e. Copie certif iée conforme du procès-verbal 
relatif au premier dépót de ratification et des 
notifications mentionnée à l'alinéa précédent 
sera immédiatement, par les soins du Gouver
nement français et par la voie diplomat ique, 
remise aux Gouvernements qui ont signé la 
présente Convention ou y ont adhéré. Dans Je 
cas visé par l'alinéa précédent, Ie Gouverne
ment français fera connaître en même temps 
la date à laquelle il aura reçu la notification. 

Art. 34. a. La présente Convention ne 
s'appl ique de plein droit qu'aux territoires 
métropol itains de pays contraotants; 

b. Si un pays en désire la mise en Yigueur 
dans se colonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer et terr itoires sous suzeraineté ou 
sous mandat, 'son i ntention sera mentionnée 
dans l'insfrument même de ratification ou 
sera l'objet d'une noti fication adressée par 
éc rit au Gouvernement français, laquelle sera 
déposée dans les archives de ce Gouvernement. 

Si ce procédé est choisi, Ie Gouvernement 
f rançais transmettra a ux Gouvernements des 
pays signataires et adhérents, copie certifiée 
conforme de la notification, en indiquant la 
date à laquelle elle a été reçue; 

c. Les exposit ions qui ne comprennent que 
les produits de la métropole et des colonies, 
protectorats, territoires d'outre-mer et terri
toires sous suzeraineté ou sous mandat, sont 
considérées comme expositions nationales, et 
par suite non vi ées par la présente Conven
tion, sans qu'il y ait lieu de rechercher si eet
te Convention a été étendue à ces territoires. 

Art. 35. a. Après l'entrée en vigueur de 
la présente convention tout pays non signa
tai re pourra y adhérer à toute époque. 

b. A eet effet, il notifiera, par écrit et par 
la voie diplomatique, au Gouvernement fran
çais, son adhésion, qui sera déposée dans les 
archives de ce Gouvernement. 

c. Le Gouvernement français transmettra 
immédiatement aux Gouvernements des pays 
signataires et adhérents copie oertifiée con
forme de la notification, en incliquant la date 
à laquelle elle a été reçue. 

Art. 36. La présente Convention produira 
effet, pour les pays contractants qui auront 
participé au premier dépót des ratifications, 
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un mois après la date du procè -verbal. Pour 
les pays qui la ratifieront ultérieurement ou 
qui y adhéreront ainsi que pour les colonies, 
prntectorats, territoires d'outre-mer et teni
toi res sous suzerai neté ou sous mandat non 
mentionnés dans les instruments de ratifica
tion, la Convention prnduira effet un mois 
après la date de réception des notifications 
prévues aux articles 33, al inéa d; 34, a l inóa 
b: 35, a1inéa b. 

Art. 37. Les pays contractants ne peuvent 
pas dénoncer la pr' sen te Convention avant un 
délai de cinq ans à compter de son entrée en 
vig11eur. 

La dénonciation pourra alors être effectuée 
à toute époque par une notification adressée 
au Gouvernement de la République françai e. 
Elle produira es effet un an après la date 
de réception de cette notification. Copie cer
t ifi é-e conforme de la notification, avec indi
cation de la date à laquelle elle a été reçue, 
sera immédiatement transmise par Ie Gouver
nement de la République frança ise aux Gou
vernements des pays signatai res et adhérents. 

Les dispositions du pré ent article s' appl i
quent également aux colonies, protectorats, 
terito ires d'outre-mer, tenitoires sous suze
raineté ou sou n1andat. 

Art. 38 . Si, par suite de dénonciations, Ie 
nombre des pays contractants éta it réduit à 
moins de sept, Ie Gouvernement de la Répu
bl ique française convoquerait auss it.öt une Con
férence international e pour convenir de toute 
mesu1·es à prendre. 

Art. 39. Le Gouvernement de la Républi 
que française communiquera également au ' 
Bureau international , copie de toutes ratifica
tions, adhés ions et dénonciations. 

Art. 40. La présente Convention pourra 
être signée à Paris ju qu'au 30 avril 1929. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ei-après 
clésignés ont signé la présente Convention. 

Fait à Paris, Ie vingt-deux r ovembre mil 
neuf cent vingt-huit, en un seul exemplaire 
qui 1·estera déposé dans Ie archives du Gou
vernement de la R épublique françai e et dont 
des copie certifiées conformes seront remi es 
par la voie diplomatique à tous gouverne
ments des pays représentés à Ia Conférence de 
Paris. 

P ou,· l' Albanie : 
P our l' Alle1nagne : 

Pow· l' Australie : 
f' our l' A utriche: 
Pour la B elgique : 
f' our Le Brésil : 
P our le Canada : 
Pour la Colombie : 
Pow· Cuba: 
Pnw· lc Dane111ark: 
Pow· la R épublique 

Pour l ' Espagne: 

Dr. Stavrn tavri. 
Dr. P eter Mathies. 
Emil Wiehl. 
Dr. Hai111s H ei man. 
F. C. Faraker. 
Grunberger. 
E. de Gaiffier. 
F. Guimaraes. 
Philippe Roy. 
José de la Vega. 
Hernandez Portela. 
H. A. Bernhoft. 

Do1ninicaine: 
Dr. T. Franco Franco. 
Carlos de Goyoneche. 

Pom· la France: P. Chap al. 
Charmeil. 
R. Coulondre. 
J. Lesoufache. 
G. Roger Sandoz. 
Baron Thénard. 

P ow· la G,·ande-Bretagne 
et l ' frl ande du Nord : 

Pour la Grèce: 

E. CL'owe. 
J . R. Cahill. 
R. W. . Cole. 
N. Politis. 

Pour le Guatémala: José Mato . 
Pour Haïti: emours. 
Pour la Hongrie : Frédéric Villani. 
Pour l' !talie: Giovanni Bell i. 
Pour le Japon: H. Kawai. 
Pow·le Maro c : J . Nacivet. 
Pour l es Pays-Bas: E. H. Krelage. 
Pom· le Pérou: M. H . Cornejo. 
Pour la Pologne: 
Pow· le Portugal: 

Othon Weclawowicz. 
A. da Gama Ochoa. 

Pour la Rou1nanie: Const. Diamandy. 
P oitr le Royaurne des Serbes, 

C,·oates et Slo ,vènes : 
Milivoj Pilya. 

Pour lei Suède: 
Sous réserve de ratification par sa Majesté 

Ie Roi ,wee approbation du Riksclag. 
Albert Ehrensvard. 
Joseph Sachs. 

. Berjius. 
Pour la Suisse : Dunant. 

Dr. M. G. Liénert. 
Gustav Brandt. 

Pow· la Tunisie : H. Geoffroy-Saint-
Hilaire. 

Pow· l' Union des R épubliques 
Soviétistes socialistes : 

. Toumanoff. 
G. Lachkevitch. 
M. Rafaloff. 

PROTOCOLE. 

Les Plénipotentiaires soussignés, réunis à la 
date de ce jour, ont émis les vreux suivants, 
qu'ils croient devoir spécialement recomman
der à leurs Gouvernements respectifs: 

ler Vreu. La Conférence a été appelée à 
constater la difficulté de différencier nette
ment les Expositions et les Foires. Elle estime 
que l'application rle la présente Convention 
ne donnera pleine satisfaction que lorsque 
toutes les manifestations de présentation de 
modèles et d'échantillons, de quelque nature 
qu'elles soient, seront réglementées. 

La Conférence émet Ie vreu que la question 
de la réglementation des Foires et autres ma
nifestations non visée par la Convention soit 
étudiée dans les dix-huit mois qui suivront la 
signature de la présente Convention par une 
C()nférence qui établ irait une Convention 
réglementant ces diverses manifestations. 

La Conférence émet Ie vreu qu'une Commis
sion composée des représentants des pays dont 
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les délégués ont été appelés à présider les 
Commissions et Sous-Commis ions de Ja p1·é
sente Conférence, à savoir: France, Alle
magne, Grande-Bretagne et Irlande du Nord. 
!talie, Belgique , Brésil, Espagne, Japon, 
Pays-Bas, Suède et Suisse, et à laquelle la 
Chambre de Commerce internationale sera 
associée, soit convoquée, par les soins du 
Gouvernement français, pour préparer un pro
iet de Convention à soumettre à la Conférence 
pro jetée. 

Cette Commission, après avoir nommé son 
Président, consultera Jes grands organismes 
óconomiques des différents pays et Je orga
nisations de Foires et fern un rapport destiné 
à appuyer Je texte qu'elle présentera à l'ap
probation de Ja futura Conférence. 

En raison de la connexité ex istant entre Jes 
Expositions et les Foires, cette Commission 
aura compétence pour étudier Je moyens 
d'application de Ja Convention concernant les 
Expositions, et préparer un projet de règle
ment du Bureau international à soumettre au 
Conse il d'administration de cette institution. 

2e Vceu. La Conférence émet Je vceu qu'il 
ne soit réclamé à !'exposant, en raison de 
l'activité commerciale qu'il déploie dans son 
stand, aucune imposition de caractère fiscal , 
à condition toutefois que eet exposant ne 
fasse pas d'opérations de vente à emporter, 
mais qu'il se borne seulement à prendre des 
commandes. 

3e V<eu. La conférence émet Ie vceu que 
les droits de douane ne soient pas élevés sur 
les articles susceptibles d'être exposés, du
rant les six mois qui précèdent ['ouverture 
de l'Exposition et jusqu'à la fin de celle-ci 
et que ne soit appl iquée aucune augmentation 
desdits droits à toutes marchandises importées 
pendant un délai d'un an après la clötul'0 de 
l' expos ition, par suite de command11s prises et 
dûment enregistrées auprès du Cornm issariat 
de l'Expo ition. 

4e Vceu. La Conférence émet Ie vceu que 
ne so ient pas adm is à figurer à l'exposition 
les objets et les produits portant faussement 
comme indication de provenance Ie nom d'un 
pays, d'une localité ou d'une ville déterminée, 
et que Ie représ(;lntant des pays intéressés soit 
autorisé à en demander l'exclusion. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont 
signé Ie présent Protocole. 

Fait à Paris, Ie vingt-deux ovembre mil 
11euf cent vingt-huit. 

P our l ' Albanie : 
Pou,· l 'Allemagne: 

Pour l ' A ustralie: 
Pour la B elgique: 

Dr. Stavro i:ltavri. 
Dr. Peter Mathies. 
Emil Wiehl. . 
Dr. Hanns Heiman. 
F. C. Faraker. 
E. de Gaiffiér. 

Pour le Brésil: F . Guimaraes. 
P ou,· le Canada: Philippe Roy. 
Pou1· la Colombie: José de la Vega . 
Pour Cuba : Hernandez Portela. 
Pour le Dane,nark: H. A. Bernhoft. 
Pour la Républiq,u,e Dominicaine: 

Dr. T. Franco Franco. 

P our l' E spagne: Carlos de Goyoneche. 
Poui· la France : P. Chap al. 

Charmeil. 
R . Coulondre. 
J. Lesoufache. 
G . Roger Sandoz. 
Baron Thénard. 

Pou,· la G1·ande-B1·etagn e 
et l ' frlande du Nord : 

P f)ur la Grècc : 

E. Crowe. 
J. R. Cahil l. 
R. W. C. Cole. 
N. Politis. 

Pour le Guatemala: José Matos. 

P ou1· Haïti : Nemours. 
P ou,· la H ongrie: Frédéric Villani. 
P our l'Italie: Giovanni Belli. 
l'ott1· le Japon : H. Kawai. 
P ou1· le Maroc : J. Nacivet. 
Pour l es Pays-Bas: E. H. Krelage. 
Pour l e P érou: M. H . Cornejo. 
Pour le P ortur1al: A. da Gama Ochoa . 
P our la Roumanie : Const . Diamandy. 
Pour le R oyamne des Se,·bes, 

Croat es et Slovènes: 
Milivoj Pilya. 

Pou,· la Suède: 
Sous réserve de ratification par sa Majesté 

Je Roi avec approbation du Riksdag. 
Albert Ehrensvard. 
Joseph Sachs. 
S. Berjius. 

P our la Suisse: Dunant. 
Dr. M. G. Liénert. 
Gustav Brandt. 

l'oul' la Tuni.•ie: H. Geoffroy-Saint-
Hilaire. 

P ow· l' Unior, des R épubliques 
So viétistes socialistes : 

N. Toumanoff. 
G. Lachkevitch. 
M. Rafaloff. 

PltOTOCOLE llE SIGNATURE. 

Les Plénipotentiaires soussignés se sont 
réunis à la date de ce jour à l'effet de pro
céder à la signature de la Convention concer
nant les expositions internationales. 

La Délégation beige fait constater que la 
présente Convention ne s'applique pas aux 
Expositions pour lesquelles une invitation of
ficielle a déjà été adressée, par 1 a voie di
plomatique, aux pays étrangers et notamment 
à 1 'Exposition internationale organisée à 
Bruxelles en 1935. 

Les Délégations des Gouvernements du 
Royatune-Uni de la Grande-Bretagne et l'Ir
lande du Nord, du Canada, de l'Australie, de 
la ouvelle-Zélande, et de l'Etat libre de 
l'Irlande déclarent qu'elles considèrent que la 
Convention pour Ie règlement des Expositions 
internationales ne concerne pas les Expositions 
qui pourraient être tenues par un membre de 
la Communauté Britannique des N ations et 
dont Ja participation sera it limitée aux autres 
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membres de la Commuuauté Bri tannique des 
Nations. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention concernant les Expositions inter
nationales, la Délégation italienne t ient à 
préciser que sa signature est apposée ad refe
rendum et sous réserve de communications 
éventuelles de son Gouvernement, notamment 
en ce qui concerne l'inclusion dans les dispo
sitions de la Convent ion des E xpos itions sc ien
t ifiques ayant une durée dépassant tro is se
maines et organisées à ! 'occas ion de Congrès 
i nternationaux. 

Au moment de procéder à la signature du 
Protocole annexé à la Convention concernant 
les Expositious internationales, Ja Délégation 
ital ienne déclare qu'il ne lui est pas possible 
de se rail ier au quatrième voou exprimé dans 
ce Protocole, l'Italie n ' ayant pas adhéré à 
la Convention de Madrid du 14 avri l 1891, 
revisée à Washington Ie 2 juin 1911, sur la 
répression des fausses indications d'origine. 

La Délégation japona ise émet Ie voou que 
l'invitation diplomatique adressée par Ie pays 
organ isateur d'une Exposition spéciale soit 
envoyée au mains un an et demi à ]'avance 
au J apon, pour tenir compte de la situation 
géographique de ce pays. 

La Dél égation de l'Union des Républiques 
Soviétistes Socialistes décl are que pour l'ap
plication de la règle de l'article 4 de la Con
vent ion, selon laquell e un délai d'au mains 
cinq ans doit séparer deux Expositions spé
ciales de même nature organisées dans un 
même pays, Ie Gouvernement de l 'Union des 
Républiques Soviétistes Socialistes se réserve 
de tenir compte séparément de chacune des 
six R épubliques Membres de l'Union, à savoir 
cell es de Russie, de l'Ukraine, de la Fédéra
tion Transcaucasienne, de Russie Blanche, de 
Turkmenistan et d'Usbekistan. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont 
signé Ie présent Protocole. 

Fait à Paris, Ie vingt-deux Novembre mil 
neuf cent vingt-huit. 

P ou,· l ' Albanie : 
Pour l' All emagne: 

Pour l ' A ustralie : 
Pour la B elgique: 
Pour l e Brésil: 
Pour l e Canada: 
P our la Colombie: 
P our Cuba: 
Pour l e Danemark: 
P our la R épubl ique 

P our l' E spagne : 
P our la France : 

D r. Stavro Stavri. 
Dr. P eter Mathies. 
Emil Wiehl. 
Dr. Hanns Heiman. 
F. C. Faraker. 
E. de Gaiffier. 
F. Guimaraes. 
Philippe Roy. 
José de la Vega. 
Hernandez Portela. 

H . A . Bernhoft. 
Dominicaine : 
Dr. T. Franco Franco. 
Carlos de Goyoneche. 
P . Chapsal. 
Charmeil. 
R . Coulondre. 
J. Lesoufache. 
G. Roger Sandoz. 
B aron Thénard. 

P our la Grande-B,·etagne 
et l'lrlande du Nord: 

P ow· la G,·èce: 

E. Crowe. 
J. R. Cahill. 
R. W. C. Cole. 
N . Politis . 

Pour le Guatémala: José Matos. 
Pour Haïti: 
P oter la Hongr ie: 

Pour l ' / talie : 
P ow· le J apon: 
P o"r le Maroc : 
Pour les Pays-Bas: 
Pour l e Péro": 
Po·ur la P ol ogne: 

N e111ours. 
Frédéric Villani. 
Giovanni Belli. 
H . Kawai. 
J. Nacivet. 
E. H . Krelage. 
M. H. Cornejo . 

La Délégation de la Pologne, en signant 
1 a présente Convention tient à communique1· 
q ue Ie Gouvernement Polonais a l'intention 
d'organiser une Exposition générale interna
tionale à Varsovie en 1943 et qu'elle considè re 
que cette déclaration n'est pas contra ire aux 
engagements qu'ell e prend en signant la Con
vention . 

Pour le P oi·tugal: 
Othon Weclawowicz. 
A. da Gama Ochoa. 

P o"r la R oumanie: Const. Diamandy. 
P ow· l e R oyaume des S erbes, 

C,·oates et Slovènes: 
Milivoj Pilya. 

Pow· la Suède : 
Sous réserve de ratification par sa Majesté 

le Roi avec approbat ion du Riksdag. 

P o"r la Suisse : 

P our la 1.'unisie : 

Albert Ehrensvard. 
Joseph Sachs. 
S. Berjius. 
Dunant. 
Dr. M. G. Liénert. 
Gustav Brandt. 
H . Geoffroy-Saint

Hilaire. 
Pour l' Union des R épubliques 

Soviétistes socialistes: 

s. 524. 

N. Toumanoff. 
G. L achkevitch . 
M. Rafaloff. 

4 November 1932. WET tot aanvulling van 
het Wetboek van Strafrecht met, voor
zieningen betreffende bepaalde voor gods
dierstige gevoelens krenkende uitingen. 

Bijl. Hand . 2e Kamer 1930/1931, n°. 348, 1-4, 
1931/1932, n°. 34, 1-3. 

Hand. id. 1931/1932, bladz. 2584-2603, 
2606-2624, 2629-2654. 

Bijl. Hand. l • Kamer 1931/1932, n°. 34, 
blz. 1-5, 1932/1933, n°. 34, bladz. 1-6. 

Hand . id . 1932/1933, bladz. 17-49. 
Wij WILHELMINA, enz., doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat aanvulling van he , Wetboek van Strafrecht 
met voorzieningen betreffende bepaalde voor 
godsdienstige gevoelens krenkende uitingen 
wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. Ia artikel 147 van het Wetboek van 
trafrecht wordt een nieuw n°. 1 ingevoegd, 

luidende als volgt : 
" 1°. hij die zich in het openbaar, mondeling 

of bti geschrift of afbeelding, door smalende 
Godslasteringen op voor godsd.ien tige gevoelens 
krenkende wijze uitlaat ;" 

het tegenwoordig n°. l wordt n°. 2; het tegen
woordig n°. 2 wordt, n°. 3. 

2. In den Tweeden Titel van het Derde Boek 
van het Wetboek van Strafrecht wordt na het 
opschrift ingevoegd een nieuw artikel 429 bis, 
luidende als volgt: 

"429bis. Hij die op eene van den openbaren 
we~ zichtbare plaats woorden of afbeeldingen 
stelt of gesteld houdt, die, R.ls smalende Gods
lasterin~en, voor godsdienstiire ge,oelens kren
kend ziJn, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste eene maand of ~eldboete van ten 
hoogste honderd gulden." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize hot Loo, den 4den No

vember 1!)32. 
WILHELMINA. 

De ,llinister ~·an Justitie, J. Don n er. 
(Uityeg. 11 Nov. 1932.) 

s. 525. 

5 November l!l32. BESLUIT houdende bevoegd 
verklaring van een instelling om met be
trekking tot kippen - en eendeneieren mer
ken of teekenen als bedoeld in artikel 10 
der Landbo:iwuit.voer wet 1929 en geleide
hilj etten als bedoeld in de artikelen 4 en 
5bis der wet van 29 November 1930 ( taats
blad n°. 441), zooals deze is gewijzigd en 
aangevuld bij de wet, van 8 April 1032 
(Staatsblad n°. 148), uit te reiken. 

Wij WILHELMfäA, enz. 
Op de voordracht van Onzen MiniRter van 

Economisrhe Zaken en Arbeid van 31 October 
1932, n°. 13384, afdeeling IV, Diri,ctie van den 
Landbouw; 

Gelet op de artikelen 10 E:P 11 van de T,and 
bouwuitvoerwet 192!! en op de artikelen 4 en 
5bis van de wet van 29 November 1930 (Staats
bla.d n°. 44 1) tot regeling van den uitvoer, als
mede wijziging en aanvulling van de bepalingen 
betreffende den in- en doorvoer van kippen- en 
eendeneieren, zooals deze is aangevuld en ge
wijzigd bij de wet van 8 April 1932 (Staatsblad 
no. 148) en waarvan vervolgens de tekst is 

bekend gemaakt bij Ons besluit van 18 Juni 
1932 (Staatsblad n°. 305) ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
10. in te trekken Ons besluit• van 27 Septem

ber 1930, n°. 10 ; 
20. bevoegd te verklaren om met betrekking 

tot kippen- en eendeneieren, na1 of in verband 
met keuring, merken of teekenen als bedoeld 
in art ikel 10 der Landbomvuitvoerwet 1929 
en geleidebiljetten als bedoeld in de artikelen 
4 en 5bis der wet van 29 November 1930 
(Staatsblad n°. 441), zooals deze is gewijzigd en 
aangev,dd bij de wet van 8 April 1932 (Staats
blad n°. 148), uit te reiken : de vereeniging 
Nederlandsche Eier-eontróle-bureau. 

Onze 111.inister van Economische Zake n en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
s luit, hetwelk in het Staatsulad zal "orden 

geplaatst en waarvan 11fschrift z11,l worden ge
zonden Ran de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 5den November 1932. 
WILHELM! "A. 

De jj.Jini~ter vnn J/Jconomisr.he Zaken en Arb,id, 
'l'. J. V ers c hu u r. 

(Uit.y,q. 18 Nov. 1932.) 

s. 526. 

5 November 1932. BESLUIT, houdende aan
wijzing van het sanatorium "Hebron", te 
A 11ie1·s/oort, staande onder bestuur van de 
Vereeniging "Nederlandsch Hervormde 
Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken" 
als eene inrichting, die niet als gesticht 
voor krankzinnigen wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. 

Wij WILHELIIII TA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
1 November 1932, n°. 7494, afdeeling Arm
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96}, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het sanatorium " Hebron" te Aniers

joort, gelegen aan den Utrechtschen weg, tot 
tand gebracht ovPreenkomstig de door het 

Bestuur o,·ergelegde teekeningen en daarbij 
gegeven beschrijvin,g, wordt onder de_ voor
waarden, vermeld Jll de volgende artikelen, 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. In de imichting mogen niet meer dan 
50 mannen en 54 vrouwen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden op het ter
rein van de inrichting geen opstallen opge
richt, tenzij overeenkomstig de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1, en wordt 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenland che Zaken worden in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op het terrein van de inrichting, zoomede in 
de omheining van de tu inen geen veranderin
gen aangebracht, wel ko ten gevolge zouden 
hebben, dat de inrichting niet meer geheel 
overeenstemt met de teekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artike l 1. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal perso
nen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Van elke opneming, ontslag of overl ij 
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kenn isgeving gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Minis. 
ter van Binnenlandsche Zaken is bela t met 
het toezicht op het sanatori um "Hebron". 

7. De voorz iening in den geneeskundigen 
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dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister ,·an Binnenlandsche Zaken. 

8. l. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
Yrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op het sanatorium " He
bron". 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, ver- , 
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
a ldaar werkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting. m a ken regelmatig ten aanzien van 
de verpl eegden, aan hunne beha ndeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgesch ie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappel ijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor 
Yall en en va n hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan ; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting Yan de verpleging in de inr icht ing nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedu rende een door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken te 
bepalen termijn . V an deze aanteekeningen 
wordt aan den inspecteur op zijn verlangen 
inzage gegeven . 

4. H et is verboden de verpleegden te be
lemmeren zich schriftelij k te wenden tot de 
hoofden der Departementen van a lgemeen be
stuur, tot den inspecteur en tot den Officier 
van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen : 
a . op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b . op schriftel ijke verklar ing van den ge
neeskund ige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodza kelijk of wensche
lijk is; 

c. op verlangen va n den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schr iften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanz ien van het 
bepaalde in dit arti kel mochten worden ge
geven. 

9. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 
7 en 8, zoomede eene copie van de teeken in
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aan
wezig zijn in de inrichting, en daar den in
specteur te allen tijde op verlangen ter in
zage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 5den November 1932. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 

Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitg eg. 22 November 1932.) 

L. & S. 1932. 

s. 527. 

5 Nove,nber 1932. BESLiJIT tot schorsing 
van het besluit van den raad van Koude
ke,·ke d.d. 11 October 1932, waarbij aan 
J . -W. Christiaansen aldaar, ten behoeve 
van de uitvoering van een bouwplan, vrij
stelling is verleend van art. 7/, eerste lid, 
van de bouwverordening voor die ge
m oente. 

Geschorst tot 1 M ei 1933. 

s. 528 . 

ó November 1932. BESLUIT houdende bevoegd 
verkiaring van een instelling om merken 
uit te reiken en aanwijzing van landen 
waarheen uitvoer of aanbieding tot uitvoor 
verboden is, als bedoeld in artikel 11 der 
T,andbouwuitvoerwet 1929 en in artikel 1 
van <le wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 
n°. 294), tot regeling van den uitvoer van 
uien, een en ander met betrekking tnt uien. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Müüster van 

Economische Zaken en Arbeid van 31 October 
1932, Direetie van den Landbouw, IVe afdeeling 
no. 13336; · 

Gelet op artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 en artikel 1 derwetvan 18 Juli 1930 (Staats
blad no. 294), tot regeling van den u itvoer van 
uien; 

Hebben goedge'l"onden en verstaan : 
l O • in te t,rekken Ons besluit van 6 September 

1!)30 (Staat~blrui n°. 385) ; 
20. met betrekking tot den uitvoer van uien 

tot het uitreiken van merken, a ls bedoeld in 
artikel 10 der Landbouwuitvoerwet 1929, 
bevoegd te verklaren het Uitvoer Contróle 
Bureau 'l"Oor Groenten, Fruit en Aa rdappelen; 

30. aan te wijzen a ls landen, naar welke het 
uitvoeren of het tot uitvoer aanbieden ,an 
andere dan verduurzaamde uien, zilveruien en 
groen~eboste uien 'lerboden is, voor zoover zij 
niet zijn vergezelct van een certificar1t, ten be
wijze dat de zending aan de voor uitvoer ge
stelde ei~chen voldoet : a lle landen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplantst en waarvan afschrift zal worden ge-
7.0nden aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 5den November 1932. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J . Vers c huur. 
( Uitgeg. 18 Nov. 1932. ) 

s. 529. 

7 November 1932. BESLUIT t ot wijziging 
van het Besluit op vaste melkproducten 
(Staatsblad 1932, n°. 57). 

Wij WIL HELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandschc Zaken van 
26 September 1932, n°. 860 D, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581), gewijzigd bij 
de wet van 29 ,Juni 1925 (Staatsblad n°. 308) ; 

42 
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Gezien het Besluit op vaste melkproducten 
(Staatsblad 1932 n°. 57) ; 

Gezien het advi• van de Commissie, bedoelä 
in artikel 17 der W arenwot ; 

Den Raad ,an State gehoord (advies van 
25 October 1932, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 2 November 1932, n°. 1034 D, Af
deeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het Besluit op vaste melkproduc

te,.. (Staatsblad 1932, n°. 57) worden de navol
gende wijzigingen aangebracht : 

I. in a~tikel 5 vervalt het bepaalde onder f 
en wordt de puntkomma, geplaatst aan het 
slot van e, vervangen door een punt. 

Iî. in artikel 7, tweede lid, onder b, vervalt 
aan het slot de punt en wordt daarachter gele
zen "of van een onder Rijkstoezicht staand 
melkproductencontrölestation". 

Art. U. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad. waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenland~che Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
RaR.d van State. 

Het Loo, den 7den ovember 1932. 

s. 530 . 

WILHELMINA. 
De .ilbni.,ter van Staat, 

M ini~ter van Binnenlandsc"e Zaken, 
R u J s tl e B e e r e n h r o u c k . 

(Uitgeg. 22 Nov. 1932). 

8 N ovemb e1· 1932. BESL'( IT tot schorsing 
van het besluit van den gemeenteraad van 
Cuyk c. a . van 30 Juni 1932, waa rbij is 
besloten den gemeentetoren aldaa r a f te 
breken. 

Geschorst tot 1 Jul i 1933 . 

s. 531. 

9 November 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van a rtikel 132bis der hooger-onderwijswet 
(Rechtshoogeschool te Batavia). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 April 1932, n°. 14863, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 132bis der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien de adviezen van de senaten der univer
siteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1932, n° . 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 November 1932, n°. 
37971, afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Aan hen, die a.an de rechtshoogeschool 

te Batavia met goed gevolg examens hebben 
af~elegcl , worden bij het afleggen van examens 

hier te lande de vrijstellingen verleend, als in 
de volgende artikelen is aangegeven, met dien 
verstande, dat de vrijstellingen bedoeld in de 
artikelen 2 tot en met 8 alleen verleend worden 
aan ben, die mede in het bezit zijn van een ge
tuigschrift, dat krachtens de hooger-onderwijs
wet of op deze wet steunende regelingen toe
gang geeft tot het afleggen van examens aan 
de faculteit der rechtsgeleerdheid. 

2. Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata
v,'a het eerste gedeelte van het candidaatsexa
men met goe<l ~evolg heeft afgelegd, is hier 
i;e lande bij het, afleggen van het candidaats • 
examen in het Nederlandsch ,echt vrijgesteld 
van het va.k inleiding tot de rechtswetenschap, 
bedoeld in artikel 4, § 4-, eerste lid, onder 1 
van het Academisch statuut. 

3 . Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata
via het candidaatsexamen met goed gevolg 
heeft afgelegd, is hier te lande vrijgesteld van 
het candidaatsexamen in het Nederlandsch 
recht,, bedoeld in artikel 4, § 4, van het Acade
misch statnut, mits bij ten genoegen van de 
faculteit bewijs van bekwaamheid geeft in het 
Romeinsch recht,, alsmede in de beginselen der 
staathuishoudkunde, overeenkomstig artikel 
4, § 4, eerste lid, onder 3 van het statuut. 

4. Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata
via het tweede gedeelte van het doctoraal exa
men met goed gevolg heeft afgelegd, is hier te 
lande bij het afleggen van het doctora.al examen 
in het Nederlandsch recht vijjgesteld van de 
keuze-vakken, bedoeld in artikel 4, § 5, onder 
2 en 3 vR.n het Academisch statuut. Hij is ge
houden ten genoegen van de faculteit bewijs van 
bekwaamheid in het Romeinsch recht te geven. 

5. Hij, die iian de rechtshoogeschool te Bata
via de hoedanigheid van meester in de rechten 
verworven heeft op grom1 van het privaatrech
tel(jk doctoraal examen, is hier te lande vrijge
steld ,an het doctoraal examen in het Neder
landsch recht, bedoeld in artikel 4, § § 5 en 6 
van het Academisch statuut, mits hij ten ge
noegen viin de facu\t.eit bewUs van bekwaam
heid geeft in het Nederlandsch strafrecht, 
staats- en administratief recht naar aanleicting 
van de stndie van een bijzonder deel dier vak
ken, in overleg met de facul teit te kiezen. Hij 
ontleent hieraan de hoediinigheid V8n meeRter 
in de rechten, bedoeld in artikel 4, § 7 van het 
statuut. 

Hij, die aan de rechtshoogeschool te Baiavia 
de hoedanigheid van meester in de rechten ver
worven heeft op grond van het strafrechtelijk 
doctoraal examen, is hier te lande vrijgesteld 
van het doctoraal examen in het Nederlandsch 
recht, bedoeld in artikel 4-, §§ 5 en 6 van het 
Academisch statuut, mits bij ten genoegen van 
de faculteit bewijs van bekwaamheid geeft in 
het Nederlandsch burgerlijk recht, handels
recht en staats- en admini~tratief recht naar 
aanleiding van de Atudie van een bijzonder deel 
dier vakken, in overleg met de facu lteit te kie
zen, en in het Romeinsch recht. Hij ontleent 
hieraan de hoedanigheid van meester in de 
1 echten, bedoeld in artikel 4, § 7 van het statuut. 

Hij, tl.ie aan de 1echtshoo~eschool te Batavia 
de hoedanigheid van meester in de rechten ver
worven heeft op grond van het staatsrechtelijk 
doctoraal examen, is hier te h nde vrijgesteld 
van het doctoraal examen in het Nederlandsch 
recht, bedoeld in artikel 4 , §§ 5 en 6 van het 
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Academisch statuut, mits hij ten genoegen van 
de faculteit bewijs van bekwaamheid geeft in 
het Nederlandsch burgerlijk 1·echt, handelsrecht, 
en strafrecht, naar aanleiding van de studie van 
een bijzonder deel dier vakken, in overleg met 
de faculteit te kiezen, en in het Romeinsch 
recht. Hij ontleent hieraan de hoedanigheid van 
meester in de rechten, be<loeld in artikel 4, § ·7 
van het statuut. 

Hij , die aan de rechtshoogeschool te Batavia 
de hoedanigheid van meester in de rechten ver
worven heeft op grond van het sociolo!l'isch
economisch doctoraal examen, is hier te lande 
vrijgesteld van het doctoraal examen in het 
Nederlandsch recht, bedoeld in artikel 4, §§ 5 
en 6 van het Academisch statuut, mits hij ten 
genoegen van de faculteit bewijs van bekwaam
heid geeft in het Nederlandscb burgerlijk recht, 
handelsrecht, strafrecht en staats- en admini
stratief recht naar aanleiding van de studie van 
een bijzonder deel dier vakken, in overleg met 
de facu lteit te kiezen, en in het Romeinsch 
recht. Hij ontleent hieraan de hoedanigheid van 
meester in de rechten, bedoeld in artikel 4, § 7 
van het statuut. 

6. Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata
·via het eerste of het tweede gedeelte van het 
candidaatsexamen met goed gevolg heeft afge
l egd, is hier te lande bij het afleggen van het 
candidaatsexamen in het Zuidafrikaansch recht 
vrijgesteld van het vak inleiding tot de rechts
wetenschap, bedoeld in artikel 4, § 8, onder 
1 van het Academisch statuut. 

7. Hij, die aa.n de rechtshoogeschool te Bata
via de hoedanigheid van meester in de rechten 
verworven heeft, is hier te lande bij het afleggen 
van het doctoraal examen in het Zuidafri
kaansch recht vrijgesteld van het keuze-vak, 
bedoeld in artikel 4, § 9, onder 3 van het 
Academisch statuut. 

8. Hij, die aan de rechtshoogeschool te Ba/.a
uia de hoedanigheid van meester in de rechten 
verworven heeft, kan hier te lande bij het 
afleggen van het doctoraal examen in de Vrije 
studierichting in de rechtsgeleerdheid ter be
slissing van de faculteit vrijgesteld worden van 
een of meer bijvakken, bedoeld in artikel 4, 
§ 11, eerste lid, onder 2 en 3 (en 4) van het 
Academisch statuut. 

'l. Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata-
1•ia het eerste gedeelte van het candidaatsexa
men met goed gevolg heeft afgelegd, is hier te 
lande bij het afleggen vau het candidaatsexamen 
in het Nederlandsch-Indisch recht vrijgesteld 
van het vak vergelijkende volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië, bedoeld in artikel 4, § 57, 
eerste lid, onder 3 van het Academisch statuut. 

10. Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata
ma het candidaatsexamen met goed gevolg 
heeft afgelegd, is hier te lande vrijgesteld van 
het candidaatsexamen in het Nederlandsch
Indisch recht, bedoeld in artikel 4, § 57 van het 
Academisch statuut. 

11 . Hij, die aan de rechtshoogeschool te Bata
via het tweede gedeelt,e van het doctoraal exa
men met goed gevolg heeft afgelegd, is hier te 
lande bij het afleggen van het doctoraal examen 
in het Nederlandsch-Indisch recht vrijgesteld 
van het vak adatrecht van Nederlandsch -Indië, 
bedoeld in 1tr tikel 4, § 58, onder 1 van het 
Academisch statuut, en van het ke11zevak, be
doeld in artikel 4, § 58, onder 4 van het statuut, 

alsmede van het vak de Javaansche taal, be
doeld in artikel 4, § 58, onder 3 van het statuut, 
indien hij daarin aan de oochtshoogeschool te 
B atauia reeds examen heeft afgelegd. 

12. Hij, die aan de rechtshoogeschool t e Bata
via de hoedanigheid van meester in de rechten 
verworven heeft op grond van het staatsrechte
lijk doctoraal examen of van het sociologisch
economisch doctoraalexamen, ishierte landevrij
gesteld van het doctoraal examen in het Neder
landsch-Indisch recht, bedoeld in artikel 4, §§ 58 
en 59 van het Academisch statuut, mits hij ten 
genoegen van de vereenigde factulteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte 
bewijs van bekwaamheid geeft in het Neder
landsch-Indisch burgerlijk recht, handelsrecht 
en strafrecht naar aanleiding van de studie van 
een bijzonder deel dier vakken, in overleg met 
de vereenigde faculteiten te kiezen, en mits hij 
bewijs van bekwaamheid geeft in de Javaansche 
taal, tenzij hij daarin aan de rechtshoogeschool 
te Batama reeds is geëxamineerd . 

13. De aan de rechtshoogeschool te Bataaia 
verworven hoedanigheid van meester in de 
rechten verleent hier te lande toegang tot de 
promatie in de rechtsgeleerdheid. 

14. Hij, die aan de re~htshoogeschool te Bat<t-
1.ia het eerste gedeelte van bet doctoraal examen 
met goed gevolg heeft afgelegd, zooals dit gere
geld wa~ in het, reglement van die hoogeschool 
vóór de wijziging van 15 Augustus 1928 (huüsch 
Staatsbla,d n°. 349), geniet de vrijstellingen, 
als· bedoeld in de artikelen 4 en 11 van dit 
besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den November 1932. 

s. 532. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
]( unsten en Wetenschappen, 

J. T er p s t r a. 
( Uitgeg . 18 Nov. 1932.) 

9 November 1932. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Crisis-Zuivel-Besluit II 
1932 (Staatsblad n°. 3l9), zooals dat is ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 27 Augus
tus 1932 (Staatsb/,ad n°. 450). 

Wij WILHELMll'l'A, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 22 October 
1932, n°. 112, Afdeeling Crisis -Zui · el. Aame
legenheden ; 

Gezie 3 de artikelen 3, 6, 8 en 20 der Crisis 
Zuivelwet 1932, Staatsblad n°. 290 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
25sten October 1932, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1932, no. 
126, Afdeeling Crisis-Zuivel-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen en aan te vullen het Crisis-Zuivel 

Besluit II 1932, 8taatsb/,ad n°. 319, zooals dat 
is gewijzigd bij Ons besluit van 27 Augustus 
1932, Staatsbla,d n°. 450, en te bepalen als 
volgt : 



1932 9 Nov E MB ER (S. 532) 660 

Art. I. De punt aan het slot van artikel 1 van ' 
het gewjjzigd Crisis-Zuivel-Besluit II 1932, 
Staatsblad n°. 319, wordt vervangen door een 
kommapunt. 

Toegevoegd wordt: 
,,bereidplaats": perceel, waarin zioh een in

richtina bevindt als bedoeld in artikel lbis ; 
" koeÎhuis" : ruimte, waarin boter in grootere 

dan door Onzen Minister bepaalde hoeveelheid 
wordt gekoeld of is opgeslagen. 

Art. II. Tusschen artikel 1 en artikel 2 van 
genoemd besluit wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende als volgt : 

16is. l. Het hebben van een inrichting tot 
het bereiden van boter, krachtens artikel 2bis 
aangewezen melkproducten en andere zuivel
producten, margarine A en margarine B of 
van een of meer van deze producten is slechts 
toegestaan op voorwaarde, dat de houder is 
ingeschreven bij de Centrale. De ingeschreven 
houder is verplicht de door Onzen Minister te 
geven voorschrüten na te komen. Onder de 
voorschrüten ontbreekt niet een bevaling over 
het houden van aanteekeningen omtrent het 
gebruik van de inrichting en betreffende de 
productie. 

2. De Centrale is bevoegd voor de inscbrijving 
eischen te stellen, verband houdende met de 
contröle op een behoorljjke uitvoering en na
leving der wet. 

Art. III. Artikel 2 van genoemd besluit wordt 
a ls volgt gelezen : 

2. l. Het door of ten behoeve van een pro
ducent en het uit een bereidplaats of uit de 
daarbij behoorende bewaarplaatsen vervoeren, 
verkoopen of afleveren van boter, alsmede het 
in een bereidplaats of een daarbij behoorende 
bewaarplaats voorhanden hebben van boter in 
eenheden, voor verkoop of aflevering gereed, 
is slechts toegestaan op voorwaarde, dat zij 
is voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld of aange
wezen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid is het vervoeren, verkoopen of afleveren van 
boter slechts toegestaan op voorwaarde, dat 
de waar wordt vervoerd, verkocht of ~~ele
verd in eenheden, welke een door Onzen lVJ.inis
ter te bepalen gewicht niet te boven gaan of dat 
zij is voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld of aange
wezen. 

3. Het uit een koelhuis vervoeren, verkoopen 
of afleveren en het daarin voorhanden hebben 
van boter is slechts toege,taan op door Onzen 
Minister te bepalen voorwaarden. Bij deze voor
wattrden mogen niet ontbreken bijzondere be
palingen met betrekking tot de merken. 

4. Met betrekking tot de w\jze van aanbren
gen van de merken op de boter zullen de voor
schrüten gelden, die te dien aanzien voor de 
Rijksbotermerkpapieren gegeven zijn . 

. 5. Het is verboden op door Onzen Minister 
aan te wijzen plaatsen boter ten verkoop, ter 
aflevering of in opslag voorhanden te hebben, 
welke niet is voorzien van het in het eerste lid 
bedoelde merk. 

Art. IV. Artikel 3 van genoemd besluit 
wordt als volgt gelezen : 

3. l. Het uit een bereidplaats of uit de daar
bij behoorende bewaarplaatsen vervoeren, ver
koopen of afleveren van margarine A is slechts 

toegestaan op voorwaarde, dat de samenstelling 
zoowel wat betreft het botergehalte als anders
zins, de verpakking en het gewicht per verkoops
eenheid voldoen aan de eischen, door Onzen 
Minister gesteld en dat de waar, indien zij een 
door Onzen Minister te bepalen gewicht te 
boven gaat, op hare buitenste verpakking is 
voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid is het vervoeren van margarine A uit een 
bereidplaats naar een ruimte. waar zij wordt 
verpakt, toegestaan op voorwaarde, dat. hare 
samenstelling zoowel wat betreft het boterge
halte als anderszins voldoet aan de eischen door 
Onzen Minister gesteld en dat de partij is ver
gezeld van een geleidebiljet ten bewijze, dat 
voor het vervoeren daarvan door de Centrale 
vergunning is verleend. Vorenbedoelde ruimte 
wordt voor de toepassing van dit artikel be
schouwd te zijn een bij de bereidplaats behoo
rende bewaarplaats. 

3. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 
van maraarine A anders dan uit een bereid 
plaats of nit de daarbij behoorende bewaar
plaatsen en het ten verkoop, ter aflevering of 
ia opslag voorhanden hebben van margarine 
A is slechts toe:rnstaan op voorwaarde, 
dat de sam!'nstelling, zoowel wat betreft het 
botergehalte als anderszins, de ver nkking en het 
gewicht per verkoopseenheid voldoen aan de 
eischen door Onzen Minister gesteld, en dat 
de waar op haar verpakking is voorzien van een 
merk, waarvan het model door Onzen Minister 
is vastgesteld. 

4. De prijs van de vorenbedoelde merken 
wordt vastgesteld door Onzen Minister. 

Art. V. Artikel 4 van genoemd besluit wordt 
als volgt gelezen : 

4. 1. Het ,ervoeren naar en het verkoopen 
of afleveren aan een fabrikant, een menger of 
~en gro~sier, ten behoeve van een menger, va.n 
margarine B is slechts toegestaan op voorwaar
de, dat: 

a.. de samenstelling van de waar, zoowel 
wat betreft het botergehalte als anderszins 
voldoet aa.n de eischen door Onzen Minister 
gesteld; 

b. de waar i8 verpakt in door Onzen Minister 
te bepalen eenheden, welke op hare verpakking 
zijn voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld ; 

c. de partij is vergezeld van een geleidebiljet 
ten bewijze, dat tot het vervoeren, verkoopen 
of afleveren ,an de waar door de Centrale ver
gunning is verleend. 

2. Het vervoeren naar en het verkoopen of 
afleveren aan een ander dan een fabrikant, een 
menger of een grossier, ten behoeve van een 
menger, van margarine B i~ s1echts toegestaan 
op voorwaarde, dat : 

a. de samenstelling van de waar zoowel wat 
betreft het botergehalte als anderszins voldoet 
aan de eischen, door Onzen Minister gesteld ; 

b. de waar is verpakt in door Onzen Minister 
te bepalen eenheden op de wijze, door Onzen 
Minister vast te stellen ; 

c. de waar op de verpakking is voorzien van 
een merk, waarvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld. 

3. De prijs van rle in de voorgaande leden 
bedoelde merken wordt vastgesteld door Onzen 
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Minister en kan verschillend zijn, naar gelang 
van hun bestemming, met dien verstande, dat 
de merken voor de in artikel 9 der Wet bedoelde 
waar kosteloos door de Centrale moeten worden 
verstrekt . 

4. De Centrale is helast met de afgifte van 
vorenbedoelde geleidebiljette1t en de uitreiking 
der merken. Zij is bevoegd die uitreiking te 
beperken ten aanzien van de waar, welke voor 
dadel\jk gebruik is bestemd. 

!5. l-Tet ten verkoop, ter aflevering of in op
slag voorhanden hebben van mar~arine B is 
slechts toegestaan op voorwaarde dat : 

a. hetzij kan worden aa,ngetoond, d11. t de 
daarin aanwezige krachtens de Wet belaste 
oliën en vetten onder een doo. de Centrale af
gegeven geleidebiljet ter plaatse zijn aange
voerd en aan dt>n eisch, in het eerste lid onder a 
ge~teld, wordt voldaan; 

b. hetz\j voldaan wordt aan de eischen, in 
het eerste lid onder a en b ~esteld , en het onder 
.:: bedoelde geieidebiljet kan worden overgelegd 
of kan worden aan,retoond, dat de waar, ver
gezeld van dat geleidebiljet, is venoerd naar 
de plaats, waar zij zich bevindt; 

c. h.etr,ij voldaan wordt aan de eischen in het 
tweede lid gesteld. 

6. Aan de margarinefabrikanten is toege
staan margarine B te bereiden en voorzien van 
een merk, waarvan het model door Onzen Minis-
1,er wordt vastgesteld, ter beschikking te stellen 
voor het doel, genoemd in artikel 9 der Wet en 
overeenkomst.ig de voorschriften bij of krach
tens dit artikel gesteld. 

Art,. VI. Artikel 5 van genoemd besluit wordt 
a ls volgt gelezen : 

5. 1. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 
van andere spijsvetten is slechts toegestaan op 

voorwaarde, dat de waar vergezeld is van een 
geleidebilj et, door de Centrale afgegeven, of 
dat zij wordt vervoerd, verkocht of afgeleverd 
in door Onzen Minister te bepalen verkoops
eenheden, van welke eenheden de verpakking 
is voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld. 

2. Het ten verkoop, ter aflevermg of in op
slag voorhanden hebben van andere spijsvetten 
is slechts toegestaan op door Onzen Minister 
te stellen voorwaarden. 

3. Ten aanzien va.n de verpakking van andere 
sp\jsvetten kunnen door Onzen Minist<Jr nadere 
voor~chriften worden gegeven. 

Art. VII. Het eerste lid van artikel 6 van 
genoemd besluit wordt als volgt gelezen : 

1. Het is verboden ui t het buitenl,i,nd inge
voerde boter, door Onzen Minister aangewezen 
melkproducten en andere zuivelproducten. mar
garine en andere spijsvett.en te vervoeren, tenzij 
de waar vergezeld is van een door de Centrale 
daartoe te verstrekken vervoervergunning, 
waarvan het model door Onzen Minister is 
vastgesteld of wel voorzoover betreft andere 
spijsvetten voldoet aan de eischen voor het 
vervoer in ederland gesteld. 

Art. VIII. De aanvana van artikel 7 van 
geuoemd besluit tot "wellie' wordt 11, ls volgt 
gelezen : ,.Het is verboden voor uitvoer be
stemde boter te vervoeren,". 

Art. IX. De punt aan het slot van artikel 9 
van genoemd besluit wordt vervangen door 
een komma en aan dat artikel wordt toe~evoegd. 

"of wel voorzoover betreft !tndere sp1jsvett,en 

de waar wordt vervoerd als monster in een hoe
veelheid, welke een door Onzen Minister te be
palen gewicht niet te boven gaat en welke is 
voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld." 

Art. X. Tusschen R.rtikel 10 en artikel 11 
van genoemd hesluit wordt een niemv artikel 
ingevoegd, luidende a ls volgt : 

10bis. Het bepaalde in de ertikelen 2, 2bis, 
3 en4 is niet van toepassing op de ·waar, "vaarvan 
kan worden aannemelijk gema11.kt, dat zij voor 
eigen gebruik bestemd is en waarvoor ontheffing 
is verleend door het bestuur dei Centmle. 

Art. XI. Or OnzPn last wordt, het, Crisis
Zuivel-Besluit II, 1932 (Starit.sblad n°. 3191, 
zooals dat luidt na de bii Ons besluit ,,an 27 
Augustus 1932 (Staat.~bla.d "n°. 450) en dit besluit 
daarin geb1 achte wjjzigingen. in het Staatsblad 
opgenomen, Het, gewijzie:de besluit kan worden 
aangehaald als Nieuw-Crisi~-Besluit II 1932. 

Art. XII. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze !inister vP,n E <'onomische Zaken en 
Arbeid is bel11.st met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad za I worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den November 1932. 
WILHELMU-.A. 

De Minister van Ecor101nische Zaken en Arbeid, 
T. J . Verschuur. 

(Uitgeg. 18 N ov. 1932.) 

s. 533. 

14 Novem ber 1932. BESLUIT tot vern ieti
ging van het beslui t der Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Gelderland d.d. 
25 Maart 1931, n°. 60, in zake jachtrente . 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op gemeenschappelijke voordracht va n Onze 

Ministers van Economi che Zaken en Arbeid, 
van Financiën en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 
6 September 1932, n°, 6235, Afdeeling II, 
Directie van den Landbouw ; van 19 Septem
ber 1932, n°. 144, Directe Bela tingen; van 
23 September 1932, n°. 17511, Afdeeling Bin
nen landsch Bestuur ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
11 October 1932, n°, 29} ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d.d. 19 October 1932, n°. 
12775, Afdeeling II, Directie van den Land
bouw; van 1 November 1932, n°. 24, Afdee
ling Directe Belastingen; en van 9 November 
1932, n°. 19873, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

Ov~rwegende, dat de Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Gelderland bij hun besluit 
van den 25 Maart 1931, n°. 60, op een be 
zwaarschrift van D. W. Mell ink, Secretaris
Ke rkvoogd, wonende te Vo,·den A. 228, 

1 °. den aanslag van reclamant wegens 
jachtrente ten aanzien van de perceelen K. 
2125 en 2472 der kadastrale gemeente Vorden 
hebben vernietigd, op grond dat gemelde per
ceelen binnen de bebouwde kom van de ge
meente Vorden zijn gelegen , mitsdien daarop 
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volgen artikel 74, tweede Jid, juncto artikel 
72, sub b, van de wet van 2 Juli 1923, Staats
blad n°. 331 (Jachtwet 1923) geen jachtrenre 
mocht zijn gevestigd en de aanslag van die 
perceel en dus in strijd is met de wet; 

2°. de reclame van genoemden Mellink 
voor wat aangaat den aanslag van perceel 
K. 724 der kadastrale gemeente Vorden heb
ben afgewezen op grond, dat reclamant zich 
alsnog met dien aanslag heeft vereenigd; 

Overwegende, dat krachrens artikel 100 der 
Jachtwet 1923 de beantwoording van de vraag, 
of een kadastraal perceel valt onder artikel 
72 dier wet, onherroepelijk is geworden één 
maand , nadat het besluit, bedoeld in artikel 
97 dier wet, is openbaar gemaakt; 

dat artikel 81 van genoemde wet aan de 
Gedeputeerde Staren dan ook niet de bevoegd
heid geeft kennis te nemen van bezwaren 
tegen besluiten der Jachtcommissie, welke 
krnchtens de artikelen 100 of 116 dier wet 
ree<ls onherroepelijk zijn geworden; 

dat mitsdien het onderhavig besluit van 
Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland 
in strijd is met de wet; 

Overwegende, dat uit het vorenst11,ande volgt, 
dat genoemd besluit niet inhoudt eene uit;.. 
spraak over een geschil, waarvan de beslissing 
hun bij een bijzondere wet is opgedragen en 
dus artikel 168 der Provinciale Wet niet van 
toe pa si ng is; 

Gelet op de artikelen 166 en 169 der Pro
vinciale wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het besluit van de Gedeputeerde Staten van 

de Provincie Gelderland dd. 25 Maart 1931, 
11°. 60, waarbij vernietigd wordt de aanslag 
van D. W. Mellink, Secretaris-Kerkvoogd, 
wonende te Vo,·den A . 228, wegens jachtrent,e 
ten aanzien van de perceelen K . 2125 en 2472 
der kadastrale gemeente Vorden en waarbij 
de reclame van genoemden Mellir,g voor wat 
bett-eft den aanslag wegens jachtrente ten 
aanzien van het perceel K . 724 der kadastrale 
gemeente Vorden wordt afgewezen, te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
Arbeid , van Financiën en van Binnenlandsche 
Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 14den November 1932. 
WILHEL IINA. 

D, Jl f inister van Econo,nische Zakrn en Ai·b eid, 
T. J. V e r s c h u u t. 

De Minister van Financiën, :0 e Geer. 

s. 534. 

De Minister van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 13 Decetnber 1932.) 

H Xove,nbcr 1932. BESLUIT tot vernieti 
g ing van het besluit der Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Utrecht d.d. 23 
Juni 1931, l e Afdeeling, n°. 3142' 30/1140, 
inzake jachtrente. 

Wij WILHELnHNA, enz.; 

Op gemeenschappel ijke voordracht van Onze 
Ministers van Economische Zaken en Arbeid , 
van Financiën en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 
6 September 1932, n°. 11318, Afdeeling II, 
Directie van den Landbouw; van 19 Septem
ber 1932, n°. 144, Directe Belastingen ; van 
23 September 1932, n°. 17511, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
11 October 1932, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d.d. 19 October 1932, n°. 
12776, Afdeeling II, Directie van den Land
bouw; van 1 ovember 1932, n°. 25, a fdee
ling Directe Belastingen ; en van 9 November 
1932, n°. 19872, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

Ov:rwegerÎde, dat de Gedepureerde Staten 
van de Provincie Utrecht bij hun besluit van 
den 23 Juni 1931, le Afdeeling, n°. 3142'30/ 
1140, op een bezwaarschrift van Burgemeester 
en Wethouders der Gemeente Schalkwijk, 

1 °. den aanslag van reclamanten wegens 
jachtrente ten aanzien van het perceel Sectie 
A ., n° . 738, der kadastrale gemeente Schalk
wijk hebben vernietigd op grond, dat gemeld 
perceel binnen de bebouwde kom van de ge
meente Schalkwijk is gelegen, mitsdien daar
op volgens artikel 74, tweede lid, juncto ar
tikel 72, sub b. van de wet van 2 Juli 1923, 
Staatsblad n°. 331 (Jachtwet 1923) geen jacht
rente mocht zijn gevestigd en de aanslag van 
dat perceel dus in strijd is met de wet; 

2°. den aanslag van reclamanten wegens 
jachtrente ten aanzien van de perceelen Sec
tie A., n°. 655 en Sectie B., n°. 1, der ka
dastrale gemeenre Schalkwijk hebben gehand
h aafd op grond, dat genoemde perceelen, 
waarvan de gemeente Schalkwijk op 1 J anuari 
1930 eigenares was. niet vallen onder die, be
doeld in artikel 74 , tweede lid, der Jachtwet 
1923; 

Overwegende, dat krachtens artikel 100 der 
J achtwet 1923 de beantwoording van de vraag, 
of een kadastraal perceel valt onder artikel 
72 dier wet, onherroepelijk is geworden één 
maand, nadat het besluit, bedoeld in artikel 
97 dier wet, is openbaar gemaakt; 

dat artikel 81 van genoemde wet aan de 
Gedeputeerde Staten clan ook niet de bevoegd
heid geeft kennis te nemen van bezwaren 
tegen besluiten der J achtcommissie, welke 
krachtens de artikelen 100 of 116 dier wet 
reeds onherroepelijk zijn geworden; 

dat mitsdien het onderhavig besluit van 
Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht 
in strijd is met de wet; 

Overwegende, dat uit het vorenstaande volgt. 
dat genoemd besluit niet inhoudt eene uit;.. 
spraak over een geschil, waarvan de besl issing 
hun bij een bijzondere wet is opgedragen en 
dus artikel 168 der Provinciale Wet niet van 
toepassing is; 

Gelet op de artikelen 166 en 169 der Pro
vinciale wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het besluit van de Gedeputeerde Staten van 

de Provincie Ut,·echt, d.d. 23 Juni 1931, le 
Afdeel ing, n°. 3142'30/1140, waarbij vernie
tigd wordt de aanslag van de gemeente Schalk-
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wijk wegens jachtrente ten aanzien van het 
perceel ectie A., n°. 738 der kadastrale ge
meente Schalkwijk en waarbij de reclame van 
Burgemeester en Wethouders van genoemde 
gemeente voor wat betreft den aanslag we
gens jachtrente ten aanzien van de percee
len Sectie A., n° . 666 en Secti e B. , n°. 1 der 
kadastrale gemeente Schalkwijk wordt afgewe
zen, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Min isters van Economische Zaken en 
Arbe id , van Financ iën e n van Binnen landsche 
Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
bel ast met de uitvoering van dit be luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 14den ovember 1932. 

WILHELM! A. 
De :Afiniste1· van b'conomische Zake1• en Arbeid, 

T. J. Vers c h uur. 
De Minister van Financiën, D e Ge e r . 

s. 535. 

De Minister van Staat, 
:Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 13 Decembe,· 1932.) 

14 Novembe1· 1932. BESLUIT, houdende de 
aanwijzing van alle verdedigingswerken 
als plaatsen waar munitie kan worden op
gelegd. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Economische Zaken en Ar
beid van 22 September 1932, I e Afd., n°. 128 
en van 28 September 1932, n°. 673 H, Afdee
ling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de ver
dedigingswerken aan te wijzen als plaatsen 
waar legermunitie kan worden opgelegd ; 

Gezien art. 24, 3e lid der Hinderwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

25 October 1932, 11° . 30); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 2 November 1932, I e 
afd ., n° . 8, en van 7 November 1932, Afd. 
Arbeid, n°. 778 H ; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
alle verdedigingswerken aan te wijzen als 

plaat en waar, overeenkomstig een doo,· Ons 
goed te keuren plan en met inachtnem ing der 
door Ons te stellen voorwaarden, legermuuitie 
kan worden opgelegd. 

Onze Ministers van Defens ie en van Econo
m ische Zaken en Arbeid zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van d it besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan af chrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 14den ovember 1932. 
WILHELM! A. 

D e Minist er van Defensie, L. . D ec k e r s. 
De Minister va11 Econon,ische Zaken en Arbeid, 

T . J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 25 Novembe1· 1932.) 

s. 536. 
15 November 1932. BESLUIT, houdende be

slissing omtrent de beroepen, ingevolge 
artikel 3 der Wet Openbare Vervoermid
delen, ingesteld tegen .de beschikkingen 
van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 1 Juli 1931, nos. 72 tot en 
met 77. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op: 
1°. de beroepen, ingesteld door burgemees

ter en wethouders van de Rijp, de Naam looze 
Vennootschap Maatschappij Alkmaar Packet 
te Alkmaar, de firma Gebroeders Rossenaar, 
autobusdienstondernemers te Purmerend, bur
gemeester en wethouders van Alk?naar en de 
firma De Raadt en Kistemaker, autobusdienst. 
ondernemers te Purmerend, tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noo1·d
H olland van 1 Juli 1931, n°. 72, waarbij aan 
de Taamlooze Vennootschap oord-Z uid-Hol
landsche Tramweg-Maatschappij te Haarlem 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Pur
merend en G,·aft; 

2° . het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Al/...•rnaar tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 1 Juli 1931, n° . 77, waarbij is 
afgewezen het verzoek van J. Kieft Hzn. te 
Zu-id- en N oordschcrmer, om de hem verleende 
vergunningen tot het uitoefenen van autobus
diensten van Alkmaar naar de Rijp en terug 
en van Grootschermer naar Purmerend en 
terug (op Dinsdag) in te trekken, en om hem 
vergunning te verleenen tot het in werk ing 
brengen van een autobusdien t tus chen Alk
maa,· en Purmerend; 

3°. het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 1 Jul i 1931, n°. 73, waarbij af
wijzend is beschikt op het verzoek van M. 
Hellingman te H oorn, om vergunning tot het 
in werking brengen van en autobusdienst 
tusschen Alkmaar en Purmerend; 

4°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar en burgemees
ter en wethouders van de Rijp tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van NoorrI:: 
H olland van 1 Juli 1931, n°. 76, waarbtJ 
a fwijzend is beschi kt op het verzoek van de 
Commanditaire Vennootschap Autobusdienst 
"Noord-Holland" te Alkmaar, om vergunning 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst tusschen Alk,naa,· en Purmerend ; 

5°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaa,· en de f irma 
Gebroeders Rossenaar, autobusdienstonderne
mers te Punnerenà, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 Juli 1931, n°. 74, waarbij afwijzend i be
chikt op het verzoek van de firma Gebroeders 

Rossenaar voornoemd om vergunning tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Alkmaar en Purmerend; 

6°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alk?naar en de Naam
looze Vennootschap Maatschappij "Alkmaar 
Packet" te Alkmaar tegen de beschikking van 
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Gedeputeerde Staten van Nooril-H olland van 
1 Juli 1931, n°. 75, waarbij afwijzend is be
echikt op het verzoek van de N aamlooze Ven
nootschap Maatschappij "Alkmaar P acket" 
voornoemd, om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Alk
maar en P w-merend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 13 April en van 14 September 1932, num
mers 233 tot en met 238, respectievelijk 233 
tot en met 238/138; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 9 November 1932, n°. 482, 
Afdee l ing V ervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
N oo,•d,.H olland bij besh1it van 1 Juli 1931, 
n°. 72, aan de aamlooze Vennoot chap 
Noord-Zu id-Hollandsche Tramweg-Maatschap
pij te Haarlem vergunning hebben verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
d ienst van Purrnerend naar Graft en bij be
sluiten van 1 Juli 1931, nummers 73 tot en 
met 77, onderscheidenlijk aan M. Hellingman 
te H oorn, firma Gebroeders Rossenaar te Pur
merend, N aamlooze Vennootschap Maatschap
pij "Al kmaar-Packet" te Alkmaar, Comman
ditaire Vennootschap Autobusdienst " Noord
H olland" te All..-inaar en J. Kieft Hzn. te 
Zuid- en Noordschermer, vergunning hebben 
gewe igerd tot het in werking brengen van 
een autobusdienst van Alkmaar naar Pur
rn e1·end en terug ; 

dat de besluiten van Gedeputeerde Staten 
berusten op de overweging, dat naar hun oor
dee l in a lleszins vol doende mate in de ver
keersbehoeften van de desbetreffende streek 
zal worden voorzien, indien naast de bestaande 
verkeersmiddelen in plaats van de op te hef
fen tramverbinding P u1·me-rend-Alk?naa1· een 
autobusdienst Purmerend-de Rijp (Graft) in 
werk ing za l worden gesteld, welke in aan
slu iting o. a. aan de bestaande diensten van 
Kieft en Hell ingman eene verbinding za l 
geven tusschen P urmerend en Alkmaar; dat, 
daar een autobusdienst Purmerend-de Rijp 
(G,·af t) in samenwerking met bestaande d ien
sten huns inziens in voldoende mate in de 
verkeersbehoeften zal voorzien, uit een oog
punt van verkeerseconomie aan een zoodanigen 
dienst de voorkeur d ient te worden gegeven 
boven een dienst Purmerend- Alkmaar, welke 
- zonder dat daaraan behoefte bestaat -
naast het traject Purmerend-de Rijp ook het 
tra ject de R ij'!>-A l kmaar zou voorzien; dat 
voorts aanleid ing bestaat om de vergunning 
tot het exploi teeren van een autobusdienst 
P urme-rend-Graft aan de Naamlooze Vennoot
schap N oord-Zu id-Holl andsche T ramweg-Maat.. 
schappij te verleenen o. m. wijl zij de exploi
tatie van de te electrificeeren traml ij nen Am
sterdam-Edam en Schouw-Purme,·end op 
zich zal nemen en geacht kan worden in de 
rechten te treden van de T weede oord-H ol
landsche Tramweg Maatschappij , welke de 
bestaande tramlijn Alkmaa1'-Purme-rend ex
ploiteert; 

dat burgemeester en wethouders van Alk
maa,· in beroep in hoofdzaak aanvoeren, dat 
het bestaan van eene doorgaande verbinding, 
geëxploiteerd door één ondernemer, uit ver-

keersoogpunt voordeel moet bieden boven het 
verdeelen van het verkeer over twee dienFten, 
d ie el k een gedeelte van het tra ject bed ienen; 

dat de firma Gebroeders R ossenaar ver
zoekt haar in plaats van de Naamlooze Ven
nootschap Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg 
Maatschappij vergunning te verleenen; 

dat de aamlooze Vennootschap M aatschap
pij "Alkmaar-Packet" aanvoert, dat na op
heffing van de exploitatie van de stoomtram 
Alkmaar-Purmerend de combinatie met over. 
stappen van een busdienst Hoorn-Alkmaar 
op een busdienst Hoorn-Punnerend geen vol
doende verbinding geeft voor de reizigers 
Alkn,aar-Purmerend, daar toch de plaats
ruimte in die bussen te gering zal zijn 001. 

de 0Yerstappers zekerheid van vervoer te 
geven; dat na opheffing van de stoomtram 
een directe busdienst Al!c,naa,~Purmerend, 
als door haar aangevraagd, zeer gewenscht 
zal zijn; dat deze busdienst niet bestaanbaar 
is naast de verleende vergunning door Gede
puteerde Staten aan de Naamlooze Vennoot
schap Noord-Zuid-Holl andsche T ramweg Maat
schappij te Haa1·lern, voor een autobu dienst 
Purmerend-de Rij'J>-Graft ; 

dat burgemeester en wethouders van de Rijp 
aanvoeren, dat ten gevolge van de besl issing 
van Gedeputeerde Staten eene verb inding met 
Alkmaar via Scherm erhorn komt te verva llen 
en men genoodzaakt zal worden gebruik te 
maken van den autobusdienst van J. Kieft 
Hzn., welke een traject volgt, dat voor auto
busverkeer huns inz iens totaal ongeschikt en 
zelfs met zonder gevaar is; weshalve zij ver
zoeken alsnog aan de Commandi taire Ven
nootschap Autobusdienst " oord-H olland" de 
gevraagde vergunning te ver leenen; 

dat de firma De Raadt en Kistemaker \"er
zoekt ter wille van haar autobusdienst A m
ste-rdam- H oorn de voorgeschreven route in 
dien zin te wijzigen, dat in plaats van den 
Volgerweg en den M iddenweg zullen worden 
geval gd de Nekkerweg en de R ijperweg; 

Overwegende, dat het doorgaan/! verkeer 
tusschen Alkrnaar en Purrnerend behalve langs 
den spoorweg over Z aandani wordt bediend 
door de autobusd iensten van . A . van der 
Hoff en J. Ton te Graft over Driehuizen, 
W est- en Oost-Graftdijk, Spijkerboor en van 
<le N. V. Nederlandsche Autocar Onderneming 
over Schenne-rhorn, Midden-B eemster; 

dat de Rijp over Groot-S chermer met Alk
maar is verbonden door den autobusdienst van 
J-. Kieft Hzn., welke dienst blijkens opgedane 
ervaring voor de vei l igheid der reizigers geen 
bezwaar oplevert; 

dat onder deze omstandigheden voor de Rijp 
aan een tweede autobusverbinding met Alk-
1naa1· over Schermerhorn geen wezenlij ke be
hoefte bestaat, mede omdat blijkens vroeger 
door de tram opgedane ervari ng het locale 
reiz igersvervoer op het traject de R ij'J>-Scher-
1ne-rhorn van zeer ondergeschikt belang was; 

dat mitsdien de gewenschte n ieuwe door
gaande verbinding over Sche-rrnerhoi·n zou 
leiden tot een te ruime en daardoor voor het 
algemeen belang schadel ij ke verkeersYoorzie
ning; 

dat bovendien met Gedeputeerde Staten 
moet worden aangenomen, dat door de be-
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oogde aansluiting van de autobusdiensten van 
de r. V. Noord-Zuid-Hollandsche Tram]Neg
Maatschappij en die van Kieft ook in de be
hoeften van het doorgaand verkeer over de 
Rijp voldoende zal worden voorz ien; 

Overwegende met betrekking tot de bezwa
ren , ingebracht door de firma de Raadt en 
Kistemaker: dat de verkeersvoorziening zal 
zijn gediend met de door deze appellanten 
bedoelde routewijziging; 

Gelet op de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

a. met handhav ing voor het overige van 
de bestreden beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van 1 Juli 1931 , 
n° . 72, te bepalen, dat in de tweede zinsnede 
van de vijfde vergunningsvoorwaarde in plaa ts 
van: ,,den Middenweg" wordt gelezen " den 
N ekkerweg" ; 

b. de beroepen tegen de be chikkingen van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 Juli 1931, nos. 73 tot en met 77, ongegrond 
te verkl aren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, dat met het 
rnpport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State , Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

Het Loo, den 15den November 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat , P. J. Re y me r. 
(Uitgeg . • 6 D ecem ber 1932.) 

N° . 482. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 

' s-Gravenhage, 9 November 1932. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, heeft m ij toegezonden 

het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 13 April 1932, n°. 233 tot 
en met 238, met ontwerp-besluit, aangaande: 

1 °. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van de R ijp, de Naamlooze 
Vennootschap Maatschappij Alkmaar Packet 
te Alkmaa1·, de firma Gebroeders Rossenaar, 
autobusdienst.ondernemers te Punnerend, bur
gemeester en wethouders van Alkmaar en de 
firma De Raadt en Kistemaker, autobusdienst.. 
ondernemers te Punnerend, tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 1 Juli 1931 , n° . 72, waarbij aan 
de Naamlooze Vennootschap Noord-Zuid-Hol
landsche Tramweg-Maatschappij te Haarlem 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Pur-
1neren,;l en Graft ; 

2°. het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 1 Juli 1931, n°. 77, waarbij is 
afgewezen het verzoek van J. Kieft Hzn. te 
Zuid- en N oordschermer, om de hem verleende 
vergunningen tot het uitoefenen van autobus-

diensten van Alkmawr naar de Rijp en terug 
en van G,·ootschenner naar P urmerend en 
terug (op Dinsdag) in te trekken, en om hem 
vergunning te verleenen tot het in werking 
brengen van een autobusdi enst tus chen Alk-
1naa1· en Purmerend; 

3° . het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar tegen de be
sch ikking van Gedeputeerde Staten van-Noord
H olland van 1 Juli 1931, n°. 73, waarbij af
wijzend is beschikt op het verzoek van M. 
H ellingman te Hoon,, om vergunning tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Alkmaa,· en P urmerend; 

4°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar en burgemees
ter en wethouders van de Rijp tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 1 Juli 1931, n°. 76, waarbij 
afwijzend is beschikt op het verzoek van de 
Commanditaire Vennootschap Autobusdienst 
, .Noord-Holland" te Alkmaar, om vergunning 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst tusschen Alkmaar en Purmerend; 

5° . de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar en de fifma 
Gebroeders Rossenaar, autob usdienst.onderne
mers te Pu,·merend, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-H olland van 
1 Juli 1931, n°. 74, waarbij afwijzend is be
schikt op het verzoek van de firma Gebroeders 
Rossenaar voornoemd om vergunning tot het 
in werking brengen van een autobusd ienst 
tusschen Alk?naa,· en Pu1'711erend; 

6°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alk-maar en de Naam
looze Vennootschap Maatschappij "Alkmaar 
Packet" te Alkmaa,· tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noo,·d- H olland van 

1 1 Juli 1931, n°. 75, waarbij afwijzend is be
schikt op het verzoek van de Naamlooze Ven
nootschap Maatschappij "Al lanaar Packet" 
rnornoemd, om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Alk
maar en Purrnerendi 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-beslui t, waarbij met vernietiging van 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Noo,·cl-H olland van 1 Juli 1931, no. 72 en 75 
en met handhaving van de overige bestreden 
besluiten van dat college, aan de Naamlooze 
Vennootschap Maat chappij Alkmaar Packet, 
gevestigd te Alkmaar, onder de nader aan
gegeven voorwaarden vergunning zou worden 
ver leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen P u1'711erend en Alk,naar 
OYer de Rijp en Scher1nerhorn, luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op: 
1 °. de beroepen, ingesteld door burgemees

ter en wethouders van de Rijp, de aamlooze 
Vennootschap Maatschappij Alkmaar P acket 
te Alkniaar, de firma Gebroeders Rossenaar, 
autobusdienst.ondernemers te Purme,·end, bur
gemeester en wethouders van Alk,naar en de 
firma De Raadt en Kistemaker, autobusdienst
ondernemers te Punne,·end, tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord,
H olland van 1 Juli 1931, n°. 72, waarbij aan 
de Naamlooze Vennootschap Noord-Zuid-Hol -



1932 15 NO V E MB E R (S. 536) 666 

landsche T ramweg-Maatschappij te Haarl em 
Yergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Pu,·
m ei·end en Graft ; 

2°. het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar tegen de be
sch ikk ing van Gedeputeerde Staten van Noo,·d
Hnlland van 1 J uli 1931 , n°. 77 , waarbij is 
afgewezen het verzoek van J . Kieft Hzn. te 
Zuid- en Noordschermer, om de hem verleende 
vergunn ingen tot het uitoefenen van autobus
diensten van Alk,naar naar de Rijp en terug 
en van Grootschermer naar Punn erend en 
terug (op Dinsdag) in te trekken, en om hem 
vergunning te verleenen tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tuss hen Alk
mc,a,· en P urmerend; 

3°. het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 1 J ul i 1931 , n°. 73, waarbij af
wij zend is be chi kt op het verzoek van M. 
Hel li ngrnan te H oorn, om vergunning tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Alkmaar en Purm erend; 

4°. de beroepen, ingesteld door burgemees
te r en wethouders van Alkmaar en burgemees
ter en wethouders van cle R ijp tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 1 J uli 1931 , n° . 76, waarbij 
afwijzend is beschikt op het verzoek van de 
Commandi taire Vennootschap Autobusdienst 
" Noord-H olland" te Alkmaa,·, om vergunni ng 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst tusschen Alknuw.r en Purmerend; 

5°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar en de firma 
Gebroeders Rossenaar, autobusdienstonderne
mers te P urnierend, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 J ul i 1931, n°. 74, waarbij afwijzend is be
schikt op het verzoek van de firma Gebroeders 
Rossenaar voornoemd om vergunning tot het 
in werk ing brengen van een autobusd ienst 
tusschen Alkmaa1· en Purmerend; 

6°. de beroepen, inge teld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar en de Naam
looze Vennootschap Maatschappij " Al kmaar 
Packet" te Alkmaar tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 Ju l i 1931, n°. 75, waarbij afwijzend is be
schikt op het verzoek van de Naamlooze Ven
nootschap Maatschappij " Al km aar Packet" 
voo rnoemd, om vergunning tot het in werki ng 
brengen van een autobu dienst tus chen Alk
maar en Purn,erend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Apr il 1932, nummers 233 tot en met 238; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-H olland bij besluit van 1 J ul i 1931, 
n°. 72, aan de Naamlooze Vennootschap 
Noord-Zui d-Hol landsche Tramweg-Maatschap
pij te H aarlen, vergunning hebben verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dien t van Purme,·end naar Graft en bij be
s! u iten van 1 J ul i 1931, nummers 73 tot en 
m t 77, ondersche idenlijk aan M. Hell ingman 

te Hoorn, firma Gebroeders Rossenaar te Pur-
1nerend., Naamlooze Vennootschap Maatschap
pij "Alkmaar-Packet" te Alkmaar, Comman
ditaire Vennootschap Autobusdienst " N oord
Holland" te Alkmaar en J. Kieft H zn. te 
Zuid- en Noordschermer, vergunning hebben 
geweigerd tot het in werking brengen van 
een autobusdienst ,·an A.lkmaa1' naar Pur-
1nerend en terug; 

dat de besluiten van Gedeputeerde Staten 
berusten op de overweging, dat naar hun oor
deel in alleszins voldoende mate in de ver
keersbehoeften van de desbetreffende streek 
zal worden voorzien, indien naast de bestaande 
rnrkeersmiddelen in plaats van de op te hef
fen tramverbinding P1.tr1n erend--A lk11iaar een 
autobusdienst Pur-me,·end-de Rijp (Graft) in 
werking zal worden gesteld, welke in aan
sluiting o. a. aan de bestaande diensten van 
Kieft en Hellingrnan eene verbinding zal 
geven tusschen Pu,·rnerend en Alk,naar; dat, 
daar een autobusdienst P ur,ne,·endr-de Riji; 
(Gmft) in samenwerking met bestaande dien
sten huns inziens in voldoende mate in de 
rnrkeersbehoeften zal voorzien, uit een oog
punt van verkeerseconomie aan een zoodanigen 
dienst de voorkeur dient te worden gegeven 
boven een dienst P·urme1·end-Alkmaar, welke 
- zonder dat daaraan behoefte bestaat -
naast het traject Purme,·end-de Rijp ook het 
traject de Rijp--Alkmaa,· zou voorzien; dat 
voorts aanleiding bestaat om de vergunning 
tot het exploiteeren van een autobusdienst 
Purmerenilr-Graft aan de aamlooze Vennoot. 
schap Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maat
schappij te verleenen o. m. wij l zij de exploi
tatie van de te electrificeeren tramlijnen A ,n
stertl,am-Edam en Schouw-P,t1·1nerend op 
zich zal nemen en geacht kan worden in de 
rechten te treden van de Tweede Toord-Hol
landsche Tramweg Maatschappij, welke de 
bestaande tramlijn Alkmaar-Pu1·merend ex
ploiteert; 

dat burgemeester en wethouders van A.lk
maa,· in beroep in hoofdzaak aanvoeren, dat 
het bestaan van eene doorgaande verbinding, 
geëxploiteerd door één ondernemer, uit ver
keersoogpunt voordeel moet b ieden boven het 
verdeelen van het verkeer over twee diensten , 
die elk een gedeelte van het traject bedienen ; 

dat de firma Gebroeders Rossenaar ver
zoekt haar in plaats van de Naamlooze Ven
nootschap Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg 
Maatschappij vergunning te verleenen; 

dat de Naamlooze Vennootschap Maatschap
pij "Alkmaar-Packet" aanvoert, dat na op
heffing van de exploitatie van de stoomtram 
Alk1naa1~ Pur1nerend de combinatie met over
stappen van een busdienst H oorn-Al kmaa1· 
op een busdienst Hoorn-Purmerend geen vol
doende verbinding geeft voor de reizigers 
Al kmaa1~Pur11ierend, daar toch de p laats
rnimte in die bussen te gering zal zij n om 
de overstappers zekerheid van vervoer te 
geven; dat na opheffing van de stoomtram 
een d irecte busdienst Alkmaa,·- Purmerend, 
als door haar aangevraagd, zeer gewenscht 
zal zijn; dat deze busdienst n iet bestaanbaar 
is naast de verleende vergunni ng door Gede
puteerde Staten aan de N aaml ooze Vennoot
schap Noord-Zuid-Hollandsche T ramweg Maat-
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schappij te Haarl em, voor een autobusdienst 
Purmeund-de Rijp- Graft; 

dat burgemeester en wethouders van de Rijp 
aanvoeren, dat ten gevolge van de beslissing 
van Gedeputeerde Staten eene verbind ing met 
All,,maar via Schermerhorn komt te vervallen 
en men genoodzaakt zal worden gebruik te 
maken van den autobusdienst van J. Kieft 
Hzn., welke een traject volgt. dat voor auto
busverkeer huns inziens totaal ongeschikt en 
zei [s niet zonder gevaar is; weshalve zij ver
zoeken a lsnog aan de Commanditaire Ven
nootschap Autobusdienst " Ioord-Holland" de 
gev raagde vergunning te verleenen; 

dat de firma De R aadt en Ki temaker ver
zoekt ter wille van haar autobusd ienst Ani
sterél,a-m-H 001·n de voorgeschreven route in 
di en zin te wijzigen, dat in plaats van den 
Volgerweg en den Middenweg zullen worden 
gevolgd de Nekkerweg en de Rijperweg; 

Overwegende: dat eene doorgaande verbin
ding de voorkeur verdient boven een overstap
verbinding; 

dat in het onderhavige geval een doorgaan
de tramverb inding zal worden opgeheven en 
er geen reden is om een ondernemer , die het 
verlaten traject wil voorzien van een auto
bu dienst, vergunning te weigeren ; 

dat met name het door Gedeputeerde Sta
ten aangevoerde motief, dat wel kan worden 
vo lstaan met een overstapdienst van twee ver
schi ll ende ondernemers, niet kan worden aan
vaard, omdat op grond van de ge chieden is 
van het tot stand komen van de wet moet 
worden aangenomen, dat de strekking daar
van niet is om ter zake van autobusdiensten 
een zoo beperkt mogelijk aanta l middelen van 
openbaar verkeer toe te laten en voor el ken 
dienst, welke boven dit minimum uitgaat, 
vergunning te we igeren. maar veeleer deze, 
dat slechts dàn vergunning moet worden ge
weigerd, wanneer de belangen van eene duur
zame verkeersvoorziening door het in werking 
brengen van een nieuwen dienst zouden wor
den geschaad, 

dat van dit laatste in het onderhavige ge
val geen sprake is; 

dat mitsdien vergunning behoort te worden 
vedeend voor een doorgaande verbinding Alk-
111,aar-Pu1"m,erend; 

dat er geen aanleiding is aan M. Helling. 
man, de Commanditaire Vennootschap Auto
busdienst "Noord-Holland" en J. Kieft Hzn. 
daartoe vergunning te verleenen, omdat deze 
aanvragers ze lf tegen de besluiten , waarbij 
hun vergunning is geweigerd, geen beroep 
hebben ingesteld. zoodat moet worden aange
nomen, dat zij in die weigering hebben be
TU t; 

dat dus eene keuze moet worden gedaan 
tusschen de aanvraagsters firma Gebroeders 
Rossenaar en de aamlooze Vennootschap 
Maatschappij " Al kmaar-Packet" ; 

dat er reden is om aan laatstgemelde aan
vraagster de voorkeur te geven, aangez ien 
deze - anders dan de fi rma Gebroeders Ros
senaar - geheel het door de trnm verlaten 
traject zal vol gen; 

dat naast dezen dien t geen plaats is voor 
een tweeden dienst op het traject Punnerenx:1.,
Grajt, zoodat de daarvoor aan de Naamlooze 

Vennootschap Noord-Zuid-Hollandsche Tram
weg-Maatschappij verleende vergunning be
hoort te worden vernietigd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen: 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de besluiten van Ge
deputeerde Staten van NooràrHolland van 1 
Juli 1931 , nummers 72 en 75, en met haud
having van de over ige besluiten van Gedepu
teerde Staten van Noord-H olland aan de 
Naamlooze Vennootschap Maatsch appij Alk
maar-Packet, gevestigd te Alkmaar, vergun
ning te verleenen tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Purmerend l angs 
den Purmerender weg, Volgerweg, N ekkerweg, 

, Rijperweg naar de Rijp, Schermerhorn en 
Alkmaar, vice versa, onder de volgende voor
waarden: 

l. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door de onderneemster, i nge
volge de \Vet Openbare Vervoermiddelen, aan
gekond igde dienstregeling(en). 

H et vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door de onderneemster, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten van NooràrH olland onderworpen. 

3. De onderneemster is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de doo,· den passagier af te leggen reis 
geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duide
lijk vermeld staan. 

4. H et aantal autobussen, merk, motor, 
chassis , model der carrosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in e lke dier bussen en de 
g rootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De onderneemster heeft zich te gedragen 
naar cle aanwijzingen, di e Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorzien ing van de behoefte 
aan reservemateriaa l mochten geven. 

7. De onderneemster is verplicht zich tot 
genoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor zij , ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen, verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan hun Col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekerings
overeenkomst. 

Aan hun College moet een duplicaat der po
l is worden overgelegd en jaa rlijks een af
schrift der kwitantiën van de betaalde verze
keringspremie worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwez ig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband. 

De onderneemster draagt zorg, dat in de 
wagens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
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handbagage niet met de 
voerd. 

wagens worden ver- , Alk.maar Packet", die het door de trnm 
1 ~erlaten traject van een autobusdienst wil 

voorzien, de vergunning daartoe te weigeren. 9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de onderneemster verplicht daarvan, onder op
gaaf van de redenen, onverwijld aan G.edepu
teerde Staten kennis te geven; ook van de 
hervatting wordt aan hun College mededeeling 
gedaan. 

De onderneemster is verplicht Gedeputeerde 
Staten a ll e gevraagde inlichtingen omtr~nt 
den dienst op de door hen gewenschte w1Jze 
te verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van d it besluit, waarvan af. 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

, den 

De Minist e1' van Waterstaat," 

Wijl tegen besl issing in dien zin bij mij be
denking bestond, hem ik mij nader tot de 
Aldeeling gewend met den brief van 23 Au~s
tu 1932, n°. 482, Afdeeling Vervoer- en M1Jn
wezen, luidende als volgt: 

,,De Afdeeling deed mij toekomen haar ad
vies van 13 April 1932, n°. 233 tot en met 
238, met ontwerp-be luit betreffende de be
roepen tegen de beschikkingen van Gedepu
teerde Staten van Noord,..Holland van 1 Juli 
1931 , nos. 72, 73, 74, 75 , 76 en 77, waarbij 
vergunning werd verleend aan de oord-Zu1d
Hollandsche Tramweg Maatschappij te Haar
l em. tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen P urrne,·end en Gmft 
en waarbij vergunning werd geweigerd aan 
J. Kieft te Zuid,.. en Noordschenn,er, aan M. 
H ellingman te Hoorn, aan de Commanditaire 
Vennootschap Autobusdienst "Noqrd-Holl and" 
te Alkrnaa,·, aan de Gebroeders Rossenaar te 
Purmerend en aan de .V. ,,Alkmaar Packet" 
te Alkmaar tot het in werking brengen van 
busdiensten tusschen Pur-mcrend en Alkmaar. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
Yan oordeel dat de door Gedeputeerde Staten 
aan de gen~emde Tramweg Maatschappij ver
leende vergunning Purmerend-Graft behoort 
te worden geweigerd en dat daarentegen de 
door Gedeputeerde Staten geweigerde vergun
ning Pur,nerend.,-Alkmaar behoort te worden 
verleend aan de N.V. ,,Alkmaar Packet", 
weshalve het ontworpen bes! uit strekt tot ver
nietiging van de besluiten van Gedeputeerde 
Staten nos. 72 en 75 met handhaving der 
overige bovengenoemde besluiten van dat Col-
lege. . 

Dit oordeel is gegrond op de overweg111g, 
dat een doorgaande verbinding de voorkeur 
verd ient boven een overstapverbinding, te 
meer nu de doorgaande verbinding die de 
tram tot dusverre tusschen P u,-me,-end en 
Alk1naar gaf is opgeheven. . 

De Afdeeling erkent, dat eene vergunnmg 
moet worden geweigerd, wanneer de belangen 
van eene duurzame verkeersvoorziening door 
het in werking brengen van een nieuwen 
dienst zouden worden geschaad, doch zij is van 
meening, dat daarvan in het onderhavige ge
val geen sprake is en meent dat er geen 
reden is om aan een ondernemer, zooals de 

Al moet ik erkennen, dat de spoorwegYer
binding tusschen Purme,·end en Allcmaar, 
waarop door Gedeputee,·de Staten en den In
specteur Generaal der Spoor- en Tramwegen 
wordt gewezen, niet fraai is, zoodat deze a la 
rechtstreeksche verbinding tusschen genoemde 
plaatsen weinig gewicht in de schaal legt, 
met genoemde autoriteiten komt het mij voor 
dat de Aldeeling bij hare beschouwingen te 
weinig aandacht heeft geschonken aan de 
rechtstreeksche verbinding, die tusschen de 
plaatsen reeds per autobus bestaat, n.l. Yia 
Spijkerboor (ondernemers van Hoff en Ton). 

Nevens deze rechtstreek che verbinding 
schijnt mij voor eene vrij schaars bevolkte 
streek a ls de onderhavige een overstapverbin
d ing met goede aansluitingen, zooals door de 
busdiensten van de Noord-Zuid-Holl and che 
Tramweg Maatschappij en die van Kieft en 
Hellingman gegeven, een ruim voldoende ver. 
keersvoorziening. 

Daarbij komt, dat door de concentratie van 
autobusdiensten, die in Noord;.Holland valt te 
constateeren, inmiddels door de opneming van 
den dienst van Hellingrnan in het net van de 
N.A.C.O. ( ederlandsche Auto-Car Onderne
ming) een nieuwe rechtstreeksche dienst tus
schen Pur,nerend en Alkmaar over Scher-iner
ho,·n is ontstaan; blijkens de dienstregeling 
van de ederlandsche Auto-Car Onderneming 
in bijgaand exemplaar der Purmerender Cou-
1·ant opgenomen, is dit zei fs een zeer frequente 
dienst. 

Nevens twee rechtstreeksche diensten tus
schen Purmerend en Alkmaa,· nog een derden 
dergelijken dienst in het leven te roepen 
schijnt mij een overdaad toe, die de verkeers
voorziening in haar geheel op den duur zal 
schaden, terwijl er mijns inziens daarentegen 
alle reden is om de door Gedeputeerde Sta
ten aan de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg 
Maatschappij verleende vergunning, waardoor 
de Rijp, dat met Alkmaar reeds een verbin
ding heelt en Graft met Purnierend en met 
de electri che tram naar Amsterdam wordt 
verbonden, te handhaven, behoudens de kleine 
routewijziging, welke door den Inspecteur Ge
neraal der Spoor- en Tramwegen en bij nader 
inzien ook door Gedeputeerde Staten wordt 
voorgestaan. 

Krachtens de mij door Hare Majeste it de 
Koningin verleende algemeene machtiging 
moge ik de op deze beroepen betrekking heb
bende stukken weder aan de Afdeeling doen 
toekomen, met het verzoek deze beroepen na
der in verband met het bovenstaande te wil
len overwegen ." 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
nader advies van 14 September 1932, 11°. 233 
tot en met 238/138 : 

.,Krachten machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 23 Augustus 1932, n°. 482, Af
deeling V . en M., opnieuw bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Gesch illen van Be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt: 

1 °. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van de Rijp, de Naamlooze 
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Vennootschap Alkmaar Packet te Alk,naar, de 
firma Gebroeders Rossenaar, autobusd ienst
ondernemers te Pu1'1nerend, burgemeester en 
wethouders van Alk.naar en de fi1ma De 
Raadt en Kistemaker, autobusdienstonderne
mers te Pur1ne1·end, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 Juli 1931 , n°. 72, waarbij aan de Naam
looze Vennootschap Noord-Zuid-Hollandsche 
Tramweg-Maatschappij te Haarl e,n vergun
ning is verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst tusschen Purmerend en 
Graft; 

2° . het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van A/1.,·rnaar tegen de be
sch ikking v'lon Gedeputeerde Staten van Noo1·d
Holland van 1 Juli 1931, n°. 77, waarbij is 
afgewezen het verzoek van J . Kieft Hzn. te 
Zuid,. en N oordscheriner, om de hem verleende 
vergunningen tot het uitoefenen van autobus
àiensten van Alkmaar naar de R ijp en terug 
en van G1·ootschenner naar Purrnerend en 
terug (op Dinsdag) in te trekken, en om hem 
vergunning te verleenen tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Alk
maar en Punnerend; 

3°. het beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 1 Juli 1931, n°. 73, waarbij af
wijzend is beschik~ op het verzoek , van M. 
Hellingman te H oorn, om vergunning tot het 
in werki ng brengen van een autobusd ienst 
lusschen 11/ kmaa,· en Pur,ne,·end; 

4°. de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaar en burgemees
te r en wethouders van de Rijp tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord,. 
Holland van 1 Juli 1931, n°. 76, waarbij 
afw ijzend is beschikt op het verzoek van de 
Commanditaire Vennootschap Autobusdienst 
,.Noord-Holla nd" te Alkmaa,·, om vergunning 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst tusschen Alkmaar en Purmerend; 

5° . de beroepen, ingesteld door burgemees
ter en wethouders van Alkmaa,· en de firma 
Gebroeders Rossenaar, autobusdienstonderne
mers te Pu1·1nerend, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 Juli 1931, n°. 74, waarbij afwijzend is be
schikt op het verzoek van de firma Gebroeders 
Rossenaar voornoemd om vergunning tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Alkniaa,· en Punne,·end; 

6°. de beroepen, ingesteld door burgemees
te r en wethouders van Alkmaar en de N aam
looze Vennootschap Maatschappij "Alkmaar 
Packet" te Alkmaa,· tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noorii,.Holland van 
1 Juli 1931, n°. 75, waarbij afwijzend is be
schild; op het verzoek van de aamlooze Ven
nootschap Maatschappij "Al km aar Packet" 
voornoemd, om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Alk
maar en Purmerend; 

De l\1inister, erkennende, dat de spoorweg
Yerbinding tu schen P ·urrne,·end en 1llkmaar 
niet fraa i is, meent toch, dat naast den dienst 
van Van Hoff en Ton tusschen Alkrnaa1· en 
l'·unne,·end via Spijkerboor eene overstapver
bind ing als Gedeputeerde Staten beoogden, 

ruim voldoende is, waarbij nog komt, dat door 
de opneming van den dienst van Hellingman · 
in het net van de N.A.C.O. (Nederlandsche 
Auto-Car Onderneming) een nieuwe recht
streeksche dienst tus chen P urmerend en Alk-
1naar is ontstaan. 

Den Minister schijnt een derde rechtstreek
sche dienst tusschen Alkmaar en Punne-rend 
een overdaad, di e de verkee1-svoorziening in 
haar geheel op den duur za l schaden. 

De Afdeeling is door het betoog van den 
Minister niet overtuigd van de onjuistheid 
van het ontwerp-beslu it. 

Het is haar niet duidelijk , waarom drie 
diensten zonder overstapverbinding op den 
duur de verkeersvoorziening in haar geheel 
zullen schaden en drie diensten , waarvan één 
met overstapverbinding, niet. 

Zij ziet ook niet in, welke schade de ver
keersvoorziening in haar geheel zal lijden. 
Zull en drie diensten, waaronder één met over
stapverbinding, bete r rendeeren dan drie 
rechtstreeksche? . 

De drie diensten volgen ieder een eigen 
route, zoodat zij, afgezien van het vervoer van 
ei ndpunt tot eindpunt, verschill ende groepen 
bedienen. 

Bovendien is het voor de langs de verlaten 
tramlijn wonende - zij het schaarsche - be
volking toch onaangenaam haar nabijgelegen 
openbaar middel van vervoer zonder compen
satie te moeten missen. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling haar aanvankelijk adv ies te moeten 
handhaven. 

Zij geeft Uwer Majesteit eerbiedig in over
weging, het voorgedragen ontwerp-besluit te 
bekracht igen." 

Hetgeen de Afdeeling in tweeden termijn 
aanvoert, heeft mij niet kunnen overtuigen 
van de juistheid der voorgedragen beslissing. 

De reeds bestaande rechtstreeksche autobus
diensten tusschen Al !.,--maar en Purmerend wer
den slechts opge omd om duidelijker te doen 
uitkomen, dat aan een nieuwen doorgaanden 
dienst, zij het ook langs een eenigszins afwij
kende route, geen behoefte bestaat. 

Hiervoor is te minder reden, omdat de be
oogde verbinding door onderlinge aansluiting 
van de autobusdiensten van Kieft en die van 
de ' · V. Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg
Maatschappij in de praktijk toch gegeven zal 
worden, al schijnt mij de behoefte daaraan 
voorshands vrij gering. 

Dat naast twee rechtstreeksche diensten Pur-
1nerend-Al k1naar nog een derde zou moeten 
worden toegelaten, omdat deze over een klein 
gedeelte eene andere route volgt dan de an
dere, kan niet worden toegegeven ; op die 
wijze zou in een st reek met een wegennet als 
in de Beemster een onhoudbaar groot aantal 
busdiensten moeten worden toegelaten. 

Om tegemoet te komen aan de bezwaren, 
welke door de f irm a de Raadt en Kistemaker 
te berde zijn gebracht, verdient het echter aan
beveling de route eenigszins te wijzigen. Met 
deze wijziging, waa1mede ook Gedeputeerde 
Staten bij nader inzien hebben ingestemd, zal 
tevens het algemeen verkeersbelang zijn ge
diend. 
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Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven de bestreden be
schikkingen van Gedeputeerde Staten van 
NoordrHolland, behoudens de bedoelde kleine 
routewijziging te handhaven en de daartegen 
ingestelde beroepen ongegrond te verklaren, 
door bekrachtiging van het mede hiernevens 
gaande ontwerp-besluit. 
De M·iniste,· van Waterstaat , P. J. R e y m e r. 

s. 537. 

17 Nove,nbe,· 1932. BESLUIT tot va tstel-
1 i ng van eon algem eenen maatregel van 
bestuur, als bedoel cl in de arti kei en 5 7, 
68, elfde lid, en 91 der Arbeidswet 1919. 

Wu WILHELM! A, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 13 Septem
ber 1932, n°. 1790, afdeeling Arbeid; 

Gelet op de artikelen 57, 68, elfde lid, en 91 
der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
October 1932, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 12 ovember 1932, n°. 2268, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen : 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,adsistent" : een arbeider van 18 jaar of 

ouder, ingevolge artikel 17 van de wet van 25 
December 1878 (Staatsblad n°. 222) toegelaten 
als apothekers-adsistent; 

b. ,,sluitingsregeling" : eene voor eene groep 
van apotheken geldende regeling betreffende 
de volgorde, in acht te nemen bij het gebruik 
maken van het voor die apotheken ingevolge 
artikel 3 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 61), regelende de uitoefening der artsenij
bereidkunst, verleende verlof om op bepaalde 
tij den geslo_t~? te zij I'!- ; ,, ,, ,, 

c. ,,arb~id , ,,arbeider , ,,m.an , ,,vrouw , 
,,ieugdig persoon", ,,Onzen Minister", ,,districts
hoofd", ,,arbeidslijst" en "arbeidsregister", het
geen daaronder wordt verstaan ingevolge de 
A beidswet 1919. 

2. 1. Een adsistent of een jeugdig persoon 
mag in eene apotheek niet langer arbeid ver
richten dan acht en een half uur per dag en acht 
en veerti!!' uren per week. 

2. Een adsistent mag in eene apotheek geen 
arbeid verrichten op Zondag en tusschen 8 uur 
des namiddaas en 8 uur des voormiddags. 

3. In afwijking van het bepaalde in het twee
de lid mag een adsistent in eene apotheek op 
Zaterdag en op werkdagen, voorafgaande aan 
algemeen erkende Christelijke, aan Roomsch
K atholieke of aan Israëlietische feestdagen, ar
beid verrichten tusschen 8 en 10 uur des na
middags . 

3. 1. Een man of eene vrouw, niet zijnde 
een adsistent, mag in eene apotheek op Zondag 
niet langer arbeid verrichten dan twee uren. 

2. Een man of eene vrouw, niet zijnde eon 
adsistent, mag in eene apotheek niet langer 
arbeid verrichten dan acht en een half uur per 
dag en acht en veertig uren per week. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste 
en tweede lid mag een man, die in hoofdzaak 
met het bezorgen van geneesmiddelen belast 

is, gedurende ten hoogste tien uren per dag 
en vijf en vijftig uren per week arbeid verrich
ten . 

4. Een man of eene vrouw, niet zijnde een 
adsistent, mag in eene apotheek geen a rbeid 
verrichten tusschen 9 uur des namiddags en 
7 uur des voormiddags. 

5. In n.fwijking van het bepaalde in bet vier
de lid mag een man of eene vrouw, niet zijnde 
een adsistent, in eene apotheek op Zaterdagen op 
werkdagen, voornfgaande aan al~emeen erkende 
Christelijke, aan Roomsch-Katholieke of aan 
lsraëlietische feestdagen, arbeid ,erricbten 
tusschen 9 en 11 uur des namiddags. 

4. l. In eene aEotheek, die aangesloten is bij 
eene sluitingsregeling, is het bepaalde in de 
artikelen 2, 11, eerste lid, en 12 vrm dit besluit 
en in artikel 68, achtste lid, der Arbeidswet 1919 
niet van toepassing op arbeid van een adsistent, 
bestaande in het voldoen aan aanvragen om 
geneesmiddelen en verricht op tijden, waarop 
een of meer der andere bij die sluitingsregeling 
aangesloten apotheken gesloten mogen zijn, 
onder voorwaarde : 

a. dat den adsistent overigens behoorlijk 
gelegenheid wordt geboden zijne nachtrust te 
genieten; 

b. dat bedoelde arbeid gelijkelijk verdeeld is 
over alle in de apotheek daarvoor in aanmerking 
komende adsistenten en daaraan niet meer 
adsistenten gelijktijdig deelnemen dan voor be
doelden arbeid noodzakelijk is ; 

c. dat een adsistent bedoelden arbeid in ten 
hoogste één van vier achtereenvolgende weken 
verricht; 

d. dat de adsistent, die is aangewezen om 
op Zondag tusschen 8 uur des voormiddags en 
8 uur des namiddags ~edurende langer dan vier 
uren beschikbaar te zijn tot het verrichten van 
bedoelden arbeid, in het t~jdvak van vier weken, 
aanvangende met dien Zondag, op ten minste 
twee werkdagen geen arbeid verricht gedurende 
vijf :tehtereenvolgende uren, liggenrle tusschen 
J en 8 uur des namiddags ; 

e. dat van de regeling van bedoelden arbeid 
voor de daarvoor in aanmerking komende adsis
tenten een rooster is opgemaakt, die voor een 
daarop aangegeven tijd,-ak geldt; dat de roos
ter de namen vermeldt van de adsistenten, 
die voor den bedoelden arbeid niet in aanmer
king komen, en dat de rooster door het districts
hoofd, of, in beroep ingevolge het tweede lid, 
door Onzen Minister is goedgekeurd : 

/. dat de apotheek gesloten is op tijden, waar
op zij gesloten mag zijn, behalve: 

10. op Zat.erdagavond en op den avond, voor
afgaande aan een feestdag, op welke avonden 
de apotheek tot 10 uw:: geopend mag zijn ; 

20. indien twee of meer feestdagen of een 
Zondag en één of meer feestda.gen op elkaar 
volgen, in welk geval op den tweeden of den 
derden van die dagen de apotheek geopend mag 
zijn. 

2. Een verzoek om goedkeuring van den in 
het eerste lid, onder e, bedoelden rooster wordt 
door het hoofd of den bestuurder der onderne
ming tot het districtshoofd gericht onder bij
voeging van twee exemplaren van den rooster. 
De goedkeurin" wordt door het districtshoofd 
vp den rooste;' gesteld en gedagteekend. Een 
der roosters w'lrdt door hem behouden. 

Weigert het districtshoofd de goedkeuring 
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te verleenen, dan kan het hoofd of de bestuurder 
binnen veertien dagen na de dagteekening der 
weigering in beroep komen bij Onzen Minister. 

Wordt cle rooster, al oî niet ge~ tizigd, goed
gekeurd, dan voorziet Onze Minister den rooster 
van eene dagteekening en va.n zijne goedkeuring 
en zendt dezen a-an het hoofd of den bestuurder. 
Hij zendt tevens een afschrift aan het betrokken 
districtshoofd. 

Wordt de rooster niet goedgekeurd, dan deelt 
hij deze beslissing mede aan het hC\ofd of den 
bestuurder en tevens aan het districtshoofd. 

Eene schriftelijke goedkeuring kan te allen 
tijde door het districtshoofd worden ingf'trok
ken, indien hem gebleken is, dat de goedgekenr
de regeling onj nist is. 

Eene goedkeuring, verleend na tusschen1.omst 
V!\n Onzen Minister, wordt niet zonder zijne 
machtiging ingetrokken. 

5. 1. T n eene apotheek, ,Jie gelegen is binnen 
het gebied, waarvoor eene sluitingsregeling 
geldt, doch die bij die sluitingsregeliug niet is 
aangesloten, is het, bepaalde in de artikelen 2, 
11, ee, ste lid, en 12 van dit besluit en in artikel 
68, achtete lid, der Arbeidswet 1919 niet van 
toepassing op arbeid van een adsistent, bestaan
de in het voldoen aan aanvragen om genees
middelen en verricht op tijden, waarop een of 
meer der bij die sluitingsregeling aangesloten 
apotheken gesloten mogen zijn, onder voor
waarde: 

a. dat den adsistent overigens behoorlijk 
gelegenheid wordt geboden zijne nachtrust te 
genieten; 

b. dat bedoelde arbeid gelijkelijk verdeeld is 
over alle in de apotheeh daarvoor in aanmerking 
komende adsistenten, daaraan niPt meer adsis 
tenten gelijktijdig deelnemen dan voor bedoel
den arbeid noodzakelijk is en de regeling voor 
die adsistenten niet ongunstiger is dan de on
gunstigste regeling voor adsistenten, werkz,q,am 
in apotheken, die wel bij de sluitingsreveling zijn 
aangesloten ; 

c. ctat de adsistent, die is aangewezen om 
op Zondag tusschen h uur des voorroiddags en 
8 uur des narniddags gedurende langer dan vier 
uren beschikbaar te zijn tot het verrichten van 
bedoelden arbeid, in het tijdvak van vier weken, 
aanvangende met dien Zondag, op ten minste 
twee werk.dagen geen arbeid verricht gedurende 
vijf achtereenvolgende uren. liggende tusschen 
l en 8 uur des namiddags ; 

d. dat van de regeling van bedoelden arbeid 
voor de daarvoor in aanmerking komende ad
sistent.cn een rooster is opgemaa,kt, die voor 
een daarop aangegeven tijdvak geldt ; dat cle 
rooster de name'l vermeldt van de adsistenten. 
die voor den bedoelden arbeid niet in aanmer: 
kinv komen, en dat de rooster door het districts
hoofd. of, in beroep ingevolge het tweede lid, 
door Onzen Minister is goedgekeurd. 

2. Het bepaalde in artikel 4, tweede lid, 
vindt voor de in het voorg11ande lid, onder d, 
bedoelden rooater overeenkom~tige toepasging. 

6. l. In eene apotheek , die niet is geleaen 
linntn het {'ebied, waarvoor eene slni"ïngsrege
lin!! geldt. en dil' ingPvolge een verlof krachten, 
artikel 3 der wet van l Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 61), regelende de uitoefening der artsenij
bereidkunst, op bepaalde tijden gesloten mag 
zijn, is het bepaalde in de artikelen 2, 11, eerste 
lid, en 12 van dit besluit en in artikel 68, achtste 

lid, der Arbeidswet 1919 niet- van toepassing 
op arbeid van een adsistent, bestaande in het 
voldoen aan aanvragen om geneesmiddelen en 
verricht op tijden, waarop de apotheek gesloten 
mag zijn, onder voorwaarde : 

(/,, dat den adsistent overigens behoorlijk ge
legenheid wordt geboden zijne nachtrust te 
genieten; 

b. dat bedoelde arbeid gelijkelijk is verdeeld 
over alle in de apotheek daarvoor in aanmerking 
komende adsistenten en daaraan niet meer 
adsistenten gelijktijdig deelnemen dan voor dien 
arbeid noodzakelijk is; 

c. dat een adsistent bedoelden arbeid in ten 
hoogste twee van vier achtereenvolgende weken 
verricht; 

r/.. dat de adsistent, die is aangewezen om op 
Zondag t-usschen 8 uur des voorrniddags en 8 
uur des narniddags gedurende langer dan vier 
uren beschikbaar te zijn tot het verrichten van 
bedoelden arbeid, in de week, volgende op dien 
Zondag, op één werkdag geen arbeid verricht 
gedurende vijf achtereenvolgende uren, liggende 
tusschen 8 uur des voormiddags en 8 uur des 
na.middags; 

e. dat van de regeling van bedoelden arbeid 
voor de daarvoor in aanmerking komende ad
sistenten een rooster is opgemaakt, die voor een 
daarop aangegeven tijdvak geldt; dat de rooster 
de namen vermeldt van de adsistenten, die voor 
den bedoelden arbeid niet in aanmerking ko
men, en dat de rooster door het districtshoofd, 
of, in beroep ingevolge het tweede lid, door 
Onzen Minister is goedgekeurd ; 

/. dat de apotheek gesloten is op tijden, waar
op zij gesloten mag zijn, behalve: 

1 °. op Zaterdagavond en op den avond, voor
afgaande aan een feestdag, op welke avonden 
de apotheek tot 10 uur geopend ma,g zijn ; 

2°. indien twee of meerfeestdagen of een Zon
dag en één of meer feestdagen op elkaar volgen, 
in welk geval op den tweeden of den derden van 
die dagen de apotheek geopend mag zijn. 

2. Het bepaalde in artikel 4, tweede lid, vindt 
voor den in het voorgaande lid, onder e, bedoel
den rooster overeenkomstige toepassing. 

7. l. In eene apotheek, die niet is gelegen 
binnen het gebied, waarvoor eene sluitingsrege
ling geldt, en waarvoor geen verlof verleend is, 
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef, is 
het bepaalde in de artikelen 2, 11, eerste lid, 
en 12 van dit besluit en in artikel 68, achtste 
lid, der Arbeidswet 1919 niet van toepassing op 
arbeid van een adRistent, bestaande in het vol
doen aan aanvragen om geneesmiddelen tus
schen 8 uur des namiddags - of in de gevallen, 
voorzien bij artikel 2, derde lid, tusschen 10 
uur des narniddags - en 8 uur des voormiddags 
en op Zondag, onder voorwaarde : 

a. dat den adsistent overigens behoorlijk 
gelegenheid wordt geboden zijne nachtrust te 
genieten; 

b. dat hij in eene week gedurende niet langer 
dan vijf uren bedoelden arbeid verricht; 

c. dat bedoelde arbeid gelijkeI,ik is verdeeld 
over alle in de apotheek daarvoor in aanmerking 
komende adsistenten en daaraan niet meer 
a.dsistenten gelijktijdi~ deelnemen dan voor dien 
arbeid noodzakelijk is ; , 

d. dat een adsistent bedoelden arbeid in ten 
hoogste twee van vier achtereenvolgende weken 
verricht; 
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e. dat de adûstent, die is aangewezen om op 
Zondag tusscben 8 uur des voormiddag~ en 8 uur 
des uamiddags gedurende langer dan ,·ier uren 
beschikbaar te zijn tot het verricht,en van be
doelden >irbPid, in de week, volgende op dien 
Zondag, op Mn werkdag «een arbeid verricht 
gedurende vijf achtereen,ofgende uren, liggende 
tnsscben 8 uur des voormiddags en 8 uur des 
namiddags; 

t. dat van de regeling ,an berloelden arbeid 
voor de daarvoor in aanmerking komende adAis
tenten een rooster is opgemaakt, die voor een 
daarop aangegeven tijdvak geldt, ; dat de roos
ter de namen vermeldt van de adsistenten, die 
voor den bedoelden arbeid niet in aanmerking 
komen, en dat de rooster door het distri!'tshoofd, 
o!, in beroep ingevolge het heede lid, door 
Onzen Minister is goedgekeurd ; 

IJ· dat van bedoelden arbeid dagelijks aan
teekening wordt gehouden op de wijze, als in 
het derde lid omschreven, en dat van deze aan
teekeningen binnen veertien dagen na het einde 
van ieder kwartaal aan het districtshoofd af
schrift wordt gezonden. 

2. Het bepaalde in artikel 4, t"eede lid, vindt 
voor den in het voorgaande lid , onder f, bedoel
den rooster, 'lvereenkomstige toepassing. 

3. Aan';eekeningen, als in het eergte lid, onrlPr 
IJ, bedoeld, houden in : den naam van den adsis
tent, den datum, waarop bedoelde arbeid wordt 
verricht, en de tijdstippen van begin en einde 
daarvan. 

8. Voor de toepassing van de artikelen fi, 6 
en 7 wordt eene niet bij eene sluitingsregeling 
aangegloten apotheek, die minder clan twee 
kilometer - langs den kortsten we~ gemeten -
verwijderd is van de dichtstbij zif ude bij eene 
sluitingsregeling aangesloten apotheek, geacht 
gelegen te zijn binnen het gebied, waarvoor 
deze s luitingsregeling geldt.. 

!l. Het bepaalde in dit besluit en in artikel 68, 
achtste lid, der Arbeidswet 1919 is niet van toe
passing op arbeid van een a<lsistent- bestaande 
in het g(•reed.maken van geneesmiddelen, waar
van de aflevering niet tot den volgenden dag 
kan worden uitgesteld en waarvoor de aanvrage 
,oor het sluiten van de apotheek reeds was ge
daan - en verricht na het op de arbeidslijst of 
op den in artikel 19 bedoelden rooster aangege
ven tijdstip van einde van den werktijd, doch 
niet langer dan een half uur na dat tijdstip, 
noch langer dan een half uur na het sluiten van 
de apotheek. 

10. 1. Het bepaalde in dit besluit en in arti 
kel 68, eerste lid, onder a, en tweede tot en met 
tiende lid, der Arbeidswet 1919 is niet van toe
passing op den arbeid van: 

-.i. apothekers : 
b. personen, die belast zijn met wetenschap

pelijk onderzoek of wetenschappelijke contröfe, 
indien voor dezen arbeid eene ontwikkeJ;ni:r 
noodig is, welke tenminste gelijk staat met die·, 
welke vereischt is om aan eene Nederlandsche 
universiteit of hoogeschool tot de promotie te 
worden toegelaten ; 

c. den leerling eener inrichting van middel
baar of hooger onderwijs, die belast is met 
wetenschappelijk onderzoek of wetens!'happelijk
ke controle, indien hij dien arbeid verricht in 
het belang zijner opleiding, 

een en ander onder voorwaarde, dat in het 
arbeidsregister bij hun naam vermeld ;s, welken 

werkkring als bovengenoemd zij vervullen. 
2. Het bepaalde in dit besluit en in artikel 68, 

eerste lid, onder a, en tweede tot en met tiende 
lid, der Arbeidswet 1919 is mede niet van toe
passing op den arbeid van den persoon, diP 
bij ziekte van het hoofd of den bestuurder der 
onderneming dezen vervangt, gedurende die 
verva.nging. mits de vervanging onverwijld 
wordt bekend gemaakt door het ophangen naast 
de arbeidsljjst van een desbetreffend geschrift, 
waarin tevens is vermeld de naam van den 
persoon, die het hoofd of den bestuurder ver
vangt. 

11. 1. Een man of eene vrouw, die in eene 
apotheek arbeid verricht,, moet een wekelijk
schen onafgebroken rustttijd hebben van ten
minste zes en dertig uren. 

2. In A.fwijking van het bepaalde in het eerste 
lid m"g op Zondag de wekelijksche rusttijd van 
een man of eene vrouw, die op dien dag arbeid 
verricht, als bedoeld in artikel 3, eerste of derde 
lid, eenmaal gedurende ten hoogste vier achter
eenvolgende uren worden onderbroken, onder 
voorwaarde, dat de rusttjjd in totaal ten minste 
zes en dertig uren bedraagt. 

3. In den in het eerste lid bedoelden rusttijd 
moet tenminste zes en twintig maal in een 
kalenderjaar de Zondag vallen. 

12. 1. De arbeidstijd van een arbeider in 
eene apotheek moet op eiken dag, waarop hij 
meer dan zes uren a-rbeicl verricht, telkens na 
ten hoogste vijf uren worden afgewisseld door 
een onafgehroken rusttijd van ten minste een 
half uur. In afwijking van het bepaalde in den 
vorigen volzin moet op een dag, dat de arbeids
tijd van den arbeider later dan 6 uur des na
middags eindigt, een de1,er rusttijden ten minste 
anderhalf uur bedragen, behalve indien de ar
beidstijd van den arbeider niet, voor 12 uur des 
middags aanvangt, in welk geval met de in den 
eersten volzin bedoelde rusttijden kan worclen 
volstaan. 

2. Bovendien moeten ten aanzien van in 
apotheken werkzame arbeiders worden nage
leefd de eischen, welke door het districtshoofd 
zijn gesteld omtrent : 

a. het verleenen van een langeren rusttijd 
dan vereischt wordt ingevolge het bepaalde in 
het eerste lid, maar niet- langer dan twee uren ; 

b. het verleenen van een of meer rusttijden 
van ten hoog~te een half uur, buiten die bedoeld 
onder a of in het eerste lid ; 

c. de tijdstippen, waartnsschen de onder a 
en IJ of de in het eerste lid bedoelde rustt~jden 
moeten worden gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan een kwartier 
worden geacht tijden te z1jn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht. 

4. Tegen een eisch, ingevolge het tweede lid 
door het districtshoofd gesteld, kan het hoofd 
oÏ de bestuurder der onderneming binnen veer
tien dagen na de daateekening van den eisch 
in beroep komen bij Onzen Minister. Diens be
slis~ing wordt met redenen omkleed. 

5. Wordt in beroep de eisrh gewijzigd, dan 
treedt de gewijzigde eisch in de plaats ,an dien, 
waartegen beroep was ingesteld. 

6. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplichting voort uit een eisch, zoolang 
daa1 tegen beroep kan worden ingesteld en 
zoolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist. c '. 
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13 . l. Indien in eene -apotheek eene opeen
hooping van werk voorkomt of indien zich al 
daar bijrnndere omstandigheden voordoen, kan 
,het clistrictshoofd, of, in beroep in~evolge het 
vierde lid, Onze Minister, schrifteliJk en voor
waardelijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat 
in die apotheek wordt afgeweken van het be
paalde bij of krachten~ de artikelen 2, 3, 11, 
eerste en tweede lid, en 12, eerste en tweede lid, 
en van de voorwaarden, gest,eld in <le artilrnlen 
4, eersto lid, 5, eerste ],id, 6, eerste lid, en 7, 
eerste lid. · 

2. Rij het verleenen der vergunning wordt in 
acht genomen : 

a. dat een jeugdig versoon beneden 16 jaar 
niet lang<'r arbeid mag verrichten dan tien uren 
per dag en acht en veertig uren per week, een 
jeugdig persoon van 16 jaar of ouder, een adsis
tent of eene vrouw, niet zijnde een ad~istent, 
niet langer dan tien uren per dag en vijf en 
vijftig uren per week en een man, niet zijnde 
een adsistent, niet langer dan elf uren per dag 
en twee en zestig uren per week ; 

b. dat een adsistent ten minste zes en twintig 
maal in een kalenderjaar geen arbeid op Zondag 
verricht. 

3. Het districtshoofd behoeft een voor ieder 
geval aan te vragen machtiging van den Direc
teur-Generaal van den Arbeid voor het verlee
nen van zoodanige vergunning: 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt; 

b. aivorens seáert het eindigen van eene 
voorafgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloopen, 
beha,lve in de gevallen, door Onzen Minister 
bepaald . 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid , kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dagtee
kening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was inge
steld . 

5. Indien ten aanzien van eene groep van 
apotheken in alle of bepaalde gemeenten aan
leiding bestaat, om op de gronden, in het eerste 
lid omschreven, eene vergunning, als in dat lid 
bedoeld, voor alle apotheken te verleenen, kan 
Onze Minister voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk zoodanige vergunning verleenen. Het 
tweede lid vindt daarbij overeenkomstige toe
passing. De beschikking, waarbij eene zoodanige 
vergunning wordt verleend, wordt afgekondigd 
in de Staatscourant. 

6. Indien ten aanzien van eene groep van 
apotheken in alle of bepaalde gemeenten van 
een district, als bedoeld in artikel 77, tweede 
lid, der Arbeidswet 1919, aanleiding bestaat, 
om op de gronden, in het eerste lid omschreven, 
eene vergunning, als in dat lid bedoeld, voor 
alle of een aantal apotheken dier groep te ver
leenen, kan Onze Minister het districtshoofd 
daartoe machtigen. Het tweede lid vindt daar
bij overeenkomstige toepassing. 

7. Indien zoowel vakvereenigingen van werk
gevers als van arbeiders in het apothekersbe
drijf - of bij ontstentenis hiervan eene behoor
lijke vertegenwoordiging van werkgevers en 
arbeiders uit dat bedrijf - van oordeel zijn, 

L. & S. 1932, 

dat het gewenscht is in eene apotheek of in 
eene g:roep van apotheken af te wijken van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 11, 
eerste en tweede lid, en 12, eerste en tweede 
)id, en van de voorwaarden, gesteld in de arti
kelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, en 
7, eerste lid, kan Onze Minister voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk daartoe vergunning ver
leenen. Bij het verleenen eener zoodanige ver
gunning wordt in acht genomen, dat : 

a. een jeugdig persoon, een adsistent of eene 
vrouw, niet zijnde een adsistent, niet langer 
_arbeid mag verrichten dan tien uren per dag 
_en een man, niet zijnde een adsistent, niet langer 
dan elf uren per dag ; 

b. een jeugdig persoon \,eneden 16 jaar niet 
langer arbeid mag verrichten dan acht en veertig 
uren per week, een jeugdig persoon van 16 jaar 
of ouder, een adsist ent of eene vrouw, niet zijnde 
een adsistent, niet. langer dan vijf en V\iftig uren 
per week en een man, niet zijnde een adsistent, 
niet langer dan twee en zestig uren per week ; 

· r.. in een kalenderjaar een arbeider van 16 
jaar of ouder niet langer arbeid mag verrichten 
dan tweeduizend viifhonderd uren ; 

d. dat een adsistent ten minste zes en twintig 
maal in een kalenderjaar geen arbeid op Zondag 
verricht. 

8. De beschikking, waarbij eene vergunning 
wordt verleend, als bedoeld in het zevende lid, 
wordt, indien de vergunning voor eene groep 
van apotheken geldt, afgekondigd in de Staats
courant. 

14. 1. Voor eene apotheek kan door of na
mens Onzen Minister voorwaardelijk of onvoor
wa.ardelijk worden toe_(restaan, dac zonder eene 
verg:unning, als bedneld in artikel 13, eerste 
lid. arbeiders van 18 jaar c,f ouder arbeid ver
richten in afwijking van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 2, :{, 11, eerste en tweede 
lid, en 12, eerste en tweede lid. Bij het verleenen 
van rnodimige machtiging, die voor den t\jd van 
ten hoogste één jaar na bare da.eteekening 
wordt gegeven en waarva11 binnen dien termiJn 
slechts mag worden gebruik e-emaakt op zestig 
dagen, of zooveel minder als de machtiging 
bepaalt, wordt in acht genomen, dat een adsis
tent en eene vrouw, niet zijnde een ad.sistent, 
niet langer arbeid maP.' verri~hten dan elf uren 
per dag en vijf en vijftig uren per week en een 
man, niet zijnde een adsistent, niet langer dan 
elf uren per dag en twee en zestig uren per week. 

2. Voordat van eene machtiging, al~ bedoelci 
in het voorgaande lid , wordt gebruik gemaakt, 
moet daarvan door het hoofd of den bestuurder 
der onderneming of door z~in plaatsvervanger 
eene schriftelijke, gedag:teekende en door hem 
of door zijn plaatsvervanger onderteekende 
mededeeling worden gedaan aan den burge
meester en aan het districtshoofd, in den vorm 
vastgesteld door Onzen Minister . 

3. Eene machtiging, als bedoeld in het eerste 
lid, kan door Onzen Minister t,usschentjjds 
worden ingetrokken, wanneer het hoofd of de 
bestuurder, dan wel een der hoofden of bestuur
ders der ondernemine-, waarvoor de machtiging 
geldt, onberroepPlijk is veroordeeld wegens 
overtreding van eene bepaling der Arbeidswet 
1919. 

15. Van eene vergunning, als bedoeld in arti
kel 13, eJrst,e lid, en van een machtiging, als 
bedoeld in artikel 14, eerste lid, mag slechts 

43 
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worden gebruik gemaakt, zoolang de acte dier 
vergunning oi een in den door Onzen Minister 
bepaalden vorm vervat bewijs ,an die machti
ging wordt opgehangen !:(ehouden naast de 
arbeidslijst of den in artikel 19 bedoelden roos
ter. 

16. 1. Eene vergunning, ingevolge artikel 13, 
eerste lid, of eene machtiging, ingevolge artikel 
14. eerste lid, verleend, kan onverminderd het 
bepaalde bij die artik~len te allen tijde door 
Onzen Minister worclen ingetrokken of e-ewij 
zi!:(d op verzoek van eene vakvereeniging, 
waarvan arbeiders lid zijn, voor wie de vergun
ning of de machtiging geldt, indien Onzen Minis
ter blijkt, dat door de vergnnnjng of de machti
~ng de belangen de: arbeiders worden geschaad. 

2. Vakvereeni~gen van arbeiders. die mede
deeling wenschen t.e ontvangen van door Onzen 
Minister of door het districtshonfci g<Jnomen 
beschikkingen, waarbij ten behoeve van eene 
bepaalde apotheek eene vergunning of machti
ging, als bedoeld in het eerste lid, is verleend, 
richten het verzoek daartoe onderscheidenlijk 
tot Onzen Minister of tot het districtshoofd, 
onder opgave van : 

a. den naam en het adres der apoth .ek; 
b. het a.antal leden der vereeniging, dat in 

die apotheek werkzaam is ; 
c. den werkkring dier leden in de apotheek ; 
d. den naam en het adres van het lid, waar

aan de mededeeling, hiervoren bedoeld, kan 
worden gedaan. 

3. Indien op een door eene vakvereeniging 
gedaan verzoek, als in het tweede lid bedoeld, 
afwijzend wordt beschikt, wordt de beslissing 
met redenen omkleed. 

4. Meent Onze Minister of het distrir.tshoofd 
de mededeeling van beschikkingen, als bedoeld 
in het tweede lid, aan eene vakvereeniging te 
moeten staken, zoo geeft hij hiervan onder op
gave van redenen kennis aan die vereenigin<', 

5. Eene vergunning, als bedoeld in artikel 13, 
vijfde lid, of eene machtiging, als bedoeld in 
artikel 13, zesde lid, wordt, behoudens in on
voorziene spoedeischende gevallen, niet ver
leend, alvorens de vakvereenigingen van werk
gevers en arbeiders uit het apothekersbedrijf in 
de gelegenheid zijn gesteld daarover hare mee
rring kenbaar te maken. 

17. In eene onderneming, staande onder het 
beheer van twee of meer hoofden of bestuurders, 
behoeft de onderteekening van de arbeidslijst 
of van den in artikel 19 bedoelde" rooster slechts 
te geschieden door een dier hoofden of bestuur
ders. 

18. Indien de arbeidsregelingen van verschil
lende ploegen van arbeiders in eene apotheek 
rt3gelmatig omwisselen, mogen deze arbeids
regelingen op eenzelfde blad van de arbeidslijst 
zijn vermeld, mits hierop de wijze van omwisse
ling duide~jk is aangegeven en uit een naast 
het blad opgehangen geschrift of uit het arbeids
register voor eiken arbeider en voor elke week 
duidelijk blijkt, tot welke ploeg hij behoort. 

19. Vrijstelling van de verplichting, bedoeld 
in artikAI 68, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 
1919, wordt verleend ten aanzien van arbeiders 
in eene apotheek, wier regeling van arbeids
en rusttijden duidelijk is aangegeven op een 
rooster, zulks onder de volgende voorwaarden : 

a. de rooster moet zijn opgehangen en opge
hangen blijven op eene plaats, die vrij toeganke-

lijk is voor alle arbeiders, voor wie hij geldt, 
zoodanig, dat daarvan gemakkelijk kan worden 
kennis genomen ; 

b. de rooster moet zijn gedagteekend en on
rl.erteekend door het hoofd of den bestuurder 
der onderneming ; 

c. ten opzichte van den rooster moet worden 
in acht genomen, wat ten opzichte van de ar
beidslijst is bepaald bij artikel 68, tweede, vierde 
en vijfde lid, zesde lid, tweeden volzin, en 
zevende tot en met tiende lid, der Arbeidswet 
1919; 

d. indien de arbeidsregelingen van verschil
lende ploegen van arbeiders regelmatig omwis
selen en deze op eenzelfde blad van den rooster 
zijn vermeld, moet hierop de wijze van omwis
seling duidelijk zijn aangegeven en uit een naast 
het blad opgehangen geschrift of uit het ar
beidsregister voor eiken arbeider en van week 
tot week duidelijk blijken, tot welke ploeg hij 
behoort; 

e. voor eiken arbeider, voor wien de rooster 
geldt, moet het arbeidsregister eene aanwijzing 
bevatten, op welk blad van den rooster te 
zijnen aanzien de regeling der arbeids- en rust
tijden is vermeld; 

/. indien het districtshoofd voor eene bepaal
de apotheek den vorm voor den rooster heeft 
vastgesteld, moet de rooster in dien vorm worden 
gesteld. 

20. 1. Indien bij eene ver~unning krachtens 
artikel 13 eene werktijdregeling is vastgesteld, 
treedt deze voor de arbeiders, voor wie de ver
gunning geldt, gedurende den duur dier ver
gunning in de plaats van de voor hen op de 
arbeidslijst of op den in artikel 19 bedoelden 
rooster vermelde regeling. 

2. Indien bij eene vergunning krachtens arti
kel 13 geene werktijdregeling is vastgesteld, mag 
een arbeider, voor wien de vergunning geldt, 
gedurende den tijd dier vergunning afwijken 
van de voor hem op de arbeidslijst of op den 
in artikel 19 bedoelden rooster vermelde re&e
ling, onder voorwaarde, dat n:i.ast de arbeias
lijst of den rooster, zoolang van de vergunning 
gebruik wordt gemaakt, eén door het hoofd of 
clen bestuurder der onderneming of een door 
dezen daarmede belast persoon, als bedoeld 
in artikel 7/'i der Arbeidswet 1919, ondert,eekend 
geschrift is opgehangen, dat de op grond <lier 
vergunnine- tti volgen werktijdl'egeling aangeeft. 
Dit g3schrift moet voldoen aan de eischen, 
in artikel 68, tweede lid, der Arbeidswet 1919 
voor eene arbeidslijst gesteld. 

:l. Wanneer ten aanzien van een arbeider 
gebruik wordt gemaakt VA-n eene machtiging, 
als bedoeld in artikel 14, mag die arbeider dien
overeenkomstig arhaid verrichten op andere 
tijden, dan voor hem op de arbeidslijst of op 
den in artikel 19 bedoelden rooster zijn ver
meld. 

21. Voor de toepassing van de artikelen 4, 
eerste lid, onder c, 6, eerste lid, onder c, en 7, 
eerste lid, onder b en d, wordt onder "week" 
verstaan een tijdvak van honderd acht en zestig 
achtereenvolgende uren. 

22. Dit besiuit kan worden aangehaald onder 
den titel "Werktijdenbesluit voor apotheken" 
met bijvoeging van het jaartal va.n het Staats
blad, waarin het, is geplaatst. 

23. Dit besluit, treedt in werking met ingang 
van 1 Februari 1933. 
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Onze 1Linister van Economische Zaken e n 
Arbeid is belast met <le uitvoering van dit 
besluit, dat in het St,aatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het L oo, den 17den November 1932. 
WILHELMINA. 

De Miniater ,;an Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Versc huur. 

l Uitge,g. 25 Nov. 1932.) 

s. 538. 

17 Novemóer 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop met het-rekking 

· tot arbeid in apotheken verschillende be
palingen dor Arbeids"et 1919 in werking 
treclell. 

W~j WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht Vf\n Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid, van 12 1',ovem
ber 1932, n°. 2268, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 101, eerste en tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
~.tet ingang van 1 Februari 193:'I treden in 

werking: 
a. de artikelen 54 tot en met 58 der Arbeids

wet 1919; 
b. de artikelen 68 en 69, onder a tot en met 

d, der Arbeidswet 1919, voor zoover zij betrek
king hebben op den arbeid in apotheken. 

Onze Miruster van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in hi>t Btaatsblad zal" orden geplaatst. 

Het Loo, den 17den November 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T . J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 25 No•;ember 1932.) 

s. 539. 

17 November 1932. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 31 Mei 1929 te Londen gesloten ver
drag voor de beveiliging van menschen
levens op zee (Staatsblad 1930, n°. 305), 
alsmede vau de op 11 Juni 1931 te Simla 
tot tand gekomen regelen, genaamd 
,,Simla-Regelen 1931", sti-ekkende tot ver
vanging van de Hoofdstukken II en III 
van genoemd verdrag, ten aanzien van all e 
schepen, waarop zij van toepassing zijn. 

Wij WILHELMINA, tJnz.; 
Gez ien de Wet van 18 J ui i 1930 (Staatsblad 

n° . 305) , houdende goedkeuring van het op 
31 Mei 1929 te L onden gesloten verdrag 1 
voor de beveiliging van menschenlevens op 
zee, Yan welk verdrag een afdruk en eene ver
ta ling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gez ien mede de op 11 Juni 1931 te Sim.la 
tot stand gekomen regelen, genaamd "Simla
Regelen 1931", welke in de plaats komen van 
de Hoofdstukken II en III van genoemd ver
drag, ten aanzien van alle schepen, waarop 

1 Zie voor de Fransche tekst van dit ver
drag Staatsblw:l 1930, n°. 305. 

zij van toepassing zijn, van welke regelen 
mede een afdruk en eene vertaling bij dit 
Beslui t zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de hierna genoemde lan
den hunne akten van bekrachtiging betreffen
de eerst genoemd verdrag te Londen hebben 
nedergelegd, te weten: Canada, Denema,·ken, 
Duitschland, Finland, Frankrijk, G,·oot-Britan
nië en NoonJ"Zerland, I talië, N ede,·land, Noor
we g en, Spanje en Z 1.oeden; 

Overwegende, dat de Simla-Regelen 1931 
door de Nederlandsche R egeering voor het 
Rij k in E•uropa zijn bevestigd; 

Overwegende mede, dat het verdrag van 
Londen van 31 Mei 1929 en de Simla-Regelen 
1931 op 1 J anuari 1933 voor het R ij k in 
Europa in werking zullen treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlan,dsche Zaken van den 12den Novem
ber 1932, Directie van het Prntocol, n°. 
35584; 

·H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag en bovengenoemde 

regelen, alsmede de vertalingen daarvan, te 
doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van A lgemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten dezé wordt vere ischt. 

Het Loo, den 17den November 1932. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg . 2 Dece1nber 1932.) 

Ver t a I ing. 

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR 
DE BEVEILIGING VAN l\IENSCHEN

LEVENS OP ZEE. 

INLEIDING. 

De Regeeringen vàn Duitschland, het Ge
meenebest van Austrnlië, België, Canada, 
Denemarken, Spanje, de Iersche Vrijstaat, de 
Vereenigde Staten van Amerika, Finland, 
Frankrij k, het Vereenigd Koninkrijk van Groot. 
Britannië en Noord-Ierland, (Britsch) Indië, 
Italië, Japan, Noorwegen, Nederla nd, Zweden 
en de Unie der Socialistische Soviet Repu
blieken, het wenschelijk achtend de beveili
ging van menschenlevens op zee te bevorderen 
door in gemeen overleg te dien einde eens
luidende beginselen en voorsch,·iften vast te 
stellen; 

Van oordeel, dat dit doel het best bereikt 
wordt door het sluiten van een Verdrag; 

Hebben tot hunne . Gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

de Regeering van Duitschland : 
den H eer Dr. Friedrich Sthamer, Buiten

gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van 
het Dui tsche R ijk te Londen; 

den heer Gustav Koenigs, ,,Ministerialdiri
gent" aan het Rijksministerie van Verkeers
wezen, ,,Geheimer Regiernngsrat" te Berlijn ; 

den heet· Arthur Werner, ,,Oberregierungs
rat" aan het Rijksministerie van Verkeers
wezen, ,,Geheimer Justizrat" te Berlijn; 

den heer Walter Laas, Hoogleernar, Direc-
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teu,· van het klassificatiebureau "Germanischer 
Lloyd" te Berlijn; 

den heer Dr. Otto Riess, Oud-directeur van 
het Rijksbureau voor de Scheepsmeting, ,,Ge
heimer R egierungsrat" te Neubrandenburg; 

den heer Hermann Giess, ,,Ministerialrat" 
aan het Rijksministerie der Posterijen te Ber
lijn ; 

Vice-Adm iraal Hugo Dominik, Voorzitter 
van de "Deutsche Seewarte" te Hamburg; 

de Regeering van het Gemeenebest van 
Australië: 

Kapitein ter Zee Henry James Feakes, Ko
ninklijke Australische Marine, Marine-attaché 
van het Gemeenebest te Londen; 

,,Lieutenant-cornmander" Thomas Free, Ko
ninklijke Marine-Reserve (b.d.); 

Kapitein ter Zee J. K. Davis, Directeur van 
cheepvaart; 

de R egeering van België: 
Baron De Gerlache de Gomery, Directeur

Generaal van de Admini tratie voor de Scheep
vaart; 

den heer Gustave de Winne, Hoofdingenieur, 
Directeur van de Administratie voor de 
Scheepvaart; 

den heer Georges Goor, Adviseur bij de 
Administratie voor de Scheepvaart; 

de R egeering van Canada: 
den heer Alexander Johnston, Onder-minis

ter van Marine; 
den heer Lucien Pacaud, Secretaris ten bu

reele van den Canadeeschen Hoogen Commis
sa ris te Londen ; 

de Regeering van D enemarken: 
den heer Emil Krogh, hoofdambtenaar aan 

de Afdeeling Scheepvaart van het Ministerie 
van ijverheid. Handel en Scheepvaart; 

den heer V. Topsöe---Jensen, Raadsheer in 
het Hof van Beroep; 

Kapitein ter Zee V. Lorck, Hoofdinspecteur 
voor kapiteins en stuurlieden; 

den heer J. A. Körbing, Technisch Direc
teur van de Vereenigde Stoomvaart Maat
schappij te Kopenhagen; 

den heer Aage H. Larsen, Hoofdingenieur 
aan het M inisterie van Nijverheid, Handel en 
Scheepvaart; 

den heer Arnold Poulsen, Ingenieur aan het 
Ministerie van Nijverheid, Handel en Scheep
vaart; 

de Regeering van Spanje: 
Schout bij Nacht Don Francisco Javier de 

Salas y Gonzalez, Chef van de Marinecommis
sie in Europa; 

de R egeering van den ferschen V1-ij
staat : 

den heer J. W. Dulanty, Commissaris voor 
den handel van den I erschen Vrijstaat in 
Groot-Britannië; 

den heer E. C. Foster, Hoofdinspecteur bij 
de Scheepvaart Afdeeling, Departement van 
Industrie en H andel. 

de Regeering van de V ereenigd,e Staten 
van Amerika: 

The Honourable Wallage H. White Junior, 
Lid van het Congres, Voorzitter van de Com
missie voor de Handelsmarine en de Vis
scherij ; 

den heer Arthur J . Tyrer, Commissaris voor 
de Scheepvaart, Departement van Handel ; 

den heer Charles M . Barnes, Chef van de 
Afdeeling Verdragen, Departement van Staat; 

Schout bij Nacht George H. Rock, ,,Con
stmction Corps", Onder-Chef van het Bureau 
van Aanbouw en Herstellingen, Departement 
van Marine· 

Kapitein ter Zee Clarence S. Kempff, Hy
drograaf aan het Departement van Marine; 

den heer Dickerson N. Hoover, Inspecteur 
Generaal van den dienst belast met de inspec
tie der stoomschepen, Departement van Han
del· 

d~n heer William D. Terrell , Chef van de 
Radio-afdeeling, Departement van Handel; 

den Schout bij acht John G. Tawresey 
(b.d.) ,,Con truction Corps", Scheepvaart De
partement der V. S.; 

den heer Herbert B. Walker, Voorzitter van 
de Amerikaansche Vereeniging van Reeders 
van stoomschepen; 

den heer Henry G. Smith, Voorzitter van 
den ationalen Raad van Amerikaansche 
Scheepsbouwmeesters; 

Kapitein Charles A. McAllister, Voorzitter 
van het "American Bureau of Shipping" ; 

de Regeering van Finland: 
Baron Gustaf Wrede, Voorzitter van het 

Scheepvaart Departement; 
Kapitein Väino Bergman, Inspecteur van de 

Scheepvaart; 
Con ui Karl Kurten, Directeur van de 

Finsche Reedersvereeniging; 
de Regeering van Frankrijk: 

den heer Rio, Senator en oud-Minister; 
Kapitein Haarbleicher, ,,Naval Construc

tion Corps", Directeur van den Dienst van 
de Handelsvloot, Ministerie van Openbare 
Werken; 

"Commander" Marie, ,,Naval Construction 
Corps", Directie van de Handelsvloot; 

Kapitein ter Zee Thouroude, Marine-attaché 
aan de Fransche Ambassade te Londen; 

de Re'geering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord,. 
I erland: 

Vice-Admiraal Sir Herbert Richmond, Ko
ninklijke Marine; 

Sir Westcott Abell, Hoogleeraar in de 
Scheepsbouwkunde, Armstrong College te 
Newcastle-on-Tyne; 

den heer A. L. Ayre, Onder-voorzitter van 
den Bond van Scheepsbouwmeesters; 

Kapitein F. W. Bate, Beroeps-officier, Af
deeling voor de Handelsmarine van den 
,,Board of Trade" ; 

den heer C. H. Boyd, van de Afdeeling voor 
de Handelsmarine van den " Board of Trade"; 

Sir William H. Currie, Voorzitter van de 
Kamer van Scheepvaart van het Vereenigd 
Koninkrijk; 

den heer A. J. Daniel, Hoofdinspecteur voor 
de Scheepvaart bij den "Board of Trade"; 

Sir orman Hili, Voorzitter van de Com
missie van Advies voor de Handelsmarine; 

Sir Charles Hipwood, ,,Principal Assistant 
Secretary", Afdeeling voor de Handelsmarine 
bij den " Board of Trade"; 

Kapitein A. R. H. Morrell , Trinity House; 
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de R egeering van (Britsch) I ndië: 
Sir Geooffrey L . Corbett, Departement van 

Handel, Gouvernement van Indië; 
Kapitein E. V . Whish, Havenofficier te 

Bombay ; 
den heer M. A. Master, Directeur-Generaal 

van de " Scindia Steam Navigation Company"; 
de R egeering van Italië: 

L uitenant-Generaal der havens G. Ingianni , 
Directeur-Generaal van de Ho.ndelsmarine; 

Vice-Admiraal A. Alessio, Chef van de 
Technische Inspectie der Handelsmarine; 

Graa f D . Rogeri di Villanova, Legatieraad 
aan de Ital iaansche Ambassade te Londen; 

den heer Dr. T. C. Giannini, Adviseur voor 
de Emigratie ; 

Generaal-Majoor der havens F. Marena, 
Onderinspecteur der havendiensten; 

Ingenieur-Generaal S. F erretti, Hoofd van 
het T echnisch Bureau van het Italiaansche 
Scheeps- en Aeronautisch Register; 

den heer G. Gneme, Hoofd van den Dienst 
der Telegrafie bij de Algemeene Directie van 
de Posterijen en Telegrafie; 

,,Commander" L. Biancheri , van de Ko
ninklijke Ital iaansche Marine; 

de R egeering van Japcin: 
den heer Yukio Yamamoto, Inspecteur-Gene. 

raai van het Bureau voor de H andelsmarine, 
Deskundige van het Departement van Ver
keer; 

K apitein ter Zee Shichihei Ota, van de 
K eizerlijke J apansche Marine; 

den heer Itaro Ishii, Legatie ecretaris der 
eerste klasse; 

de Regee,·ing van Noorwegen: 
den heer B. Vogt, Noorsch Gezant te Lon

den· 
d;n heer L. 'l'. H ansen, Directeur van de 

Afdeeling Scheepvaart aan het Ministeri e van 
Handel en Scheepvaart; 

den heer J. Schönheyder, H oofdinspecteur 
van den Scheeps- en W erktuigkundigen Dienst 
aan het Ministerie van H andel en Scheep
vaart; 

den heer Arth H. Mathiesen, Ondervoorzit
ter van de Noorsche R eedersvereeniging; 

Kapitein N. Marstrander, Voorzitter van de 
Noorsche Vereeniging van Scheepskapiteins; 

den heer A. Birkeland, Directeur van den 
Noorschen Bond van Zeelieden en Stokers; 

de R egeering van Nederland: 
Vice-Admiraal C. Fock, Hoofdinspecteur 

voor de Scheepvaart ; 
den heer C. H. de Goeje, Oud-Hoofdinspec

teur van Scheepvaart in N ederlandsch-Indië; 
den heer A. van Driel, Scheepsbouwkundig 

Advi eur bij de Scheepvaartinspectie; 
den heer J . A. Bland van den Berg, In

sp cteur van de Kust- en Scheepsradiotelegra
fie · 

<l'en heer Phs. van Ommeren Jr ., President
Commissaris van Phs. van Ommeren's Scheep
vaartbedrijf ; 

Kapitein H. G. J. Uilkens, Oud-Gezagvoer
der van de Stoomvaartmaatschappij " N eder-
land"; · 

de Regeering van Z weden : 1 
B aron Palmstierna, Zweedsch Gezant te 

Londen; 

den hee r Nils Gustav ilsson, adjunct-onder_ 
secretaris aan het Departement van Handel ; 

Kapitein Erik Axel Fredrik Eggert, Des
kundige voor Scheepvaartzaken aan het De
partement van Arbeid en Sociale Voorzorg; 

de Regeering van de Unie van Socialis
tische So viet R e'[J'Ublieken: 

den heer Jan Lvovitch Arens, Legatieraad 
aan de Soviet Ambassade te Parijs; 

Kapitein Karl Pavlovitch Eggi, Comman
dant van den IJsbreker L enin van de Soviet 
Handelsvloot (Sovtorgflot); 

die, nadat zij elkander hunne volmachten 
hebben overgelegd en deze in goeden en be
hoorlijken vorm hebben bevonden, tot over
eenstemming zijn gekomen betreffende het na
volgende: 

HOOFDSTUK I. 

Inleiding. 

Art. 1. De Verdragsluitende R egeeringen 
Yerbinden zich, ten e inde de beveiliging van 
menschenlevens op zee te bevorderen, de be
palingen van dit Verdrag toe te passen, alle 
reglementen uit te vaardigen en alle andere 
maatregelen te nemen, welke noodzakelijk zul
len zijn om dit Verdrag zijne geheele en vol
ledige werking te doen hebben. 

De bepalingen in dit Verdrag worden aan
gevuld door een R eglement, vervat in Bijlage 
I dat dezelfde waarde heeft en op hetze] fde 
~genblik in werking treedt als dit Verdrag. 
E lk beroep op het Verdrag sluit een gel ijk
tijdig beroep op het bij het Verdrag gevoegde 
Reglement in zich. 

Toepassing en omschrijving. 
Art. 2. 1. De bepalingen van dit Verdrag 

zijn onder de navolgende voorwaarden van 
toepassing op schepen, thuishoorende in een 
Staat, waarvan de R ege ring eene Verd ra_g
sl uitende R egeering is en op schepen thu1s
hoorende in gebieden, waarop dit Verdrag 
ingevolge artikel 62 va11 toepassing is en wel 
als volgt: 

Ho ofdstuk Il. (Constructie) op mechani ch 
voortbewogen passagiersschepen op internatio
nale re izen. 

H oofdstuk lil. (Redding1niddelen) op me
chanisch voortbewogen passagiersschepen op 
internationale reizen. 

Ho ofdstuk IV. ( lladiotelegrafie) op a lle 
schepen, welke voor internationale reizen wor
den gebezigd met uitzondering van vracht
schepen van minder dan 1600 ton bruto in
houd. 

Hoofdstuk V. (Veilioheid van de Scheep
vaart) op alle schepen op alle reizen. 

Hoofdstuk Vl. (Certi ficat en) op alle sche
pen waarop de hoofdstukken II, III en IV 
van' toepassing zijn. 

2. De soorten van schepen, waarop elk 
hoofd tuk meer bepaaldelijk van toepas ing is, 
en de mate van toepasselijkheid worden in 
elk hoofdstuk omschreven. 

3. Behalve in de gevall en, waarin dit Ver
drag anders bepaalt: 

a. wordt een schip be chouwd a ls thuis
hoorende in een Staat, indien het in een ha
ven van dien Staat thuishoort; 
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b. wol'dt met de uitdl'ukking "Administra
tie" bedoeld de Regeering van den Staat, 
waar het schip thuishoort; 

c. wordt onder eene internationale reis ver
st-aan eene reis tusschen een haven van een 
Staat, waarop dit Verdrag van toepassing is, 
en een haven, gelegen buiten dien Staat; wor
den in dit verband als afzonderlijke Staten 
beschouwd alle koloniën, overzeesche gewes
ten, protectol'aten of gebieden onder suzereini
teit of mandaatgebieden; 

d . is een schip een passagiersschip, indien 
het meer clan 12 passagiers vervoert; 

e. wordt met de uitdrukking "Voorschrif
ten" bedoeld de Voorschriften, voorkomende 
in Bijlage I. 

4. Dit Verdrag is, tenzij uitdrukkelijk an
ders is bepaald, niet van toepassing op oor
logs chepen. 

Gevallen van overmacht. 
Art. 3. Indien op het oogenblik van het 

vertrek voor eenige reis, eenig schip niet on
derworpen is aan de bepalingen van dit Ver
drag, zal het wegens afwijkingen van de voor
genomen reis tengevolge van slecht weer of 
tengevolge van eenig ander geval van over
macht niet aan deze voorschriften mogen wor
den onderworpen. 

Bij de beoordeeling van de vraag of voor
schr iften van dit Verdrag al clan niet op een 
schip van toepassing zijn, zal met personen, 
die zich tengevolge van overmacht aan boord 
van een schip bevinden of die tengevolge van 
de vel'plichting van den kapitein, om hetzij 
schipbreukelingen, hetzij andere personen over 
te voeren, zich daar aan boord bevinden, geen 
rekening worden gehouden . 

HOOFDSTUK II. - Constructie. 

To epassing. 
Art. 4. 1. Tenzij dit uitdrukkelijk anders 

is bepaald, is dit Hoofdstuk van toepassing op 
nieuwe passagiersschepen, welke voor interna
tiona le reizen worden gebezigd. 

2. Een nieuw passagiersschip is een schip, 
waarvan de kiel is gelegd op of na den lsten 
Juli 1931 of een schip, hetwelk op of na dien 
datwn voor passagiersvervoer is ingericht. Alle 
overige passagiersschepen worden a ls bestaan
de passagiersschepen aangemerkt. 

3. Elke Administratie mag, indien zij van 
ool'deel is, dat de route en de omstandigheden, 
waaronder de reis plaats heeft, zoodanig zijn, 
dat de toepassing van de bepalingen van dit 
Hoofdstuk onredelijk of niet noodzakelijk zou 
zijn, bepaalde schepen of klassen van schepen, 
welke in het eigen land tbuishooren en zich 
gedurende de reis niet verder dan 20 zeemijlen 
van het meest nabij gelegen land verwijderen 
van de bepalingen van dit Hoofdstuk vrij
stel len. 

4 . Wanneer een schip gedurende de reis 
zich niet verder dan 200 zeemijlen van het 
meest nabijgelegen land verwijdert, mag de 
Administratie van den Staat, waar het schip 
thuishool't, verzachting toestaan van die be
palingen in de Voorschriften IX, X, XV en 
XIX, waarvan ten genoegen van de Admini
stratie bewezen is, dat zij noch redelijk, noch 
uitvoel'baar zijn. 

5. Voor bestaande passagiersschepen, welke 
voor internationale reizen worden gebezigd en 
welke nog niet, voldoen aan de bepalingen van 
dit hoofdstuk, nieuwe schepen betreffende, zal 
de inrichting van elk schip door de Admini
stratie van den Staat, waar het schip thuis
hoort, nagegaan worden met het oog op ver
beteringen ter verhooging van de veiligheid, 
waarvan het aanbrengen practisch mogelijk 
en redelijk is. 

6. Eene Administratie kan, voor het geval 
dat werktuiglijk voortbewogen passagierssche
pen, welke gebezigd worden voor internatio
nale reizen, gebruikt worden voor het bij
zondere vervoer van groote aantallen passa
giers, waarvoor geen vaste slaapplaatsen aan
wezig zijn, zooals bijvoorbeeld bij het pelgrim
vervoer, en indien zij overtuigd is, dat het 
practisch onuitvoerbaar is, de voorschriften 
van dit hoofd tuk dwingend toe te passen, 
zulke schepen, mits zij in haar land thuis
hooren, van deze voorschriften vrijstellen op 
de navolgende voorwaarden: 

a. dat, voorzoover de omstandigheden van 
dit vervoer het veroorlooven, met de voor
schriften betreffende de constructie rekening 
za l worden gehouden. 

b. dat stappen zullen worden gedaan om 
algemeene voorschriften te formuleeren, welke 
op de bijzondere omstandigheden van dit ver
voer van toepassing zijn. Dergelijke voorschriL 
ten zullen worden vastgesteld in overleg met 
de Verdragsluitende Regeeringen, indien deze 
er althans zijn, di e rechtstreeks belang hebben 
bij het vervoer van dergel ijke passagiers. 

7. Dit hoofd tuk is niet van toepassing op 
schepen, welke niet werktuiglijk worden voort
gestuwd, of op houten schepen van primitie
ven bouw a ls inlandsche vaartuigen, jonken. 
enz. 

Wat erdichte indeeling de,· schepen. 
Art. 5. 1. De schepen moeten eene water

dichte indeeling hebben, gelet op den aard 
van den dienst, waarvoor zij bestemd zijn, 
welke zoo doeltreffend mogelijk is. De bepa
lingen betreffende de waterdichte indeeling 
worden in de volgende artikelen en in de 
Voorschriften van het Reglement aangegeven. 

2. De waterdichte indeeling, welke door 
toepassing van deze bepalingen wordt bereikt, 
verandert met de lengte van het schip en met 
den dienst, waarvoor het is bestemd, en wel 
op zoodanige wijze, dat de hoogste graad van 
waterdichte indeeling wordt aangetroffen op 
de grootste schepen, welke hoofdzakelijk be
stemd zijn voor het vervoer van passagiers. 

3. De Voorschriften I tot en met V geven 
de methode aan, welke moet worden gevolgd 
om de graad van waterdichte indeeling vast te 
stellen, welke voor een bepaald schip moet 
worden toegepast. 

4: Teneinde te bevorderen, dat de vereischte 
graad van waterdichte indeeling gehandhaafd 
blijft, zal eene lastlijn, overeenkomend met 
den diepgang, goedgekeurd als behoorende bij 
deze waterdichte indeeling, worden vastgestel<l 
en de merken daarvoor op de zijden van het 
schip worden geplaatst. Indien een schip be
paalde ruimten heeft, welke in het bijzonder 
zijn ingericht om nu eens voor de huisvesting 
van pa sagiers, dan weder voor het bergen 
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van lading te worden gebruikt, is het, indien 
de reeders zulks wenschen, geoorloofd ééne 
of meer extra lastlijnen te bepalen en dierken 
daarvoor te plaatsen, welke lastlijnen overeen 
moeten komen met de diepgangen, welke door 
de _Administratie voor de verschillende ge
bruikstoestanden .~uilen worden goedgekeurd, 
als behoorend b1J de waterdichte indeeling. 
De uitwatering, welke overeenkomt met e lke 
in verband _;"et de schottenindeeling goedge
keurde lasthJn en de gebruikstoestanden waar
voor zij is goedgekeurd, zullen duideÎijk op 
het Veiligheids-Certificaat worden aangege
ven. Het plaatsen van bovengenoemde merken 
en het inschrijven op de cert ificaten zal ge
schieden op de wijze als in Voorschrift VII 
is bepaald. 

Pie kschotten en schotten, welke het voor de 
voortstuwing besternde gedeelt e begrenzen. 

A stunnels, enz. 

Art. 6._ Alle schepen zullen overeenkomstig 
de bepalingen van Voorschrift VI voorzien zijn 
van waterdichte chatten bij de voor- en de 
achterpiek en aan de einden van het voor de 
voortstuwing bestemde gedeelte en in schroef
schepen van waterdichte astunnels dan wel 
van eene gelijkwaardige waterdichte indee
l ing. 

Constnwtie, keuring, enz . 

Art. 7. De Voorschriften VIII tot en met 
XIII en XV tot en met XXI geven bepalin
gen nopens: 

a. de constructie en het beproeven van wa
terdichte schotten, dubbele bodems, waterdichte 
dekken, laadschachten, ventilatieschachten, 
brandwerende schotten, enz.; 

b. de voorwaarden, waaraan openingen in 
schotten, in het scheepsboord, en in het dek, 
hetwelk tegen weer en wind bestand moet 
zij_n , moeten voldoen ; het type van de hulp
middelen, welke aanwezig behooren te zijn voor 
het sluite_,:i van deze openingen, en de wijze 
waarop ZIJ moeten worden toegepast; 

r. het beproeven, de periodieke inspecties 
en het bewegen van de middelen tot het af
slui ten van openingen in schotten en in het 
scheepsboord; 

d. de uitgangen uit waterdichte afdeelin
gen; 

e. de pompimichtingen; en 
/ . het vermogen om achteruit te varen en 

de hulpstuurinriohting. 

Stabiliteitsproef . 
Art. 8. Elk nieuw passagiersschip moet na 

Yoltooiing aan eene hellingproef worden on
derworpen en de stabil iteitsgegevens moeten 
worden bepaald. Aan het gezagvoerend per o
neel moeten alle gegevens worden verstrekt 
welke noodig zijn om eene doelmatige behan'. 
deling van het sch ip te verzekeren. 

In het scheepsdagboek te houden 
aanteekeningen. 

Art. 9. Zooal in Voorschrift XIV is be
paald zal in het scheepsdagboek aanteekening 
betreffende het sluiten en openen van water
d~chte deuren, enz. en van inspecties en oefe
mngen moeten worden gehouden. 

E i·ste en volgende i,uipecties van schepen. 

Art. 1~- _ De algemeene grondbeginselen, 
welke le1dmg moeten geven bij de inspectie 
van nieuwe of bestaande schepen, voorzoover 
r~mp, hoofd- en hulpketels, werktuigen en 
u1tru t ing betreft, zijn vastgesteld in Voor
schrift XXII. 

_ Elke Verdragsluitende Regeering verbindt 
zich: 

1. volgens de a lgemoene grondbeginselen 
uitgewerkte voorschr iften samen te stellen of 
hare bestaande voorschriften met deze grond
beginselen in overeenstemming te brengen; 

2. t-e zorgen, dat deze voorschriften worden 
nageleefd. 

De uitgewerkte voorschriften, waarvan in het 
v?Orafgaande_ lid __ sprake is, __ zullen in elk op
zicht zoodamg z1Jn, dat z1J , bezien uit een 
oogpunt van beveiliging van men chenlevens 
?ij na lev ing ".erzekeren, dat het schip geschikt 
1s voor den dienst, waarvoor het bestemd is. 

HOOFDSTUK III. - Reddingrniddelen, enz . 
Omschrijving. 

Art. ll. In den zin van dit hoofdstuk be
teekent: 

a. de uitdru_kking " nieuw schip" een schip, 
waarvan de kiel 1s gelegd op of na 1 Juli 
1931. Alle overige schepen worden als be
staande schepen aangemerkt; 

b. de u itdrukking "korte internationale 
rei s" eene internationale reis, gedurende welke 
een schip zich niet verder dan 200 zeemijlen 
van het meest nabijgelegen land verwijdert ; 

c. de uitdrukking "drijvende toestellen" 
drijvende dekbanken, drijvende dekstoelen of 
elk ander drijvend toestel behalve booten 
reddingboeien en zwemvest~n. ' 

Toepassing. 

Art. 12. 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
b~paald , is di~ h_?ofdstuk van toepassing op 
meuwe werktu1gliJk voortbewogen passagiers
schepen, welke voor internationale reizen wor
den gebezigd. 

2. Ten aanzien van nieuwe passagierssche
pen, welke voor korte internationale 1·eizen 
worden gebezigd, zijn in de artikelen 13 14 
19 en 25 bijzondere bepalingen gegeve~. ' 

3. Elke Administratie mag, indien zij van 
oordeel is dat de_ route en de omstandigheden, 
waaronder de _reis plaats heeft, zoodanig zijn, 
dat de_ toepassmg van de volledige bepalingen 
van dit hoofdstuk onredelijk of niet noodza
kelijk zou zijn, voor zoover het in dit ver
band passend wordt geoordeeld, bepaalde 
schepen of klassen van schepen tot het eigen 
land behoorend, en welke zich gedurende de 
reis niet verder dan 20 zeemijlen van het 
meest_ nabijgelegen land verwijderen, van de 
be pal mgen van dit hoofdstuk vrijstellen. 

4. Voor bestaande werktuiglijk voortbewo
gen passagiersschepen, welke voor interna
tionale reizen worden gebezigd, en welke nog 
met voldoen aan de bepalingen van dit hoofd
stuk betreffende nieuwe pa sagiersschepen, 
zullen door de Administratie van den Staat 
waarin de schepen thuishooren voor elk 
schip maatregelen worden genome~ ten einde 
te verzekeren, dat, voorzoover dit practisch 
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mogel ijk en redelijk is, niet later dan 1 Juli 
1931, wordt voldaan aan de a lgemeene voor
waarden, gesteld in artikel 13 en dat tevens 
de andere voorschriften van dit hoofdstuk be
hoorlijk worden toegepast. 

5. Eene Administratie kan, voor het geval 
dat werktuiglijk voortbewogen passagiers
schepen, welke gebezigd worden voor inter
nationale reizen, gebruikt worden voor het 
bij zondere vervoer van groote aantallen pas
sagiers', waarvoor geen vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, zooals bij voorbeeld bij het 
pelgrimvervoer, en indien zij overtuigd is, 
dat het practisch onuitvoerbaar is de voor
schriften van dit hoofdstuk dwingend toe te 
passen, zulke schepen, mits zij in haar land 
thuishooren, van deze voorschriften vrijstellen 
op de navolgende voorwaarden: 

a. dat voor zoover de omstandigheden van 
dit vervoer het veroorlooven, de bepalingen 
betreffende reddingbooten en andere redding
middelen en maatregelen tegen brandgevaar, 
zoo volled ig mogelijk zullen worden toegepast; 

b. dat de in l id a genoemde booten en toe
stell en dadelijk in den zin van artikel 13 be
schi kbaar zull en zijn ; 

c. dat voor een ieder aan boord een zwem
vest aanwezig zal zijn; 

cl. dat stappen zullen worden gedaan om 
algemeene voorschriften te formuleeren, welke 
op de bijzondere omstandigheden van dit ver
voer van toepassing zijn. 

Deze voorschriften zullen worden vastge
steld in overleg met de andere Verdragslui
tende Regeeringen, indien deze er althans zijn, 
die rechtstreeks belang hebben · bij het ver
voer van dergelijke passagiers. 

R ecldingbooten en drijvende toestell en. 

Art. 13 . De algemeene beginselen, wel ke 
de voorziening met reddingbooten en drijven
de toestellen van een schip, waarop dit hoofd
stuk van toepassing is, beheerschen, zijn, dat 
zij doelmatig en in geval van nood dadelijk 
beschikbaar zullen zijn . 

1. De reddingbooten en drijvende toestellen 
moeten, om dadelijk beschikbaar te zijn, aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 

a. zij moeten zoodanig zijn geplaatst, dat 
zij , ook onder ongunstige omstandigheden van 
slagzij en stuur- of koplast, in den kortst 
mogelijken t ijd , veilig te water kunnen wor
den gebracht; 

b. het moet mogelijk zijn de passagiers 
snel en in goede orde daarin te doen plaats 
nemen; 

c. de plaatsing van elke boot of van el k 
drijvend toestel moet zoodanig zijn, dat zij 
de behandeling van andere booten en toestel
len niet bemoeilijkt. 

2. Ten einde doelmatig te zijn zal de voor
zien ing met reddingbooten en drijvende toe
ste llen aan de volgende voorwaarden moeten 
voldoen: 

a. met inachtneming van de bepal ingen 
sub b van d it 1 id zal er in de booten voor 
alle opvarenden plaats moeten zijn en boven
dien zull en er drijvende toestellen moeten zijn 
voor 25 pct. van de opva1·enden; 

b. op passagiersschepen, welke voor korte 
internationale reizen worden gebezigd, zullen 

booten aanwezig moeten zijn in overeenstem
ming met hetgeen in de tabel in Voorschrift 
XXXIX is aangegeven en tevens zullen drij
vende toestellen aanwez ig moeten zijn met 
dien verstande, dat de booten en de drijvende 
toestellen te zamen plaats bieden voor alle 
opvarenden, zooals in Voorschrift XXXVIII 
is aangegeven. Bovendien zullen er drijvende 
toestellen moeten zijn voor 10 pct. van de op
varende n; 

c. op elk passagiersschip zullen niet meer 
booten geëischt kunnen worden dan benoo
digd om aan alle opvarenden plaats te bieden. 

Dadelijke beschikbaarheid en doelmatigheid. 
Art. 14. De inrichting, bestemd om de in 

artikel 13 genoemde beginselen van dadel ijke 
beschikbaarheid en doelmatigheid te verzeke
ren, moet aan de bepalingen van de Voor
schriften XXXVII, XXXVIII en XXXIX 
voldoen. 

Vastgestelde typen van booten. R edding
vlotten. D1-ijvende toestellen. 

Art. 15 . Alle reddingbooten, reddingvlotten 
en drijvende toestell en moeten voldoen aan de 
voorwaarden in dit Verdrag en in de Voor
schriften XXIV tot XXIX vastgeste ld. 

Constructie van booten. 
Art. 16. Alle booten moeten behoorlijk ge

bouwd zijn; zij moeten van zoodanigen vorm 
en afmetingen zijn, dat zij in zeegang eene 
ruime mate van stabiliteit bezitten en bij 
volle bezetting en volledige uitrusting vol
doende vrijboord hebben. Elke boot moet 
voldoende sterk zijn om zonder gevaar met 
volle bezetting en volledige u itrusting te 
water te kunnen worden gebracht. 

Inschepen de1· passagiers in de booten. 
Art. 1 7. Voor de inscheping der passagiers 

in de booten op het inschepingsdek zullen doel
matige voorzieningen worden getroffen. Bij 
elk stel davits zal tevens eene doelmatige 
touwladder ten gebrui ke gereed moeten zijn. 

Draagvermogen van booten en reddingvlotten. 
Art. 18. Het aantal personen, waarvoor 

eene boot van eene der voorgeschreven typen 
of een goedgekeurd reddingvlot of drijvend 
toestel plaats biedt en de voorwaarden, waar
onder reddingvlotten en drijvende toestellen 
kunnen worden goedgekeurd, moeten worden 
bepaald in overeenstemming met hetgee.n in 
de Voorschriften XXX tot en met XXXV is 
vastgesteld. 

Uitrusting van booten en reddingvlotten. 
Art. 19. Voorschrift XXXVI bepaalt de 

uitrusting van booten en reddingvlotten. 

Zw emves ten en reddingboeien. 

Art. 20. 1. I eder schip, waarop dit hoofd
stuk van toepassing is, moet voor elk der op
varenden een zwemvest van een door de Admi_ 
nistratie goedgekeurd model en bovendien, 
tenzij deze zwemvesten ook voor kinderen pas
klaar zijn, een voldoend aantal doelmatige 
zwemvesten voor kinderen aan boord hebben. 

2. Elk schip moet tevens reddingboeien 
van een als boven goedgekeurd model aan 
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boord hebben, waarvan het aantal is vastge
steld Ïn Voorschrift XL. 

3. Een zwerrtvest of eene reddingboei zal 
slechts door eene Administratie mogen worden 
goe'dgekeurd, indien voldaan is aan de in 
Voorschrift XL, respectievelijk voor zwemves
ten en reddingboeien, gestelde eischen . 

4. De uitdrukking "zwemvest" in dit ar
tikel omvat elk ander voorwerp - met gelijk 
drijfvermogen als een zwemvest - dat er zich 
toe leent pas end om het lichaam te worden 
vastgemaakt. 

R egeling verkeer. Noodverlichting. 
Art. 21. 1. Er moeten doeltreffende voor

zieningen getroffen worden voor het betreden 
en verlaten van de verschillende afdeelingen, 
dekken, enz. 

2. Een electrisch of ander systeem van 
verlichting, voldoende aan alle eischen van 
vei ligheid, mo t in de verschillende dealen 
van het schip en meer in het bijzonder op de 
dekken, waar de reddingbooten zijn geplaatst, 
worden aangebracht. Op schepen, waar het 
bootdek zich meer dan 9,15 Meter (30 voet) 
boven de waterlijn, welke overeenkomt met 
den geringsten diepgang, bevindt, moeten 
maatregelen worden genomen om de redding
booten langszijde en gedurende of dadelijk 
na het strijken te verl ichten. Er zal eene zelf
standige krachtbron van voldoende vermogen 
aanwezig zijn om, indien noodig, deze veilig
heidsverlichting te voeden, welke bron in het 
bovenste gedeelte van het schip boven het 
schottendek geplaatst moet zijn. 

3. De uitgang van elke hoofdafdeeling in 
gebruik bij passagiers of bemanning, zal 
voortdurend door een noodlantaarn verlicht 
moeten worden. Deze noodlantaarns zullen 
rnor het geval, dat de hoofdlichtbron zich be
geeft, door de in het vorige lid genoemde zelf
standige krachtbron gevoed moeten kunnen 
worden. 

Gediplo,neerde slo epsgasten. B e1nanning 
de1· booten. 

Art. 22. 1. Voor elke boot of voor elk redding
vlot, ingevolge de bepalingen van dit Hoofdstuk 
aan boord aanwezig, moet op ieder schip, 
waarop dit hoofdstuk van toepassing is, het 
aantal gediplomeerde sloepsgasten aan boord 
zijn, als voor een dergelijke boot of redding
vlot in Voorschrift XLI is aangegeven. 

2. De aanwijzing van de gediplomeerde 
sloepsgasten voor elke boot en elk redding
vlot wordt al naar gelang der omstandigheden 
aan den gezagvoerder overgelaten. 

3. Onder gediplomeerd sloepsgast wordt 
verstaan elk lid van de bemanning, dat een 
certificaat van bekwaamheid, uitgereikt in 
naam van de Administratie in overeenstem
ming met de voorwaarden, in hooger genoemd 
Voorschrift gegeven, bezit, 

4. De bemanning van de booten moet in 
overeenstemming met het bepaalde in Voor
schrift XLII zijn. 

Lijnwerptoestellen. 
Art. 23. Elk schip, waarop dit hoofdstuk 

van toepassing is, moet een lijnwerptoestel aan 
boord hebben van een door de Administratie 
góedgekeurd type. 

Gevaarlijke goederen. Maatregelen 
tegen brand. 

Art. 24. 1. Het is verboden om als ballast. 
of als lading stoffen aan boord te nemen, 
welke afzonderlijk of gezamenlijk in verband 
met hunnen aard, hunne hoeveelheid, of hunne 
wijze van stuwing, het leven der passagiers of 
de veiligheid van het schip in gevaar kunnen 
brengen. Dit verbod is niet van toepassing op de 
voor het schip zelf bestemde noodseinen, noch 
- onder voorwaarden door de Administratie 
vastgesteld - op de voor den dienst van den 
Staat bestemde marine- en legerbehoeften. 
E lke Administratie moet bij officieele perio
dieke publicaties voorschriften uitgeven, waar
in wordt vastgesteld, welke stoffen als ge
vaarlijk moeten worden beschouwd, en aan
wijzingen worden verstrekt, welke voorzorgen 
bij verpakking en stuwing zullen moeten wor
den in acht genomen. 

2. De maatregelen, welke bij de opsporing 
en blussching van brand in acht moeten wor
den genomen, zijn in Voorschrift XLIII om
schreven. 

Alar1nrol en oefeningen. 

Art. 25. Aan ieder lid der bemanning moet 
een eigen taak bij alarm worden opgedragen. 

De alarmrol zal melding maken van al deze 
bijzondere werkzaamheden; in het bijzonder 
zal zij voor ieder persoon de plaats aanduiden, 
waarheen hij zich moet begeven, en de werk
zaamheden, welke hij moet verrichten. 

Vóór het schip naar zee gaat, zal de alarm
rol opgemaakt en bekend gemaakt moeten 
worden en de bevoegde macht zal zich over
tuigen , dat de alarmrol voor het schip is op
gemaakt. Exemplaren van de alarmrol zullen 
op verschillende plaatsen in het schip, en in 
het bijzonder in de verblijven der bemanning, 
worden opgehangen. 

De wijze, waarop het alarm voor de beman
ning en de oefeningen moeten worden gehou
den, is in de Voorschriften XLIV en XLV op
genomen. 

HOOFDSTUK IV. - Radiotelegrafie . 

T oepassing en 01nschrijving. 
Art. 26. 1. Dit hoofdstuk is van toepassing 

op alle schepen, welke op internationale rei
zen worden gebezigd, behalve op vrachtsche
pen van minder dan 1600 ton bruto inhoud. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt onder een vrachtschip verstaan elk 
schip, dat geen passagiersschip is. 

Uitrusten ,net eene Radio-inrichting. 
Art. 27. 1. De hieronder genoemde schepen, 

waarop dit hoofdstuk van toepassing is, moe
ten, tenzij zij op grond van artikel 28 daarvan 
zijn vrijgesteld, met eene radiotelegraafinrich
ting, welke aan de voorwaarden van a rtikel 
31 voldoet, zijn uitgerust, te weten: 

a. alle passagiersschepen, welke de afme
tingen ook mogen zijn ; 

b. alle vrachtschepen van 1600 ton bruto 
inhoud en grooter. 

2. Iedere Administratie is bevoegd de toe
passing van de bepalingen van paragraaf 1 b 
voor de in haar land thuishoorende vracht
schepen van minder dan 2000 ton bruto in-
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houd uit te stellen voor een tijdvak van ten 
hoogste 5 jaren te rekenen van den datum, 
waarop dit Verdrag van kracht wordt. 

Vrijstelling van de eischen van ar(ikel 21. 
Art. 28. 1. Iedere Administratie mag, wan

neer zij oordeelt dat de route en de omstan
digheden, waaronder de reis gemaakt wordt, 
zoodanig zijn, dat het eischen van eene radio-

telegraafinrichting onredelijk of onnoodig is, 
de volgende in haar land thuisbehoorende 
schepen vrijstellen van de bepalingen van ar
tikel 27: 

I. Passagiersschepen. 
a. Bepaalde passagiersschepen, dan wel 

klassen van passagiersschepen; 
i. welke zich tijdens de reis niet meer dan 

20 zeemijlen van het dichtstbij zijnde land ver
wijderen; 

ii. welke geen reizen maken tusschen twee 
opeenvolgende havens, waarbij meer dan 200 
zeemijlen in open zee moeten worden afge
legd. 

b. Passagiersschepen, welke reizen maken 
uitsluitend binnen de beperkte gebieden in het 
aanhangsel van dit artikel aangegeven. 

II. Vrachtschepen. 
Bepaalde vrachtschepen dan wel klassen van 

vrachtschepen, welke zich tijdens de reis niet 
meer dan 150 zeemijlen van het dichtstbij 
zijnde land verwijderen. 

2. Iedere Administratie mag bovendien de 
in haar land thuishoorende schepen, welke 
onder de volgende klassen vallen, vrijstellen: 

I. Gesleepte lichters en bestaande zeilsche
pen . 

Onder een bestaand zeil schip wordt verstaan 
een zeilschip, waarvan de kiel is gelegd vóór 
1 Juli 1931. 

II. Schepen van primitieve constructie, zoo. 
a ls inlandsche vaartuigen, jonken, enz., indien 
het practisch onmogelijk is om deze van eene 
radiotelegraafinrichting te voorzien. 

III. Schepen, welke als regel niet op inter
nationale reizen worden gebezigd, maar welke 
in bijzondere omstandigheden eene enkele zoo. 
danige re is moeten maken. 

Aanhangsel van artikel 28. 
1. De Oostzee en hare toegangen ten Oosten 

Yan eene lijn getrokken van Udsire ( oorwe
gen) in het Noorden tot Texel (Nederland) in 
het Zuiden, met uitzondering van het territo-
1·iale rechtsgebied van de Vereenigde Socia
listische Soviet Republieken. 

2. Die deel en van de Golf van Tartarije en 
de Zee van Ochotsk, welke op reizen tusschen 
de havens van Hokkaïdo en de havens van 
Japansch Sachalin worden beva~en. 

3. De Chosen Straat (Straat van Korea) 
.tusschen eene lijn in het Noorden getrokken 
van Kawajiri Misaki (Kaap atsungu) na·ar 
Fusan en eene lijn in het Zuiden getrokken 
van Nagasaki naar het e iland Giffard (nabij 
de Z.W . punt van het e iland Quelpart) en 
vandaar naar Tin To (eiland Amherst ). 

4. De Gele Zee ten Noorden van de paral
lel van 37° N.B. 

5. De Straat van Formosa tusschen eene 
lijn in het Noorden getrokken van Fuki Kaku 
(Kaap Syauki) naar Foochow en eene lijn in 

het Zuiden getrokken van de Zuidkaap (Zuid
punt van Formosa) naar Hongkong. 

6. Het gebied binnen de volgende grenzen: 
Van 94° O.L. op de paralle l van 10° N.B. 

naar de kust van Azië, langs de kust van Azië 
tot Saigon (Kaap Tiwan), vandaar in rechte 
lijnen achtereenvolgens naar een punt op 
4° 30' N.B. en 110° O.L., de Zuidpunt van 
het e iland Palawan, het eiland Palmas (Mian
gas), een punt op 0° Breedte en 140° O.L. , 
een punt op 0° Breedte en 148° O.L. , een 
punt op 10° Z.B. en 148° O.L. , en Kaap York, 
verder langs de oordkust van Australië van 
Kaap York naar Port Darwin (Kaap Char
les), van dit punt weder in rechte lijnen naar 
Ashmore Rif (Oosteiland) naar een punt op 
10° Z.B. en 109° O.L., vervolgens naar Christ
maseiland, naar een punt op 2° .B. en 94° 
O.L. en ten slotte naar het uitgangspunt op 
10° N.B. en 94° O.L., behalve hetgeen daar
van tot het territoriale rechtsgebied van Aus
tralië en de Vereenigde Staten van Amerika 
behoort. 

7. De Caraïbische Zee, buiten het territo
riale rechtsgebied van de Vereenigde Staten 
van Amerika, voorzoover het reizen van zeil
schepen betreft. 

8. Het Zuidelijk gebied van den Grooten 
Oceaan begrensd door den Equator, de Meri
diaan van 130° W.L., de Parallel van 34° 
Z.B. en de kust van Australië met uitzonde
ring van het territoriale rechtsgebied van 
Australië. 

9. De golf van Tonkin en dat deel van de 
Chineesche Zee gelegen ten Westen van eene 
lijn , getrokken van Hongkong naar een punt 
op 17° N.B. en 110° O.L., vandaar recht Zuid 
tot 10° N.B. en verder West naar Saigon. 

10. De dealen van den Indischen Oceaan, 
welke op reizen tusschen de havens van M a
dagascar, Reunion en de l\fauritiuseilanclen 
worden bevaren. 

ll. De deelen van den oord-Atlantischen 
Oceaan en van de Middellandsche Zee, welke 
bevaren worden tijdens reizen tusschen Casa
blanca (Marokko) en Oran (Algerië) en tus
schengelegen havens. 

Luisterdienst. 

Art 29. 1. Passagiersschepen. 
Elk passagiersschip, dat ingevolge artikel 

27 moet zijn uitgerust met eene radiotelegraaf. 
inrichting, moet voor de veiligheid een be
voegd radio-telegrafist aan boord hebben en, 
indien het niet van een auto-alarmtoestel is 
voorzien, tijdens de vaart een luisterdienst on
derhouden door middel van een bevoegd radio
telegrafist of van een gediplomeerd luisteraar, 
als hieronder is aangegeven: 

a. Alle passagiersschepen van minder dan 
3000 ton bruto inhoud, op de tijden als door 
de betrokken Administratie wordt voorg.,. 
schreven; 

b. Alle passagiersschepen van 3000 ton 
bruto inhoud en grooter, een onafgebroken 
luisterdienst. 

I edere Administratie is bevoegd om de 
in haar land thuisbehoorende passagierssche
pen van 3000 tot en met 5500 ton bruto in
houd, voor een tijdvak van ni'3t langer dan 
éé jaar, gerekend van den datum, waarop dit 
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Verd1·ag van kracht wordt, vrij te stellen van 
de verplichting tot onderhouden van een on
afgebroken luisterdienst, mits gedurende be
doeld tijdvak van vrijste lling een luiste rdienst 
van tenminste 8 uren per dag wordt onder
houden. 

2. Vrachtschepen. 
Elk vrachtschip, dat ingevolge a rtikel 27 

moet zijn uitgerust met eene radiote legraafin
r ichting, moet voo1· de ve ili g he id een bevoegd 
radio-telegrafist aan boord hebben en, indien 
het niet van een a uto-al armtoestel is voorzien , 
t ijdens de vaart een luisterdi enst onderhouden 
door middel van een bevoegd radio-telegra fist 
of va n een gediplomeerd lu isteraar, als hier
onder is aangegeven: 

a. Alle vrachtschepen van minder dan 3000 
ton bruto inhoud op de tijden als door de be
trokken Administratie wordt voorgeschreven. 

b . Vrachtschepen van 3000 tot en met 5500 
ton bruto inhoud een luisterdienst van ten 
minste 8 uren per dag. 

c. Vrachtschepen met meer dan 5500 ton 
bruto inhoud, een onafgebroken I uisterdienst. 

Iedere Administratie is bevoegd om de in 
haar land thuishoorende schepen, welke onder 
c vallen, voor een t ijdvak van niet langer dan 
één jaar, gerekend van den datum, waarop dit 
Verdrag van kracht wordt, vrij te stellen van 
de verplichting tot onderhouden van een on
afgeb roken luisterdienst, mits gedurende be
doeld t ijdvak van vrijstelli ng een luiste rdienst 
van ten minste 8 uren per dag wordt onder
houden. 

I edere Administratie is eveneens bevoegd, 
om de in haar land thuishoorende schepen 
van meer dan 5500 ton tot en met 8000 ton 
bruto inhoud voor een tijdvak van nog één 
jaar, vrij te stell en van de verplichting tot 
onderhouden van een onafgebroken luister
dienst, mits gedurende dit nieuwe tijdva k van 
vrijstelling een luisterdienst van ten minste 
16 uren per dag wordt onderhouden. 

3. Op alle schepen, welke met een auto
a larmtoestel zijn uitgerust, moet dit toestel, 
als het schip in zee is, altijd zijn ingeschakeld 
wanneer de radio-telegrafist of luisteraar niet 
op wacht is. 

Op schepen, voor welke de luisteruren door 
de betrokken Administratie worden vastge
steld, moet de luisterdienst bij voorkeur wor
den onderhouden op de uren, welke door het 
van kracht zijnde Internationale R ad iotele
graaf Verdrag voor den rad iotelegraafdienst 
zijn voorgeschreven. 

Op schepen, waarop een luisterdienst van 8 
of 16 uren per dag moet worden onderhouden, 
moet die dienst worden uitgeoefend op de 
uren, welke door het van kracht zijnde Inter
nationale Radiotelegraaf Verdrag voor den 
radiotelegraafdienst zijn voorgeschreven. 

4. Onder een auto-alarmtoestel wordt ver
staan een ontvangtoestel voor de automatische 
ontvangst van alarmseinen, dat voldoet aan 
de eischen van artikel 19 paragraaf 21 van 
het Algemeen Reglement behoorende bij het 
Internationaal R adiotelegraaf Verdrag, 1927. 

5. Onder een bevoegd mdio-telegrajist wordt 
verstaan iemand, die houder is van een cer
tificaat van bekwaamheid volgens de bepa
lingen van het Algemeen Reglement behoo-

rende bij het van kracht zijnde Internationale 
Radiotelegraaf Verdrag. 

6. Onder een gediplomee,·d luisteraar wordt 
verstaan een ieder, die houder is van een op 
gezag van de Administratie uitgegeven certi
ficaat als luisteraar. 

Luisteraars . 
Art. 30. 1. Een certificaat als luisteraar 

zal door een V e rdrags1ui tende Regeering niet 
worden uitgereikt, tenzij de candidaat in staat 
blijkt om: 

a. de ala1m-, nood-, veiligheids- en spoed
se inen te ontvangen wanneer deze se inen tus
schen eene seri e andere seinen door worden 
gegeven ; 

b. zuiver op het gehoor op te nemen groe
pen code (letters, cij fers en leesteekens door 
elkaar), met eene snelheid van 16 groepen 
per minuut, elke groep samengesteld uit 5 
teekens, terwijl elk cijfer of leesteeken voor 2 
telt ; 

c. de ontvangtoestellen, welke bij eene 
radiotelegraafinrichting worden gebruikt, te 
regelen. 

2. De Verdragsluitende Regeeringen ver
binden zich om maatregelen te treffen, opdat 
de gediplomeerde luisteraars het geheim der 
correspondentie in acht nemen. 

T echnische eischen. 

Art. 31. De radiotelegraafinrich tingen in 
a rtikel 27 en de richt ingzoekers in a rtikel 47 
voorgeschreven, moeten aan de vol geode 
eischen voldoen: 

1. Het scheepsstation moet, rekening hou
dende met de bijzondere voorschriften van de 
Regeering van het land , waarin het schip 
thuishoort, zoo veilig mogelijk in het boven
deel van het schip en zoo hoog boven de 
lastlijn bij grootsten toegestanen diepgang, als 
practisch uitvoerbaar is, worden geplaatst. 

2. Er moet tusschen de commandobrug van 
het schip en de seinhut eene rechtstreeksche 
verbinding bestaan, hetzij door middel van 
een spreekbuis of telefoon, dan wel op eene 
of a ndere even doeltreffende wijze. 

3. In de seinhut moet een betrouwbaar uur
werk met secondenwijzer aanwezig zijn. 

4. In de seinhut moet een betrouwbare 
noodverlichting aanwezig zijn. 

5. De inricht ing moet een hoofd- en een 
nood ( reserve )-inrichting omvatten. Deze laat
ste is echter niet verplicht, wanneer de hoofd
inr icht ing aan a ll e eischen voldoet, welke aan 
eene nood(reserve)-inrichting worden gesteld. 

6. De hoofd- en nood(reserve) -inrichtingen 
van schepen, welke in overeenstemming met 
dit Verdrag moeten zijn uitgerust met eene 
radiotelegraafinrichting, moeten in staat zijn 
op de frequenties (met de golflengten) en 
met de golftypen te seinen en te ontvangen, 
welke door het van kracht zijnde Internatio
nale Radiotelegraaf Verdrag voor noodgeval
len en veiligheid van de Scheepvaart zijn 
voorgeschreven. 

7. De hoofd- en nood(reserve)-zenders moe
ten eene toonfrequentie van ten minste 100 
hebben. 

8. De hoofdzender moet eene normale reik
wijdte van 100 zeemijlen hebben, d. w. z. dat 
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deze in staat moet zijn duidelijk waarneem
bare seinen van schip tot schip over een af. 
stand van ten minste 100 zeemijlen over dag 
onder normale voorwaarden en omstandig
heden uit te zenden, waarbij wordt aangeno
men, dat de ontvanger een kristal detector zon
der versterking gebruikt. 

9. Te a llen tijde moet het scheepsstation 
over voldoende energie kunnen besch/kken om 
de hoofdinrichting doeltreffend onder normale 
voorwaarden over bovengenoemden afstand te 
doen werken. 

10. Alle deelen van de nood(reserve)-inrich
t ing moeten zoo veilig mogelijk in het boven
deel van het schip en zoo hoog boven de 
lastlijn bij grootsten toegestanen diepgang als 
practisch uitvoerbaar is, worden geplaatst. 
De nood(reserve)-inrichting moet voorzien zijn 
van eene krachtbron, welke zoowel van die 
bestemd voor de voortstuwing van het schip 
als van de electrische hoofdinrichting onaf
hankelijk is. Deze moet snel in bedrijf kunnen 
worden gesteld en gedurende ten minste 6 
uren onafgebroken kunnen werken. 

Voor de nood(reserve)-inrichting moet de 
normale reikwijdte, zooals deze in paragraaf 8 
hiervoren is omschreven, ten minste 80 zeemij
len bedragen voor schepen, welke een onaf
gebroken luisterd ienst moeten onderhouden en 
50 zeemijlen voor alle andere schepen. 1 

ll . De ontvanginrichting i:noet geschikt zijn 
voor het ontvangen van de golven, welke ge
bruikt worden voor het uitzenden van t ijd
seinen en weerberichten, voor zoover de Admi. 
nistratie zulks noodi g oordeelt. 

12. De ontvanger moet zoodanig zijn inge
richt, dat ontvangst, door gebruik maken van 
een kristaldetector, mogelijk is. 

13. Op schepen, waar de luisterdienst door 
middel van een auto-alarmtoestel wordt on
derhouden, moeten in de seinhut, in de hut 
va n den radio-telegrafist en op de brug ge
luidverklikkers zijn aangebracht. Deze ver
klikkers moeten gaan werken nadat het auto
alarmtoestel door het alarm- of noodsein in 
werking is gesteld en blijven werken tot men 
hen heeft uitgeschakeld. Er mag slechts één 
schakelaar, welke zich in de seinhut moet be
vinden, aanwezig zijn om de verklikkers af 
te zetten. 

1 Zoolang geen nauwkeuriger en practischer 
methode beschikbaar is om de reikwijdte van 
zenders te bepalen, wordt aanbevolen om het 
onderstaande verband tusschen 1·eikwijdte in 
zeemij len (van schip tot schip onder normale 
omstandigheden over dag) en het vermogen 
van den scheepszender in meter-ampères voor 
500 kiloper ioden per seconde (600 m.) als 
richtsnoer aan te nemen: 

100 zeemijl en 60 MA, 
80 zeemijlen 45 MA, 
50 zeemijlen 25 MA. 

Onder M wordt verstaan de werkelijke hoogte 
in meters van het luchtnet, gerekend van het 
hoogste punt tot de lastlijn. 

Onder A wordt verstaan de stroomsterkte in 
ampères, gemeten aan den voet van het lucht
net bij zenders type B of bij zenders type A, 
bij volledige modulatie. 

14. Op de schepen, bedoeld in het voor
laatste lid, moet de radio-telegrafist, wan
neer hij van wacht gaat, het auto-alarmtoestel 
aan het luchtnet verbinden, en de goede wer
king daarvan nagaan. Hij moet aan den ge
zagvoerder of officier van de wacht op de 
brug rapporteeren of het toestel in goede 
orde is. 

15. Als het schip in zee is, moet de nood
krachtbron zoodanig worden onderhouden, dat 
zij te allen tijde ten volle aan haar doel be
antwoordt. Het auto-alarmtoestel moet ten 
minste éénmaal in de 24 uur worden beproefd. 
In het scheepsdagboek moet dagel ijks eene 
aanteekening worden gesteld, dat aan deze 
beide eischen is voldaan. 

16. Aan boord van elk schip, dat met eene 
radiozendinrichting moet zijn uitgerust, moet. 
een radiodagboek worden gehouden. Dit dag
boek moet in de seinhut worden bewaard. In 
het dagboek moeten de namen van de radio
telegrafisten en luisteraars worden ve1meld, 
zoomede alle gebeurtenissen en voorvallen met 
betrekking tot den radiodienst, welke van be
lang kunnen zijn voor de beveiliging van 
menschenlevens op zee, en in het bijzonder 
volledig a lle noodberichten en noodverkeer. 

17 . De in artikel 47 voorgeschreven rich
tingzoeker moet doeltreffend en geschikt zijn 
om duidelijk waarneemba'i·e seinen te ontvan
gen en peilingen te nemen, waaruit de ware 
peiling en richting kan worden afgeleid. Ei
moeten seinen mede kunnen worden ontvangen 
op de frequenties, welke in het van kracht. 
zijnde Internationale Radiotelegraaf Verdrag 
voor noodgevallen, het geven van peilingen 
en voor radiobakens zijn voorgeschreven. 

Eene doeltreffende verbinding moet tusschen 
dit toestel en de commandobrug bestaan. 

Bevoegdheid. 

Art. 32. De onderwerpen, die in het In
ternationale Radiotelegraaf Verdrag van 
Washington 1927 en de daarbij gevoegde 
Reglementen zijn geregeld, zij n en blijrnn_ 
onderworpen aan de bepalingen: 

1. van dat Verdrag en de daarbij gevoegde 
Reglementen en van elk Verdrag en alle 
R eglementen,. welke daarvoor in de toekomst. 
in de plaats mochten treden; 

2. van het tegenwoordige Verdrag ten aan
zien van alle punten, waarin het de voren
bedoelde documenten aanvult. 

HOOFDSTUK V. 

Veiligheid van de Scheepvaart. 

'l'oepassing. 
Art. 33. Tenzij uitdrukkelijk anders is be

paald zijn de bepalingen van dit hoofdstuk, 
welke op schepen betrekking hebben, op alle 
schepen tijdens alle reizen van toepassing. 

Gevaa,·be1'ichten. 
Art. 34. De kapitein van elk schip is ver

plicht om, indien hij gevaarl ijk ijs, een ge
vaarlijk wrak, een gevaarlijken tropischen 
storm of eenig ander onmiddellijk gevaar voor 
de scheepvaart ontmoet, door al le gemeen
schapsmiddelen, waarover hij beschikt, de 
schepen in de nabijheid, en ook de bevoegde· 
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aut:oriteiten van het eerste punt van den vas
ten wal, waarmede hij in verbinding kan ko
men, te waarschuwen. H et is wenschelij k, dat 
deze waarschuwingen verzonden worden op 
eene wijze, als in voorschrift XLVI is aange-
geven. ' 

Elke Adm inistratie zal de door haar noodig 
geachte maatregelen nemen om te verzekeren, 
dat, wanneer berichten van gevaren, als in 
het vorige lid zijn aangegeven, worden ont
vangen, deze spoedig ter kennis worden ge
bracht van de betrokkenen en medegedeeld 
aan andere Administraties, die er belang bij 
hebben. 

H et overbrengen van berichten, betrekking 
hebbende op bovengenoemde gevaren, is kos
teloos voor de daarbij belanghebbende schepen. 

Meteorologische diensten. 

Art. 35. De V erdragsluitende Regeeringen 
Yerbinden zich het verzamelen van meteoro
logische gegevens door schepen op zee aan te 
moed igen, deze gegevens te laten onderzoeken, 
en op de meest doel treffende wijze te doen 
verspreiden en te doen uitwisselen, ten einde 
de scheepvaart behulpzaam te zijn. 

De Verdragsluitende Regeeringen verbinden 
zich in het bijzonder samen te werken om, 
voorzoover practisch mogelijk is, de navolgen
de meteorologische regel ingen t:oe te passen: 

a. zoowel door het uitzenden van draad
looze berichten, als door het t:oonen van pas
sende seinen op punten van de kust, schepen 
te waarschuwen omtrent hevig doorstaande 
winden, st:ormen en tropische stormen. 

b. voor de scheepvaart bruikbare weerbe
richten, welke gegevens bevatten omtrent de 
bestaande weersgesteldheid en omtrent weer
voorspellingen, dagelijks langs draad loozen 
weg ui t te zenden. 

c. schikkingen te treffen, opdat bepaalde
lijk uitgekozen schepen op bepaalde uren me
teorologische waarnemingen verrichten, dat zij 
deze waarnemingen als draadlooze berichten 
uitzenden ten behoeve van andere schepen en 
van de verschill ende officieele meteorologische 
diensten en tevens kuststations aan te wijzen 
voor de ontvangst van de verzonden berichten. 

d. de kapite ins van schepen aan te moe
digen in de nabijheid zijnde schepen telken
m ale te berichten, wanneer zij een wind, 
kracht 10 of daarboven, volgens de schaal 
van Beaufort ondervinden (kracht 8 of daar
boven volgens de tiendeelige schaal). 

De sub a en b van dit artikel voorgeschre -
ven berichten zullen worden overgebracht op 
de wijze, aangegeven in artikel 31 , § 1, 3 en 
5, en artikel 19, § 25, van de Algemeene 
Voorschriften, gehecht aan de Internationale 
R adiotelegraaf Conventie van Washington 
1927, terwijl, gedurende het geven van meteo
rologische inlichtingen, voorspellingen en 
waarschuwingen "aan alle stations", a lle sche
pen, overeenkomstig de bepaling van artikel 
31, § 2, van die voorschriften zullen handelen. 

Het door schepen overseinen van weerbe
richten, bestemd voor nationale meteorologi
sche d iensten, zal geschieden met den voor
rang bepaald in art. 3 van de Additioneele 
Voorschriften in de Internationale Radiotele
graaf Conventie van Washington 1927, 

WeervoorspeJl ingen, waarschuwingen, synop
t ische en andere meteorologische rapporten 
bestemd voor schepen zullen worden uitgezon
den en verspreid door den nationalen dienst, 
welke het gunstigst is gelegen om de ver
schi llende zones en gebieden te bedienen, na
dat wederzijdsche overeenstemming daarom
trent tusschen de betrokken Staten is bereikt. 
Alle mogel ij ke pogingen zullen worden ge
daan om wat betreft den internationa le n me
teorologischen dienst in dit artikel genoemd, 
eene gelij ke gedragslijn te verkrijgen, terwijl 
zoovee l doenlij k in overeenstemming zal wor
den gehandeld met de aanbevelingen van de 
Internat ional e Meteorologische Organisatie, 
tot welke de Verdragsluitende Staten zich zul
len kunnen wenden voor de bestudeering van 
en het verkrijgen van in! ichtingen over all e 
onderwerpen van meteorologischen aard, welke 
zich bij het ten uitvoer leggen van dit Ver
drag zuJlen kunnen voordoen. 

Opspo,·en van ijs. Wrakken. 

Art. 36. De Verdragsluitende R egeeringen 
verbinden zich een dienst voor het opsporen 
van drijvend ij s en een dienst voor het be
studeeren en het waarnemen van verschiJlende 
ijstoestanden in den Noord-Atlantischen Oceaan 
te bestendigen. Zij verbinden zich verder aJle 
mogelijke maatregelen te treffen, om het ver
nieti gen of opruimen van wrakken in het 
Noordel ijk deel van den Atlantischen Oceaan 
ten oosten van eene lijn , getrokken van Kaap 
Sable naar een punt, gelegen op 34° N .B. 
en 70° W.L. te verzekeren, voorzoover dit ver
nieti gen en opruimen dan noodzakel ijk wordt 
geacht. 

De Verdragsluitende Regeeringen verbinden 
zich op zijn hoogst dri e schepen voor deze drie 
diensten beschikbaar te stell en. Gedurende 
het geheele ijsseizoen zull en zij gebruikt wor
den voor de bewaking van de zuidoostelijke, 
zuidelijke, zuidwestelijke grenzen van de ge
bieden waar ijsbergen voorkomen in de na
bijheid van de Groote Bank van New-Found
land, met het doel de trans-atlantische en 
andere voorbijvarende schepen omtrent de uit
gestrektheid van dit gevaarlijke gebied in te 
lichten, voor het waarnemen en bestudeeren 
van ij stoestanden in het a l gemeen, voor het 
vernietigen of opruimen van wrakken en om 
hulp te verleenen aan schepen en bemannin
gen, die hulp noodig hebben binnen de gren
zen van het geb ied van actie dezer patrouiJle
schepen. 

Gedurende het overige deel van het jaar 
moet de bestudeering en de waarneming van 
de ij stoestanden geschieden, zooals raadzaam 
wordt geoordeeld en één schip moet altijd be
schikbaar zijn voor het zoeken naar en het 
vern ietigen of opn1imen van wrakken. 

Opsporen van ijs . B eheer en verdeeling 
der uitgaven. 

Art. 37. De Regeering van de Vereenigde 
Staten . van Amerika wordt uitgenoodigd de 
Uitvoenng van den op paringsdienst, van dien 
betreffende het bestudeeren en waarnemen 
van ijstoestanden en van dien van het ver
nietigen en opruimen van wrakken voort te 
zetten. De Verdragsluitende Regeeringen, 
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wel ke in het bijzonder bij dezen dienst belang 
hebben , verbinden zich om bij te dragen in de 
u itgaven, voortvloeiende uit het onderhouden 
en uit de uitvoering dezer diensten in de vol
gende verhouding: 

Per cent 
1. B elgië ... .. ... . .. . .... . ...... ... ... ............ 2 
2. Canada .... .. . ........... .. .... ... .. . . ......... 3 
3. Denemarken ... . .... ,...... ... ... .. .. .. .. .. .. 2 
4. Duitschland ..... . ............. .. .. .... ...... 10 
5. Frankrijk ..... .......... :.......... ... ........ 6 
6. Groot-Britannië en Noord-Ierland 40 
7. Italië ....... ... .... .... .... .................. . .. 6 
8. Jç= ····· ·· ·· ········· ·· ·· ··· ···· ··· ·········· 1 
9. Nederland ..... . ....... ..... ..... ... .... ... . .. 5 

10. Noorwegen ... . .... ... . .... .. .. . ... .... .. ..... 3 
ll. Spanje .. ...... ... .. ... . ..... ..... ... ... .... .... 1 
12. Unie van Socialistische Soviet Re-

publie ken ........ . .... .. .. ... .. .. ..... ... .. 1 
13. V ereenigde Staten van Amerika 18 
14. Zweden ............ . ... ... . .... . ..... . ...... ... 2 

Elke der Verdragsluitende Regeeringen 
heeft de bevoegdheid het bijdragen in de 
kosten van het onderhouden en de uitvoering 
dezer diensten na den lsten September 1932 
te doen eindigen. De Verdragsluitende Re
geering, welke van deze bevoegdheid gebruik 
zal maken, za l e venwel verplicht blijven bij 
te dragen in de kosten van het onderhouden 
en de uitvoering dezer di ensten tot den lsten 
September, volgende op den datum, waarop 
van haar voornemen om hare bijdrage te doen 
ophouden, is kennis gegeven. Om van deze 
bevoegdheid gebruik te maken, moet Zij haar 
voornemen aan de andere Verdragsluitende 
Regeeringen ten minste zes maanden vóór ge
noemden l sten September moeten kenbaar 
maken, zoodat, om op den lsten September 
1932 van hare verplichtingen ontslagen te zij n, 
zij haar voornemen uiterlijk op den lsten 
Maart 1932 en in elk der volgende jaren op 
overeenkomstige wijze moet hebben kenbaar 
gemaakt. 

Ingeval de R egeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika op een zeker oogenblik 
deze diensten niet zou wenschen voort te zet
ten, of indien eene van de V erdragsluitende 
Regeeringen den wensch zou uitdrukken om 
afstand te doen van de verantwoordelijkheid 
voor de geldel ijke bijdragen, als bovenge
noemd, dan wel zou voorstellen om het ver
plichte percentage te veranderen, zullen de 
Verdragsluitende R egeeri ngen deze aangele
genheid regelen in overeenstemming met 
hunne wederzijdsche bel angen. 

D e Verdragsluitende Regeer ingen, welke bij 
dragen in de kosten van de drie bovengenoem
de diensten, zullen het recht hebben in gemeen 
overleg van tijd tot tijd in dit artike l en in 
artikel 36 zoodanige veranderingen aan te 
brengen, als gewenscht wordt geacht. 

Vaart in de nabij heid van ijs. 

Art. 38. De kapitein van elk schip is ver
plicht, indien ij is gemeld op of in de na
bijheid van de koerslijn van zijn schip, des 
nachts de vaart van zijn sch ip te matigen, of 
zoodan ig van koers te veranderen, dat hij 
goed buiten het gevaarlijke gebied blijft. 

R outes over den Noo,·d-Atlantischen Oceaan. 

Art. 39. De practijk van het volgen van 
bepaalde routes over den Noord-Atlantischen 
Oceaan in beide richtingen heeft bijgedragen 

tot de veiligheid ter zee, maar de resultaten 
van het gebruik dezer route zullen nader 
moeten worden onderzocht en bestudeerd met 
h~~ . oog op het aanbrengen van zoodanige 
w1Jz1gmgen als de ondet·vinding noodzakelijk 
zal doen blijken . 

De keuze der routes en het initiatief der 
maatregelen ten opz ichte daarvan te nemen, 
worden overgelaten aan de verantwoordelijk
h~id van de betrokken scheepvaartmaatschap
p1Jen. De Verdragsluitende Regeeringen zul
len , wannee r hun dat wordt verzocht, aan 
deze maatscha ppijen hulp verleenen, door alle 

inlichtingen ter zake, welke in het bezit der 
Regeering zij n, te hunner beschikking te stel
len. 

De Verdragsluitende Regeeringen verb inden 
zich om aan de scheepvaartmaatschappijen de 
verplichting op te leggen, zoowel de regelma
tige routes, welke zij zich voorstellen door 
hare schepen te doen volgen, a ls de wij zigin
gen, welke zij hierin zullen aanbrengen, be
kend te maken . Zij zullen tevens hunnen in
vloed aanwenden om de reeders van alle 
schepen, welke den Atlantischen Oceaan over
steken , er toe te brengen, voor zoover de om
standigheden dit toelaten, de regelmatige 
routes te volgen en de readers van schepen, 
welke bestemd naar of komende van de ha
vens van de Vereenigde Staten, nabij de 
Groote Bank van New-Foundland langs ko
men, er toe te brengen zoovee l als mogelijk 
is de vischgronden van ew-Foundland ten 
Noorden van 43° N.breedte gedurende het 
vischse izoen te mijden en buiten gebieden te 
sturen, waarvan bekend is of verondersteld 
wordt, dat zij ten gevolge van ij s gevaarlijk 
zijn. 

De Administratie, welke den ijsopsporings
di enst uitoefent, wordt verzocht aan de be
trokken Administratie elk schip te melden, 
waa rvan wordt opgemerkt, dat het zich niet 
op eene als regelmatig erkende of aangekon
digde route bevindt, of dat de hooger ge
noemde vischgronden gedurende het visch
se izoen door krui st, of dat gaande naar of 
komende van havens van de V ereenigde Sta 
ten door gebieden vaa,·t, waarvan bekend is, 
of veronderstel cl wordt, dat zij ten ge vol ga 
van ijs gevaarlijk zijn. 

B epal.ingen ter vo01·ko11iing van aan
varingen op zee. 

Art. 40. De Verdragsluitende Reg·eeringon 
erkennen, dat de wijzigingen in de Internatio
nale Bepalingen ter voorkoming van aam·a
ringen op zee, opgenomen in bijlage II, wen
sohel ijk zijn en daar in zu ll en moeten worden 
aangebracht. 

De Regee ring van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland 
wordt verzocht de volled ige bijzonderheden 
dezer wijzigingen op te zenden aan de andere 
R egeeringen, welke de Internationale Bepalin
gen ter voorkoming van aanvaringen op zee 
hebben aangenomen, zich te vergewissen, dat 
zij deze wijzigingen aannemen, den uitslag 
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daarvan aan de op deze Conferentie vertegen
woordigde Regeeringen mede te deelen en te 
trachten maatregelen te treffen , opdat de ge
wijz igde bepalingen op den l sten Juli 1931 
in werking z,illen treden. 

Roercom,nando. 

Art. 41. De Verdrngsluitende Regeer ingen 
komen overeen, dat na middernacht van 30 
Juni 1931, het roercornmando, dat zijn de be
velen aan den roerganger, op a l hare schepen 
gegeven worden in rechtstreekschen zin, bijv. 
het commando "stuurboord", of "rechts" of 
elk ander woord gelijkwaardig met "stuur
boord" of "rechts" zal, wanneer het schip 
,·ooruitgaat, slechts gebezigd worden, wanneer 
het in de bedoeling I igt, althans op schepen 
zooals deze in het a lgemeen tegenwoordig zijn 
gebouwd en ingericht, dat het stuurrad, het 
blad van het roer en de kop van het schip 
zich naar rechts zu ll en bewegen. 

Misbruik van noo(Uleinen. 

Art. 42. Het gebruik van een internatio
naal noodsein, behalve om aan te geven, dat 
het schip in nood is, en het gebruik van elk 
seinteeken, dat met een internationaal nood
sein verward zou kunnen worden, is op a lle 
schepen verboden. 

Alarm-, nood-, en spoe(Uleinen. 

Art. 43. Het alarm- en het noodsein mogen 
slechts gebruikt worden door schepen, in ernstig 
dreigend gevaar, welke onmiddellijk hulp noo. 
dig hebben. In alle andere gevallen, waarin 
hulp wordt vereischt, of waarin een schip eene 
waarschuwing wenscht uit te seinen, dat het 
noodig zal kunnen worden het alarm. of het 
noodsein op een later oogenblik uit te zenden, 
moet gebruik gemaakt worden van het spoed
sein (XXX), zooals dit is vastgesteld in het 
Internationaal Radiotelegraaf Verdrag van 
Washington 1927. 

Indien een schip het alarm- of het noodsein 
heeft uitgezonden en naderhand geen hulp 
meer noodig acht, moet het dit onmiddellijk 
mededeelen aan alle betrokken stations op de 
wijze als voorgeschreven in het van kracht 
zijnde Radiotelegraaf Verdrag. 

\ 

Snelheid, waannede nuodbe,·ühten worden 
geseind. 

Art. 44. De snelheid, waarmede berichten, 
welke betrekking hebben op nood-, spoed- of 
veiligheidsgevallen, worden uitgezonden, mag 
die van 16 woorden per minuut niet te boven 
gaan. 

N oodberichten. W erkwijze. 

Art. 45. 1. De kapitein van een sch ip is 
gehouden, wanneer hij een radio-noodse in van 
eenig ander schip ontvangt, met den meesten 
spoed de personen, die in nood verkeeren, te 
hulp te komen, tenzij hij daartoe niet in staat 
is of gez ien de bijzondere omstandigheden van 
het geval, dit niet redelijk of onnoodig acht, 
dan wel dat hij ontheven is van de verplich
ting, volgens de bepalingen van de leden 3 
en 4 van dit artikel. 

2. De kapitein van een in nood verkeerend 

schip heeft het rech t om na, voorzoover dit 
mogelijk is, de kapiteins der schepen, die op 
zijn roep om hulp, hebben geantwoord, te 
hebben geraadpleegd, een of meer dezer sche
pen, welke hij het meest geschikt acht om 
hulp te vedeenen, daartoe op te vo1·deren, en 
het zal de pi icht zijn van den kapitein of van 
de kapiteins van het schip of van de schepen, 
welke is of zijn opgevorderd hieraan te vol
doen, door met de grootst mogelijke snelheid 
ter hulpverleening zijn (hun) weg te vervol
gen naar de in nood verkeerende personen. 

3. Een kapitein is ontheven van de ver
plichting, hem in lid 1 van dit artikel opge
legd, zoodra hij door den kapitein van het 
opgevorderde schip of indien meer dan een 
schip is opgevorderd, door de kapiteins van 
a lle opgevorderde schepen, wordt ingelicht dat 
hij of zij aan den oproep voldoet of voldoen. 

4. Een kapitein is ontheven van de ver
plichting hem in lid 1 van dit artike l opge
legd en indien zijn schip is opgevorderd, van 
de verplichting hem opgelegd in lid 2 van 
dit artikel, indien hem wordt medegedeeld 
door een sch ip, dat de in nood verkeerende 
personen heeft bereikt, dat hulpverleening niet 
langer noodig is. 

5. Indien een kapitein, bij het ontvangen 
Yan een radio-noodoproep van een ander schip, 
niet in staat is, of gezien de bijzondere omstan
digheden van het geval het niet redelijk of 
onnoodig acht, dit schip te hulp te komen, 
moet hij onmiddellijk den kapitein van dit 
andere schip hiervan verwittigen en in het 
scheep dagboek de redenen vermelden, waar
om hij heeft nagelaten de in nood verkeerende 
personen te hulp te komen. 

6. Door de bepalingen van dit artikel 
wordt noch inbreuk gemaakt op het Inter
nationale Verdrag, geteekend te Brussel 23 
September 1910, voor het vaststellen van 
eenige eenvorm ige regelen betreffende hulp en 
berging op zee, noch in het bijzonder op de 
verplichting tot hulp, bepaald bij artikel 11 
van gezegd Verdrai.. 

S einlamp. 

Art. 46. Alle schepen van meer dan 150 
ton bruto inhoud moeten, wanneer zij voor 
internationale reizen worden gebez igd, eene 
doelmatige seinl amp aan boord hebben. 

Richtinyzoe ker. 

Art. 47. Elk passagiersschip van 5000 ton 
bruto inhoud en grooter moet binnen twee 
jaar van af den datum, waarop dit Verdrag 
in werking treedt, voorzien zijn van een goed
gekeurden richtingzoeker (radiokompas), welke 
voldoet aan de bepalingen van artikel 31 (17) 
van dit Verdrag. 

B emanning. 

Art. 48 . De Verdragsluitende Regeeringen 
verbinden zich, ieder voor Hare natiopale 
schepen, bepalingen te handhaven of, indien 
noodig, te maken, strekkende om te verzeke
ren, dat, uit een oogpunt van de beveiliging 
van menschenlevens op zee, alle schepen toe
reikend zullen zijn bemand met voor hun taak 
goed bruikbaar, geschikt personeel. 
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HOOFDSTUK VI. 

Ce,·tificaten. 

Uitreiking van certificaten. 

~rt. 4~. _ E en certificaat, genaamd Veilig
heui.scer tificaat , zal na onderzoek en bezichti
gin!!" worden uitgereikt aan elk passagiers
schip , dat op deugdelijke wijze voldoet aan 
de eischen, gestel d in de Hoofdstukken II III 
en IV van d it Verdrag. ' 

Ei:n_ certificaat, genaamd Radio-Veiligheids
certificaat, ~al na onderzoek worden uitgereikt 
aa n elk schip, geen passagiersschip zijnde dat 
op deugdelijke wijze voldoet aan de eis~hen 
gesteld in Hoofdstuk IV van dit Verdrag. ' 

E en certificaat, genaamd Certificaat van 
Vrijstell ing, zal door eene Verdragsluitende 
Regeering aan elk schip worden uitgereikt, 
waaraan door Haar vrijstelling is verleend 
krachtens en in overeenstemm ing met de be
palingen van de H oofdstukken II III en IV 
van dit Verdrag. ' 

H et onderzoek en de bezichtiging der sche
pen, voorzooveel betreft het tenu itvoerleggen 
van de bepa lingen van dit Verdrag en van de 
bij gevoegde Voorschriften, welke op dergelijke 
schepen van toepassing zijn, al mede het ver
leenen van vrijstelli ngen daarvan, zullen ge
schieden door ambtenaren van het Land, waar 
het schip thuishoort, onder voorbehoud, dat de 
Regeering van elk La nd het onderzoek en de 
bez ichtiging H arer schepen mag toevertrou
wen, hetzij aan voor dat doel door Haar aan
gewezen experts, hetzij aan door H aar er
kende organisaties. In elk geval waarborgt de 
betrokken R egeering zonder voorbehoud de 
volledigheid en de doeltreffendheid van het 
ouder-,oek en de bezichtiging. 

H et Veiligheidscertificaat, het Radio-Vei
l igheidscertificaat van Vrijstelling zull en wor
den afgegeven, hetzij door de R egeering van 
het land, waar het schip thuishoort, hetzij door 
eenig ander persoon of door eeni ge organisa
tie, die daartoe volledig door die R egeering is 
gemachtigd. In ieder geval neemt die Re
geering de volle verantwoordelijkheid voor 
het certifi caat op zich. 

Afgifte van een certificaat ikior eene 
andere R egeering. 

Art. 50. E ene Verdragsluitende Regeering 
mag, op verzoek van eene Regeering van een 
la nd , waar een schip, dat onder dit Verdrag 
valt, thuishoort, dit schip doen bezichtigen en 
wanneer Zij overtuigd is, dat aan de eischen 
van dit Verdrag is voldaan, aan dit schip een 
Veiligheidscertificaat of Radio-Veilighe ids
certificaat afgeven onder Hare eigen verant
woordelijkheid. Elk certificaat, dat onder deze 
omstandigheden is afgegeven, moet eene ver
klaring bevatten, stavende, dat het is afge
geven op verzoek van de R egeering van het 
land, waar het schip thuishoort. Dit certifi
caat heeft deze! fde waarde en zal op deze! fde 
wijze worden erkend a ls een certificaat, afge
geven ingevolge artikel 49 van dit Verdrag. 

Formulier der certificaten. 
Art. 51. Alle certificaten zull en worden op

gemaakt in de officieele taal of talen van het 
land, dat deze uitreikt. 

-H et formul_ier van de certificaten moet zijn 
overeenkoms:1g de modell en, gegeven in het 
voorschrift XLVII. De typografi che indeeling 
van deze s~a_ndaard-modellen moet in de afge
gev1:n cert1 f1caten of in de gewaarmerkte af
schriften daai:van, nauwkeuri g worden nage
volgd en de rnge chreven gegevens zullen in 
de afgegeven certificaten of in cte gewaar
merkte afschriften daarvan in Latijnsche let
ters en A rabische cijfers worden gesteld. 

_ De Verdragsluitende Regeeringen verbinden 
zteh elkander wederkeerig een voldoend aan
tal formulieren van H are certificaten ter voor
lichting van H are ambtenaren te verschaffen. 
Deze uitwisseling moet, voorzooveel mogelijk, 
voor 1 J anuari 1932 geschieden. 

Geldigheià.sduur der certificaten. 
Art. 52. De certificaten zullen slechts voor 

een termijn van ten hoogste 12 maanden wor
den uitgereikt. 

__ Indien _e~n schip zich op het oogenblik, dat 
z1Jn certificaat a floopt, niet bevindt in een 
haven van het land, waar het thuishoort zal 
door een behoorlijk tot dat doel gemachtigd 
ambtenaar van dat land verlenging van den 
geldi gheidsduur kunnen worden verleend. Eene 
dergelijke verlenging zal slechts worden ver
leend, tene inde mogelijk te maken, dat het 
schip ter beëindiging van zijne reis naar zij n 
land _ terugkeert en alleen in die gevallen, 
waarm deze m aatregel gepast en redelijk 
bl ijkt. 

Een certificaat kan slechts voor ten hoogste 
vijf maanden worden verlengd. Deze verlen
ging zal aan een schip, nadat het in zijn land 
is teruggekeerd, niet het recht geven dit op
nieuw te verlaten alvorens het een nieuw cer
tificaat heeft verkregen. 

E1·kenning van certifi caten. 
Art. 53. Certificaten, uitgere ikt in naam 

van eene Verdragsluitende R egeering, zu ll en 
worden erkend door de andere Verdragslui
tende R egeeringen voor a ll e onderwerpen, 
waarop dit Verdrag van toepassing is. De 
andere Verdragsluitende R egeeringen zullen 
daaraan dezelfde waarde toekennen als aan de 
certificaten, door H en aan H are eigen schepen 
uitgereikt. 

T oezicht. 
Art. 54. Elk schip, voorzien van certifi

caten, welke krachtens artikel 49 of artike l 
50 door eene Verdragsluitende R egeering zijn 
uitgere ikt, is in havens van de andere Ver
dragsluitende Staten onderworpen aan het 
toezicht van ambtenaren, behoorlijk gemach
t igd door hunne R egeeringen, voorzoover dit 
toez icht ten doel heeft zich er van te verze
keren, dat er een geldig certificaat aan boord 
is en, indien zulks noodig is, dat de toestand 
van zeewaardigheid van het schip in hoofd
zaak overeenkomt met de gegevens van dit 
certificaat, dat wil zeggen op zoodanige wijze, 
dat het schip zonder gevaar voor passagiers en 
bemanning zee zal kunnen kiezen. 

Voor het geval, dat dit toezicht aanleiding 
geeft tot eenig ingrijpen, za l de ambtenaar, 
die het toezicht uitoefent, onmiddellijk den 
Consul va,n het land, waar het schip thuis
hoort, inlichten omtrent alle omstandigheden, 
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als gevolg waarvan ingrijpen noodig werd 
geacht. 

Voorrechten. 
Art. 55. Men zal het genot van de voor

rnchten van d it Verdrag niet kunnen vorderen 
ten bate van een schip, dat niet in het bezit 
is 'Van een regelmatig nog geldig certificaat. 

Aanhangsel van certi ficat en . 
Art. 5 6. Indien gedurende eene bepaalde 

reis het schip een kle iner aantal opvarenden 
(bemanning en passagiers) aan boord heeft 
dan het maximum aantal , waarvoor het ver
gunning heeft, en mitsdien de bepalingen van 
d it Verdrag toelaten een geringer aantal red
dingbooten en andere reddingmiddelen aan 
boord te hebben dan in het certificaat is ver
meld, zal eene verklaring kunnen worden 
afgegeven door de ambtenaren of door andere 
daartoe gemachtigde personen, als hierboven 
in de artikelen 49 en 52 zijn aangegeven. 

Deze verkl aring moet inhouden, dat in de 
gegeven omstandigheden van geen der bepa-
1 i ngen van dit Verdrag is afgeweken. Zij moet 
worden gehecht aan het certificaat en moet 
daarvoOl' in de plaats worden gesteld , voor 
zoover de reddingmiddelen aangaat. Zij zal 
slechts geldig zijn voor de bepaalde re is, met 
het oog waarop zij is afgegeven. 

HOOFDSTUK VIL 

Alge11,eene bepal,ingen. 

Gelijkwaardigheid. 
Art. 57. Waar dit Ver drag voorschrijft, dat 

een bepaald onderdeel , een instrument of een 
toestel of een bepaald type van dergelijke on
derdeelen, instrumenten of toestellen op een 
schip aanwezig zal moeten zijn of aan boord 
zal worden geplaatst of dat eene bijzondere 
inrichting zal worden gekozen, kan elke Ad
ministratie in plaats daarvan elk ander onder
deel , instrument of toestel of type daarvan en 
elke andere inrich t ing goedkeuren, onder voor
waarde, dat zij zich door geschikte proeven 
heeft overtui gd, dat het onderdeel , het instru
ment of het t0estel of het type daarvan, dan 
wel de inrichting, welke de voorgeschrevene 
zal vervangen, ten minste even doelmatig is 
als die, in dit Verdrag in bijzonderheden ver
meld. 

Elke Administratie , die op deze wijze een 
nieuw onderdeel, nieuw instrument of toestel 
of een nieuw type daarvan, dan wel eene 
nieuwe inrichting goedkeurt, zal dit feit aan 
de overige Administraties mededeelen en, in
dien zulks wordt verzoch t, de bij zonderheden 
daaromtrent, vergezeld van een verslag over 
de genomen proeven. 

W etten. Reglementen . V erslagen. 

Art. 58 De Verdragsluitende Regeeringen 
-verbinden zich elkander mede te deel en: 

1 °. den tekst van wetten, besluiten en 
reglementen, welke zullen zijn uitgevaardigd 
ten aanzien van de verschillende onderwerpen, 
welke onder dit Verdrag vallen; 

2°. a lle beschikbare officieele verslagen oi 
offi cieele overzichten van verslagen, voor zoo
rnr zij de uitkomsten van de maatregelen van 
d it Verdrag aangeven, onder voorwaarde, wel 
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te verstaan, dat dergelijke verslagen of over
zichten geen vertrouwelij k karakter hebben. 

De Regeering van het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot-Britanni ë en Noord-I erland wordt 
uitgenood igd h are bemiddeling te verleenen 
om a l deze inl ichtingen te verzamelen en ter 
kennis te brengen van de andere Verdrag
sluitende Regeeringen. 

:Maatregel en te nemen na bereikte 
ove1·eenstem1ning. 

Art . 59. Waar dit Verdrag voorziet, dat 
een maatregel genomen kan worden, nadat 
tusschen a lle dan wel eenige Verdragsluitende 
Regeeringen overeenstemming is verkregen. 
wordt de Regeeri ng van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-I erland 
uitgenoodigd om, indien eene bepaal de Ver
dragsluitende Regeering voorstellen doet om 
een dergel ij ken maatregel te verwezenl ijken, 
zich in verbinding te stellen met de andere 
Verdragsluitende R egeeringen rp.et het doel 
zich te vergewissen of zij deze voorstell en aan
nemen en tevens om de andere Verdragslu i
tende Regeeringen in te lich ten, omtrent den 
uitsl ag van het op deze wijze ingestelde onder
zoek. 

V,·oegere ve,·tliragen en overeenkomsten. 
Art. 60. 1. Di t verd rag vervangt het Ver

drag voor de Beveilig ing van Menschenlevens 
op Zee, dat te Londen op 20 J anuari 1914 ge
teekend werd en heft di t op. 

2. Alle andere verdragen, overeenkomsten 
en sch ikkingen , welke met betrekking tot de 
ve il igheid op zee of aangelegenheden, daar
onder behoorende, reeds vroeger tusschen Re
geeringen - onderteekenaars van dit Verdrag 
- werden gesloten, zull en gedurende het tijd
vak, waarvoor zij zijn aangegaan, geheel en 
voll edig van kracht blijven: 

a. voor de schepen, waarop dit Verdrag 
niet van toepassing is; 

b. voor de schepen, waarop dit van toepas
sing is voor de onderwerpen, waarin het 
Verdrag niet uitdrukkelijk heeft voorzien. 

Voorzoover zulke verdragen, overeenkomsten 
of schikkingen echter in strijd ûjn met de 
bepali ngen van dit Verdrag, zullen deze laat
ste den voorrang hebben. 

3. Alle onderwerpen, welke niet uitdrukke
lijk in dit Verdrag voorzien zijn, blijven on
derworpen aan de nationale wetgeving van de 
Verdragsluitende Regeeringen. 

Wijzigingen. T oekomstige conferenties. 
Art. 61. Wijzigingen van dit Verdrag, die 

nuttig geacht zouden kmmen worden, of nood
zakelijke verbeteringen, kunnen te allen tijde 
door eene der Verdragsluitende R egeeringen 
worden voorgesteld aan de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland. Zulke voorstell en zull en door 
deze R egeering aan all e andere Verd ragslui 
tende R egeeringen worden medegedeeld en 
wanneer wijzigingen, onverschillig welke, door 
a lle Verdragsluitende R egeeringen ( daaronder 
begrepen R egeeringen wier besluit tot be
krachtiging en toetred ing tot het Verdrag is 
nedergelegd, doch niet in werking is getreden) 
zijn aangenomen, zal d it Verdrag overeenkom
stig worden gewijzigd. 

44 
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2. Conferenties met het doel om dit Ver
drag te herzien zullen ten tijde en ter plaat e 
worden gehouden, als door de Verdragslui 
tende Regeeringen zal worden overeengeko
men. 

Eeno Conferentie voor dit doel zal door de 
Regeer ing van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-lel'land worden bij 
eengeroepen, telkenmale wanneer, nadat d it 
Ve ,·drag vijf jaar in werk ing is geweest, een 
derde deel van de Verdragsluitende Regeerin
g n den wensch daartoe te kennen geeft. 

HOOFDST K VIII. 

Slotbepalingen. 

'J'oepUilsing op Koloniën, enz. 
Art. 62. L Eene Verdragsluitende Re

gee ring kan, hetzij op het oogenblik van on
derteekening, bekrachtiging of toetreding, het. 
zij later door middel van eene geschreven ver
klaring, gericht aan de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 

oord-Ierland, haar wensch te kennen ge
geven, dat dit Verdrag van toepass ing zal 
zijn , hetzij in al haar kolon iën, overzeesche 
gewesten, protectoraten, gebieden onder suze
reinit it of mandaatgebieden, hetzij in enkele 
daarvan. Dit Verdrag zal in dat geval twee 
maanden na den datum van ontvangst van 
zulk ene verklaring van toepassing zijn in 
a lle in die verklaring genoemde gebieden. 
lndien echter eene dergelijke verklaring ach
terwege blijft, zal dit Verdrag in geen dezer 
gebieden van toepassing zijn. 

2. Indien dit Verdrag, ingevolge de bepa
l ingen van het vorige lid ten minste voor een 
tijdvak van vijf jaar van toepassing is ge
weest, kan eene Verdragsluitende Regeering 
te allen tijde door middel van eene schrifte
lijke kennisgeving, gericht aan de R egeering 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot
B ,·itannië en Noord-Ierland, haar wensch te 
kennen goven om die toepa sing, hetzij voor 
a ll e, hetzij voor enkele van haar koloniën, 
overzeesche gewesten, protectoraten, gebieden 
onder suzereiniteit of mandaatgebieden te doen 
e indigen. In zulk een geval zal dit Verdrag. 
één jaar na den datum van ontvangst van 
deze kennisgeving door de Regeering van het 
Verecnigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland ophouden van toepa ing te zijn 
in alle gebieden, in de kennisgeving genoemd. 

3. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ier
land zal alle Verdragsluitende Regeeringen 
mededeeling doen van de toepassing van d it 
Verdrag, ingevolge de bepalingen van lid 1 
van d it artikel, in elke kolonie , elk overzeesch 
gewest of protectoraat, elk gebied onder suze
rn i ni teit of mandaatgebied, zoomede van be
eindiging van deze toepassing ingevolge de be. 
palingen van lid 2, onder vermelding van den 
datum, waarop dit verdrag van toepassing is 
geworden, dan wel opgehouden heeft van toe
pass ing te zijn. 

Oorspronkelijke teksten. B ekrachtiging. 
Art. 63. Dit Verdrag, waarvan de Engel

sche en de Fransche tekst be ide gel ijkwaardig 
zijn, zal gedagteekend worden op heden. 

Dit Verdrag moet worden bekrachtigd. 
De bekrachtigingsoorkonden zullen worden 

nedergelegd in de archieven van de Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en oord-Ierland, welke aan alle 
R egeeringen, die het Verdrag hebben getee
kend , of er toe zijn toegetreden , mededeeling 
zal doen van a ll e bekrachtigingen, zoomede 
van den datum van hare nede rl egging. 

1'oetreding. 
Art. 64. Eene Regeering (met uitzondering 

Yan de Regeer ingen van gebieden, waarop ar
tikel 62 van toepa ing is), in wier naam dit 
Verdrag niet is onderteekend, zal, nadat het 
Verdrag in werking is getreden. te allen tijde 
kunnen toetreden. D ze toetreding kan ge 
schieden door middel van eene schriftelijke 
kennisgeving, gericht aan de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk van G,·oot-Britannië 
en oord-Ierland en zal volledig gevolg heb
ben drie maanden na ontvangst van deze ken
nisgeving. 

De Regeering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland zal 
alle R egeeringon, welke het Verdrag hebben 
onderteekend of daartoe zijn toegetreden, me
dedeel ing doen van alle toetred ingen, waar
Yan bericht is ontvangen, zoomede van den 
datum van ontvangst van deze mededeelingen. 

1'ene Regeer ing, welke het voornemen heeft 
tot dit Verdrag toe te treden, maar een zone 
wenscht toe te voegen aan die, welke nader 
omschreven zijn in het aanhangsel van artikel 
28, zal, voordat zij van hare toetreding be
richt geeft, de R egeering van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord
Ierland omtrent haar wensch inlichten, opdat 
deze hiervan mededeeling doet aan alle andere 
Verdragsluitende R egeer ingen. Indien alle Ver
dragsluitende Regeeringen verklaren, dat zij 
hare goedkeuring daaraan hechten, zal , indien 
de betrokken R egeering daarna hare toetre
ding bericht, de bepaalde zone gevoegd wor
den bij die, welke in bovengenoemd aanhang
sel zijn genoemd. 

Datum van in werking treden. 
Art. 65. Dit Verdrag zal op 1 Juli 1931 in wer

king treden tu schen deRegeeringen, die op djen 
datum hare bekrachtigingen hebben nederge
legd, op voorwaarde, dat tenminste vijf be
krachtigingen bij de R egeering van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 

oord-Ierland zijn nedergelegd. Indien op dien 
datum geen vijf bekrachtigingen zullen zijn 
nedergelegd, zal dit Verdrag drie maanden 
na den datum, waarop de vijfde bekrachtiging 
is nedergelegd, in werking treden. Bekrachti
gingen, welke na den datum van in werking 
treden van dit Verdrag worden nedergelegd. 
zuilen drie maanden na den datum van ont
vangst volledig gevolg hebben. 

Opzegging. 
Art. 66. Dit Verdrag kan te allen tijde 

door of vanwege elke Verdragsluitende R e
geering worden opgezegd, nadat vijf jaar zijn 
verloopen sinds den datum, waarop het voo1· 
de betrokken Regeer ing in werk ing is getre
den. Opzegging zal gesch ieden door middel 
van eene schriftelijke kenn i geving, gericht 
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aan de Regeer ing van het Vereenigd Konink- ' 
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, 
die aan alle andere Verdragsluitende Regee
ringen van all e ontvangen opzeggingen, zoo. 
mede van den dat,,m van ontvangst daarvan, 
za l kennis geven. 

Eene opzegging zal twaalf maanden na den 
datum, waarop de kennisgeving daaromtrent 
door de Regeering van het Vereeni gd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord-I er land is 
ontvangen, volledig gevolg hebben. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
hieronder hebben geteekend. 

Gedaan te Londen den een en dertigsten 
M ei 1929 in één enkel exemplaar, dat neder
gelegd zal blijven in de archieven van de 
Regeering van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, die ge
waarmerkte eenslu idende afschriften daarvan 
aan alle onderteekenende R egeeringen zal 
doen toekomen. 

Sthamer. 
Gustav Koenigs. 
Arthur Werner. 
W a lter Laas. 
Otto Riess. 
Hermann Giess. 
Hugo Dominik. 

Henry J ames Feakes. 
Thomas Free. 

A. de Gerlache de Gomery. 
G. de Winne. 

A. Johnston. 
Lucien Pacaud. 

Emil Krogh. 
V. Lorck. 

J av ier de Salas. 

John Whelan Dulanty. 
E. C. Foster. 

Wallace H. White. 
Arthur J . T yrer. 
Char les M. Barnes. 
Geo H. Rock. 
Clarence S. Kempff. 
Dickerson N. Hoover. 
W. D. Terrell. 
J ohn G. 'l'awresey. 
H erbert B. Walker. 
Charles A. McAllister. 

Gustaf Wrede. 
V. B ergman. 
K a rl Kurten. 

Rio. 
A. Haarbleicher. 
J ean Marie. 
F. Thouroude. 

H. W. Richmond. 
Westcott Abel!. 
A. L. Ayre. 
F. W. Bate. 

Bij 1 age I . 

C. H. Boyd. 
William C. Currie. 
A. J. Daniel. 

orman Hili. 
C. Hipwood. 
A . Morrelt. 

G . L. Corbett. 
E. V. Whish. 
Mansukhlal Atmaram Maste1·r 

G iulio Ingianni. 
Alberto Aless io. 
Delfino Rogeri di Villanova. 
Torquato C. Giannini. 
Francesco Marena. 
Ernesto Ferretti. 
G. Gneme. · 
Luigi Biancheri. 

Yukio Yamamoto. 
Shichihei Ota. 
Itaro Ishii. 

B. Vogt. 
L. T. Hansen. 
Arth. H. Mathiesen. 

C. Fock. 
C. H. de Goeje. 
A. van Driel. 
J. A. Eland v. d. Berg. 
Phs. van Ommeren. 
H. G. J. Uilkens. 

Erik Palmstierna. 
Nils Gustaf Nilsson. 

J. Arens. 
K. Eggi. 

VOORSCHRIFTEN. 

Constructie. 

Voorschrift I. 

Omschrijvingen. 
1. De indeelingslastlijn is de lastlijn, ge

bruikt bij de vaststelling van de waterdichte 
indeeling van het schip. 

De bovenste indeelingslastlijn is die, welke 
bij den grootsten diepgang behoort. 

2. De lengte van het schip is de lengte, 
gemeten tusschen de loodlijnen aan de einden 
van de bovenste indeelin.gslastlijn. 

3. De breedte van het schip is de grootste 
breedte, gemeten op den buitenkant der span
ten, op of beneden de bovenste indeelingslast
lijn. 

4. Het schottendek is het bovenste dek tot 
waar de waterdichte dwarsschotten zijn opge
trokken. 

5. De indompclingsgrcnslijn is eene lijn, 
evenwijdi g aan en op een afstand van 76 mm. 
{3 duimen) onder de aansnijding van het 
schottendek met het scheepsboord op dit boord 
getrokken gedacht. 

6. De diepgang is de verticale afstand van 
den bovenkant van de kiel tot de indeelings-
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lastlijn, gemeten op het midden van de lengte. 
7. De penn,eabiliteit van eene ruimte is het 

percentage van den inhoud van die ruimte, 
dat door water kan worden ingenomen. 

De inhoud van eene ruimte, welke zich tot 
boven de indornpelingsgrnnslij11 uitstrekt, zal 
slechts worden gemeten tot op gelijke hoogte 
met die lijn. 

8. Het voo,·tsti.wingsg deelte wordt geacht 
zich uit te trekken van den bovenkant van de 
kiel tot de indompelingsgrenslijn en tusschen 
de uiterste hoofddwarsschotten, welke de ruim
t n begrenzen, be temd voor de plaatsing van 
hoofd- en hulpvoortstuwingswerktuigcn, even
tueel aanwez ig zijnde stoomketels en alle vaste 
kolen ruimen. 

9. Passagiersruimten zijn die ruimt n, welke 
zijn ingericht voor de huisvesting van en het 
gebruik door passagiers, met uitzondering van 
1 uimten voor bagage, voorraden, levensmid
delen n post. 

Voor de toepassing van de Voorschriften 
Til en IV zullen de ruimten, welke onder de 
·indornpelingsgrenslijn voor de huisve ting van 
en het gebruik door de bemanning zijn inge
richt, als passagiersruimten worden beschouwd. 

10. In elk geval zullen inlwmlen tot buiten. 
kant spanten "·orden gemeten. 

Voorschrift II. 

Vulbare l engte. 
1. De vulbare lengte zal voor elk punt van 

de scheepslengte worden bepaald door eenP 
wijze van berekening, waarbij de vorm, de 
diepgang en andere bijzondere kenmerken van 
het sch ip in aanmerking worden genomen. 

2. In een schip met een doorloopend schot
tondek, is de vulbare lengte op een bepaald 
punt het maximum gedeelt;e der scheepslengt;e, 
dat als midden het bedo lde punt heeft, en 
over welke lengte het schip onder de omstan
digheden, welke hieronder in Voorschrift IJl 
zijn aangenomen en omschreven, kan volloo
pen, zonder dat het dieper dan tot de in
dompel ingsgrenslijn inzinkt. 

3. Voor een schip, dat geen doorloopend 
schott;endek h eft, moet, rekening houdend met 
de mate van inzinking en stuur- of koplast na 
beschadiging, de vulbare lengt;e op eenig punt 
worden bepaald tot eene aangenomen door
loopencle indompelingsgrcnslijn, tot welke de 
scheepsboorden en de schotten waterdicht zijn 
opgetrokken. 

Voorschrift III. 

Permeabiliteit. 
1. De aangenomen omstandigheden, welke 

in Voorschrift II zijn genoemd, hebben uit
sluitend betrekking op de permeabiliteit van 
rnimten onder de indompeli ngsgrenslijn. 

Bij de bepaling van de vulbare lengten, zal 
men eene gelijke, gemiddelde permeabiliteit 
aannemen voor de geheele lengt;e van el k der 
navolgende gedeelten van het schip onder de 
indom pel i ngsgrenslij n: 

a. het voortstuwingsgedee]t;e, als om chre
ven in Voorschrift I (8); 

b. het gedeelte, gelegen vóór het voort
stuwingsgedeelte; 

c. het gedeelte, gelegen achter het voort
stnwingsgedeel te. 

1 

2. a. Voor stoom chepen zal de 
gemiddelde permeabiliteit over het 
voortstuwingsgedeelte worden bepaald 
formule: 

(a-c) 
80 + 12,5 ---, waarin 

V 

gelijke, 
geheele 
door de 

a = de inhoud van de passagiersruimoon, 
als omschreven in Voorschrift I (9), welke 
binnen de be,,.renzing van het voortstuwings
gedeelte onder de indompelingsgrenslijn zijr, 
gelegen. 

c = de inhoud van de tusschendeksruimten. 
welke binnen de begrenzing van het voort
stuwingsgedeelt;e onder de indompelingsgren -
1 ijn zijn gelegen, en bestemd zijn voor de ber
ging van lading, steenkol en of voorraden. 

y = de totale inhoud van het voortstuwings
gedeelte onder de indompelingsgrenslijn. 

b. Voor schepen, welke door verbrandings
motoren worden voortgestuwd, zal de gelijke, 
gemiddelde pe1meabiliteit 5 groooor worden 
genomen dan het getal, volgens de voorgaan
de formule verkregen. 

c. Wanneer ten genoegen van de Admini
stratie wordt aangetoond, dat de gemiddelde 
permeabiliteit, zooals deze door rechtstreeksche 
berekening is bepaald, kleiner is dan die, 
welke door de fo1mule wordt verkregen, mag 
de berekende waarde in plaats van deze laat
ste worden benut. Bij dergelijke rechtstreeksche 
berekeningen moet de permeabiliteit van pas
sagiersruimten, gelijk deze in Voorschrift I (9) 
zijn omschreven, ge teld worden op 60 en die 
van dubbele bodem-, brandstofolie- en andere 
tanks op zoodanige waarden, als voor elk ge
val door de Admini trntie zal worden goed
gekeurd. 

3. De gelijke, gemiddelde permeabiliteit 
over de geheele lengte van het gedeel t;e vóór 
(dan wel achtf'r) het voortstuwingsgedeelt;e zal 
worden bepaald met behulp van de formule: 

a 
63 + 35-, waarin 

V 

a = de inhoud van de passagiersruimten, als 
omschreven zij n in Voorschrift I (9), welke 
onder de indompelingsgrenslijn vóór of acht;er 
het voortstuwingsgedeelte zijn gelegen. 

v = de geheele inhoud van het gedeelt;e van 
het schip, welke onder de indompelingsgrens
lijn vóór (of achter) het voortstuwingsgedeelt;e 
is gelegen. 

4. Indien eene tu chendeksafdeel ing tus
schen twee waoordicht;e dwarsschott;en eene 
passagiers- of bemanningsruimte bevat, zal 
deze geheele afdeeling met uitzondering van 
elk gedeelte, dat volkomen door vasoo, stalen 
schotten is ingesloten en voor andere doel
einden is bestemd, als pas agiersru imte wor
den beschouwd. Indien intus chen de bedoelde 
passagiers- of bemanningsruimte volkomen 
binnen vaste, sta len schotten is ingesloten, zal 
5]echts de aldus ingesloten ruimte als passa
giersruimte moeren worden beschouwd. 

Voorschrift IV. 

Toelaatbare lengte van afdeelingen. 
1. l ndeelingsfactor. De grootst toelaatbare 

lengt;e van eene afdeeling, welke haar midden 
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in eenig punt van de lengte van het schip 
heeft, wordt uit de vulbare lengre verkregen 
door deze te vermenigvuldigen met een be
paalden factor, welke de indeelingsfactor 
wordt genoemd. 

De indeelingsfactor zal afhankelijk van de 
lengte van het schip zijn en zal voor eene ge
geven lengte met den aard van den dienst, 
waarvoor het schip bestemd is, veranderen. Hij 
zal op eene regelmatige wijze doorloopend af
nemen: 

a. naarmate de scheep lengre toeneemt, en 
b. van een factor A. , welke toepasselijk is 

op schepen, welke hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor het vervoer van lad ing, tot een factor 
B. , welke toepasselijk is op schepen, welke in 
de eerste plaats bestemd zijn voor het vervoer 
van passagiers. 

De veranderingen van de factoren A en B 
worden uitgedrukt door de volgende formules 
(i) en (ii), waarin L de lengre van het schip 
voorstelt, zooals deze in Voorschrift I (2) is 
omschreven: 

L in meters 
58,2 

A = --- + 0,18 (L = 131 en grooter) (i) 
L - 60 

30,3 
B = --- + 0,18 (L = 79 en grooter) (ii) 

L - 42 
L in voeten 

190 
A = --- + 0,18 (L = 430 en grooter) (i) 

L - 198 

100 
B =---+ 0,18 (L = 260 en grooter) (ii) 

L - 138 
2. C1·iteriu1n van dienst. Voor een schip van 

gegeven lengte zal de geëigende indeelings
factor bepaald worden met behulp van het 
getal, dat het Criterium van Dienst (hieronder 
Criterium getal genoemd) aanduidt, zooals 
dit door de volgende formules (iii) en (iv) 
wordt gegeven, waarin: 

Cs = het Criterium getal ; 
L = de lengte van het schip, als in Voor

schrift I ( 2) is omschreven; 
M = de inhoud van het voortstuwingsge

deelte als in Voorschrift I (8) is omschreven, 
met daaraan toegevoegd de inhoud van alle 
vaste brandstofolieruimen, welke zich boven 
den dubbelen bodem en vóór of achter het 
voortstuwingsgedeel te mochten bevinden; 

P = de gezamenlijke inhoud van de passa
g iersruimten onder de indompel ingsgrenslijn, 
a ls in Voorschrift I (9) is omschreven; 

V = de geheele inhoud van het schip onder 
de inclompelingsgrenslijn; 

P1 = K.N. , waarin: 
N = aantal pas agiers, waarvoor het 

sch ip een certificaat heeft. 
K heeft de volgende waarden: 

Waarde van K. 
Lengte in meters en inhouden 

in kubieke meters ............... 0,056 L. 
Lengte in voeten en inhouden 

in kubieke voeten .. ............. 0,6 L. 
Vlanneer de waarde van K. . grooter is dan 

de som van P en van den geheelen inhoud 
van de werkelij ke passagiersruimten boven d e 
indompelingsgrenslijn mag de laagste waarde 
worden genomen, mits de grootte van de ge
bruikte waarde P, niet kleiner is dan 2/3 K.N. 

Wanneer P1 grooter is dan P: 
M + 2P1 

c. = 72 
V + P1 - P 

en in andere gevallen: 
M + 2P 

Cs = 72 -----
V 

Voor schepen, welke geen doorloopend schoL 
tendek hebben, moeten, voor de bepaling der 
vulbare lengten, de inhouden tot de werke• 
lijke indompelingsgrenslijn worden genomen. 

3. B epalingen betreffende de waterdichte 
indeeling. 

a. De wate1·dichte indeeling achte1· de voo1·
piek van schepen met eene lengte van 131 
meter (430 voet) of grooter, welke een cr i
terium getal = 23 of kl e iner hebben, zal door 
middel van den factor A volgens formul e (i) 
worden gerngeld, die van schepen, welke een 
criteriumgetal = 123 of grooter hebben, zal 
met behulp van den factor B volgens formule 
(ii) geregeld worden en die van schepen met 
een criteriumgetal tusschen 23 en 123 door den 
factor F , welke door lineaire interpolatie tus
schcn de factoren A en B wordt bepaald, 
onder gebruikmaking van de formule: 

(A-B) (C 8 -23) 
F = A----------- (v) 

100 
Wanneer de factor F kleiner is dan 0,40 en 

ten genoegen van de Administratie wordt aan
getoond, dat het in eene voortstuwingsafdee
ling van het schip practisch onuitvoerbaar is 
te voldoen aan den factor F, mag de schot
tenindeeling van zulk eene a fdeeling geregeld 
worden door middel van een grooteren factor, 
welke echter niet grooter mag zijn dan 0,40. 

b. De waterdichte indeeling achter de voor
piek van schepen met eene lengte kl e iner dan 
131 meter ( 430 voet), doch niet kle iner clan 
79 meter {260 voet), waarvan het criteriwn-

3574 - 25 L 
getal gelijk is aan S. waarbij S = -----

13 
9382 - 20 L 

(L in meters) of = ----- (L in voeten) , 
34 

zal gerngeld worden door middel van den fac
tor één; van die, waarvan het criteriumgetal 
tusschen S en 123 is gelegen, door den factor 
F, welke, door lineaire interpolatie tusschen 
de eenheid en den factor B wordt bepaald, 
door middel van de formule : 

(1 - B) (C" - S) 
F = 1 (vi) 

123 - S 
c. De waterdifhte indeeling achter de voor

piek van ,chepen met eene lengte kleiner dan 
131 meter ( 430 voet) doch niet kle iner dan 
79 meter (260 voet) en met een criterimn
getal, dat kleiner is clan S, en voorts van alle 
schepen, waarvan de lengte kleiner is dan 79 
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meter (260 voet), zal geregeld worden door 
middel van den factor één, tenzij ten genoegen 
van de Administratie wordt aangetoond, dat 
di t voor het geheele schip of voor één of meer 
gedeelten daarvan practisch onuitvoerbaar is, 
in welk geval de Administratie, nadat met 
a ll e omstandi gheden re kening is gehouden, zoo
danige verzachting kan toestaan als gerecht
vaardigd blijkt. 

d. De bepalingen sub c zij n mede van toe
passing op schepen van onverschillig welke 
lengte, welke volgens hun certificaat een aan
tal passagiers mogen vervoeren, dat grooter is 
dan 12, doch niet grooter dan de waarde van 
L2 (in meters ( L2 (in voeten) ) 

, waarbij in 
650 7000 

geen gev>1 l het getal 50 mag worden over
schreden . 

Voorschrift V. 

Bijzondere bepalingen nopens d e water
dichte indeeling. 

1. Eene afdeel ing mag langer zijn dan de 
toelaatbare lengte, zooals deze volgens de be
palingen van Voorschrift IV is berekend, mits 
<le gezamen lijke lengte van elk paar aangren
zende afcleel ingen, waarva n de bedoelde afdee
l ing deel uitmaakt, noch grooter is dan de 
vu l ba re I engte, noch grooter dan het twee
vou d van de toelaatbare lengte. 

Ind ien eene van de twee aangrenzende af
deel ingen binnen het voortstuwinE,,sgedeelte is 
gelegen en de gem iddelde permeabili teit van 
het gedeelte van het schip, waarin de andere 
afdeeling is ge legen , niet overeenkomt met die 
van het voortstuwingsgedeelte, zal de gezamen
lijke lengte van de be ide afdeelingen gewij 
zigd worden volgens de middelevemedige der 
gem iddelde permeabiliteiten van e lk van beide 
gedee lten van het schip, waarin de afdeelin
gen zijn ge legen. 

W a nneer de beide aangrenzende afdee lingen 
versch illende indeel ingsfactoren hebben, zal de 
gezamenlijke lengte naar evenred'ighe id wo r
den bepaald. 

2. In schepen met eene lengte van 131 me
ter ( 430 voet) of grooter. zal een van de 
hoofddwarsschotten achter de voorpiek worden 
aangebracht op een afstand van de vóór-lood
lijn , welke niet grooter is dan de toelaatbare 
lengte. 

3. In een hoofddwarsschot mag eene n is 
voorkomen, mit alle deelen van de nis b innen
waarts zijn gelegen van vertikale oppervlak
ken aan beide zijden van het schip, welke op 
een afstand van de huidbeplating liggen, 
welke gelijk is aan één vijfde van de scheeps
breedte, a ls in Voorschrift I (3) is omschre
ven, waarbij d ie afstand loodrecht op het vlak 
van k iel en stevens ter hoogte van de boven
ste indeelingslastl ij n wordt gemeten. 

Elk deel van eene nis , dat buiten deze be
g renzing ligt, za l worden behandeld a ls een 
deel van een schot hetwelk trapsgewijze ver
springt, zoodat het volgende lid daarop va n 
toepass ing zal zijn. 

4. Een hoofcldwa1· schot mag trnpsgewijze 
\·erspringen, 1nits : 

a. de gezamenlij ke lengte van de beide af
cleelingen, welke door het Yerspringende schot , 

worden gescheiden, 90 pernent van de vulbare 
lengte niet overschrijd t, of wel 

b. eene aanvulling in de waterdichte in
deeling ter ve rkrij g ing van dezelfde mate van 
Yeilighe id, al bij een vlak schot, aanwezig is. 

5. Wanneer een hoofddwa rsschot va n eene 
nis is voorzien, dan wel trapsgewijze ver
springt, zal men het, ter bepaling van de 
wate,·dichte indeeling, door een gel ijkwaardig 
vlak schot vervangen . 

6. Indien de afstand tusschen twee opvol 
gende hoofddwarsschotten of tusschen de daar. 
mede ge lijkwaard ige vlakke chatten, clan wel 
de afstand tus chen de dwarsvlakken, gaande 
door de dichtst bij e lkaa ,· liggende gedeelten 
va n de schotten, minder is dan 3,05 meter (10 
voet), vermeerderd met 2 percent van de 
lengte van het schip, zal slech ts één dezer 
schotten volgens de bepali ngen van Voorschrift 
lV, beschouwd worden deel u it te maken van 
de waterdichte indeel ing van het sch ip. 

7. ~ 7an11eer eene dwarsscheepsche water
dichte hoofdafdeeling p laatsel ijk onderver
deeld is en het ten genoegen van de Admini
stratie kan worden bewezen, dat bij veronder
stelde beschadiging in de zijde, welke zich 
uitstrekt over eene lengte van 3,05 meter (10 
voet), vermeerderd met 2 percent van de 
lengte van het sch ip, de geheele inhoud van 
de hoofdafdeeling niet volloopt, zal naar ver
houding eene vergrooting van de anders voor
geschreven toelaatbare lengte, worden toege
kend. 

In een dergelijk geval mag het aanwez ig 
rnronderstelde drijfvermogen aan de onbe
schad igde zijde niet grooter zijn dan dat aan 
de beschadigde zijde. 

8. Wanneer voorgesteld wordt waterdichte 
dekken, eene dubbele huid of a l dan niet 
wate rdichte langsschotten aan te brengen, 
moet de Administratie zich er van overtuigen. 
dat de vei ligheid van het schip niet in eeni g 
opzich t zal worden verminderd, waarbij in 
het bijzonder acht moet worden geslagen op 
de mogel ijkhe id van het ontstaan van slag
zijde ten gevolge van het vol loopen van ge
deelten van het schip, ter plaatse van derge-
1 ijke consti!uctiedeelen. 

Voorschrift VI. 

P iekschotten, schotten, welke het voortstuwings
gedeelte beg1·enzen. Astunnels, enz. 

1. Elk schip moet een voorpiek- of aan
varingsschot hebben, dat tot het schottendek 
waterdicht opgetrokken moet zijn. Dit schot 
moet op een afstand niet kleiner clan 5 per
cent van de lengte van het sch ip en niet groo
ter dan 3,05 meter (10 voet), vermeeL"dercl 
met 5 percent van de lengte van het schi p 
van de vóórloodlijn zijn aangebracht . 

Indien het sch ip een langen bovenbouw op 
het voorschip heeft, moet het voorpiek chot 
doorloopen tot het dek boven het schottendek 
en aldaar dicht zij n tegen weer en wind. Deze 
voortzetting van het schot behoeft niet onmid
dellij k boven het er onder geplaatste schot te 
worden aangebracht, mits zij ten minste 5 per. 
cent van de lengte van het schip van de vóór
loodlij n is ve nvijderd en het gedeelte van het 
dek, dat de trapsgewijze verspringing vormt, 
deugdelijk dicht is tegen weer en wind. 
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2. Een achterpiekschot en schotten, welke 
h et voortstuw ingsgedeelte, als aangegeven in 
Voorschrift J ( 8) , van de vracht.. en passa
giersru imten vóór en ach ter a fsche iden, zull en 
eveneens aangebracht en tot het schottendek 
" ' aterdicht gemaakt worden. H et ach terpiek
schot mag echter beneden het schottendek e in
di gen, mits daardoor de mate van vei l ighe id 
van het schi p, wa t de waterdichte indeeling 
b •treft, niet '.Vorde vermind erd. 

3. In elk geval moeten de schroefaskokers 
in wate rd ichte afdeelingen ingesloten zij n. De 
pakk ingbus moet geplaatst. zijn binnen eene 
wa.terdicllte astunnel of andere ru imte van 
zoodanigen inhoud, dat. wanneer deze door 
lekkage van de pakkingbus zou volloopen, de 
indompelingsgrensl ijn ni et onder water komt. 

Voorschr if t VII. 

ra.~tstell en, 1nerkcn en aanteekenen van 
;ndeelingslastlijnen. 

1. De indeelingslastl ijnen, welke volgens de 
ho palingen van art ikel 5 van het Verdrag 
zijn vastgestel cl en gemerkt, moeten in het 
V e ili gheidscert ificaat worden aangeteekend en 
moeten ondersche iden worden door de aanwij
zing C1 voor den toestand, waarbij het groot
ste aa ntal passagiers wordt vervoerd , en C2, 
C3 enz. voor di e toestanden , welke met andere 
omstandigheden , het gebruik betreffend, over
eenkomen. 

2. De uitwa ter ing, welke met elk van deze 
last lij nen overeenkomt en in het Veil igheids
certificaat is ingesch reven , zal op dezelfde 
p laats en van dezelfde deklijn worden gemeten 
al de uitwate1·ing, welke volgens erkende na
tiona le uitwater ingsvoorschriften worden be
paald . 

3. In geen geval zal eeni g chotten-u itwa
ter ingsmerk worden geplaatst boven het merk, 
overeenkomend met de hoogst gelegen lastlij n 
i11 zout water-, welke is vastgesteld op grond 
van de sterkte van het schi p en/of van erkende 
uitwateringsvoorsch ri [ten . 

4. ·welke ook de p laats moge zijn voor het 
schotten-ui twa teri ngsmerk, in geen geval za 1 
een sch ip zoodan ig beladen mogen worden, 
dat het uitwateringsmerk, hetwelk past bij het 
ja argetijde en het vaargebied, zooals dat vo l
gens e rken cle nationale uitwateringsvoorschrif
ten is bepaald, wordt ondergedompe ld. 

Vool' chrift VIII. 

( '1,11 .,t ructie rn ee1'Slc beproeving vcm wate1·
dicht e schotten, enz . 

1. Waterdichte indeelingsschotten , hetzij 
1 u ngscheepsche, hetzij dwarssch eepsche, moe
ten op zoodanige wijze worden samengeste ld, 
<lat zij in staat zull en zijn met een passenden. 
graad van ze kerhe id den druk te weerstaan, 
overeenkomend met een kolom water tot de 
hoogte Yan de indompel ingsgl'enslijn tel' plaatse 
van elk schot. De samenstel] ing van deze 
schotten za l ten genoegen van de Admin istra
t ie moeten zijn. 

2. Trapsgewijze sprongen en nissen in schot
ten moeten waterdicht en even sterk zijn a ls 
het schot moet zijn ter plaatse, waa r elk on
derdeel is aangebracht. 

\ Va ar spanten of bal ken door een water-

dicht dek of schot zijn gevoerd, za l dit uit 
hoolde van de constructie zei f zonder toepas
sing van hout of cement waterdicht moeten 
zijn. 

3. H et beproeven van hoofdafdeelingen 
door deze met water te vullen is niet ver
plicht. E en voll edig onderzoek van de schotten 
moet door een bevoegd expel't worden inge
ste ld en bovendien moet in elk geval een 
onde,·zoek door bespuiting plaats hebben. 

4. De voorpiek zal worden beproefd doo,· 
haar tot de bovenste indeel i ngsl ast] ijn met 
water te vull en. 

5. Dubbele bodems, met inbegrip van ko
kervormige kielconstructies (duet keels) en 
binnenhuiden moeten aan een waterdruk tot 
de hoogte van de indompelingsgrenslijn wor
den onderworpen. 

6. Tanks, welke bestemd zijn om vloe istof
fen te bevatten en welke dee l uitmaken van 
de wate rdich te indeeling van het schip, zullen 
worden beproefd met een wate rdruk, welke 
overeenkomt met een kolom water tot de bo
venste indeel ingslastlijn, dan wel met een ko
lom wate,· tot een vlak, gelegen op twee-derde 
van de holte van bovenkant kiel tot de in
dompel ingsgrenslijn , gemeten ter plaatse van 
deze tanks, waarbij de hoogste van beide ko
lommen moet worden gekozen, mits de kolom 
water in geen geva l ger inger zij dan 0,92 
meter ( 3 voet ) boven den bovenkant van de 
tank. 

Voorschrift IX. 

Openingen in waterdichte schotten. 
1. H et aantal openingen in waterdichte 

schotten moet beperkt worden tot het mini
mum , dat vereenigbaar is met de a lgemeene 
inrichting en de goede u itoefening van den 
di enst van het schi p; deze openingen moeten 
voorzien zijn van voldoende middelen tot af
slui t ing. 

2. a. V1Ta11nee l' pijpen, spuipij pen, kabels 
voor e lectri sch l ich t, enz. door de waterdichte 
schotten worden gevoerd, moeten maatregelen 
worden getl'O[fen om de waterd ich the id dezer 
schotten te verzekeren. 

b. Sluisopen ingen, welke dee l u itmaken van 
de waterd ich te schotten, mogen in waterdichte 
schotten n iet voorkom en . 

3. c,. Geen deuren, mangaten of toegangs
open ingen mogen voo ,·komen: 

i. in het aanvaringschot onder de indompe
lingsgrenslijn ; 

ii . in watel'dichte dwarsschotten, welke een 
laadrnim af ·che iden van een belendend laad
rnim of van een vast of rese rvekolenruim, be
hal v in gevall en a ls aangegeven in lid 7. 

b. H et aanva. rii1gschot mag onder de in
dompelingsgrnnslijn door n iet meer dan ééne 
pijpopening doorboord zijn , ten e inde de vloei 
stof in de voorpiektank te kunnen behandelen, 
mi ts de pijp' is voo1·z ien van eene neerschroef
bare afsluitkl ep, wel ke boven het schotten dek 
bewogen kan worden, terwijl de klepkast in de 
voorpiek tegen het aanvaringschot be vestigd 
moet zijn. 

4. a. Waterdichte deuren , welke in schot
ten tu schen va te en reserve kol enruimen zij n 
aangebrach t, moeten teeds toegankelijk zijn , 
behal ve in geval len a ls vermeld in l id 9 b, 
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voorzoover tusschendekskolenschuifdeuren be. 
treft. 

b . Afdoende voorz ieningen door middel van 
schermen a ls anderszins moeten worden ge
troffen ten einde te verhinderen , dat de steen
kolen de sluiting van waterdichte kolenschu if
deuren beletten. 

5. Binnen het voortstuwingsgedeelte en met 
uitzondering van kolenschuif- en astunneldeu
ren mag niet meer dan ééne deur in elk hoofd
dwarsschot aanwezig zijn. De drempels dezer 
deuren moeten zoo hoog zijn gelegen, als prac
t isch mogelijk is. 

6. a. Slechts scharnierdeuren, schuifdeuren 
en deuren van een ten minste daarmede ge
lijkwaardig type, met ui tsluiting van deuren, 
welke alleen door middel van bouten worden 
bevestigd, zij n toegelaten. 

b. Eene scharnierdeur moet van knevels 
zijn voorzien, welke aan beide zijden van het 
schot kunnen worden bewogen. 

c. Eene schuifdeur mag voor horizontale of 
verticale beweging zijn ingericht. Indien eene 
dergelijke deur slechts uit de hand beweeg
baar behoeft te zijn, moet de bewegingsinrich
t.ing zoodanig zijn, dat de deur ter plaatse en 
bovendien op eene toegankel ij ke plaats boven 
het schottendek kan worden behandeld. 

d . Eene deur, welke door haar e igen ge
wicht of door middel van een valgewicht ge 
sloten moet worden, moet voorzien zijn van 
eene geschikte inrichting om de slu it ing te 
regelen en de bewegingsinrichting moet zoo
danig zijn , dat de deur zoowel ter plaatse a ls 
van eene toegankelijke plaats boven het schot
tendek kan worden Jo gelaten. Eene beweging 
door handkracht moet eveneens zijn aange
bracht en wel zoodanig, dat zij zoowel ter 
plaatse, als boven het schottendek bediend kan 
worden en voorts zoodanig, dat zij , na te zijn 
ontkoppeld, zoowel in den bovenstand, a ls in 
den benedenstand spoedig weder kan worden 
gekoppeld. 

e. Wanneer eene deur van een centraal punt 
uit werktuiglijk gesloten moet kunnen worden, 
moet de bewegings inrichting zoodan ig zijn, 
dat de deur ook ter plaatse werktuiglijk be
wogen kan worden. De inrichting moet zoo
danig zijn, dat de deur automatisch weder 
wordt gesloten, indien zij , nadat zij van het 
centrale punt uit is gesloten, ter plaatse wordt 
geopend, ·en voorts zoodanig, dat ter plaatse 
de mogelijkheid bestaat haar gesloten te hou
den, zonder dat zij van het centrale punt uit 
geopend kan worden. Zulke werktuigl ijk bè
wogen deuren moeten zijn voorzien van eene 
beweging door h andkracht, welke zoowel bij 
de deur, als op eene toegankelijke plaats boven 
het schottendek kan worden behandeld. 

/. De deuren van elk soort moeten voorzien 
zijn van standaanwijzers, welke op alle plaat
sen, waar de deur kan worden bewogen, be
ha! ve bij de deur zei ve, aangeven of de deur 
geopend dan wel gesloten is. 

7. a. Waterdichte draaideuren kunnen wor
den toegelaten in de gedeelten van het schip, 
welke bestemd zijn voor de passagiers, de be
manning en voor dienstru imten, onder voor
waarde, dat zij zijn aangebracht boven een 
dek, waarvan de onderzijde op het laagste punt 
in de zij de ten minste 2,13 meter (7 voet) bo-

ven de bovenste indeel ingslastl ijn I igt; deze 
deuren mogen niet worden aangebracht in zoo
danige ruimten, welke onder zulk een dek zij n 
gelegen. 

b. Waterdich te draaideuren van bevredi
gende constructie mogen in schotten, welke 
tusschendeks laadruimten van elkaar scheiden, 
op zoodanige hoogten worden aangebracht, als 
waarop laadpoorten in het scheepsboord ·vol
gens de bepalingen van Voorschrift X (11) 
zijn toege taan. Deze deuren moeten gesloten 
worden, vóórdat de reis begint, en tijdens de 
reis gesloten blijven en de t ijdstippen, waarop 
deze deuren in de haven worden geopend en. 
voordat het schip de haven verlaat, worden 
gesloten, moeten in het scheepsdagboek wor
den ingeschreven. Wanneer wordt voorgesteld 
dergelijke deuren aan te brengen, moet de 
Administratie de bijzondere aandacht aan hun 
aantal en aan de speciale inrichting wijden 
en moet va n den reeder eene verklaring, welke 
de absolute noodzakelijkheid van deze deuren 
vaststelt, worden geëischt. 

8. Alle andere waterdichte deuren moeten 
schuifdeuren zijn. 

9. a. W anneer waterdichte <lemen, ,yelke 
somtij ds op zee geopend moeten zijn , :q,.et uit
zondering van die aan de ingangen van tun-
11els, in de hoofd dwarsschotten op zoodanig,> 
hoogte zijn aangebracht, dat hunne drempel s 
onder de boven te indeelingslastlij n zijn ge
legen, ge lden de volgende bepalingen: 

I. Wanneer het aantal van zulke deuren 
grnoter is dan 5, moeten a lle waterdichte 
schuifdeuren werktuiglij k beweegbaar zijn en 
moeten zij gelijktijd ig van eene op de brug 
gelegen plaats uit gesloten kunnen worden, 
welk gel ijktijdig sluiten door een waarschu
wend geluiclsein moet worden voorafgegaan. 

II. Wanneer het aantal van zulke deuren 
niet grnoter is clan 5: 

i. mogen, indien het criteriumgetal niet 
grnoter i dan 30, alle waterdichte schuifdeu
ren uitsluitend uit de hand beweegbaar zijn ; 

ii. mogen, indien het criter iumgetal groo
ter dan 30, doch niet grooter dan 60 is, all e 
waterdichte chuifdeuren, hetzij valdeuren met 
eene ontkoppel-inrichting en eene handbewe
ging, welke ter plaatse, a lsmede boven het 
schottendek worden bewogen, hetzij werktuig
! ijk bewogen ,deuren zijn. 

iii . moeten, indien het criteriumgetal groo
ter is dan 60, alle waterdichte schuifdeuren 
werktuiglijk beweegbaar zijn. 

b. Indien waterdichte deuren, welke som
tijds op zee met het oog op het verwerken van 
steenkolen moeten worden geopend, tusschen 
tusschendekskol enruimen onder het schotten
dek zijn aangebracht, zullen deze werktuig
lijk beweegbaar moeten zijn. H et openen en 
sluiten van deze deuren moet in het scheep -
dagboek worden ingeschreven. 

c. Indien verkeersgangen in verband met in 
koelruimen geborgen lading door meer dan 
één waterdicht hoofddwarsschot leiden en de 
drempels van de openingen m inder dan 2,13 
meter (7 voet) boven de bovenste indeel ings
lastl ij n zij n gelegen, moeten de waterdichte 
deuren, welke zoodanige openingen afsluiten, 
werktuiglijk worden bewogen. 

10. De toepassing van wegneembare platen 
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in schotten is, behalve in voortstuwingsl'llim
ten, niet geool'ioofd. Deze platen moeten altijd , 
vóór het schip de haven verlaat, zijn aan
gebracht en mogen op zee, behalve in geval 
van gebiedende noodzakelijkheid, niet verwij
derd worden. De noodige voorzorgen moeten 
worden genomen om bij het weder aanbrengen 
de volledige waterdichtheid der naden te ver
zekeren. 

11. Alle waterdichte deuren moeten gedu
rende de reis gesloten zijn, behalve wanneer zij 
noodzakelijkerwijs, uithoofde van de behoeften 
van den dienst, geopend moeten worden, in 
welk geval zij te allen tijde gereed moeten zijn 
om onmiddellijk te worden gesloten. 

12. Indien verkeersgangen of tunnels voor 
. de verbinding tusschen de bemanningsverblij 
ven en de stookplaats, voor pijpleidingen of 
,,oor eenig ander doel door waterdichte hoofd
dwarsschotten leiden, moeten zij waterdicht 
zijn en voldoen aan de bepalingen van Voor
schrift XII. De toegang aan ten minste één 
uiteinde van zulk eene tunnel of verkeersgang 
moet, indien zij gedurende de reis als doorgang 
wordt benut, door een koker plaat.s hebben, 
welke tot zoodanige hoogte waterdicht is op
getrokken, dat de toegang boven de indompe-
1 ingsgrenslijn is gelegen. De opening aan het 
andere einde van de verkeersgang of tunnel 
mag gesloten worden door middel van eene 
waterdichte deur van het type, als op grond 
van de plaat.sing in het schip wordt ver
e ischt. Zulke verkeersgangen of tunnels mogen 
niet door het eerste achter he t aanvaringsschot 
gelegen dwarsschot, dat deel uitmaakt van de 
waterdichte indeeling, worden gevoerd. 

\Vanneer ten behoeve van geforceerden trek 
wordt voorgesteld tunnels of gangen aan te 
brengen, welke door waterdichte hoofddwars
schotten leiden, moet de Administratie bij
zondere aandacht aan deze aangelegenheid 
wijden. 

Voorschrift X. 

Openingen in het scheepsboord onder de 
i111io1npelingsg1·enslijn. 

1. De inrichting en de doeltreffendheid van 
de middelen tot sluiting van alle openingen 
in het scheepsboord moeten beantwoorden aan 
het doel, waarvoor en aan de plaat.s, waar zij 
zijn aangebracht; zij moeten in het algemeen 
voldoen aan de door de Administratie ge
stelde eischen. 

2. a. Indien in een tusschendek het laag
ste punt van de opening van eene patrijspoor t 
lager is gelegen dan eene lijn, welke evenwij 
dig aan het schottendek op het scheepsboord 
is getrokken en welke haar laagste punt heeft 
op eene hoogte gelijk aan 2½ percent van de 
breedte van het schip boven de bovenste indee
l ingslastlijn, zullen alle patrijspoorten in dit 
tusschendek vaste I ichtranden moeten zijn. 

b. Indien in een tusschendek het laagste 
punt van de opening van eene patrijspoort, 
welke van een ander type is dan die, welke 
volgens het voorschrift eene vaste I ichtrand 
moet zijn, lager is gelegen dan eene lijn, welke 
evenwijdig aan het schottendek op het scheeps
boord is getrokken en welke haar laagste punt 
heeft op een hoogte gelijk aan 3,66 meter (12 
voet), vermeerderd met 2½ percent van de 

breedte van het schip boven de bovenste indee
lingslastl ijn, zullen alle partijspoorten in dat 
tusschendek zoodanig moeten zijn gemaakt, 
dat zij niet zonder toestemming van den ka
pitein van het schip geopend kunnen worden. 

c. De overige patrijspoorten mogen van het 
gewone type zijn. 

d . Indien in een tusschendek het laagste 
punt van de opening van eene patrijspoort, 
a ls bedoeld sub b lager is gelegen dan eene 
lijn, welke evenwijdig aan het schottendek op 
het scheepsboord is getrokken en welke haar 
laagste punt heeft 1,37 meter (4½ voet), ver
meerderd met 2½ percent van de breedte van 
het schip boven de lastlijn, waarop het schip 
bij vertrek uit de haven ligt, moeten alle pa
trijspoorten in dat tusschendek, vóór het schip 
de haven verlaat, met behulp van een sleutel 
waterdicht zijn afgesloten. Zij mogen geduren
de de reis niet worden geopend. 

Het tijdstip, waarop deze patrijspoorten in 
de haven geopend, alsmede het tijdstip, waar
op zij met een sleutel ge loten worden, moeten 
in het scheepsdagboek worden ingeschreven. 

De Administrat ie kan den maximum gemid
delden diepgang aangeven, bij welken deze 
patrij spoorten met het laagste punt van de 
opening boven sub d bedoelde lijn zullen zijn 
gelegen en deze bij gevolg op zee onder ver
antwoordelijkheid van den kapitein geopend 
mogen worden. In tropische wateren mag bij 
mooi weder deze diepgang met 0,305 meter 
(1 voet) worden vermeerderd. 

3. Deugdelijke, scharnierende, inwendige 
blinden, welke zoodanig zij n ingericht, dat zij 
gemakkelijk en afdoend gesloten en water
dicht aangedl'Ukt kunnen worden, moeten op 
a lle patrijspoorten worden aangebracht: 

a. welke vaste lichtranden moeten zijn ; 
b. welke binnen een achtste van de lengte 

van het schip van de voorloodlijn zijn gelegen;• 
c. welke zijn aangebracht op de plaat.s aan

geduid in lid 2 b; 
d. welke gedurende de vaart niet bereik

baar zullen zijn; 
e. welke zijn aangebracht in ruimten, welke 

bestemd zijn voor de huisvesting van matrozen 
en stokers; 

/. welke zijn aangebracht in ruimten, welke 
bestemd zij n voor de huisvesting van passa
giers. 

4. Patrijspoorten, welke onder het schot
tendek zijn aangebracht, doch met uitzonde
ring van die, welke in het vorige lid zijn ver
meld, moeten aan de binnenzijde voorzien zijn 
van deugdelijke blinden, welke wegneembaar 
mogen zijn en in de onmiddell ijke nabijheid 
van de patrijspoorten geborgen moeten worden. 

5. Patrijspoorten en hunne blinden, welke 
gedurende de re is niet bereikbaar zijn, moeten 
vóór he t schip naar zee gaat, gesloten en vast
gezet zijn. 

6. Geen patrijspoorten mogen worden aan
gebracht in ruimten, welke uit.sluitend bestemd 
zijn voor het vervoer van lading of steenkolen. 

7. Patrijspoorten met automatische ventila
tie mogen zonder bijzondere machtiging van 
de Administratie niet onder de indompelings
grenslijn in het scheepsboord worden aange
bracht. 

8, Alle inlaat- en uitlaatopeningen voor de 
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voortstuwingswe1·ktuigen en voor andere doel 
e inden moeten zoodanig zijn aangebracht, dat 
elk toevall ig indringen van water in het schip 

wordt verhinderd. 
9. Het aanta l spuigaten, ontlastpijpen en 

andere openingen van di en aard in het scheeps
boord moet tot een m inimum beperkt worden. 
hetzij door elke uitlaatopening voor het 
gl'Ootst mogel ij k aantal san itaire en a ndere 
le idi ngen te doen dienen , hetzij op eene an
dere afdoende wijze. 

10. De door het scheepsboord gaande uit
laatpij pen, waarvan de binnenopening lager 

dan de indompelingsgrenslijn is gelegen, moeten 
voorz ien zijn van doe lmati ge en toegankelijke 
middelen, welke het binnendringen van water 
in het schip voorkomen. Men mag voor elke 
afzonderlij ke uitlaatopening, hetzij eene ze lf
sluitende terugslagklep gebmiken, welke voor
zien is van eene inrichting, waardoor de klep 
rechtstreeks van boven het sc;hottendek af 
dichtgezet kan worden, hetzij in plaats daar
van twee zelfs! uitende terugslagkleppen zon
der zu lk eene si uitingsinrichting, waarbij de 
bovenste van beide kleppen hooger dan de 
bovenste indeelingslastl ij n zoodanig is gelegen, 
dat zij steeds bereikbaar is, om gedurende den 
normalen d ienst te worden nagezien. 

Wanneel' eene rechtstreeks bewogen kl ep 
wordt aangebracht, moet de plaats, waar deze 
boven het schottendek wordt bediend, steeds 
gemakkelijk toegankelijk zijn en moet deze 
voorz ien zij n van eene inrichting, welke aan
wijst of de klep open, dan wel gesloten is. 

ll. Doorgangs-, laad. en kol enpoorten , 
welke onder de indompelingsgrenslij n zij n aan
gebracht, moeten van voldoende sterkte zij n. 
Zij moeten deugdelij k gesloten en waterd icht 
verzekerd zijn, vóór het chip naar zee ver
trekt. Zij moeten gedurende de vaart ge loten 

• hlijven. 
Laad. en kolenpoorten, welke geheef of ge

deeltelijk onder de bovenste indeelingslastlijn 
zijn ge legen, moeten in het bijzonder door de 
Administratie worden nagegaan . 

12. De binnenboordsopening van eiken stort. 
koker voor asch, vu il , enz. moet van een deug
delijk dekse l zijn voorzien. 

Indien de binnenboordsopening onder de in
dompe lingsgrenslijn is gel gen, moet het dek
se l waterd icht zijn en moet bovendien eene 
zelfwerkende terugslagkl ep in den koker op 
eene gemakkelijk toegankelij ke plaats boven 
de bovenste indeel ings lastl ij n worden aange
bracht. ·wanneer de koke,· niet in gebru ik is, 
moeten zoowel het dekse l a ls de kl ep gesloten 
en rn1·zekerd zijn. 

Vool'schrift XI. 

Constructie en eerste beproeving van 'Wate1·
d-ichte deuren, pat,··ijspoo,·ten, enz . 

1. De constructie en de afwerking van a l Ie 
waterd ichte deuren, patrijspoorten, doorgangs- , 
lading- en kolenpoo,1:en, kleppen, pijpen, asch
cn Y11ilnisstortkokers, welke in deze voorschr if
ten zij n vermeld. alsmede de materialen, 
welke er voor gebruikt zij n, moeten vo ldoen 
aan de door de Administratie gestelde eischen. 

2. E lke waterd ichte deur moet onder druk 
worden bepl'Oefd met een kolom water, tot ·de 
indompelingsgrenslijn. De pl'Oef moet worden 

genomen vóór de indienststell ing van het schip, 
hetz ij vóór, hetzij nadat de deur aan boord is 
aangebracht. 

Voorschr ift X I I. 

Con.,t1·uctie en eerste bep,·oeving van water
dichte dekken, kokers, enz . 

1. Waterdichte dekken, kokers, tunnels. 
kokerkielen en luchtschachten moeten even 
sterk zijn als de waterd ichte schotten op over
eenkomstige hoogte. De m iddelen, wel ke zijn 
toegepast om de waterdichtheid van deze ge
deelten te verzekeren, moeten evenals de toe
gepaste s luitinrichtingen voor de open ingen , 
aan de door de Administrat ie gestelde eischen 
voldoen. Waterdichte I uchtschachten en kokers 
moeten ten minste tot de indompelingsgren -
l ij n zij n opgetl'Okken. 

2. Na gereedheid moeten de waterdichte 
dekken, door deze te bespu iten of onder water 
te zetten, op waterdichtheid bepl'Oefd worden, 
tenv ij l waterdichte kokers , tu nne ls en ventila
tieschachten door bespuiten moeten worden 
beproefd. 

Voorschr ift XIII. 

P rriodick bewegen en inspecieeren van 
watcnlichte dettren, enz. 

Aan boord van alle nieuwe en bestaande 
schepen moeten wekelijks oefen ingen plaats 
hebben in het bewegen van waterdichte deu
ren, patrijspoorten, kl eppen en slu itingsinrich
tingen van spuipijpen, asch- en vuilnisstort
kokers. Op schepen, waarvan de reis langer 
dan één week duurt, moet eene volledige oefe
ning, vóórdat het sch ip de haven verlaat en 
de daal'Op volgende oefeningen eens per week 
gedurenäe de reis worden gehouden , met d ien 
verstande, dat alle waterdichte werktuiglijk 
bewegende deuren en alle draaideuren in 
hoofddwarsschotten, welke op zee in gebruik 
zijn, dagelijks moeten worden bewogen. 

De waterdichte deuren en alle daarbij be
hoorende bewegings- en aanwijsinrichtingen, 
benevens alle kleppen, wel ker afslu iting nood
zakelijk is om eene afdeeling waterdicht te 
maken, moeten op zee pe1· iodiek, ten minste 
éénmaal per week , worden nagezien. 

Voorschrift XIV. 

A cwted eningen in het scheepsdagboek. 

Aan boord van alle nieuwe en bestaande 
schepen moeten de draa ideuren , de afneem
barn platen, de patrijspoorten, de doorgangs-, 
laad- en kolenpoo1ten en andere openi ngen , 
welke op g1"011d van deze voorschriften, gedu
rende de reis gesloten moeten blijven, c. q. 
aangebrncht moeten zijn , vóór het schi p de 
haven verlaat, worden gesloten c. q. aange
bracht. De tijdstippen van slu iten en openen 
c. q. aanb1·engen of afnemen, indien althans 
dit openen c. q. afnemen volgens deze voor
chri ften geoorl oofd is, moeten in het scheeps

dagboek worden aangeteekend. 
Een verslag van alle oefeningen en inspec

ties. welke volgens Voorschr ift XIII zij n ver
e ischt, moet in het scheepsdagboek worden in
geschreven met duidel ij ke vermelding van elk 
gebrek, dat daarbij is waargenomen. 
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Voorschrift XV. 

Dubb el e bodem s. 

1. Schepen, welker lengte ten minste gelijk 
is aan 61 meter {200 voet) en kleine r is clan 
76 meter (249 voet) moeten van een dubbelen 
bodem zijn voorzien, welke zich ten minste 
uits trekt van het voortstuwingsgedeelte tot het 
voorpiekschot of tot een punt, dat zóó d icht 
daarbij gelegen is, a ls practisch mogelijk is. 

2. Schepen, welker lengte ten minste ge
lijk is aan 76 meter {249 voet) en kle iner is 
clan 100 meter {330 voet) moeten, alth ans 
bui ten het voor tstuwingsgedeelte, van een 
dubbelen bodem, welke zich da arbuiten ten
minste tot vóór- en tot ach terpiekschot uit
strekt of tot een punt, zoo dich t daa rbij ge
l egen al s practisch mogelijk is, zijn voorzien. 

3. Schepen , welker leng te 100 meter {330 
voet) of meer bedraagt , moeten over de ge
hee le lengte voorzien zijn van een dubbelen 
bodem, welke zich tot het vóó,·- en achte r
piekschot uitstrekt of tot een punt, zoo dich t 
daarbij gelegen, a ls p ractisch mogelijk is. 

4. \Vaar een dubbel e bodem is voorgeschre
ven, moet deze zich zooclani g tot het scheeps
boord uitsti·ekken, da t het vlak tot de ron
ding van de kimmen beschermd is. 

Zooda ni ge bescherming zal voldoende wor
den geacht, indi en de lijn van aa nsnijding 
van de kantplaa t met de huid in eenig deel 
niet lager I igt dan een horizontaa l vlak, da t 
gaat door het punt va n a ansnijding tusschen 
de puntlijn op het g rootspant en eene dwa rs
scheepsche diagonaal , welke onder een hoek 
van 25 g raden met de basis) ijn getrokken is 
u it het snijpunt va n deze bas islijn met de ver
t ical e raa klijn aan genoemde spantlijn. 

5. L en waterputten, welke voor de pl aat
sing va n de zui g fles chen de r lensle iding in 
den dubbelen bodem zijn aangebracht, mogen 
niet rliepe t· zij n dan noodig is. Hun bodem 
mag in geen geval komen op een af tand , 
welke kl einer is dan 457 millimeter {18 duim) 
van het scheepsvl a k of van de binnenste aan
snijding van de ka ntpl aat . Intusschen mag 
aan het ach te re ind van de astunnel van 
schroefschepen een lenswaterput tot de huid 
cloorloopen. 

Voorschr ift XVI. 

Branc~we1·ende schotten . 

De schepen moeten boven het schottendek 
voorzien zijn van brandwerende schotten, 
welke zonder onde ,·breking van boord tot 
boord cloorloopen en tot voldoening van de 
Administratie zijn aangebracht. 

Zij moeten van metaa l of ander b ra ndwe
r end materiaal gemaakt zij n en onder de om
standigheden, waa rvoor de schottefl aan boord 
zijn aa ngebrach t, in taa t zij n gedurende één 
uu r het verspre iden van brand, waarbij een 
temperatuur van 815° C. (1500° F .) bij het 
schot wordt opgewekt, tegen te houden. 

T ra psgewijze sprongen en ni ssen in deze 
schotten en de middelen om al Ie openingen in 
de schotten af te sluiten moeten brandwerend 
en vlamdicht zij n. 

De gemiddelde afstand tusschen twee opeen
volgende brandwerende schotten in den boven-

bouw zal in het al gemeen nimmer g rooter zijn 
dan 40 meter {131 voe t). 

Voorschrift XVII. 

Openingen enz. in het scheepsboo,·d en elders, 
boven de inckn npelin(JS(lrenslijn . 

1. P a trijspoorten, doorga ngs-, l aad-, en ko
lenpoorten en andere middelen om openingen 
in het scheepsboord boven de indompelings
grenslij n te sluiten moeten deugdelijk ontwor
pen en uitgevoerd en, rekening houdend met 
de ruimten, waa rin zij zijn aangebracht, en 
met hunne plaats ten opzichte van de boven
ste incleelingslastlijn , voldoende ste rk zijn. 

2. H et schottendek of een daarboven ge
legen dek moet di cht zij n tegen weer en wind 
met dien verstand , dat bij 1101,nale omstan
di gheden op zee het wate r niet naar beneden 
kan doordringen. All e openingen in dit aan 
weer en wind blootge telde dek moeten hoof
den van ruim voldoende hoogte en sterkte 
hebben en moeten voorzi en zijn van doelma
t ige middelen om deze snel tegen wee t· en 
wind af te sluiten. 

3. Wate rloospoorten en/of spuipijpen moe'. 
te n, zoovee l als onder all e wee,·somsta ndig
heden voo1· het vlugge a fstroomen va n wa te r 
noodig is, worden aangebracht. 

Voorschrift XVIII. 

Ui l{Jangcn u it ,caterdichtP a/deelingen. 

1. In de voor passagiers en voor de beman
ning bestemde ruimten moet elke waterd ichte 
a fcleeling van geschikte uitgangen -voorzien 
zijn om de opvarenden in de gelegenhe id te 
stellen ui t de a fdeel ing naar het open dek 
te komen. 

2. Elke machinekamer, astu11ne l, stook
plaats en andere we rkruimte, moet voorzien 
zijn va n een geschik ten ui tgang om de be
manning gelegenheid te geven, zonder wate r
dichte deuren te passeernn, deze ruimten te 
ver ) aten. 

Voorschrift XIX. 

P o111 pinstallcities. 

Stoomschepen. 

1. Elk schip moet voorzi en zijn van eene 
doeltre ffende pompimichting, welke in staat is 
onde r a ll e, in de practijk na eene ramp voor
komende, omstandigh eden, hetzij dat het sch ip 
recht li gt , dan wel lagzijde heeft , ui t elke 
waterdichte afdeel ing te pompen en te lenzen. 
Tot di t doeleinde zull en, m et uitzondering van 
die in small e a fcleelingen aan de scheeps
e inden, in den regel zui gopeningen in de zij 
den noodzakelijk zijn. W aar eene dichte buik
denning over de vullings is aangebracht, moe
ten maatrege len worden getroffen, opdat het 
wa te r den weg naar de zuigfl esschen kan 
v inden. Doelmati ge middelen moeten aanwez ig 
zijn om het wate r uit geïsol eerde laadrnimten 
te ve rwijderen. 

2. Behalve de gewone len pomp, welke door 
het hoofdwerktuig wordt gedreven, of de daar
mede ge lijkwaardige a fzonderlijk gedreven 

1 pomp, moeten twee onafhankelijke werktuig-
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l ij k gedreven lenspompen aanwezig zij n. Iu 
schepen met eene lengte kleiner dan 91,5 
meter ( 300 voet) en een criteriumgetal klei 
ner dan 30 mag echter eene der extra voor
geschreven onafhankelijke werktuiglijk gedre
ven pompen óf door twee doelmatige hand
pompen met krukbeweging, waarvan de eene 
vooruit, de andere achteruit moet zijn ·opge
ste ld, óf door eene verplaatsbare door eene 
krachtbron gedreven pomp worden vervangen. 

Sanitaire, ballast- en algemeene dienstpom
pen mogen beschouwd worden als onafhanke-
1 ij ke werktuiglijk gedreven lenspompen, mits 
zij voorz ien zijn van de noodige aansluitingen 
aan de lensleiding. 

3. Wanneer twee of meer onafhankelijke, 
werktuiglijk gedreven pompen zijn voorge
schreven, moet de inrichting zoodanig zijn, dat 
ten minste ééne van deze voor het gebruik in 
a ll e voor de hand I iggende omstandigheden, 
waaronder een schip op zee gedeeltelijk kan 
volloopen, beschikbaar is. Derhalve moet eene 
dezer pompen eene noodpomp zijn, welke on
der water op betrouwbare wijze werkt. Voor 
deze pomp moet in geval van nood eene zich 
.boven het schottendek bevindende krachtbron 
beschikbaar zijn. 

4. Waar zulks practisch uitvoerbaar is, 
moeten de werktuiglijk gedreven lenspompen 
in verschillende waterd ichte afdeelingen wor
den geplaatst, welke afdeel ingen zóódanig ge
legen moeten zijn, dat zij niet gemakkelijk 
door zelfde averij vol kunnen loopen. Indien 
de machines en ketels in twee of meer water
dichte afdeelingen zijn geplaatst, moeten de 
pompen, welke a ls lenspomp moeten kunnen 
dienen, zooveel als practisch moge! ijk is, over 
deze afdeelingen worden verdeeld. 

5. Met uitzondering van pompen, welke al
leen ten behoeve van piekafdeelingen zijn be
stemd, moet elke uit de hand of werktuiglijk 
bewogen lenspomp zoo zijn ingerich t, dat zij 
uit elk ruim of elke voortstuwing a fdeel ing 
van het schip kan lenzen . 

6. E lke onafhankelijke, werktuiglijk gedre
ven lenspomp moet in staat zijn aan het water 
in de hoofdlensleiding eene snelheid van niet 
minder dan 122 meter ( 400 voet) per minuut 
te geven; zij moet naar de afdeeling, waarin 
zij is opgesteld, eene afzonderlijke rechtstreek
sche zuigle iding hebben met eene middellijn , 
welke niet kleiner is dan die van de hoofd
lensle iding. De rechtstreeksche zuigleidingen 
van elke onafhankelijke werktuiglijk gedreven 
pomp moeten zoo zijn ingericht, dat deze van 
elk boord van het schip kan pompen. 

7. Hoofdcirculatiepompen moeten recht
streeksche zuigverbindingen hebben, welke van 
terugslagkleppen voorzien zijn, naar het laag
ste punt in de voortstuwingsrnimte leiden , en 
welke eene middellijn hebben, van ten minste 
tweederden van die der hoofdc.iirculatie-inlaat. 
W anneer als brandstof steenkolen worden of 
ku nnen worden gebruikt en zich geen water
dicht schot tusschen machine- en ketelrnim 
bevindt, moet eene rechtstreeksche uitlaat naar 
buitenboord van ten m inste één circulatie
pomp worden aangebracht of kan deze in 
plaats daarvan door eene rechtstreeksche aan
sluit ing op de circulatieuitlaatleiding worden 
vervangen. 

8. a. A lle pijpleidingen, leidend van pom
pen, welke noodig zij n om laadruimen of 
voortstuwingsafdeel ingen droog te houden, 
moeten volkomen afgescheiden zijn van die 
leidingen, welke gebruikt kunnen worden voor 
het vullen of led igen van ruimten, waarin 
water of olie vervoerd wordt. 

b. Looden pijpen mogen noch geb,•uik t 
worden onder kolenbunkers of brandstofolie
tanks, noch in ketel- of machineruimen. waar
onder zijn begrepen motorkamers, waarin olie
bezinktanks of brandstofpompen zijn opgesteld. 

9. De Administratie moet voorschriften ma
ken met betrekking tot de middellijnen van 
de hoofd- en nevenlensleidingen, welke onder
scheidenlijk vastgesteld moeten zijn in ver
houding tot de grootte van het schip en tot 
die van de afdeelingen, waarop moet worden 
gepompt. 

10. De imichtin" van de lensleiding en de 
ballastleiding moet zoodan ig zijn, dat het is 
uitgesloten, dat het water van buitenboord en 
uit waterballastruimen naar laad- en vooit
stuwingsruirnen, of uit de eene afdeeling naar 
de andere stroomt. Bijzondere voorzorgen moe
ten worden genomen om te voorkomen, dat 
eene dieptank, met aansluiting zoowel aan de 
lensleiding als aan de ballastleiding, door 
onachtzaamheid, of met zeewater volloopt, 
wanneer zij lading bevat, óf door eene lens
pijp wordt leeggepompt, wanneer zij water
ballast bevat. 

ll. Maatregelen moeten worden getroffen 
om te voorkomen, dat eene afdeeling. welke 
bediend wordt door eene lenspijp, volloopt, 
ten gevolge van breken of beschadigen van 
deze pijp in eene andere afdeeling bij eene 
aanvaring of bij aan den grond loopen. Hier
toe moet, wanneer zulk eene pijp op eenige 
p laats nabij het scheepsboord of in een koker
kiel is gelegen, in de pijp binnen de afdeeling, 
welke het open zuigeind der p ij p bevat, hetzij 
eene terugslagklep, hetzij eene neerschroefbare 
klep, welke van eene plaats boven het schot
tendek kan worden bewogen, zijn aangebracht. 

12. Alle verdeelkasten, kranen en afslui
ters, welke in verbinding staan met de lens
i michti ng, moeten zoodanig zijn opgesteld, dat 
zij te allen tijde onder normale omstandig
heden bereikbaar zijn. Zij moeten zoo zijn in
gericht, dat in geval van volloopen van eene 
afdeel ing de noodlenspomp op elke afdeel ing 
kan pompen. Indien er slechts één pijpleiding
stelse l door aJle pompen worden bediend, moe
ten de noodige kranen of kleppen, welke de 
verdeeling van de werking der lensleiding be
hee, chen, boven het schottendek bewogen kun
nen worden. Indien behalve de hoofcllens
imichting ook eene noodlens inrichting is aan
gebracht, moet deze onafhankelijk zijn van 
het hoofdstelsel en zoo zijn ingericht, dat de 
noodpomp in staat is op elke afdeeling te 
pompen, wanneer eene der afdeel ingen vol
loopt. 

Motorschepen. 
13. De lensinr ichting in motorschepen moet, 

voor zoover dit practisch uitvoerbaar is, ge
lijkwaard ig zijn aan d ie, welke voor stoom
schepen van gelijke grootte is vereischt, be
halve voor zoover de hoofclc ircu latiepompen 
betreft. 
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Voorschrift XX. 
Vermogen 01n achteruit te va1·en. 

H et vermogen der werktui&'en om achteruit 
te varen moet voldoende zijn om aan het 
schip onder alle omstandigheden eene behoor
lijke manoeuvreervaardigheid te geven. 

Voorschrift XXI. 
H ulpstuurinrichting. 

De schepen moeten voorzien zijn van eene 
hulpstuurim·ich t ing, welke in tus chen van ge
ringer vermogen mag zijn clan de hoofdstuur
inrichting en niet in werking behoeft te wor
den gebracht door stoom of door eenige andere 
werktuiglijke kracht, wanneer geschikte in
richtingen voor handbeweging practisch uit
voerbaar zijn. Een tweede hoofclstuurtoestel 
zal volgens de bedoeling van dit voorschrift 
a ls eene hulpstuurinrichting worden beschouwd. 

Voorschrift XXII. 
Eerste en volgende inspecties van schepen. 
1. Elk nieuw of bestaand schi p zal onder

worpen zijn aan de inspecties, welke hieronder 
zijn vermel d: · 

a. eene inspectie, voordat het schip in dienst 
wordt gesteld ; 

b. eene periodieke inspectie, eenmaal in de 
twaalf maanden; 

c. aanvull ende inspecties naar omstandig
heden. 

2. De bovenvermelde inspecties zull en als 
volgt worden gehouden: 

a. De inspectie, voordat het schip in dienst 
wordt ge.~teld, moet een volledig onderzoek 
omvatten van den romp, de werktuigen en de 
uitrusting en derhalve mede van het vlak van 
het schip aan de buitenzijde en van de ketels 
in- en uitwendig. Bij deze inspectie zal men er 
zich van moeten overtuigen, dat de algemeene 
inrichting, de materialen en de verbanddee
len van den romp, de ketels met toebehooren, 
de hoofd- en hulpwerktuigen, de reddingmid
delen en andere uitrustingsgoederen volkomen 
beantwoorden aan de bepal ingen van dit V er
drag en aan de gedeta illeerde voorschriften, 
welke de Regeering van den Staat, waar het 
schip thuishoort, naar aanleidi ng daarvan 
heeft uitgevaardigd voor de schepen in de 
vaar t, waarvoor het schip bestemd is. Het 
onderzoek moet voorts zoodanig zij n, dat men 
zich er van overtuigt, dat de afwerking van 
al le onclerdeelen van het schip en van de uit
rusting in alle opzichten voldoende is. 

b. De periodieke inspectie, moet een vol
ledig onderzoek omvatten van den geheelen 
romp, de ketels , de werktuigen en de uit
r usting en derhalve mede van het vlak van 
het sch ip aan de buitenzijde. Bij deze inspec
tie zal men er zich van moeten overtuigen, dat 
het schip , voor zoover de romp, de kete ls met 
toebehooren, de hoofd- en hulpwerktuigen , de 
reddingmiddelen en andere uitrustingsgoede
ren betreft, in voldoenden toestand verkeert en 
gesch ikt is voor de vaart, waarvoor het be
stemd is en dat het voldoet aan de bepalingen 
van dit Verdrag en aan de gedetai lleerde voor
schriften, welke de Regeering van den Staat, 
waar het schip thuishoort, naar aan leiding 
daarvan heeft uitgevaardi gd. 

c. E ene alge,neene of gedeeltel ijke inspec
tie moet, al naar gelang van omstandigheden, 
eiken keer worden gehouden, indien een on
geval heeft p i aats gehad of een gebrek aan 
het lich t is gekomen, dat, hetzij de vei li gheirl 
van het schip, hetzij de deugdelijkheid of de 
voll edighe id van de reddingmiddelen of an
dere uitrustingsdeelen aantast en tevens tel 
kenm ale, wanneer belangrijke herstelli ngen of 
vern ieuwingen hebben plaats gehad. Bij deze 
inspectie zal men er zich van moeten over
tuigen, dat de noodzakelijke herstellingen of 
vern ieuwingen deugdel ijk zijn uitgevoerd , dat 
het materiaal en de wijze van uitvoer ing dezer 
herstellingen of vernieuwingen in all e opzich 
ten voldoende zijn en dat het schip in all e 
opzichten voldoet aan de bepali ngen van dit 
Verdrag, en aan de gedetaill eerde voorschrif
ten, welke de R egeer ing van den Staat, waar 
het schip thuishoort, naar aanleiding daar
Yan heeft ui tgevaard igd. 

3. De in lid 2 bedoelde gedetai ll eerde voor
schriften moeten de bepali ngen aangeven, 
welke bij de eerste en volgende keuringen met 
waterdruk in acht moeten worden genomEJn, 
evenals den toe te passen druk en de tusschen
poozen tusschen twee opvolgende keur ingen, 
waaraan de hoofd- en hulpketels, de verbin
di ngen, de stoompijpen, de hoogeclrukvaten 
en de brandstoftanks, voor oliemotoren moe
ten voldoen. 

De hoofd- en hulpketels, de verbindingen, 
de tanks en de vaten, zoomede de stoompij 
pen van eene inwendige middellijn grooter 
dan 76 millimeter (3 duim) moeten voor het 
in gebruik nemen met goed gevolg aan eene 
keur ing met waterdruk worden onderworpen. 
Stoompijpen met eene inwendi ge m iddellijn 
grooter dan 76 m ill imeter (3 duim) moeten 
op gezette tijden met waterdruk worden be
proefd. 

Voorschrift XXIII. 

Handhaving van den toestand na de inspectie . 
adat de inspectie van het schip, als be

paald in Voorschrift XXII, is beëindigd, mag 
zonder machtiging van de Administratie, gee
nerlei verandering worden gemaakt in de 
constructie, in de werktuiglijke inrichting, in 
de uitrusting, enz. , voorzoover deze aan de 
inspectie zijn onderworpen. 

Reddlng·mldd elen, enz. 

Voorschrift XXIV. 

V oorgesc"1·even boottypen. 
De voorgeschreven boottypen zijn ingedeeld 

als vo lgt: 
Klasse I. Open booten met vaste boorden: 
a. met ui tsluitend inwendig drijfvermogen, 
b. met inwendig en uitwendig dr ijfvermo

gen. 
Klasse II . a. Open booten met inwendig 

en uitwendig drijfvermogen met gedeeltelijke 
samen vouwbare boven boorden; 

b. booten met vast dek, met vaste dan wel 
samenvouwbare waterd ichte bovenboorden. 

Geen boot mag worden goedgekeurd, waar
van het drijfvermogen afhankelijk is van het 
voorafgaande gereedmaken van een der voor
naamste gedeelten van den romp of welker 
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inhoud kleiner is dan 3,5 1\13. (overeenkomen
de met 125 kubieke Eng. voeten). 

Geen boot mag worden goedgekeurd, waar
van het gewicht met volle belading aan per
sonen en u itrust ing grooter dan 20 300 K .G. 
(overeenkomende met 20 Engelsche gewichts
ton nen ) is . 

Voorschrift XXV. 

l/,eddingbovten van klass~ I . 

Redd ingbooten van klasse I moeten eene 
gemiddelde zeeg hebben, welke ten minste ge
lij k is aan 4 percent van hunne lengte. 

De luchtkasten van ,·eddingbooten van klasse 
l zu ll en zoodan ig geplaatst worden, dat bij 
vo lle belad ing en onder ongunstige weersom
standigheden de stabiliteit "\'erzekerd is. 

Van booten, welke 100 en meer personen 
mogen opnemen, moet het drij fvermogen ten 
genoegen van de Administratie worden ver
hoogd. 

R eddingbooten van klasse I moeten tevens 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a. reddingbooten met uitsluitend inwendig 
d1-ij/ verinogen. 

H et drij fvermogen van eene houten boot van 
d it type moet worden verzekerd door water
dichte luchtkasten, welker gezamenl ij ke in
houd ten minste gelij k zal moeten zijn aan 
een t iende van den kubieken inhoud van de 
boot. 

H et drij fvermogen van eene metalen boot 
van dit type zal niet minder mogen zijn dan 
hierboven geëischt wordt voor eene houten 
boot van denzelfden kubieken inhoud ; de in
houd van de waterdichte I uchtka ten moet 
dienovereenkomstig worden vergroot. 

b. R eddingbooten ,net inwendig en uitwen
dig drijfvermogen. 

H et inwendig drij fvermogen van eene hou
ten boot van dit type moet verzekerd zijn door 
waterd ichte luchtkasten, welker gezamenlij ke 
inhoud ten minste gelij k is aan zeven en een 
half percent van den kub ieken inhoud van 
de boot. 

De buitenboordsdrij fgordel mag vervaardigd 
zij n van kurk of van elke andere daarmede 
gelijkwáard ige stof. iet toegelaten zijn drij f. 
gordels, welke gevuld zijn met riet, kurk
afval, kurk korrels of eenige andere korrel ige 
stof zonder samenhang, alsmede drij fgorde ls, 
welke moeten worden opgeblazen. 

Indien de drij fgorclels van kurk zijn ver
vaardigd, zal hun inhoud voor eene houten 
boot n iet minder zijn dan dr ie en dertig dui
zendsten van den kubieken inhoud der boot; 
ind ien zij van eene andere stof dan kurk zij n 
vervaard igd zullen zij eenen zoodanigen in
houd hebben en zullen zij zoodanig zijn aan
gebracht, dat het drij fvermogen en de stabili
teit van de boot n iet minder zijn dan die van 
een dergelij ke boot, voorzien van kurken drij f. 
gordels. 

H et d rij fvermogen van eene metalen boot 
zal niet minder zijn clan hetgeen hier boven 
geëischt is voor eene houten boot van den
zelfden kub ieken inhoud; de inhoud van de 
waterdichte luchtkasten en van de buiten
boordsdr ij fgordels moet d ienovereenkomstig 
worden vergroot. 

Voor chrift XXVI . 

Booten i-an lclasse 11 . 

Booten van klasse II moeten aan de vol
gende voorwaarden voldoen: 

a. Open booten ,net in11·cn(lig en i.itu:cndig 
clrijfvcrmvgen ,net samenvomcbare bovenboo,·
(len. 

Eene boot van dit type moet tegel ijkertijd 
voorzien zijn van waterd ichte luchtkasten en 
bui tenboordsdrij f gordels. 

De gezamen lij ke inhoud moet voor iedere 
persoon, waarvoor de boot plaats biedt, ten 
min te gel ijk zijn aan de hieronder vermelde 
waarden: 

cl.m.3 kub. Eng. Yoeten 
Luchtkasten . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 1. 5 
Buitenboordsgorclels(in-

dien van kurk ver-
vaardigd) .. .... . ... . .. .. 6 0,2 

De buitenboordsdrijfgordel mag rnrrnar
digd zij n van kurk of van elke andere daar
mede gel ij kwaardige stof. iet toegelaten zij n 
drij fgordels, welke gevuld zijn met r iet, kurk
afval, kurkkonèls of eenige a ndere korrnlige 
stof zonder amenhang, alsmede drij fgordels, 
welke moeten worden opgeblazen. 

Indien zij van eene andere stof dan kurk 
vervaard igd zijn, moeten zij een zooclanigen 
inhoud hebben en zullen zij zoodanig zijn aan
gebracht, dat het drij fvermogen en de stabili
teit van de boot niet minder zijn dan die van 
eene dergelijke boot, voorzien van kurken 
drijfgordels. 

Een metalen boot van dit type moet zoo
danig voorzien zijn van inwendig en uitwen
d ig .drijfvermogen, dat dit drijfvermogen ten 
minste gel ij k zal zij n aan dat van eene houten 
boot. 

De minimum uitwatering van booten van 
d it type moet worden vastge teld in verband 
met hunne lengte ; zij zal op het midden van 
de lengte van de boot, van den bovenkant van 
het vaste boord in de zijde tot de toegelaten 
lastl ij n verticaal worden gemeten. 

De uitwatering in zoetwater mag niet min
der zij n dan de hieronder vermelde waarden: 

Lengte van de Minimnm 
reddingboot. uitwatering. 

Overeen-
1 

Overeen-
komende Milli- komende Meter. mot Eng. meters. 

1 
met Eng. 

voet. duim. 

7.90 26 200 

1 

8 
8.50 28 225 9 
9. 15 30 250 10 

De uitwatering van booten met tusschenge
legen lengten zal door interpolatie worden ver
kregen. De samenvouwbare boorden moeten 
wate rdicht zij n. 

b. Booten met vast dek 1net vaste dan wel 
samenvouwbare waterdichte bovenboorden. 

i. Booten met gedeelt el;jk ve,·zonken dek. 
Het verzonken gedeelte van het dek van 

eene boot van dit type moet eene oppervlakte 
hebben van ten minste 30 percent van de ge
heele oppervlakte van het dek. Di t verzonken 
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gedeelte moet over de geheele I engte ten 
minste op eene hoogte, gel ijk aan een half 
percent van de I engte der boot, gelegen zijn 
boven de toegeladen lastlijn; dit percentage 
wordt voor de uiteinden van dit gedeelte tot 
a nderhalf percent verhoogd. 

De uitwatering van eene boot van d it type 
moet zoodanig zijn, dat een reserve-drij fvermo
gen van ten minste vij f en dertig percent is 
verzekerd. 

ii . Booten m et doorloopend dek. 
De minimu1n uitwatering van booten van 

dit type is onafhankelijk van hunne lengte en 
wordt alleen vastgesteld naar hunne hol te. De 
maten worden genomen op het midden van de 
lengte der boot, verticaal, van het hoogste 
punt van het dek in de zijde tot de onderzijde 
van de zandstrookgang voor het meten van de 
hol te, en van het hoogste punt van het dek 
in de zijde tot de toege laden lastlijn voor het 
meten van de uitwate ring. 

De uitwatering in zoet water mag niet klei
ner zijn dan de hieronder vermelde waarden, 
welke zonder correctie toepasselijk zijn op 
booten, welke eene standaardzeeg hebben ge
lijk aan drie percent van hunne lengte. 

Holte van de 
Reddingboot. 

~ 

Overeen-
M;illi- komende 1 

meters . met·Eng. 
duimen . 

310 12 
1 
1 

460 18 

1 

610 24 
760 30 

Minimum 
uitwatering. 

Overeen-
Jhilli- komende 

meters. met Eng. 
duimen. 

70 2¾ 
95 3¾ 

130 51/ 8 

165 61/ 
, 2 

Voor tusschengelegen holten wordt de uit
watering door interpolatie verkregen. 

Indien de zeeg kleiner is dan de hierboven 
aangegeven standaard zeeg, wordt de mini
mum uitwatering verkregen door aan de ge
tallen van de tabel een zevende van het ver
schil van de standaard zeeg en de werkelijke 
gemiddelde zeeg, gemeten aan voor- en ach
f,ersteven, toe te voegen. Noch voor eene zeeg, 
weike grooter is dan de standaard zeeg, noch 
wegens dekrondte, wordt vermindering van 
uitwatering toegestaan. 

iii . Alle booten met vast dek moeten van 
doelmatige inrichtingen voor eene vlugge wa
terloozing van het dek worden voorzien. 

Voorschr ift XXVII. 

M otorbooten. 
E ene motorboot, welke a ls deel van de red

dingmiddel en op een schip wordt m edegevoerd, 
moet, daargelaten of zij a l da n niet volgens 
Voorschrift XXXVI (2) vereischt wordt, aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 

a. Zij moet voldoen aan de voorschriften 
mor eene reddingboot van klasse I en ge
sch ikte inrichtingen moeten worden aange
bracht om haar vlug te water te laten. 

b. Zij moet voldoende van _ brandstof voor
zien zijn en te allen tijde voor dadelijk ge
bruik gereed zijn. 

c. De motor en haar onderdeelen moeten 
op geschikte wijze omkast zijn, teneinde onder 

ongunsti ge weersomstandigheden de goede wer
king te waarborgen. De boot moet achtemit 
kunnen varen. 

d . De snelheid moet bij volle bel ading en 
kalm water ten minste zes zeemijl en bedragen . 

H et inwendi ge drijfvermogen en, indien aan. 
wez ig, de inhoud van de buitenboords drij f
gordel moeten in voldoende mate vergroot 
worden, om rekening te houden m et het ver
schil van het gew ich t van de n m otor, het 
zoe k! ich t, de draadlooze install atie en hunne 
onderdeelen en dat van het aantal aanvullen
de personen, dat het vaartuig zou kunnen 
dragen indien de motor, het zoeklicht, de 
draadlooze install atie met toebehooren werden 
verwijderd. 

Voorschrift XXVIII. 

R eddingvlotten. 

Geen type reddingvlot m ag worden goedge
keu rd tenzij het aan de vol gende voorwaarden 
voldoet: 

a . H et moet goedgekeurd worden wat het 
te bezigen m ateriaal en den bouw betreft. 

b. H et moet doel treffend en stabiel zijn, 
onverschilli g op welke zijde het drijft. 

c. H et moet aan beide zijden voorz ien zijn 
van vaste of samenvouwbare verschansingen 
van hout, zei ldoek of ander bruikbaar mate
ri aa l. 

d. Eene stevig aangebindselde, in bochten 
hangende, grijplijn moet langs de buitenzijde 
zijn aangebracht. 

e. H et moet zoo sterk zijn, dat het zonder 
beschadig ing van het dek van · het schip te 
water ge laten of geworpen kan worden en 
wanneer dit laatste in het voornemen ligt , 
moet het van zoodanige afmetingen en ge
wicht zijn, dat het gema kkelijk behandeld kan 
worden. 

f. H et moet voorzi en zij n van luchtkasten 
of daarmede gelijkwaardige drijvers, tot een 
gezamenlijken inhoud van niet minder dan 
S5 d.M .3 (overeenkomende met 3 kubieke 
Engel sche voeten) voor ieder der personen, die 
daarop pl aats zull en moeten vinden . 

H et moet een dekopperv lakte hebben van 
ten minste 3720 c.M.2 (overeenkomende met 4 
vierkante Engelsche voeten) voor ieder der 
personen, die op het vlot zullen moeten pl aats 
vinden, en het moet de opvarenden geheel 
boven water kunnen houden . 

h. De luchtkasten of daarmede gel ijkwaar
dige drij vers moeten zoo dicht mogel ijk aan 
de buitenzijden van het vlot worden aange
bracht en het drijfvermogen mag in geen 
geval worden verkregen door het inblazen van 
lucht. 

Voorschrift XXIX. 

Drijvende toestellen. 

Drijvende toestell en, hetzij drijvende dek
banken, drijvende dekstoelen of andere drij
vende voorwerpen, zull en, wat het drijfvermo
gen betreft, voldoende worden geacht voor een 
of meer personen; het aantal va n hen moet 
worden vastgesteld door het aantal kilogram
m en ijzer, dat het toestel in zoet water kan 
dragen, te deelen door 14,5 (overeenkomende 
m et het aantal Engelsche ponden gedeeld 
cloor 32). Indi en het toestel om drijfvermogen 
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te verkrijgen moet worden opgeblazen, zal dit 
niet behoeven te geschieden vóórdat het in ge
val van nood moet worden gebruikt. 

H et aantal personen, waarvoor het toestel 
bruikbaar wordt geacht, wordt verkregen het
zij a ls boven is aangegeven, hetzij door den 
omtrek, uitgedrukt in centimeters, te deelen 
door 30,5 (overeenkomende met één voet), 
waarbij het kleinste der beide aantall en moet 
worden genom en. 

Elk goedgekeurd drijvend toestel moet aan 
, Ie. vol gen de voorwaarden vol doen: 

1. Het moet behoorlijk zijn vervaardigd 
van daartoe geschikte m ateri alen. 

2. H et moet doe l treffend en stab iel zijn, op 
welke zij de het ook drijf t. 

3. Het moet van zoodanige afmetingen, 
sterkte en gewicht zijn, dat het zonder werk
t uiglijke toestellen kan worden behandeld en, 
ind ien noodig, zonder beschadiging van het 
riek van het schip, waar het is geborgen, bui
t en boord kan worden geworpen. 

4. De luchtkasten of daarmede gelijkwaar
dige ch·ijvers moeten zoo dicht mogelijk bij 
de zijden van het toestel geplaatst worden. 

5. Eene stevig aangebindselde, in bochten 
hangende, grijplijn moet rondom de bui ten
zijde van het toestel zijn aangebracht. 

Voorschrift XXX. 

K "bieke inhowl, van reddingbooten van 
klasse l . 

1. De kub ieke inhoud van eene redding
boot van klasse I zal worden bepaald naar 
den regel van Stirling (Simpson) of volgens 
elke a ndere methode, welke denzelfden graad 
van nauwkeuri gheid geeft. De inhoud van 
eene boot met platten spiegel zal worden be
rekend alsof de boot van achteren scherp toe
loopt. 

2. Als voorbeeld kan de inhoud in kubieke 
meters (of kubieke Eng. voeten) van eene 
boot, berekend met behulp van den regel van 
, tirl ing beschouwd worden te zijn uitgedrukt 
<loor de formule: 

1 
Inhoud = - X (4 A + 2 B + 4-c), waar-

12 
bij 1 de lengte van de boot in meters (of Eng. 
voeten) is, gemeten van de binnenzijde van 
de houten of metalen huid aan den voorsteven 
tot het overeenkomstige punt aan den achter
teven; in het geval van eene boot met pl at-

ten spiegel wordt de lengte gemeten tot den 
binnenkant van den spiegel. · 

A , B en C geven onderscheidenlijk de opper
vlakten der dwarsdoorsneden aan, op een vier
de van de lengte van voren gerekend, in het 

· midden en op een vierde van de lengte van 
achteren , welke overeenkomen met de drie 
deelpunten, welke verkregen worden door 1 
in vier gelijke deelen te verdeelen . (Aangeno
men wordt dat de oppervlakken aan de uit
e inden der boot kunnen worden verwaarloosd.) 

De oppervlakken A, B en C zullen geacht 
worden in vierkante meters (of vierkante Eng. 
voeten) te worden verkregen door achtereen
volgens de volgende formule op elk der drie 
dwarsdoorsneden toe te passen: 

h 
Oppervlak = - (a + 4b + 2c + 4d + el, 

12 
waarbij h de hol te van meters (of Eng. voe
ten) is, gemeten van de binnenzijde van de 
houten of metalen huid van de kiel tot op de 
lijn van bovenkant dolboord of in zekere ge
vall en tot eene lagere hoogte, als hierachter 
aangegeven. 

a, b, c, cl en e geven de horizontale wijdten 
der boot aan in meters (of in Eng. voeten) , 
gemeten op de twee uiterste punten van de 
holte, alsmede op de drie deelpunten, welke 
men verkr ijgt bij deeling van h in vier gelijke 
deal en, a en e zijn de w ijd ten aan de uitei nden 
en c die in het midden van h. 

3. Indien de zeeg van het dolboord, geme
ten op twee punten gelegen op een vierde deel 
der lengte van de uiteinden af gerekend, meer 
bedraagt dan een honderdste van de lengte 
van de boot, zull en de holten , welke gebruikt 
worden voor de berekening der oppervlakten 
van de dwarsdoorsneden A of C., geacht wor
den gelijk te zijn aan de hol te der boot in het 
midden, vermeerderd met een honderdste van 
de 1 engte van de boot. 

4. Indien de hol te van de boot in het mid
den meer bedraagt dan vijf en veertig hon
derdsten van de breedte, zal de holte, te ge
bruiken voor de berekening van het opper
vlak van de midscheeps doorsnede B , geacht 
worden gelijk te zijn aan vijf en veertig hon
derdste van de wijdte, en de hol te, te gebrui
ken voor de berekening van oppervl akken van 
de doorsneden A en C, gelegen op een vierde 
van de lengte van voren en van ach teren, ver
kregen worden, door de voor de doorsnede B 
gebruikte holte te vermeerderen met een be
drag gelij k aan een honderdste van de lengte 
van de boot, met dien verstande, dat de hol 
ten, voor de berekening van de vlakken A en 
C gebrui kt, in geen geval de werkelijke holten 
op die punten mogen overschrijden. 

5. Indien de holte van de boot meer be
draagt dan 122 centimeter (overeenkomende 
met 4 Eng. voeten) moet het aantal personen, 
dat volgens dezen regel wordt toegelaten, in 
evenredigheid met de verhouding van 122 
centimeter tot de werkelijke holte, worden 
verminderd, totdat eene bevredigende proef
neming met de boot te water met het eerst
genoemde aantal inzittenden, alle voorzien 
van zwemvesten, zal hebben plaats gehad. 

6. Elke Administratie moet, met behulp 
van geschikte formules, eene grens vaststellen 
voor het toe te I aten aantal personen in 
booten, welke voor en achter zeer scherp toe
loopen en in booten, welke een zeer vollen 
vorm hebben . 

7. Elke Administratie behoudt het recht 
voor eene boot een inhoud vast te stellen, ge
lijk aan 0.6 maal het product van leng-te. 
wijdte en holte, indien vaststaat, dat deze for
mule geen grooteren inhoud opl evert, dan 
bij de bovengenoemde wijze van berekening zou 
worden verkregen. 

De afmet ingen zullen dan als volgt worden 
gemeten : 

L engte. Tusschen de aansnijding van de 
bui tenzijde va n de huid met den voorsteven 
en de daarmede overeenkomende aansnijding 
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met den achtersteven, dan wel , bij eene boot 
met platten spiegel tot den achterkant van 
den spiegel. 

Wijdte. Op den buitenkant van de huid ter 
plaatse van de grootste wijdte. 

Holte. In het midden van de binnenzijde 
van de huid bij de kiel tot de lijn van boven
kant dolboord; de holte voor de berekening 
van den kubieken inhoud mag echter in geen 
g-eval groot.er zijn d an vijf en veertig honderd
sten van de wijdte. 

In alle gevallen heeft de reeder het recht 
te eischen, dat de kubieke inhoud van de boot 
door juiste meting zal worden bepaald. 

8. De kubieke inhoud van eene moto1·boot 
wordt verkregen door de bruto inhoud met een 
bedrag gelijk aan de ruimte, ingenomen door 
de motor met toebehooren , te verminderen, 
en, zoo deze aan boord zijn, met die, inge
nomen door de inrichting voor radi0-telegrafie 
en het zoeklicht met toebehooren. 

Voorschrift XXXI. 

Dekoppervlakte van booten van kla.ss,e ll. 

1. Het dekoppervlak van eene boot met 
Yast dek zal worden bepaald volgens de hier
onder volgende methode of op eenige andere 
wijze, welke denzelfden graad van nauwkeu
righeid oplevert. Dezelfde regel moet worden 
toegepast bij de berekening van het opper
·vlak binnen de vaste boorden van eene boot 
van klasse II (a). 

2. Als voorbeeld, kan het oppervlak van 
eene boot in vierkante meters (of vierkante 
Eng. voeten) geacht worden te zijn verkregen 
door de volgende formule: 

l 
Oppervlakte= - (2a+l.5 b+4c+l.5 d+ 2e), 

12 
waarbij I de lengte in meters (of in Eng. 
voeten) is, gemeten tusschen de aansnijding 
van de buitenzijde van de huid met den voor
steven en het daarmede overeenkomende punt 
aan den achtersteven. a, b, c, d en e duiden 
de horizontale wijdten in meters (of in Eng. 
voeten) aan tusschen overeenkomstige punten 
van de buitenzijde van de huid, waarvan men 
de ligging vindt, door deeling van I in vier 
gelijke deelen en onderverdeeling van het 
voorste en het achterste deel wederom in ge
lijke deelen. a en e zijn de wijdten ter hoogte 
van de voorste en achterste onderverdeeling, 
terwijl c die op het midden van de lengte is 
en b en d die op de tusschengelegen punten 
zijn). 

Voorschrift XXXII. 

Merken van booten, reaàingvlotten en dJrij. 
vende toestellen. 

De afmetingen van de boot, alsmede het 
aantal personen, dat zij zal mogen opnemen, 
zullen in duidelijk en blijvend schrift daarop 
worden aangebracht. Deze merken zullen in 
het bijzonder door de ambtenaren, belast met 
het onderzoek van het schip, worden goedge
keurd. 

Reddingvlotten en drijvende toestellen zul
len op dezelfde wijze met het aantal der toe 
·te laten personen worden gemerkt. 

L. & S. 1932. 

Voorschrift XXXIII. 

Draagvermo gen van booten. 
1. Het aantal personen, hetwelk eene boot 

van een der standaardtypen mag opnemen, is 
gelijk aan het grootste geheele getal, verkre
gen door het quotient te bepalen van den in
houd in kubieke meters (of kubieke Eng. 
voeten) of van het oppervlak in · vierkante 
meters (of in v ie rka nte Eng . voeten) van de 
boot en de voorgeschreven eenheid van draag
vermogen of de eenheid van oppervlak (al 
naar de omstandigheden), welke eenheden 
hieronder voor elk type worden aangegeven. 

2. De voorgeschreven eenheden van draag
vermogen en oppervlak ter bepaling van het 
aantal personen · zijn de volgende: 

Eenheid van draagvermog en. 

Open booten, 
klasse I (a) 

Open booten, 
klasse I {b) 

Kubieke 
meters. 

0.283 

0.255 

Overeen
komende 
met kub. 

Eng . voeten. 

10 

9 

E enheid van oppervlak 

1 

Overeen-
Vierkante komend 

Meters. . met vierk. 
- , Eng. voeten. 

Klasse II. . 0.325 3½ 

De Administratie heeft de bevoegdheid in 
stede van een der beide deelers 0,325 of 31/2 , 
a l naar gelang gebruikt wordt, een kleineren 
deeler aan te nemen, wanneer zij zich door 
proefneming heeft overtuigd dat het aantal per
sonen, waarvoor zitplaatsen in de bewuste over
dekte boot aanwezig zijn, grooter is dan het 
aantal verkregen door meergenoemden deeler 
toe te passen, met dien verstande, dat de, in 
plaats van een der beide dealers 0,325 of 3½, 
aangenomen deeler nimmer kleiner m ag zijn 
dan onderscheidenlijk 0,28 0 of 3. 

De Administratie, welke op deze wijze een 
!ageren deeler aanneemt, zal het verslag be
treffende de proefneming aan de andere Ad
ministraties mededeelen, vergezeld van de tee
keningen van de betrokken boot met vast dek. 

Voorschrift XXXIV. 

G1·enzen van het draagvermogen. 
Nimmer mag eene boot gemerkt worden voor 

een grooter aantal personen dan het aantal , 
berekend op de wijze als in deze voorschriften 
is aangegeven. 

Dit aantal moet worden verminderd: 
1. indien het grooter is dan het aantal 

personen, waarvoor behoorlijke zitplaatsen 
aanwezig zijn; dit laatste zal op zoodanige 
wijze worden vastgesteld, dat de personen, 
indien zij gezeten zijn, op geen enkele wijze 
het gebruik der r iemen hinderen; 

2. indien, in het geval van andere booten 
dan die van klasse I , de uitwatering bij vol-

45 
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bemande boot kleiner is dan die afzonderlijk 
voor elk type vastgesteld, moet het aantal 
worden verminderd, tot de uitwatering bij vol. 
bemande boot ten minste gelijk is aan de bo
ven voorgeschreven uitwatering. 

In booten van klasse II b (i) kan het deel 
van het dek langs de boorden gerekend wor
den ge ·ch_ikt te zijn voor zitplaat.sen. 

Voorschrift XXXV. 
Gewicht, waarmede dat van een pcnoon 

wordt gelijkgesteld. 
Bij de proeven tot vaststelling van het aan

tal personen, dat eene boot of een redding
vlot kan opnemen, zal als eenheid vu.n gewicht 
een van een zwemvest voorzien volwassen 
persoon worden beschouwd. 

Bij het onderzoek naar de uitwatering zul
len booten met een vast dek bezwaard worden 
met een gewicht van ten minste 75 kilogram
men (165 Eng. ponden) voor iedere persoon 
welke zij geacht worden te kunnen opnemen'. 

Als algemeene regel worden twee kinderen 
beneden 12 jaar als één persoon gerekend. 

Voorschrift XXXVI. 
Uitrusting van booten en reddingvlotten . 
1. De normale uitrusting van elke boot 

moet omvatten: 
a. Een riem, per doft, benevens twee waar

looze riemen; anderhalf stel roei mikken of 
dollen ; een bootshaak. 

b. '!'wee proppen voor elk propgat (prop
pen worden niet vereischt wanneer behoorl ijke 
zelfwerkende kleppen aanwezig zij n); een 
hoosvat en een gegalvaniseerd ijzeren emmer. 

c. Een roer met helmstok of met stuurjuk 
en stuurreepen. 

à,,. Twee bijlen. 
e. Een met olie gevulde lamp, gereed voor 

gebruik. 
/. Een of meer masten met ten minste één 

goed zei l en bijbehoorend tuig voor beide. 
q. Een behoorlijk kompas. 
h. Eene in bochten hangende aangebmd-

selde grijplijn langs de buitenzijde. 
i. Een drijfanker. 
j. Eene vanglijn. 
k. Een vaatje, inhoudende vier en een 

halve liter (overeenkomende met één gallon) 
plantaardige of dierlijke olie. Het vaatje moet 
zoodanig zijn vervaardigd, dat de olie gemak
kelijk op het water kan worden gestort en 
1,00danig zijn ingericht, dat het aan het drijf
anker kan worden vastgemaakt. 

l. Een waterdichte kist inhoudend één kilo. 
gram (overeenkomende met twee Engelsche 
ponden) levensmiddelen voor elk der opvaren
den. 

1n. Een waterdicht vat met a kertje en ket
t ing, mhoudend één li ter (overeenkomende 
met een Engelsch quart) zoet water voor elk 
der opvarenden. 

n. 'fen minste één dozijn "roode lichten" 
met zelfwerkende ontsteking en één doo luci
fers, beide waterdicht verpakt. 

o. Een halve kilogram gecondenseerde 
melk (overeenkomende met een Engelsch pond) 
,·oor elk der opvarenden. 

p. Een gesch ikt kistje om de kleine uit
rustingsartikelen op te bergen. 

q. Elke boot, bestemd voor 100 of meer op
varenden, zal met een motor worden uitge
rust en zal moeten voldoen aan de eischen 
gesteld in Voorschrift XXVII. 

Eene ~otorreddingboot behoeft niet uitge
rust te z1Jn met masten en zeilen of met meer 
dan een half stel riemen, maar moet twee 
bootshaken hebben. 

Booten met vast dek mogen geen propgaten 
hebben, maar moeten voorzien zijn van ten 
minste twee lenspompen. 

In het geval van een schip, dat passagiers 
vervoert over den Noord-Atlantischen Oceaan 
noordelijk van 35° .B. , zal slechts een ge
deelte der booten (vast te stellen door de 
Administratie) niet masten en zeilen behoeven 
te zijn uitgeru t en behoeft slechts de helfl 
van de hoeveelheid gecondenseerde melk aau 
boord te worden meegevoerd. 

2. Wanneer het aantal reddingbooten aan 
boord van een schip m r dan 13 bedraagt, 
moet één ervan eene motorboot zij n, en in
dien het aantal meer is dan 19, moeten twee 
ervan motorbooten zijn. Deze motorbooten 
moeten voorzien zijn van eene radio-telegraaf
inrichting en van een zoeklicht. 

Elke Administratie zal vaststellen waaraan 
wat reikwijdte en vermogen betreft, de radio'. 
telegraafinrichting moet voldoen. 

H et zoeklicht moet eene lamp hebben van 
ten minste 80 Watt, met een krachtige reflec
tor en eene krachtbron, welke een licht ge
kleurd voorwerp over eene breedte van on
geveer 18 meter (60 Eng. voet) op een af
stand van 180 meter (200 yards) bij een to
talen tijdsduur van 6 uur duidelijk verl ich t. 
Het moet in staat zijn drie uur achtereen on
afgebroken te schijnen. 

Wanneer de energie voor de radiotelegraaf
inrichting en voor het zoeklicht door dezelfde 
bron worden geleverd, moet deze in staat zijn 
om de gelijktijdige werking van beide toe
stellen .te verzekeren. 

3. De normale uitrusting van elk goedge-
keurd redd ingvlot moet bestaan uit: 

a. vier riemen; 
b. vijf roeiklampen of dollen; 
c. een zelfoutbrandend reddingboeilicht; 
d. een drijfanker; 
e. eene vanglijn ; 
/. een vaatje inhoudende vier en één halve 

li ter (overeenkomende met een gallon) plant
aardige of dierlijke olie. Het vaatje moet zoo
danig zijn vervaardigd, dat de olie gemakke
lij k op het water kan worden gestort en zoo
danig zijn ingericht, dat het aan het drijf
anker kan worden vastgemaakt; 

g. een waterdichte kist, inhoudende één ki lo. 
gram levensmiddelen (overeenkomende met 
twee Engelsche ponden) voor elk der opva
renden; 

h. een waterdicht vat met akertje en ket
ting inhoudende één liter (overeenkomende 
met een Engelsch quart) zoet water voor elk 
der opvarenden; 

i. tenminste één dozijn roode lichten met 
zeHwerkende ontsteking en één doos lucifers , 
beide waterdicht verpakt. 

4. Indien een sch ip voor korte internatio
nale reizen wordt gebezigd is de Administra
tie gemachtigd vrijstelling te verleenen voor 
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het medevoeren in de booten van de u it rus
t ingsonderdeelen, nader aangeduid in lid 1 
sub /, l en o en van de voorschriften van lid 
2, zoomede wat betreft de reddingvlotten van 
het medevoeren van het uitrustingsonderdeel. 
nader aangeduid in lid 3 sub g . 

Voorschrift XXXVII. 

Plaatsing en behandel ing van booten en 
reddingvl otten. 

1. Met inachtneming van de bepalingen 
van Voorschrift XXXVIII wordt toegestaan 
reddingbooten boven elkander of onder zekere, 
door de Administratie vast te stellen, voor
waarden, in el kander te plaatsen ; echter zal 
dit, voor het geval dergelijke booten vóór het 
te water laten moeten worden gelicht, slechts 
worden toegestaan, indien krachtwerktuigen 
voor dat lichten aanwezig zijn. 

2. De reddingbooten en reddingvlotten, 
welke de onder de davits gepl aatste booten 
aanvull en, zullen over de volle breedte van 
een dek, op de brug of op het achterschip 
kunnen worden gepl aatst en zoodanig worden 
rnstgezet , dat zij de meeste kans hebben om 
van het schip vrij te komen en te blijven drij 
ven, indien er geen tijd is om haar te water 
te lat en. 

3. Voor een zoo groot mogelijk aantal van 
de in lid 2 genoemde aanvullende redding
booten zal het mogelijk moeten zijn, deze zoo
wel aan de eene als aan de a ndere zijde van 
het schip met behulp van goedgekeurde in
richtingen, bestemd om hen van het eene 
boord naar het andere over te brengen, te 
wa ter te laten. 

4. H et pl aatsen van booten op meer dan 
een dek is slechts toegelaten op voorwaarde, 
dat doeltreffende maatregelen zull en worden 
genomen om te voorkomen, dat op een lager 
dek geplaatste booten, door de booten van 
een hooger dek, onklaar raken. 

5. Booten mogen niet geplaatst worden 
nabij den boeg van het schip of op eene zoo
danige plaats, dat zij bij het te water laten 
in gevaarl ijke nabijhe id van de schroeven 
zouden komen. 

6. De davits moeten van goedgekeurden 
vorm zijn en zóó op een of meer dekken wor
den geplaatst, dat de daaronder gepl aatste 
booten veilig kunnen worden gestreken, zon
der hinderlijk te zijn voor de behandeling van , 
a ndere dav its. 

7. De davi ts, blokken, sloepstakels met toe
behooren moeten zoo sterk zijn, dat de booten 
met het geheele aantal personen en volled ig 
uitgerust, ook bij slagzij van ten hoogste 15 
graden over eene der zijden , veilig te water 
kunnen worden gelaten. 

De ta kels moeten lang genoeg zijn om het 
water te bereiken , indien het schip bij den 
geringsten diepgang eene slagzijde van 15 
graden heeft. 

8. De bewegings inricht ing van de davits 
moet zoo sterk zijn, dat de booten, b mand 
met de sloepgasten en geheel uitgerust doch 
overigens zonder passagiers, tegen de grootste 
slagzij in, waarbij de booten nog kunnen 
worden gestreken, naar buiten kunnen worden 
gedraa id. 

de takels gereed zijn voor den di enst, en moe
ten middelen aanwezig zij n voor het snel ui t
p ikken der takels, zonder de verplichting, 
dat dit tegelijkertij d moet geschieden . 

10. Indien meer dan eene boot met behulp 
van touwen loopers door hetzelfde stel davits 
wordt bedi end, moeten a fzonderl ij ke takels 
voor elke boot aanwez ig zijn; indien echter 
stalen reepen met werktuiglijke inrichtingen 
om deze op te ha.le n worden geb ruikt, zullen 
geen afzonderlijke reepen voor iedere boot 
worden geëischt . De gebezigde inrichtingen 
moeten het in volgorde snel te water laten der 
booten verzekeren. 

Wanneer werktu igl ij ke inr icht ingen voor het 
ophalen der takels zijn aangebracht, moet dit 
ophalen tevens behoorl ij k met handbeweging 
kunnen geschieden. 

11. Wanneer op korte internationale rei
zen de hoogte van het sloependek boven de 
lastl ijn 4,5 meter {15 Eng. voeten) bij den 
kleinsten diepgang t ijdens de vaart in zee 
niet te boven gaat, zull en de voorschri ften 
omtrent sterkte van davi ts en inrichtingen 
voor het naa r bui ten draa ien als bedoeld in 
lid 7, 8 en 10 niet van toepassing zijn. 

Voorschrift XXXVIII. 
Aantal en kubieke inhoud van booten, red

dingvlotten, enz . en aantal davits. 
E en schip moet naa r gela ng van de lengte 

voorz ien zijn van een aantal stellen davits, zoo
als voorgeschreven is in kolom A van de tabel 
in Voorschrift XXXIX, met dien verstande, 
dat het aantal stell en davits niet grooter be
hoeft te zijn dan het aanta l booten, dat noodig 
is, om alle opvarenden te kunnen opnemen. 

Aan elk stel dav its moet eene boot van 
kl asse I verbonden zijn. Indien de aan de 
davi ts verbonden booten niet in voldoende 
r uimte voor a lle opvarenden voorzien, moeten 
aanvullende booten van een der vastgestelde 
typen aanwezig zij n. In de eerste plaats moet 
ééne aanvullende redd ingboot geplaatst wor
den onder elk der aan de davits verbonden 
booten. N adat deze zijn geplaatst, zull en vol
gende reddingbooten binnenwaarts va n deze 
worden geplaatst , maar de Administratie kan 
toestaan, ind ien zij va n oordeel is, dat red
dingvlotten spoediger beschikbaar zull en zijn 
en in het algemeen in noodgevallen meer zul
len voldoen dan reddingbooten, dat redding
vlotten worden medegenomen, met dien ver-
stande, dat de totale kubieke inhoud van de 
booten aan boord ten minste even groot moet 
zijn als die, voorgeschreven in kolom C van 
de tabel in Voorschrift XXXIX. 

Wanneer het vo lgen het oordeel van de 
Administratie evenmin practisch uitvoerbaar 
a ls redelijk moet worden geacht het aa ntal 
stellen davits, in kolom A van de tabel in 
Voorschri ft XXXIX vastgesteld, op een schip 
te pi aatsen, mag zij onder bij zondere voor
waarden machtiging verleenen voor een klei
ner aantal stell en davits, met dien verstande, 
dat dit aantal nimmer m inder mag zijn dan 
het mi nimum, vastgesteld in kolom B van de 
tabel en dat de totale kubieke inhoud van de 
booten aan boord van het schip ten minste 
gelij k moet zijn aan den m in imum inhoud, 

9. Voor de booten onder de dav its moeten 1 aangegeven in kolom C. 
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2. Een schip, dat voor korte internationale 
reizen wordt gebezigd, moet voorzien zijn van 
stell en davits naar gelang van de lengte als 
aangegeven in kolom A van de tabel van 
Voorschrift XXXIX. Aan elk stel davits moet 
eene boot van klasse I verbonden zijn. Indi en 
de aan de dav its verbonden redd ingbooten te 
zamen niet den minimum kubieken inhoud 
hebben, aangegeven in kolom D van de tabel 
in Voorschrift XXXIX en geen ruimte bie
den voor alle opvarenden, moeten aanvullen
de reddingbooten van een der vastgestelde 
typen, goedgekeurde reddingvlotten of andere 
goedgekeurde drijvende toestellen aanwezig 
zijn en de op die wijze ve rkregen ruinüe moe t 
voldoende zijn voor alle opvarenden. 

Wanneer naar het oordeel van de Admini
strat ie het evenmin practisch uitvoerbaar als 
redel ijk moet worden geacht, het aantal stel
l en davits in kolom A van de tabel, in Voor
schrift XXXIX vastgesteld, op een schip, dat 
voor korte internationale reizen wordt gebe
zigd, te plaatsen, mag zij onder bijzondere 
voorwaarden machtig ing verleenen voor een 
kleiner aantal stellen dav its, met dien ver
stande, dat het aantal nimmer minder mag 
zijn dan het minimum, vastgesteld in kolom 
B van de tabel en dat de totale kubieke in
houd van de booten op het schip ten m inste 
gelijk moet zijn aan den minimum inhoud, 
aangegeven in kolom D. 

Voorschrift XXXIX. 
'l'ab el 1net betrekking tot het aantal davits 
en den kubieken inhoud van de reddingbooten. 

De hieronder volgende tabel geeft naar ge
lang van de lengte van het schip aan: 

~I (C.I (D.) 
Mlnlm11m Minimum 

Slgnalementslengte \'an het schip. .ä ~.Ë l lnho"d " " 
inhoud vnn 

i 1U 
de go. dei;o-

zamenlijlr:e u.m<inl\jlr:o 
Uedd i11g- Redding-
boot.ml. booVJn. 

1 

: ~' 1;~ ~ ! ~ ~c ,ti Meters. Eng. \"08tell.. 

Ê. •:rl 2 "'s :, 
s~1]l, " ~! " ,i! 

,;l .,;; o ► " "' "' "' 
31 en ben~en S7 100 en beneden 120 

: 1 2 " "° l! <f!O 
S7 ., 1"1 ... 2 .. 1.220 17 000 .. .. 1'0 160 2 ' .. 1...,. 21 "" .. .. 160 H ~ 

î j 
s O.J !.&,() "' 1.100 

" .. 1~6 100 8 08 """ S7 1./JOO 
08 "' "" 

,., . 7. ~.740 41 !.<60 ., 
67 ,.. " 220 ' .. 8.330 •• 1.600 

67 70 ,.., . "° : 1 ' no :!,.'J:'() ,, 1.700 
70 " .... ~~3 . "" '-1'.>IIO " 1.&60 ,. 78 -.... ..,. 

f 1 

• "' 6.100 liO 2.100 
7S 82 .... !!70 • 100 ~.., .. ~.400 

"' ., 270 • 2116 • lió fi.190 ,. 2.~00 

"' 91 "". ,.., 
' "' ~""' .. aooo 

91 .. m~ '" • • 21< 7.660 .. ....,. 
00 101 330 • z ""' .,.. 100 3.iOO 

101 100 sso .., • ,,,. 9.000 1!6 , .100 
1111 11 3 "" 370 • "' , .... "'' <f(!O 
113 11' S70 390 10 ; 001 10.660 13'1 , .700 
1!9 126 .,., 410 10 7 331 11.700 H f "100 1,r; "' 41V ... 12 • "70 1&060 10! 6lil0 
ISS HO 4" .. , 12 • "" H-.480 170 6.000 
140 149 '"' 490 " IO fOI lö.rr.!O "'' M,O 
H.9 1'9 .,. 620 ,. IO ,oo l7.8JU 201 i .100 
169 168 .., ... 10 12 ... 18.720 217 7.6'0 

"' m ""' ... 16 12 076 00.860 
177 1" ... "10 18 16 620 21.900 
166 "" 6,0 .., 18 " 671 i'S.700 
1% "" ... 610 ., 

" 717 ,,,..,. 
"" 218 ll70: 700 20 " 766 "1JXIJ 
2rn ... ,oo ~ 730 "' " ""' '8.080 

""' ,., 
730 - 7"'1 ~ " ... 00.JSO 

"12 2fl 700 700 17 ""' "2.100 
2-tl 2"' 790 : 620 " 17 "72 ..... ,.. 

''" ..., - ... 26 18 1.001 , ...... 
''" 271 ... ... ,. 16 Ul97 ... ,.. 
271 282 390 ... 2S 19 1.160 41.000 
232 "' ... 900 28 19 UW! ., ... 
"' 300 900 ... "" "' l.Sla ..,.. 
300 814 ... IJD) ., 20 !.SIIO .. ,,,1 

A . H et 111 ini111 iirn aantal stell en ilavits, dat 
aanwez ig rnoet zijn en aan e lk waarvan eene 
boot van kl asse I in overeenstemming met 
bovenvermeld Voorschri ft XXXVIII verbon
den moet zijn. 

B. H et kl einer aantal stell en davits, dat bij 
iiitzondering toegestaan mag worden volgens 
Voorschrift XXXVIII. 

C. De 11iini111urn inhoud cle,· gezarnenlijke 
reddi11g booten, omvattende de aan de davits 
verbonden reddingbooten en de aanvullende 
reddingbooten in overeenstemming met Voor
schrift XXXVIII. 

D. De 1nini111u 111 i nhoud der gezmnenlijke 
reddingbooten, welke op een schip, dat voor 
korte internationale reizen wordt gebezigd, 
aanwezig moet zijn. 

Voorschrift XL. 

Zw emvesten en reddingboeien. 
1. Een zwemvest moet aan de volgende 

yoorwaarden voldoen: 
a. het moet behoorlijk zijn vervaardigd van 

daartoe geschikte materialen; 
b. het moet, zonder te zinken, in zoet wa

ter gedurende 24 uren een gewicht aan ijzer 
van 7,5 kilogram (overeenkomende met 16½ 
Eng. ponden) kunnen dragen ; 

c. het moet aan beide kanten gedragen 
kunnen worden. 

Zwemvestèn, waarvan het drijfvermogen 
door met lucht gevulde afdeelingen wordt 
verkregen, zijn verboden. 

2. Eene redd ingboe i moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

a. zij moet vervaardigd zijn van massief 
kurk, of van eenig andere daarmede gelij k
waardige stof; 

b. zij moet zonder te zinken in zoet water 
gedurende 24 uur een gewicht aan ijzer van 
14,5 kilogram (overeenkomende met 32 Eng. 
ponden) kunnen dragen. 

R eddingboeien gevuld met biezen, kurk
afval, kurkkorrels of eenig andere korrel ige 
stof zonder samenhang, alsmede redding
boeien , welker drijfvermogen door met lucht 
gevulde afdeelingen wordt verkregen , zijn ver
boden . 

3. Het muumum aantal reddingboeien , 
waarmede de schepen moeten zijn uitgerust, 
is in de volgende tabel aangegeven: 

Lengte van het Overeenkomende Minimum aantal 
schip in Meters. met Eng. voeten. reddingboeien. 

Minder dan 61 
61 tot 122 

122 tot 183 
183 tot 244 
244 en meer 

Minder dan 200 
200 tot 400 
400 tot 600 
600 tot 800 
800 en meer 

8 
12 
18 
24 
30 

4. Alle boeien moeten voorzien zijn van 
een stevig aangebindselde van bochten voor
ziene grij plijn. Aa n elke zijde van het sch ip 
moet ten m inste één reddingboei voorzien 
zijn van eene lijn van eene lengte van ten 
minste 27,5 meter (15 vadem) . N iet minder 
dan de helft van het geheele aantal redding
boeien en in geen geval m inder dan zes, moet 
voorzien zijn van zelf-ontbrandende lichten. 
welke door het water niet kunnen worden 
i;edoofd. Deze lichten moeten, daaraan ver-
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bonden, worden geplaatst bij de boeien, waar
bij zij behooren. 

5. Alle reddingboeien en zwemvesten, moe
ten zoodanig worden geplaatst of geborgen, 
dat zij voor de opvarenden gemakkelijk be
re ikbaar zijn; hunne plaatsen moeten zooda
uig duidelijk worden aangegeven, dat de be
trokken personen deze kunnen onderkennen. 

De reddingboe ien moe ten altijd onmiddel
lijk kunnen worden weggeworpen en n1ogen 
niet blijvend bevestigd zijn. 

Voorschrift XLI. 

Gediplom eerde slo epsgasten . 
Ten einde het bijzondere diploma als sloeps

gast, bedoeld in art. 22 van dit Verdrag, te 
verkrijgen, moet de sollicitant het bewijs le
ve ren, dat hij bedreven is in alle handelin
gen, verband houdende met het te water laten 
van booten, en het gebruik van de riemen, 
dat hij bekend is met de practische behande-
1 ing van de booten zelve en verder, dat hij 
in staat is de bevelen, welke betrekking heb
ben op den dienst der reddingbooten, te be
grijpen en uit te voeren. 

Er moet voor elke boot en voor elk redding 
vlot een aantal sloepsgasten aanwezig zijn, ten 
minste gelijk aan het in onderstaande tabel 
aangegeven aantal: 

Indien het toegelaten 
aantal opvarenden is : 

1Zal het minimum 
1 aantal sloeps

gaston zijn : 

Minder dan 41 personen . 
Van 41 tot en met 61 p ersonen , 
Van 62 tot en met 85 personen 
Meer dan 85 personen . . . 

Voorschrift XLU. 

B emanning der booten. 

2 
3 
4 
5 

Een dekofficier of gediplomeerd sloepsgast 
moet met het bevel over elke boot of elk 
reddingvlot belast worden, en een opvolger in 
het bevel moet tevens worden aangewezen. 
Hij, die met het bevel is belast, moet eene 
lijst der bemanning hebben en toezien, dat de 
personen, onder zijne beve len, bekend zijn 
met hunne plaatsen en werkzaamheden. 

Voor el ke motorboot moet een man zijn 
aangewezen, di e in staat i de motor te be
hande len . 

Een man, in staat de draadlooze inrichting 
en het zoeklicht te bed ienen, moet voor de 
booten, welke hiermede zijn uitgerust, worden 
aangewezen. 

Eén of meer officieren moeten worden be
l ast met de zorg voor het te allen t ijde gereed 
voor gebruik zijn der rncldingbooten, redding
vlotten, drijvende toestell en en andere red
dingmiddelen. 

Voorschrift XLIII. 

Opsporiug en blussching van bi·and. 
1. Er moet een doelmatige ronde-dienst 

worden onde1·houden , zoodat elk begin van 
brand dadelijk ontdekt kan worden. Bovendien 
moet eene imichting tot het aantoonen van 
brand en het aanwijzen van de plaats daarvan 
worden aangebracht, welke imichting automa-

tisch op één of meer punten of posten, waar 
zulks het snelst door de officieren on -de ove
rige bemanning kan worden opgemerkt, het 
bestaan of de plaats van brand in eenig deel 
van het schip, dat niet toegankelijk is voor 
den rondedienst, kan aantoonen. 

2. E lk schip moet van krachtige pompen 
worden voorzien, welke door stoom of andere 
krachtbronnen worden gedreven. Op schepen 
met minder dan 4000 ton bruto inhoud 111oeten 
er twee en op grootere schepen drie van -deze 
pompen zijn. Elk der pompen moet in staat 
zijn om eene voldoende hoeveelheid water in 
twee krachtige stralen gelijktijdig in oenig 
deel van het schip, waar ook gelegen, te ge
ven . Zij moeten, vóór het sch ip de haven ve1·
laat, voor onmiddellijk gebruik gereed zij n . 

3. De branclbluschl e iding moet voldoenden 
doorlaat hebben om twee krachtige stralen 
water, gel ijktijdig op eenig deel van een, door 
passagiers en bemanning gebruikt, <lek te kun
nen richten, nadat de waterdichte en brand
werende deuren gesloten zijn . D e brandblusch 
le idingen en slangen moeten ruime afmetingen 
hebben en van doelmatig materiaal ve1·vaar
digd zij n. De aansluitingen der leid ing moeten 
op ieder dek zoodanig zijn aangebracht, dat 
de slangen gemakkelijk daaraan kunnen wor
den gekoppeld. 

4. In elke door lading ingenomen ruimte 
moeten ten minste twee krachtige stralen wa
ter snel en gelijktijdi g kunnen worden gege
ven. Bovendien moet eene inrich t ing zijn aan
gebracht om dadelijk door eene vaste pijplei
ding in elke afdeel ing, waar lading is gebor
gen, een verstikkend gas te blazen, in 
zoodan ige hoeveelheid, dat het vrije gas gelijk 
is aan een volume van 30 percent van -den 
bruto inhoud van het grootste ruim in het 
schip. Op stoomschepen mag in plaats van ver
stikkend gas stoom in ruim voldoende hoeveel
heid worden toegepast. Eene imichting voor 
brandbl u sching door verstikkend gas of stoom 
wordt niet vereischt op schepen van minde1· 
clan 1000 ton bruto inhoud. 

5. Draagbare extincteurs van een vloeistof 
type moeten in voldoende getale aanwezig 
zijn. I n elke afdeeling van de voort tuwings
ruimte moeten er ten minste twee zijn. 

6. Twee volledige uitrustingen, bestaande 
uit een rookhelm of rookmasker, en eene vei 
ligheidslamp, moeten aan boord aanwezig zijn 
en op twee ver van elkander I iggende plaatsen 
geborgen worden. 

7. Op stoomschepen, waar de ketel met 
olie gestookt worden, moeten boven en beha! ve 
de inrichtingen, waardoor twee krachtige stra
len water spoedig en gelijktijdi g in eenig deel 
van de Yoortstuwingsruimte kunnen worden 
gegeven, aanwezig zijn : 

a. Geschikte le idingen om water op de 
olie te sproeien zonder dat de oppervlakte te 
zeer wordt bewogen. 

b. Op elke stookplaats een bak inhoudend 
283 kubieke decimete r (10 kubieke voeten) 
zand, met soda-oplossing doordrenkt zaagsel 
of andere goedgekeurde, droge stoffen, bene
vens schoppen om deze stoffen te verspreiden. 

c. In e lk ketelrnim en in elk dee l van de 
machinekamer, waarin een gedeelte van de 
brandstofolie-installatie is opgesteld , t,wee 
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goedgekeurde draagbare ex tincteurs van een 
type, dat schuim of a ndere goedgekeurde stof, 
dat geschikt is om oliebranclen te clooven, ont
wikkelt . 

d. I nrichtingen, waardoor schuim snel ont
wikkeld en verdeeld kan worden over de ge
heele beneden-oppervla kte van het ketelruim, 
o f - in geval er meer cl an een ketel ruim is 
- van eenig kete lruim of van eeni ge mach ine
kamer , waarin zich cleelen van de brandstof
olie- install atie of benzinetanks bevinden . De 
hoeveelhe id schu im, welke kan worden ont
wikkeld, moet ruimschoots voldoende zij n om 
tot een hoogte van 15. 24 cent imeters (6 duim ) 
het geheele opperv lak van de bepla ting te bo
dekken, wel ke in eenige a fdeeli ng wordt ge
vormd door de tankopbepl a t ing of door de 
huiclbeplating, indien e r geen dubbele bodem 
is. I ndien machineka mer en ketel ruim n iet 
voldoende gescheiden zij n en er brandstofoli e 
ui t de vull ings van het ketelru im in de ma
chinekamer ka n le kken, moeten machinekamer 
en ketel ru im tezamen a ls ééne a fdeeling wor
den beschouwd. 

H et toeste l moet bu iten de afcleeli ng, wa ar in 
brand kan voorkomen, in wel'king kunnen 
worden ge telcl en geregeld . 

,e. Behalve het voorgaande moet op stoom
schepen m et één kete lru im één extincteur va n 
het type, dat schuim ontw ikkelt, ,·an ten mi n
ste 136 1 iters ( 30 gallons) inhoud en op die 
met meer clan één ketel ru im twee van zulke 
ext incteurs aanwezig zijn. Deze extincteurs 
moeten voorzien zijn van sla ngen op haspels, 
we lke geschikt zijn om a ll e deelen van de ke
telruimen en van de ru imten, wel ke b rn nd
stofolie-pompinricht ingen bevatten . te berei
ken. I n pl aats van deze extincteurs van 136 
liter (30 ga ll ons) inhoud ku nnen even doe l
matige toestellen worden toegelaten . 

/ . A lle reservoirs en de afslui ters, waardoor 
zij worden bed iend, moeten gemakkel ij k be- 1 

re i kbaar en zoo geplaatst zij n, dat zij bij het 
u itbreken van brand niet gem akkelij k onbrn ik
baa 1· kunnen worden. 

8. Op schepen, welke door verbrnncli ng, -
motoren worden voortgestuwd, moeten boven 
en behalve de inrich t ingen, waardoor twee 
ki-acht ige stra len water spoedig en ge lijkt ijdig 
in eeni g deel van de voortstuwings l'u im te kun
nen worden gegeven, schuim ve ,·spre idende 
extincteurs met gesch ikte proeiïnsta ll aties als 
,·olgt aanwezig zijn: 

a. T en mi nste één goedgekeurde ex t incteur 
van 45 li ter (10 gallons) inhoud en bovend ien 
één goedgekeurde extincteur van 9 1 iter {2 
ga llons) inhoud voor e lke 1000 a .p.k. de r 
voortstuwingswerktu igen, doch het tota le aan
tal extincteurs van 9 li ter {2 gall ons) mag 
niet kl einer zij n clan twee en behoeft niet g roo
ter te zij n dan zes. 

b. W anneer zich een hul pketel in de voo rt
stu\\"ingsruimte bevindt, in plaats van de bo
venve rmelde extincteur van 45 lite r {10 gal
lons) inhoud één extincteur van 136 I iter {30 
ga llons) inhoud met doelmatige slang-aa nslui 
t ingen of andere goedgekeurde middelen om 
schu im te ver p reiclen . 

9 . Op stoomschepen, welke ol ie als brand
stof gebruiken, moet eene van de branclblusch
pom pen in de tu nnel of op eene a ncle1·e p laats 

buiten de machinekamer zij n o pgesteld, indien 
machinekamer en ketel ru im n iet door een 
sta len schot zijn gesche iden en indien brand
stofol ie u it de vul l ings van het ketel ru im in 
de machinekamer kan vloe ien. Wanneer meer 
da n twee pompen vere ischt worden, mogen zij 
n iet alle binnen deze lfde ruimte worden ge
p laatst. 

10. W aar eenig bij zonder type toestel , 
bra nd bluschmicldel of inrichting is voorge
schreven, kan elk ander type toestel , enz. wor
den toegestaa n, m its di t niet minder doel tref
fend is da n het voorgeschreven type. E ene 
koolzuur insta ll atie kan bij voorbeeld in p laats 
v a n eone sch uirr1b l usch-insta ll a t ie ( li d 7, s ub 
d en e) worden toegelaten, mi ts de hoeveel
he id meclegevoerde koolzuu r voldoende is om 
het br uto vol urne van de stookpl aats tot aan 
den bovenkant der ketels tot 25 percent met 
gas te verza di gen. 

ll. Alle brandbl uschin r ich t ingen moeten 
ten minste éénmaal per jaar g rond ig door een, 
door de Administ ratie benoemden, ambtenaar 
worden onderzoch t. 

Voorschrift XLI V. 

Appèl rol . 
De appèl ro l moet aangeven, welke de plich

ten zijn voo,· de verschil lende leden de r be
manning in verba ud met : 

a. H et sluiten va n de waterdichte deuren, 
kl ep pen, enz. 

b. H et ui t rnstcn van de booten, redd ing
vlotten en drij vende toestell en in het a lge
rneen. 

c. H et te water laten van onder dav its op
gestelde booten. 

d . H et in het a lgemeen ge reedmaken va n 
de andere booten, de tecldingvlotten en de 
d rijvende toeste ll en . 

e. H et verzamelen van de passagiers. 
/ . H et b lusschon va n brand. 
De appèlrol moet aan het personee l va n den 

a lgemeenen dienst hunne verplichtingen in t ijd 
van nood ten opzichte van de passagie rs aan
geven . Deze verplicht ingen moeten omvatten : 

a. H et waa rschuwen van de passag ie rs. 
b. H et toez ien, dat zij gekl eed zij n en hunne 

zwemvesten o p do jui te wij ze hebben aange
trokken. 

c. H et verzamelen van de passag ie rs o p de 
ap pèl p i aatsen. 

d. H et bewaren van orde in de gangen en 
op de trappen en in het a lgemeen het regelen 
van het ve rkeer van de passagie rs. 

De appèlrol moet bepaalde se inen aangeven 
voor het op1·oepen van alle leden der beman
ning naar hunn pl aatsen bij de booten o f 
naar de voor brandala ,m aangewezen p laatsen 
en moet voll edige bij zonderheden omtrent deze 
se inen inhouden . 

Voorsch r ift XLV. 

A ppèls en oefeningen. 
Appèls van de bemann ing voor oefeni ngen 

met de booten moeten, indien d it ui tvoerbaar 
is, wekelijks p laa ts hebben en aan boord van 
schepen, welker re is la nge r clan eene week 
duu r t, vóór het sch ip naar zee vertrekt. De 
da t ums, waarop appèl is gehouden, moeten in 
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het scheepsdagboek worden vern1eld en indien 
in de eene of andere week geen appèl werd 
gehouden, moet daarin worden aangeteekend, 
waarom het houden van appèl niet uitvoer
baar was. 

Op schepen, welker reis langer dan eene 
week duurt, behooren kort na het begin van 
de reis oefening-appèls van passagiers te wor
den gehouden . 

Bij achtereenvolgende oefeningen met boo
ten moeten verschillende groepen om beurten 
worden gebruikt. De oefeningen en inspecties 
moeten zoodanig worden geregeld, dat de be
manning op de hoogte is van en geoefend is in 
de werkzaamheden, die zij moet verrichten en 
dat alle reddingmiddelen met de darbij be
hoorende uitrusting te allen tijde voor on
middelijk gebruik gereed zijn. 

Het noodsein om de passagiers op te roepen 
naar de appèlplaatsen moet bestaan uit meer 

.clan zes oprnlgende stooten, gevolgd door een 
lange stoot op de fluit of de sirene. Dit sein 
zal op alle schepen met uitzondering van die, 
welke voor korte internationale reizen worden 
gebezigd, worden aangevuld door andere se i
nen, welke langs electr ischen weg van de 
brng af door het geheele schip worden ge- ' 
geven. De beteekenis van alle seinen, welke 
van belang zijn voor de passagiers, moeten 
duidelijk in verschillende talen zijn aange
geven op kaarten, welke in de hutten en 
a ndere passagiersverbl ijven tegen den wand 
zijn aangebracht. 

Yelllghcld Yan de scheeJ)vaart. 

Voorschrift XLVI. 

H et o·uerseinen van berichten . 

Het overse inen van berichten betreffende 
ijs, wrakken, trop ische stormen of elk ander 
onmiddel lijk gevaar voor de scheepvaart is 
verplicht. De vorm, waarin het bericht wordt 
gewnden, is niet voorgeschreven. H et mag, 
hetzij in gewone taal {bij voorkeur in het 
Engelsch), hetzij met behulp van het Inter
nationaal Seinboek {Afdeeling Radio-telegra
fische Seinen) worden overgebracht. H et zal 
C. Q. aan all e schepen worden gegeven en 
tevens aan het eerste punt van de kust, waar
mede verb inding kan worden verkregen, ge
seind worden met verzoek het over te brengen 
aan de bevoegde autor iteit. 

Alle berichten, gese ind krachten art. 34 
van dit Verdrag, zullen worden voorafgegaan 
door het veil igheidse in T T T gevolgd door 
eene aanwijzing van den aard van het gevaar, 
en wel aldus: T T T IJs ; T T T Wrak;T T T 
Storm: T T T Scheepvaart. 

TE SEINE BERICHTEN. 

De te verstrekken inlichtingen zijn de vol
gende, · waarbij de tijd in all e gevall en de 
middelbare tijd Greenwich i : 

a. IJs, w1•akken en andere omnid,dellijke 
ge-va,·cn voor de scheepvaa,·t. , 

1. · Aard van het ij s, wrak of gevaar, dat 
is waai:genomen; 

2. plaats, waar het ijs, het wrak of het ge
nrnr het I aatst werd waargenomen; 

3. uur en datum, waarop de waarneming 
werd gedaan. 

b. Tropische stormen. {Orkanen in West
Indië, typhonen in de Ch ineesche zeeën, cy
clonen in de Indische zeeën, en stormen van 
overeenkomstigen aard in andere streken). 

1. Eene verlda:ring, dat een tropische storm 
wercl ont,noet. Deze verplichting moet in bree
den zin worden opgevat en berichten moeten 
worden gezonden, zoodra de kapitein goede 
redenen heeft om te veronderstellen, dat een 
tropische storm in zijne nabijheid heerscht. 

2. Meteorologische berichten. Met het oog 
op de groote waarde van juiste meteorolo
gische gegevens om de positie en de r ichting 
van beweging van stormcentra te bepalen, be
hoort elk kapite in aan zijne waarschuwing 
zoovele van de volgende meteorologische ge
gevens toe te voegen, als hij uitvoerbaar acht: 

a. barometerstand {millibaren, Eng. dui
men of millimeters); 

b. verandering van den barometerstand {de 
verandering gedurende de voorafgaande twee 
à vier uren) ; 

c. windrichting {ware, geen magnetische); 
d. windkracht {Beaufort of t iendeelige 

schaal) ; 
e. toestand van de zee {kalm, matig, ruw, 

hoog); 
/ . deining {licht, middelmatig, hoog) en 

de richting, waar zij vandaan komt. 
Als de barometerstand wordt gegeven moet, 

zooals het uitkomt, een der woorden mi lli
baren, Eng. duimen of m illimeters bij de af
lez ing worden gevoegd en in hoeverre de af
lezing "ve-rbeterd" of "onverbeterd" is, zal, 
steeds daarbij worden vermeld. 

Wanneer wijzigingen van den barometer
stand worden aangegeven, moet tevens de 
koers en vaart van het schip worden opge
geven. 

Alle richtingen behooren ware, geen mag
netische, richtingen te zijn. 

3. Um·, datwn rn plaats van het schip. 
Deze behooren te worden gegeven voor het 
oogenblik waarop en de plaats, waar de ge
rapporteerde meteorologische waarnemingen 
werden gedaan en niet voor het oogenblik 
waarop en de plaats waar het bericht gereed 
was of verzonden werd. Steeds moet de Mid
del bare Tijd Greenwich worden gebezigd. 

4. Latere waa1·nemingcn. Wanneer een ka
pitein een tropischen storm heeft gerappor
teerd, is het wenschelij k, hoewel niet ver
pi icht, zoolang het schip onder den invloed 
van den storm blijft, verdere waarnemingen 
te doen en deze door te geven met tusschen
poozen van drie uren . 

Voorbeelden. 
IJs. 

T'TT IJs. Groote berg gezien op 4605 N. , 
4410 W. , te 0800 Middelbaren tijd Greenwich. 
15 Mei. 

Wrak. 
TTT Wrak. Waargenomen wrak bijna on

der water op 4006 N., 1243 W., te 1630 Mid
delbaren tijd Greenwich. 21 April. ·.· 

Gevaar voo1· de scheepvaart. 
TTT Scheepvaart. Alpha lichtschip niet in 
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stat ion. 1800 .:'l'[ iddelbaren t ijd Greenwich. 3 1 
Januari. 

Trovisch.e stor1n. 
TTT Storm. Ondervinden tropischen storm. 

Barometer verbeterd 994 millibaren, snel da
lende. \Vind NW. , kracht 9, zware buien. 
Deining 0. Koers O ·o., 5 mij l. 2204 N ., 
11354. 0 . 0030 M iddelbaren tij d Greenw ich. 
18 Augustus. 

TTT Storm. V oorteekenen wijzen op nade-
1·i ng orkaan. Barometer verbeterd 29,64 E ng. 
duimen da lende. Wind NO., kracht 8. Mid
delmatige deining van het NO. Voortdurende 
l'egenbuien. K oers 35°, 9 m ijl. 2200 N., 7236 
W. 1 300 Iidde lbaren tijd Greenwich. 1'4 ep
tember. 

TT1' Storm. Omstandigheden wijzen op vor
ming van hevigen cycloon. Wind Z. ten W. , 
kracht 5. Barometer onverbeterd 753 milli 
meter, dr ie laatste uren 5 millimet.er gedaald. 
Koers N. 60 W., 8 mijl. 1620 ., 9302 0 . 
0200 M iddelbaren tijd Greenwich. 14 Septem
ber. 

TTT Storm. Typhoon in Zuid-Oosten. Wind 
aanwakkerend van het Noorden, en barome
ter snel da lende. P laats 1812 ., 12605 0. 
0300 M iddelbaren t ijd Greenwich. 12 Juni. 

C.ERTIFICA'f E ' . 

VOORSCHRIFT XL VU. 

l\Iodel nm het velllgheld scertlflcaat voor 
1iassaglersschel)e11 . 

VEILIGHEIDSCE RTH'ICAAT. 

( 0//ic iccl Z eyel). 
eene 

( Land). 

Voor ----- i11ternaiio11ale 1ei 
eene korte 

U itgere ikt volgens de bepalingen van het 
l TER A'l'IONAAL VERDRAG VOOR DE 
BEVElLlGING VAN MEr SCHENLEVENS 

OP ZEE 1929. 

Haven, Bruto Inter
~a.am van / nationaal 
het schip. naamsein. 

1 

waar het inhoud 
schip thuis (register

hoort_._.._to_ n_n_e_n~)_. 

- -----'------ _I 

De (Naam) Regeer ing verklaart 
------ -
] k, ondergetee k. (Naam) verklaa r 
l. Dat bovenvermeld schip overeenkomstig de 

be pal in gen van het hierboven genoemd I n
ternationaal Verdrag behoorl ij k is onder
zocht. 

ll. Dat het onderzoek heeft aangetoond, dat 
het schip voldoet aan de krachtens het 1 

3. de volgende indeel iugslastlij ncn . 

Vastgestelde I Toe te passen, wanneer 
Indeelingslastlijnen de ~ass':f.iersruimteu de 

zooals zij op het Uit- 1 vo gen e. beurtelings 
scheepsboord wate- voor passagiers of 

midscheeps tfog. goederen gebruikt 
zijn gem, ·rl:t. 1 wordende, afdeeliPgen 

omvat. 
- - -

C. l 
C.2 
C.3 

4. de booten, reddingvlotten en ornrige 
reddingmiddelen plaats bieden voor 
e n totaal aantal (bemann ing en pas
sagiers) van personen en niet 
meer dan deze, te weten: 

booten, pi aats biedend voor pers. 
reddingvlotten, plaats bie-

dend voor . 
drijvende toestellen geschikt 

om te dragen . 
reddingboeien; 
zwemvesten; 
gedi pi orneerde sloepgasten. 

5. de rad io-telegraaf inricht ingen: 

1 Voorg-;,-
schreven 

volgens de F . 1"k 
' artikelen t:!..~~t;t ____ , 

van het 

Lnisteruren. __ i ven1,., ' 

Is een goedgekeurd anto- 1 
alarm-toestel aanwezig ? 

Is _, .iwnd~lijkè m,od- 1 
(reserve-)installatie aan -
wezig? ___ _ 

Vereischt minimum aantal 
radio- telegrafisten. 

Aanvullend aantal radio- 1 
telegrafi ·ten of lnisteraars. 

I s een richt~gszoeker aan- 1 
wezig? 

III. Dat in alle andere opzichten het schip aan 
de voorschriften van het Ve rdrag voldoet, 
voorzoover deze bepal ingen op dit schip 
van toepa sing zij n. 

Dit certificaat is uitgereikt namens de 

Het blij ft ge ldig tot 
R egeeri ng. 

Uitgere ikt t den 
H ier volgt het zegel of d,e onderteehniny 

van de auto.-iteit, dtie belast is 1net de uitrei
king van het ce,·tijicaat. 

Verdrag opgelegde verplichtingen, voor (Zegel) 
1,00, e,:, I b treft: i ndien !tet docunient wori/;t geteekend, nwet 

1. de romp, hoofd- en hulpketels en I h.et volgende word.en toegevoegd: 
werktu igen; De ondergeteekende verklaart, dat hij door 

2. de imichting van en de bijzonderheden genoemde Regeering behoorl ijk is gemachtigd 
met betrekking tot de wat.erdichte in- / dit certificaat uit te reiken. 
deel ing; , (H andteekeni11g). 
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Model van het radlo- velllgheldscertlflcaat. 

RADIO-VEILJG HEID SCE RTI .FICAAT. 

( Officieel Zegel) . (Land). 

Uitgereikt vol gens de bepalingen van het 
INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE 
BEVEILIGING VAN MENSCHENLEVENS 

OP ZEE, 1929. 

------==-=====;:::==---= 
Naam 
van het 
schip. 

Inter
nationeal 
naamsein. 

Haven, Bruto 
waar het inhoud 

schip (register-
thuishoort. tonnen) . 

1 ,--- -

1 _ __J__ 
De (Naam) R egee ri11g verk laart 

Ik, ondergeteek. (Naam) verklaar 

Dat bovenvermeld schip, voo"zoover de R a
dio-Telegraf ie betreft, voldoet aan de voor
schriften va n het hierboven genoemd Inter
nationaal Verdrag: 

--------
Luisteruren. 

1 s~h~!~!~ 1 

!volgens de . .. 
artikelen Fe1tehJke 
____ · toestand 

van het 1 
Verdrag 

-+---1 Is een goedgekeurd auto-
alarmtoestel aanwezig ? 

'i'Is=--:ee=n-=-e-=a•f-zo::-n- d'e-r'-l~ij'k_e_n_o_o_d,..--.L 1 

1 
(reserve-) installatie aan-
wezig~ ? ___ _ 

Yereischt minimum aa;:;-~ al 1 · 
radio-telegrafisten. 

:l\.anvullend aantal r~dio- 1±-
telegrafisten of luisteraars. 

Is een. richtingzoeker aan- 1 
wez1g? 

-- - --
Dit certificaa t is uitgereikt namens de 

Het bl ij ft geldig tot 
Regeer ing. 

Uitgereikt te den 

H ier volgt het ze gel of d e o,ulerteekeaing 
van de autoriteit , die belast is rnet de u-it,·ei. 
king van het certificaat. 

(Z egel ) 

I ndie1> het do cu,nent wordt geteekend, rnoet 
het volgende ,corden toegevoegd: 

De ondergeteekende verklaa rt, dat hij door 
genoemde Regeering behoorl ij k is gemachtigd 
dit certif icaat uit te reiken. 

( H ani.lteckening ). 

Model Yan het certificaat van vrljstelllng. 

CE R'rll' ICAAT VAN VRIJ STELU NG. 

( 0/f-icieel Z egel). ( L and). 

Uitgere ikt volgens de bepalingen van het 
INTER ATIONAAL VERDRAG VOOR DE 
BEVEILIGING VAN ME SCHE1 LEVENS 

OP ZEE, 1929. 

==-===----====--- -=== -_-__ -_-_ 
aam 

van het 
schip. 

Inter
nationaal 
naamsein. 

Haven, 
waar het 

schip thuis 
hoort. 

----!--

Bruto 
inhoud 

(register
tonnei::l_ 

De (Naam) Hegeering verklaart 

Ik, ondergetee k. (Naam) verklaar 

Dat bovenvermel d schip op grond van Arti
kel van het h ie1·bovengenoemd Interna
tionaal Verdrag is vrijgesteld van de eischen 
vervat in * 

voor de reizen 
naar 
t H ier i11vull on de voor- 'i' 

waarden, indien deze 
zijn gestel cl, waar
onder de vrij stelling 
is verl eend . 

van het Verdra g 

Dit ce,tificaat i uitgere ikt namens de 
R egeering. 

H et blijft geldig tot 
U itgereikt te den 

H ie,· 'volgt het ze gel of de ond e,·teekcning 
van d e autoritedt, die belast is ,net de uitrei. 
king i·an het ccrti ficaat. 

( Z egel ) 

l nclien, het document wonlt geteekend, moet 
het ·volgend e worden toege voegd: 

De ondergeteekende verkl aart, dat hij door 
genoemde R egeering behoorlijk is gemachtigd 
dit certificaat uit te reiken. 

(Handt ee kening) . 

Bljla g· e II. 

INTE RNA TIONALE BEPALINGEN 'l 'ER 
VOORli:OMI G VAN AANVARINGEN 

or ZEE. ** 

I nleiding. 
De volgende voorschriften gelden voor alle 

vaartuigen in zee en in alle wateren, die daar
mee in verbinding staan en bevaarbaar zijn 
voor zeeschepen. 

* Hier invullen de verwijzing naar de Arti
kelen en de Voorschriften, o·nder aanduiding 
van de bedoelde leden. 

** De doorhalingen in deze bij lage, voorko
mende in het Staatsblad, zijn weggelaten. 
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Bij de toepassing wordt: 
ieder stoomvaartuig, het\vel k onder zei l en 

niet onder stoom is, beschouwd als zeilvaar
tuig ; en elk vaartuig onder stoom, ook al is 
het tegelijk onder zei l, als stoomvaartuig; 

onder "stoomvaartuig" verstaan, elk vaar
t uig, voortbewogen door machines; 

,net de uitdrukking "onder stoom," bedoeld 
elke werktuiglijke kracht, waa,·door het schip 
wonlt voortbewogen ; 

een vaartuig a ls " varende" beschouwd , wan. 
neer het niet ten anker is, noch vastgemaakt 
is aan den wal, noch aan den grond zit ; 

de lengte van een vaartuig beschouwd te 
zijn die, welke is aangegev e n in de n nationa-
1 en meetbrief. 

V oonchriften omtrent het voerrn van 
lichten, enz . 

De uitdrukking "zichtbaar" , in deze voor
schriften ten opzichte van I ichten gebezigd, 
beteekent zichtbaar bij donkeren nacht en 
helderen damplo:ing. 

Art. 1. De voorschriften betreffende de 
lichten moeten bij elke weersgesteldheid, van 
zonsondergang tot zonsopkomst worden opge
volgd ; gedurende dien tijd mogen geen an
dere lichten, welke aangez ien kunnen worden 
voor de voorgeschrevene, of de zichtbaarheiit 
daarvan verzwakken, getoond worden. 

Art. 2. Een stoomvaartuig moet, wanneer 
het varende is, voeren: 

a. Aan of vóór den fokkemast, of bij ge
breke van een fokkemast. vóór op het vaar
t uig, een helder wit licht, dat zooclanig is 
ingericht. dat het een onafgebroken licht doet 
schijnen over een boog van den horizon van 
20 kompasstreken en zooclanig is geplaatst, 
dat het licht we1·pt over 10 kompasstreken ter 
" ·eerszijden van het vaartuig, te weten van 
recht vooru it tot 2 streken achterlijker dan 
dwars aan elke zijde. Dit licht moet op een 
afstand van ten minste 5 zeemijl en zichbaar 
zijn. 

b. Vóó,· of achter het witt e l icht, genoemd 
sub a, een tweede wit licht van dezelfde in
richting en lichtsterkte als het eerste. 

Vacll'tuigen ,net een lengte kleiner dan 45, 15 
1netC1' zijn niet verplicht dit tweede witte licht 
t e voere,~, ,naa,· zij rnogen zulks wel doen. 

e. Deze twee ,citte lichten moeten zoodanig 
in Un e r-ichti11 g ,net de kiel geplaatst worden, 
dat het eene ten minste 4,51 m eter hooger is 
dan het ande,·e en zoodanig ten 071zichte van 
elka.nder, dat het lagere licht vóór het hoo
gerc en hooge,· dan de in a1·ti kel Q d en e 
yenoe111de lichten is geplaatst. De verticale 
afstancl tusschen de twee witte lichten 1noet 
kleiner zi.jn dan de h01·izontal e. H et lacigste 
deze" t,cec witte lichten of, i1ulien er slechts éé11 
gevoacl wordt, itat eene licht, moet geplaatst 
word,n op eene hoogte boven den romp van 
t en 1ninste 6,10 m eter en indien de breedte 
van !, et vaa1·t,tig m ee,· dan 6,10 11iete1· is, op 
eene hoogte boven den romp van ten ,ninste 
die b1·eedte, m et dien verstande echte,·, <lat het 
l icht niet hooger dan 12,19 m eter boven den 
1·0111p gevoe,·d behoeft te wo,·den. 

d. Aan stuurboordszijcle een groen I icht, 
zoodanig ingericht, dat het een onafgebroken 
licht doet schijnen over een boog van den 

horizon van 10 kompasstreken, en zooclanig 
geplaatst, dat het licht werpt van recht voor
uit tot twee streken achterlijker clan dwars 
aan die zijde. Het licht moet op een afstand 
van ten minste 2 zeemijl en zichtbaar zijn. 

e. Aan bakboordszijde een rood licht, zoo
danig ingericht, dat het een onafgebroken 
licht doet schijnen ove1· een boog van den 
horizon van 10 kompas treken, en zoodanig 
geplaatst, dat het licht werpt van recht voor
uit tot twee streken achterlijker clan dwars 
aan die zijde. Het licht moet op een afstand 
van ten minste 2 zeemijlen zichtbaar zijn. 

f. De genoemde groene en roode zijdelich
ten moeten aan de binnenzijde voorzien zijn 
van schermen, welke tot op een afstand van 
ten minste 0,91 meter van het voorvlak van 
de lantaa rn naar voren doorloopen en zoo ge
steld zijn, dat zij beletten, dat het bakboords
of roode licht aan stuurboorclszijde en het 
stuurboord - of groene I icht aan bakboords
zijde gezien wordt. 

Op oorlogsvaartuigen van bijzondere con
stnictie, aan boord waarvan het niet mog-elijk 
is ten volle de voo1'Schrift en van dit artikel 
op te volgen, moet, wat bet,·eft de plaatsing 
de,· lichten of den afstand, waarop zij moeten 
kunnen worden gezien, zoo goed de omstan
digheden di t mogelijk maken, aan deze voo1·
schri/ten worden voldaan. 

Art. 3. Een stoomvaartuig, een ander vaar
tu ig sleepende, moet behalve zijn zijdelichten 
twee heldere witte lichten loodrecht boven el
kander voeren, met ten minste 1,83 meter 
tusschenru imte, en indien het meer dan één 
vaartuig sleept en de lengte van den sleep. 
gerekend van het hek van het vaartuig da t 
sleept, tot het hek van het achterste gesleepte 
vaartuig, meer clan 183 meter bedraagt, moet 
het een derde helder wit licht voeren, 1 ,83 
meter boven of beneden de reeds genoemde 
lichten. Elk dezer lichten moet van gelijke 
inricht ing en sterkte zijn en één daarvari ge
plaatst zijn als het witte licht, genoemd in 
artikel 2 a, en het laagste licht ,noet gevoerd 
worden op eene hoogte van ten minste 4,57 
meter boven den romp. 

Ten behoeve van het sturen mag het slee
pende vaa1·tuig en niogen de gesleept worden
de vaartuigen, m et uitzondering van het laat
ste vaartuig, in plaats van het licht, voorge
-~chrevcn in arti kel 10, een klein wit licht 
voeren achter den schoorsteen of den achter
sten mast. doch dit licht mag niet voorlijker 
dan dwars zichtbaar zijn. 

Art. 4. a. E en vaartu ig, waarmede niet 
gemanoeuvreerd kan worden, moet daar, waar 
zulks het best gezien kan worden, en wanneer 
het een stoomvaartu ig is, in plaats var\ de 
lichten voorgeschreven in artikel 2 a en b, 
twee roocle lichten voeren loodrecht boven el
kander, met ten minste 1,83 meter tusschen
n1imte, zoo<lanig geplaatst, dat het laagste 
licht zich temninste 4,51 meter boven clen 
,·omp bevindt, en die van zooclanige inrich 
ting en sterkte zijn, dat zij over den geheelen 
horizon zichtbaar zijn op een afstand van ten 
minste 2 zeemijl en. Bij dag moet zoodanig 
vaartuig, daar waar zulks het best gezien kan 
worden, twee zwarte ballen of f iguren voeren, 
elk 0,61 meter in de middellijn, loodrecht 
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boven elkander met een tusschenruimte van 
ten minste 1,83 meter. 

b. Een vaartuig, bezig met het leggen of 
lichten van eene onderzeesche kabel, moet, in 
plaats van de lichten, voorgeschreven in ar
tikel 2 a en b, drie lichten voeren, loodrecht 
boven elkander met eene onderlinge tusschen
ruimte van tenminste 1,83 meter en zoodanig 
r1eplaatst, dat het laagste licht zich ten min
ste 4,.57 meter boven den romp bevindt. H et 
hoogste en laagste van deze lichten moet rood 
en het middelste wit zijn; zij moeten zoodanig 
zijn, dat zij over den geheelen horizon zicht
baar zijn op een afstand van ten minste 2 
zeemijl en. 

Bij dag moet zoodanig vaartuig, daar waar 
zij het best gezien kunnen worden, drie fi gu
ren van ten minste 0,61 meter middellijn, 
loodrecht boven elkander en met eene onder
linge tusschenruimte van ten minste 1 ,83 me
ter, voeren. De bovenste en onderste dezer fi
guren moeten bolvormig en rood van kleur, 
de middelste ruitvonnig en wit van kleur 
zijn. 

c. De vaartuigen, waarover in dit a rtikel 
gehandeld wordt, mogen, wanneer zij geen 
vaart loopen, de zijdelichten niet voeren, maar 
moeten die lichten voeren wanneer zij vaart 
loopen. 

d, De lichten en figuren bij dit artikel 
voorgeschreven, zijn voor andere vaartuigen 
het teeken, dat het vaartuig dat ze voert, 
niet kan manoeuvreer-en en dus niet uit den 
weg kan gaan. 

Deze signalen zijn niet die, welke gedaan 
moeten worden, wanneer vaartuigen in nood 
verkeeren en hulp noodig hebben. Laatstbe
doelde zijn vermeld in art. 31. 

Art. 5. Een zeilvaartuig dat varende is, en 
elk vaartuig hetwelk gesleept wordt, moet 
dezelfde lichten voeren, welke in art. 2 voor 
een stoomvaartuig, dat varende is, zijn voor
geschreven, met uitzondering van de in dat 
artikel genoemde witte lichten, welke het 
nimmer mag voeren. 

Art. 6. w ·anneer, zooals dit bij slecht weder 
op kleine vaartuigen, die varende zijn, kan 
voorkomen, de groene en roode zijdelichten 
niet vastgezet kunnen worden, moeten deze 
lichten aangestoken en klaar tot gebruik bij 
de hand worden gehouden en, indien een an
der vaartuig nadert, of indien het zelf in de 
nabijheid va n een ander vaartuig komt, aan 
hurine respectieve zijden, tijdig genoeg om 
aanvaring te voorkomen, getoond worden op 
zoodanige wijze, dat zij het best zichtbaar 
zijn; het g roene licht mag niet aan bakboord, 
het roode niet aan stuurboord, en beide lich
ten mogen aan hunne respectieve zijden zoo
veel doenlijk niet meer dan twee streken ach
terlijker dan dwars, zichtbaar zijn. 

Om het gebru ik dezer draagbare lichten 
zoo zeker mogelijk te maken, moet elke lan
taarn uitwendig geverfd zijn met de kleur 
van het licht, dat zij doet schijnen en boven
dien voorzi en zijn van een doelmatig scherm. 

Art. 7. Van stoomvaartuigen van minder 
dan 40 en van vaartuigen, voortbewogen door 
middel van riemen of zeilen, van minder dan 
20 ton bruto-inhoud, en roeibooten, wordt, 
wanneer zij varende zijn, niet vereischt, dat zij 

de lichten voe1·en in art. 2 vermeld; zij moe
ten echter, wanneer zij die lichten niet voeren, 
voorz ien zijn van de volgende lichten: 

1. Stoomvaartuigen van minder dan 40 ton 
moeten voeren: 

a. Vóór op het vaartu ig, aan of voor den 
schoorsteen, waar dit het best gezien kan 
worden en op een hoogte boven het potdeksel 
van ten minste 2,75 meter, een helder wit 
licht, ingericht en geplaatst op de wijze als 
voorgeschreven in art. 2 a en van zoodanige 
sterkte, dat het zichtbaar is op een afstand 
van ten minste S zeemijlen . 

b. Groene en roode zijdelichten, ingerich t 
en geplaatst als voorgeschreven in art. 2 d en 
e en van zoodanige sterkte, dat zij zichtbaar 
zijn op een afstand van tenminste 1 zeemijl. 
of een samengestelde lantaarn, toonende aan 
de daarvoor aangewezen zijden van het vaar
tu ig groen en rood licht, van recht vooruit 
tot 2 streken achterlijker dan dwars. Deze 
lantaarn moet tenminste 0,91 meter beneden 
het witte licht gevoerd worden. 

2. Stoomschepen, zooals die aan boord van 
z'eeschepen gevoerd worden, mogen het witte 
licht op minder dan 2,74 meter boven het 
potdeksel voeren, doch in elk geval boven de 
onder 1 b bedoelde zijilelichten of samenge
stelde lantaarn. 

3. Vaartuigen, welke worden voortbewogen 
door middel van riemen of zeilen, van min
der dan 20 ton bruto inhoud, moeten, wan
neer zij de zijdel ichtcn niet voeren, waa,· deze 
het best gezien kan ,worden, een lantaarn 
voe·ren, toonende een groen l icht aan de eene 
en een rood licht aan de andere zijde, van 
zoodanige sterkte, dat zij zichtbaar zijn op 
een afstand van ten rninste 1 zeemijl, en zoo
danig geplaat.~t , dat noch het groene licht aan 
bakboordszijde, noch het roode aan stuur
boordszijde, gezien kon worden. Indien het 
echte,· niet nwgel-ijl,; is cleze lantaarn •vast te 
zetten, ,noet zij aangestoken gereed worden 
gehouden en tijdig genoeg worden getoond, 
om aanvaring te voorkomen. 

4. Kl eine roeibooten , hetzij daarmee ge
roeid of gezeild wordt, kunnen volstaan met 
het gereed houden vnn een aangestoken wit 
licht gevende lantaarn, welke nu en dan, 
doch tijdig genoeg, om aanvaring te voor
komen, getoond moet worden. De in dit ar
t ikel bedoelde vaartuigen behoeven de in art. 
4 a en in art. 11, laatste zinsnede, voorge
schreven lichten niet te voeren. 

Art. 8. Zei/loodsvaartuigen op hun kruis
station zijnde en niet ten anker l iggende, 
voeren, zoolang er loodsd ienst verricht kan 
worden, in plaats van de lichten, voor andere 
schepen voorgeschreven, aan den top van de 
mast een helder wit licht, dat rondom op een. 
afstand vnn ten rninste 3 zeemijlen zichtbaar 
is; bovendien moeten zij bij korte tusschen
poozen van niet langer dan 10 minuten een 
stakellicht (flare-op light) of meer zoodanige 
lichten toonen. 

Wanneer zij op korten afstand andere vaar
tuigen naderen of door andere vaartuigen ge
naderd worden, moeten zij de aangestoken en 
tot gebruik gereed zijnde zijdelichten bij korte 
tusschenpoozen toonen, om de 1·ichting aan te 
geven, waarin zij sturen, het groene licht 
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mag evenwel niet aan bakboordszijde en het 
roode I icht niet aan stuurboordszijde zicht
baar zijn . 

Zeilloodsvaartuigen, die langszij van een 
vaartu ig moeten gaan om een Joods af te 
geven, mogen het witte licht toonen, in plaats 
van het aan den top van den mast te voeren 
en mogen in plaats van de bovengenoemde 
zijdelichten een lantaarn tot gebruik gereed 
houden met een groen glas aan de eene en 
een rood g las aan de andere zijde, om die te 
gebruiken a ls voor de zijdelichten boven be
paald. 

Stoomloodsvaartuigen op hun kruisstation 
z ij nde e n niet ten anker liggende, moeten, 
zoolang er loodsdienst verricht kan worden, 
behalve de lichten en stakellichten a ls voor 
zeitloodsvaartuigen zijn voorgeschreven, op 
een afstand van 2,40 meter onder het in het 
eerste I id va.n dit artikel genoemde witte I icht 
een rood licl,t voeren, dat rondom en ten 
minste op 8 zeemijlen zichtbaar moet zijn; zij 
voeren bovendien de voor varende schepen 
YOOrgeschreven zijdelichten. 

Alle loodsvaartuigen, loodsilienst k-unnend!e 
1:er,•icht en en op hunne kruisstations ten anker 
liggende, voe,·en de l ichten en toonen de sta
kellichten, als boven is voorgeschreven, met 
uitzondering van de zijdelichten, welke niet 
gevoerd of getoond mog<cn word.en . 

Wanneer zij geen loodsilJi,enst ver,·ichten op 
lwnne kruisstations, ,noeten zij dezelfde lich

' tcn voe,·en als and.e,·e vaartuigen van hunne 
soort en tonnenm.aat. 

Art. 9. * t § Visschersvaartuigen en -booten, 
welke varende zijn, moeten buiten de geval
len, waarin zij ingevolge dit artikel de hier
onder vermelde bijzondere lichten moeten 
voeren of toonen, de gewone lichten voeren 
of toonen, welke voor vaartuigen van hunne 
tonnenmaat, welke varende zijn, zijn voorge
schreven. 

a. Open booten, waaronder zijn te verstaan 
booten, welke niet doo,· een doorloopend dek 
tegen het binnendringen van zeewater zijn be
schermd, moeten, wanneer zij bezig zij n met 
de uitoefe•ning van visscherij en daarbij hun 
v ischtuig niet over meer dan 45, 72 mete1· in 
horizontale richting, gerekend van het vaar
tuig, in zee hebben uitstaan, een helder wit 
licht voeren, dat rondom zichtbaar is. 

Open booten, welke des nachts visschencle 
zijn en daarbij hun vischtuig over meer dan 
45,72 meter in horizontale richting, gerekend 
van het vaartuig, in zee hebben uitstaa n, 
moeten een helder wit licht voeren, dat rond
om zichtbaar is, en behalve dit, wanneer zij 

* Dit a rtikel geldt niet voor Ch ineesche of 
Siameesche vaartuigen. 

t Tot de " Middellandsche Zee" waarover 
iu lid b en c van dit artikel gesproken wordt, 
moeten ook gerekend worden de Zwarte Zee 
en de andere binnenzeeën, die er mee in 
ve rbinding staan. 

§ N ederlandsche vaartuigen en booten, wel
ke bezig zijn met de uitoefening van de kol
visscherij , moeten dezelfde lichten voeren als 
voor vaartuigen, welke bezig zijn met de uit
oefening van de drijfnetvisscherij , zijn voor
geschreven. 

andere vaartuigen uaderen of andere ,·aartui
gen in hunne nabijheid komen, een tweede 
helder wi t licht toonen, ten minste 0,91 meter 
beneden het eerste I icht en op een horizon
talen afstand van ten minste 1,50 meter van 
dit licht verwijderd in de richting rnn het 
uitstaande vischtuig. D eze lichten 11weten op 
een afstand van ten ,ninste 2 zeemijlen zicht
baa,· zijn. 

b. Va artu igen en booten, met uitzondering 
vau open booten als bedoeld onder a, bezig 
met de uitoefening van de drijfnetvisscherij, 
moeten, wolang de netten in hun geheel of 
gedeeltelijk te water zijn, twee helder witte 
l ichten voeren ter plaa.ts~,1.._ waaL· deze het best 
gezien kunnen worden. 1./eze I ichten moeten 
zoodanig zijn geplaatst, dat de verticale a {
stand tusschen beide niet minder dan 1.80 me
ter en niet meer dan 4.50 meter bedraagt, ter
wijl de horizontale afstand tusschen beide, ge
meten in de richting van de kiel, niet minder 
clan 1.50 meter en niet meer cl an 3 meter mag 
bedragen. 

Het laagste nin deze lichten moet zijn ge
plaatst iu de r icht ing van het uitstaande visch
tuig en beide lichten moeten zoodanig inge
richt zijn, <lat zij over den geheelen horizon 
zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 
3 zeemijlen. 

In de Middellandsche Zee en in de zeeën, 
welke de kusten va11 Japan en Korea * be
grenzen, zijn zèilvisschersvaartuigen van min
der dan 20 ton bruto inhoud niet verplicht het 
laagste van deze twee lichten te voeren. met 
dien verstande echter, dat zij , wanneer zij dat 
licht niet voeren, op de voor dat I icht hier
boven aangewezen plaats (in de richting van 
het net of vischtuig) een helder wit licht moe
ten toonen, dat op een afstand van ten minste 
één zeemijl zichtbaar is, zoo dikwijls zij an
dere vaartuigen naderen of andere vaartuigen 
in hunne nabijheid komen. 

c. Vaartuigen en booten, met uitzondering 
van open booten, als bedoeld onder a bezig 
met de uitoefening van de beugvi scherij, moe
ten, terwijl zij de beug hebben uitstaan en 
daaraan op speellijn verbonden zijn, of h aar 
inhalen, en niet voor anker li ggen of met hun 
vischtuig vast! iggen op de wijze, als bedoeld 
ondei· h, dezelfde I ichten voeren als voor vaar
tuigen , welke bezig zijn met de uitoefeniug 
van de drijfnetvisscherij , zijn voorgeschreven. 
VI anneer zij de beug schieten of met achtei· 
zich sleeponde makreellijnen visschende zijn, 
moeten zij - overeenkomstig huu voortstu

' wingsvermogen - de lichten voeren, welke 
voor stoomvaartuigen en zeilvaartuigen, welke 
varende zijn, zijn voorgeschreven. 

In de Middellandsche Zee en in de zeeën, 
welke de kusten van Japan en Korea * be
grenzen, zijn zeil vis chersvaartuigen van min
der dan 20 ton bruto inhoud niet verplicht het 
laagste van deze twee lichten te voeren, met 
di en verstande echter, dat zij, wannee,· zij dat 
licht niet voeren, op de voor dat licht hier
boven aangewezen plaats (in de richting ,·an 
de beug) een helder wi t licht moeten toonen, 

* Ook voo,· zoove,· Russische schepen betreft 
in de zeeën (met uitzonde1·îng van de Oostzee ), 
welke de kusten van Rusland begrenzen . 
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dat op een afstand van ten minste één zeemij l 
z ichtbaar is, zoo dikwijl s zij andere vaartuigen 
naderen of andere vaartuigen in hunne nabij 
heid komen . 

d. Vaartuigen, welke bezig zij n to visschen 
met de korre of het schrobnet, waamnder 
wordt verstaan het sloepen van een vischtuig 
over den bodem der zee, moeten voeren: 

1. wanneer het stoomvaartuigen zijn, op 
clez-elfde plaats a ls hierboven in art. 2 onder 
n voor het daar bedoelde witte licht is voor
geschreven, eene driekleurige lanta arn, welke 
zoodanig moet zijn samengesteld en bevestigd, 
dat zij onafgebroken doet schijnen: een helder 
wit licht over een boog van den ho1·izon van 
recht vooruit tot 2 streken aan elke zijde; een 
groen licht aan stuurboordzijde over een boog 
van den horizon van 2 streken van voren tot 
2 streken achterlijker dan dwars ; een rood 
licht aan bakboordzijde over een boog van den 
horiwn van 2 streken van voren tot 2 streken 
achterl ijker dan dwars, en voorts ten minste 
1.80 meter en ten hoogste tot 3.60 m eter be
neden de driekleurige lantaarn een wit li ch t 
in eene l a ntaarn , welke zoodanig moet zijn 
ingericht, dat zij een helder, gelijkmatig en 
onafgebroken licht over den geheelen horiwn 
doet schijnen; 

2. wanneer het zeilvaartuigen zij n, eene 
l antaarn welke wodanig· moet zijn inger ich t, 
dat zij onafgebroken een helder wit licht over 
den geheelen horizon doet schijnen. Bovendien 
moeten zij, zoo dikwijl s zij andere vaartuigen 
naderen of. andere vaartuigen in hunne nabij 
heid komen, op eene plaats, waar dit het best 
kan worden gezien een stakell icht (fl are-up 
light) of een fakkel toonen, en wel tijdig ge
noeg om aanvaring te voorkomen. 

Alle onder d l en 2 bedoelde lich ten moeten 
op een afstand van ten minste 2 zeemijlen 
z ichtbaar zijn. 

e. Vaartuigen, welke met de oesterkor of 
soortgelijke netten visschen, moeten dezelfde 
lichten voeren en toonen als de schrobnet-vis
schersvaartuigen. 

/. Visschersvaartuigen en -booten mogen 
steeds behalve de lichten, welke zij verplicht 
zijn te voeren en te toonen, ingevolge de voor
chriften van dit artikel , een stakellicht (flare

up light) bezigen en mogen eveneens arbeids
lichten gebruiken. 

g. Elk visschersvaartuig en elke visschers
boot van minder dan 45.72 meter l engte moet, 
ten anker zijnde, een helder wit li cht voeren, 
dat over -den geheelen horizon op een afstand 
van ten minste één zeemijl 2 zeernijlen zicht
baar is. 

Elk visschersvaa1-tuig van 45.72 meter lengte 
en daarboven moet, ten anker zijnde, een hel
der wit licht voeren, dat over den geheelen 
horizon op een afstand van ten minste één 
zeemijl 2 zeernijlen zichtbaar is en bovendien 
een tweede licht, a ls voorgeschreven voor vaar
tuigen van zoodanige lengte in artikel ll. 

Wanneer een wodanig visschersvaartuig, on
verschi llig van welke lengte, vast ligt aan een 
net of ander vischtuig, moet het bij de nade
ring van andere vaartuigen nog een helder 
wit licht toonen, ten minste 0.90 meter onder 
het voorste anker! icht en op een hor izontalen 
afstand van di t licht van ten minste 1 .50 

meter gemeten in de r ichting va n het net of 
de reep. 

h . Indien een vaartuig of boot tijdens het 
visschen stil ligt ten gevolge van het vastraken 
van het vischtuig aan een rots of ander belet
sel, moet het vaartuig _overdag het hieronder 
k voorgeschreven dagsem neerhalen; geduren
de den tijd, bij artikel 1 omschreven, het l icht 
of de I ichten voeren of toon en voorgeschreven 
voor een ten anker zijnd vaartuig, e n gedu
rnncle mist , dik weer, sneeuwval of zware re
genbuien, het geluidsignaal doen hooren, dat 
bij art. 15 , laatste lid, is voorgeschreven voor 
een ten anker zij nd vaartuig. 

i . Tijdens mist, dik weer, sneeuwval of 
zware regenbuien moeten drij fnetvisschers
vaartuigen, welke met hunne netten verbonden 
zijn en vaartuigen, welke bezig zij n te visschen 
met het schrobnet, de oesterkorre, elk ander 
sleepnet of m et lijnen, terwijl zij de lijnen te 
water hebben, voor zoover al deze vaartu igen 
20 ton of meer bruto inhoud hebben, met tus
schenpoozen van ten hoogste één minuut een 
geluidsein doen hooren, en wel , wanneer het 
stoomvaartuigen zijn, met de stoomfluit of de 
sirene en wanneer het zeilvaartuigen zijn, met 
den misthoorn. Elk zoodanig se in moet ge
volgd worden door het luiden van de klok . 
Visschersvaartuigen en -booten van minder 
clan 20 ton bruto inhoud zijn niet verplicht de 
bovenbedoelde seinen te doen hooren, doch 
wanneer zij di t niet doen, moeten zij eenig 
ander doeltreffend geluidssein doen hooren 
met tusschenpoozen van ten hoogste één mi
nuut. 

k. Al le vaartuigen of booten, bezig met de 
uitoefening van visscherij met netten, lijnen 
of het schrobnet, moeten, wanneer zij varende 
zij n, overdag, teneinde te toonen dat zij vis
schende zijn, een mand hij schen ter plaatse 
waar dit het best kan worden gezien. Wan
neer vaartuigen of booten ten anker zijn, ter
wij l hun vischtuig te water is, moeten zij bij 
de nadering van andere vaartuigen, hetzelfde 
se in toonen aan de zij de, waar die vaartuigen 
kunnen voorbij varen. 

De vaartuigen, welke ingevolge dit artikel 
verplicht zijn de bijzondere lichten te voeren 
of te toonen welke hiervoren zijn omschreven, 
zijn niet verplicht de gewone lichten te voeren , 
welke bij art. 4 a en het laatste lid van art. 11 
zij n voorgeschreven. 

Art. 10. Een vaa1·tuig, hetwelk varende is , 
rnoet "op of bo'Ven" het hek, een wit licht voe
ren, zoodanig ingericht, bevestigd en van 
schermen voorzien, dat het een onafgebroken 
licht werpt over een boog van den horizon 
van 12 kompasstreken, namelijk 6 streken van 
recht achteruit aan el ke zijde. H et l icht moet 

, op een afstand van ten minste 2 zeemijlen 
zichtbaar zij n_ en zooveel mogelijk op gelij ke 
hoogte als de zijdelichten gevoerd worden. 

I ndien het op kleine schepen, ten gevolge 
van slecht wede,· of eene andere geldige reden, 
niet rnogelijk is, dit licht te plaatsen, rnr>et een 
aangestoken lantaa,·n ge,·eed worden gehowien 
en bij naàering van een oploopend vaartuig, 
orn eene aanvaring te voorkomen, tijdig ge
noeg worden getoond. 

Voor vaartuig-en van een sleep, zie artikel 8 
laatste lid. 
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Art. ll . Een vaartuig len anker zij nde, 
moet, wanneer het minder dan 45.72 meter 
lang is, voor op het vaartuig, waar het het 
best gez ien kan worden, doch niet hooger dan 
6.10 meter boven den romp, een wit licht voe
ren in een lantaarn, zoodanig ingericht, dat zij 
een helder, gelij kmatig en onafgebroken licht 
verspreidt, rondom op een a fstand van ten
minste 1 zeemijl 2 zee,nijlen zichtbaar. 

Een vaartuig van 45. 72 meter lengte en 
daarboven, ten anker zijnde, moet zulk een 
1 icht voeren vóór op het vaartuig, op een 
hoogte van niet minder dan 6.10 en niet meer 
dan 12.19 meter boven den romp, en op of 
nabij h et hek een tweede licht, gel ijk aan het 
eerste op zoodanige hoogte, dat het ten minste 
4.57 meter lager is dan het voorste licht. 

Van zonsopkomst tot zonsondergang voe,·en 
all e vaa,·tuigen, welke in of nabij een vamr
water ten anke,· liggen, vóór op het vaartuig, 
waa,· hij het /; est gezien kan woni.en, een zwar
ten bal van 0.61 meter middellijn. 

E en vaartuig, het.vel k in of nabij een vaar
water aan den grond zit, moet d.(3s nachts het 
licht of de lichten, hierboven genoemd, voeren 
en bovendien de twee roode lichten, voorge
schreven in art. 4 a, en bij dag, waar zij het 
best gezien kunnen wo,·den, lood,·echt boven 
el kander, 3 zwarte ballen, elk van 0.61 1neter 
,niàdellijn. 

Art. 12. Indien het noodig is, om de aan
dacht te trekken, mag elk vaartuig, behalve 
de lichten, welke het volgens deze voorschrif
ten moet voeren, een stakellicht (flare-up 
l igh t) toonen, of eenig knalsein of ander cloel
tref fencl geluiclsein geven, hetwelk niet voor 
een voorgeschre·ven noodsein of mistsein kan 
worden gehouden. 

Art. 13. De inhoud dezer voorschriften 
bel et noch de handhaving van bijzondere be
palingen, door de Regeering van eenige natie 
gemaakt, met betrekking tot het voeren van 
vaste of seinlichten, buiten en behalve de hier
bij voorgeschreven, voor twee of meer oorlogs
vaartuigen of voor vaartuigen onder convooi, 
noch het toonen van door reeders aangenomen 
verkenningsseinen, mits deze van Regeerings
wege zij n goedgekeurd en bekend gemaakt. 

Art. 14. E en vaartuig onder zeil , hetwelk 
tevens onder stoo,n is, of doo,· ande1·e werk
tuiglijke kracht wordt voortbewogen, moet bij 
dag, vóór op het vaartuig, waar hij het best 
gezien kan wor den, een zwarte kegel, met een 
grondvlak van 6.1 decimeter middellijn, ,net 
de punt naar boven, voeren. 

Geluiclsein bij 1nist, enz . 

A rt. 15 . Alle seinen, in d it artikel voorge
schreven voor vaartu igen, die varende zijn, 
moeten worden gegeven: 

1. door stoomvaartuigen op de fluit of 
sirene ; 

2. door zei lvaartuigen en vaartuigen, die 
gesleept worden op den misthoorn. 

Onder " lange stoot" wordt in dit artikel 
verstaan een stoot van 4 tot 6 seconden duur. 

Een stoomvaartuig moet voorzien zijn: 
van een krachtig geluidgevende fluit of 

si rene, enz. werkende door stoom of door eenig 
middel hetwelk stoom vervangt, en zoodanig 
geplaatst, dat het geluid niet door eenig be-

letsel kan worden onderschept; van een deug
delijken misthoorn, waarvan het geluid op 
werktuiglijke wijze wordt voortgebracht; en 
van een goed geluidge,·ende klok. * Een zeil
vaartuig van 20 t-0n bruto inhoud en daarbo-

' ven, moet van een dergelij ken misthoorn en 
klok voorzien zijn. 

Ingeval van mist of nevelachtig weder. in
dien het sneeuwt of bij zware regenbuien , 
moeten, zoowel bij dag a ls des nachts, de in 
dit artikel voorgeschreven seinen worden ge
geven als vo lgt: 

a. Een stoomvaa1-tuig, hetwelk vaart loopt, 
moet, met tusschenpoozen van niet meer dan 
twee minuten~ een langen stoot geven. 

b. Een stoomvaartuig dat varende is, moet, 
wanneer het ge topt ligt en geen vaart loopt, 
met tusschenp-0ozen van niet meer dan twee 
minuten, twee lange stooten, met een tusschen
poos van ongeveer één seconde geven. 

c. Een ze il vaartuig, dat varende is, moet, 
met tusschenpoozen van niet meer dan één 
minuut, één stoot geven als het over bakboord 
bij den wind l igt, twee stooten achter elkander 
a ls het over stuurboord bij den wind ligt en 
d1·ie stooten achter elkander a ls het den wind 
achterl ijker dan dwars heeft. 

d. Een vaartuig ten anker zijnde, moet, met 
tusschenpoozen van niet meer dan één minuut, 
gedurende ongeveer vijf seconden snel de klok 
luiden. 

Op schepen lange,· rl,an 106.75 ,neter, moet 
de klok op het voorschip geluid worden, en 
bovendie1i 1noeten op het achterschip door rnidr 
mel van een gong of ande,· instrument geluid
seinen worden gegeven, ,,net tusschenpoozen 
van niet meer dan 1 minuut, zoodanig, dat dit 
geluid niet kan worden verward met dat van 
tle klok. 

e. Een vaartuig, dat een ander vaartuig 
sleept, een vaartuig bezig zij nde met het leg
gen of lichten van een onderzeeschen kabel en 
een vaartuig het.vel k varende is, en voor een 
naderend vaartuig niet uit den weg kan gaan, 
omdat e r niet, of niet volgens deze voorschrif
ten mede gemanoeuvreer d kan worden, moet 
in plaats van de in dit artikel onder a, b en c 
voorgeschreven seinen, met tusschenpoozen van 
niet meer dan 2 minuten, dr ie stooten achter 
elkander geven, namelij k een langen stoot, 
gevolgd door twee korte stooten. 

Een gesl•eept wordend vaartuig, of indien 
,neer dan een vaartuig gesleept wordt, het 
laatste vaartuig van den sl eep, 1noet m.et tus
schenpoozcn van niet mee,· dan 2 minuten, 4 
stooten achter elkande,· geven, namelijk een 
langen stoot, gevolgd door 3 ko,·te stooten, 
met dien verstande, dat dit sein niet gegeven 
behoeft te worden, indien het onmogelijk is, 
om het vaartuig bem,a,nd te houden. 

Z ooveel mogelijk moet het gesleept wordende 
vaartuig dit sein geven, onmiddellij k nadat 
IIJet sleepende vaartuig zijn sein heeft gegeven. 

f. Een vaartuig, dat in of nabij een vaar-

* In all e gevallen, waa rbij in deze voor
schriften het gebruik van een klok is voorge-
schreven, mag deze aan boord van Turksche 
vaartuigen vervangen worden door een trom, 
of een gong, waar deze aan boord van kleine 
zeevaartuigen gebruikt worden. 



719 17 NOVEMBER (S.539) 1932 

water aan den grond zit, moet het sein geven, 
voq ,·geschreven sub d, en bovendien 3 duidelijk 
van elkander te onderscheiden slagen op d,e 
klok, onmiddellijk vóór en onmiilàellijk na elk 
sein. 

Zeilvaartuigen en booten van minder dan 
20 ton bruto inhoud, behoeven de boven voor
geschreven seinen niet te geven, doch zijn, 
indien zij deze seinen niet geven, verplicht 
oen ig ander duidelijk geluidsein met tusschen
poozen van ten hoogste een minuut te geven. * 

Vaart de,· vaartuigen bij mist, enz. moet 
rnatig zijn. 

Art. 16. Elk vaartuig moet bij mist, bij 
nevelachtig weder, indien het sneeuwt of bij 
zware regenbuien, met zorgvuldige inachtne
ming van de bestaande omstandigheden en 
toestanden, slechts een matige vaart loopen. 

Een stoomvaartuig, dat vermeent voorlijker 
dan dwars het mistsein te hooren van een 
vaartu ig, waarvan de positie niet met zeker
heid bekend is, moet, voor zooveel de omstan
digheden dit toelaten, de machines stoppen en 
voor,cichtig manoeuvreeren tot het gevaar van 
aanvaring geweken is. 

B epalingen 01nt1·ent het uitwijken. 
Inl eiding. Gevaar voor aanvaring . 

Gevaar voor aanvaring kan, indien de om
standigheden het toelaten, bemerkt worden, 
door zorgvuldig de kompaspeiling van het 
naderende schip na te gaan . Verandert die 
peiling niet noemenswaard, dan moet aange
nomen worden, dat er gevaar voor aanvaring 
bestaat. 

Art. 17. W'anneer twee zeilvaartuigen elkan
der naderen, zoodat gevaar voor aanvaring 
bestaat, moet een van beide wijken, waarbij 
de volgende regelen in acht genomen moeten 
worden: 

a. een vaartuig, dat met ruimen wind ze ilt, 
moet wijken voor een vaartuig, dat bij den 
wind zeilt; 

b. een vaartuig, dat over stuurboord bij den 
wind ligt, moet wijken voor een vaartuig, dat 
over bakboord bij den wind ligt; 

c. wanneer beide met ruimen wind zeilen, 
doch over verschillende boegen liggen, moet 
het vaartuig dat over stuurboord li gt, wijken 
voor het vaartuig, dat over bakboord ligt ; 

d. wanneer beide ruim zeilen, over den
zelfden boeg li ggende, dan moet het loef
waartsche vaartu ig wijken voor het lijwaart
sche vaartui g; 

e. een vaartuig, dat vóór den wind ze il t, 
moet voor een ander vaartuig uit den weg 
gaan. 

* Nederland che stoomloodsvaartu igen op 
hun loodsstation loodsdienst kunnende ver~·ich
ten, moeten in geval van mist of nevelachtig 
weer, indien het sneeuwt of bij zware regen
buien, met tus chenpoozen van twee minuten 
doen hooren één langen stoot op de s irene 
gevolgd na één seconde door een langen stoot 
op de stoomfluit en wederom na één seconde 
door een langen stoot op de sirene. Niet op 
hun kruissta:tion vertoevende of, a ldaar zijnde, 
geen loodsdienst kunnende verrichten moeten 
zij <ie seinen doen als voor andere st~omsche
pen voorgeschreven. 

Art. 18. Indien twee stoomvaartuigen rncht 
of bijna recht tegen elkander insturen, zoodat 
gevaar voor aanvaring bestaat, moeten beide 
naar stuurboord uitwijken, zoodat zij elkander 
aan bakboordzijde voorbij varen. 

Dit artikel is alleen van toepassing in ge• 
va ll en, dat vaartuigen recht of bijna recht 
tegen elkander insturen en wel zoo, dat ge
vaar voor aanvaring bestaat, en is niet van 
toepass ing op tw ee vaartuigen, die, indien zij 
hunne koersen vervolgen, van zelf van elkan
der zouden vrijloopen. 

Het is dus alleen van toepassi ng, wanneer 
elk der twee vaartuigen recht of bijna recht 
tegen het andere instuurt, met andere woor
den, wanneer bij dag e lk der twee vaartuigen 
de masten van het andere vaartuig met zijn 
eigen masten in ééne lijn of nagenoeg in ééne 
lijn heeft, of wanneer des nachts elk der twee 
vaartuigen de twee zijdelichten van het andere 
ziet. 

Het is niet van toepassing, wanneer, bij dag 
een vaartuig een ander recht vooruit ziet 
w_".lks koers den zijnen kruist, noch wannee:C 
b1J nacht het roode licht van het eene vaar
tuig gekeerd is naar het roode licht van het 
andere, of het groene licht van het eene vaar
tuig gekeerd is naar het groene licht van het 
andere, noch wanneer bij nacht slech ts een der 
gekl eurde lichten recht vooruit gez ien wordt 
of de beide gekleurde lichten in eene andere 
richting dan recht vooruit gezien worden. 

Art. 19. Indien de koersen van twee vaar
tuigen onder stoom elkander zoodanig krui
sen, dat er gevaar voor aanvaring bestaat 
moet het vaa rtuig, dat het andere aan stuur'. 
boordzijde van zich heeft, daarvoor uit den 
weg gaan. 

Art. 20. Wanneer een stoomvaartuig en 
een zeilvaartuig zoodanige koersen volgen, dat 
er gevaar voor aanvaring bestaat, moet het 
stoomvaartuig voor het zeilvaartuig uit den 
weg gaan. 

Art. 21. W anneer volgens deze bepalingen 
een der beide vaartuigen uit den weg moet 
gaan, moet het andere zijn koers en zijn vaart 
behouden. 

Noot. Wanneer echter ten gevolge van dik 
weder of andere oorzaken het vaartuig, dat 
vaart moet houden, zich zoo dicht bij het 
vaartuig, dat moet uitwijken bevindt, dat aan
varing door dit vaartuig alleen niet vermeden 
kan worden, zoo zal het ook verplicht zijn 
zoodanige maatregelen te nemen a ls ter voor
koming der aanvaring kunnen bijdragen. (Zie 
artt. 27 en 29.) 

Art, 22. Elk vaartuig, dat volgens deze 
voorschriften verplicht is voor een ander vaar
tuig uit te wijken, moet, wanneer de omstan
digheden het toelaten, vermijden vóór het 
andere over te gaan. 

Art. 23. Elk stoomvaartuig, dat volgens 
deze voorschriften verplicht is voor een ander 
vaartuig uit te wijken, moet, wanneer het dit 
nadert, zoo noodig zijn vaart verminderen 
stoppen of achteruit slaan. ' 

Art. 24. Onafhankelijk van hetgeen in deze 
voorschri ften is voorgeschreven, moet elk vaar
tuig, dat een ander oploopt voor het laatst
genoemde uit den weg gaa~. 

Al s oploopend vaartuig wordt beschouwd 
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elk vaartuig, dat een ander vaartuig in een 
richting van meer dan twee streken achter
lijker dan dwars nadert, d.w.z. in zoodanige 
positie, met betrekking tot het vaartuig, dat 
opgeloopen wordt, dat het des nachts geen 
van de zijdelichten van dat vaartuig zou zien 
Geen daarop volgende verandering van de 
pei ling tusschen de twee vaartuigen zal het 
oploopende vaartuig volgens deze voorschrif
ten tot een kruisend vaartuig kunnen maken, 
of het kunnen ontslaan van de plicht, om 
voor het andere vaartuig uit te wijken, totdat 
het laatstgenoemde geheel gepasseerd en er 
vrij van is. 

Daar m en over dag op het oploopende vaar
tuig niet altijd met zekerheid kan weten of · 
het vóór of achter de boven omschreven 
r ichting van het andere vaartuig is, moet het, 
in geval van twijfel , zich als een oploopend 
vaartuig beschouwen en uit den weg gaan. 

Art 25. In nauwe vaarwaters moet elk 
s toomvaartuig, zoo dit uitvoerbaar is en veilig 
kan geschieden, aan die zijde van het vaar
water of van het midden van het kanaal 
houden, welke aan de stuurboordzijde van het 
vaartuig li gt. 

Art. 26. Zeilvaartuigen, welke varende zijn, 
moeten uit den weg gaan voor zeilvaartuigen 
of booten, visschende met netten, lijnen of 
sleepnetten. Deze bepaling geeft echter aan 
geen vaartuig of boot, bezig met visschen, 
het recht om een vaarwater te versperren, 
dat door andere dan visschersvaartuigen ge
bezigd wordt. 

A1-t. 27. Bij het nakomen en uitvoeren 
dezer voorschriften moet men behoorlijk acht 
geven, zoowel op de gevaren der navigatie 
e n van aanvaring, als op de eigenaardige 
omstandigheden, die, ter voorkoming van on
middellijk gevaar, eene afwijking van de 
bedoelde voorschriften noodzakelijk mochten 
maken. 

Geluidseinen voor schepen, die elkander zien. 
Art. 28. De uitdrukking " korte stoot" in 

dit arti kel gebezigd, beteekent een stóot van 
ongeveer één seconde duur. 

Een stoomvaartuig, dat varende is, moet 
wanneer het overeenkomstig de vorenstaande 
bepalingen handelt, die handeling aan een 
ander in het zicht zijnd vaartuig door de 
volgende seinen met de fluit of sirene kenbaar 
maken : 

E én korte stoot beteekent: 
.,Ik wijk naar stuurboord uit". 
Twee korte stooten beteekenen: 
,,Ik wijk naar bakboord uit". 
Drie korte stooten beteekenen: 
,,Ik sla volle kracht achteruit" . 
Geen vW111"tuig mag, onder welke omstandig

h eden ook, de vereischte voorzichtigheid uit 
het oog verliezen. 

Art. 29 . De bovenvermelde voorschriften 
ontheffen noch het vaartuig, noch zijn eige
naar, gezagvoerder of bemanning van de ver
antwoordelijkheid voor de gevolgen, welke 
mochten voortvloeien uit eenige nalatigheid 
in het voeren van lichten, in het geven van 

se inen, het houden van goeden uitkijk of uit ver
onachtzaming van die maatregelen van voor
zorg, welke volgens het gewone zeemansge-

bruik of naar aanleiding van bijzondere om
standigheden behooren genomen te worden. 

Voorbehoud ten opzichte van voorschriften 
voo,· havens of voor binnenwateren. 

Art. 30. De inhoud dezer voorschriften be
let niet de handhaving van bijzondere be
palingen, door de ter plaatse bevoegde auto
riteiten gemaakt, met betrekking tot de vaart 
in de havens, op rivieren of op binnenwateren. 

N ooth;einen. 
Art. 31. Wanneer een vaartu ig in nood 

verkeert en hulp verlangt van andere vaar
tuigen of van den wal, moeten de volgende 
seinen, hetzij te zamen, hetzij afzonderlijk, 
gebez igd worden: 

Bij dag: 
1. kanonschoten of andere knalseinen met 

tusschenpoozen van ongeveer een minuut; 
2. het noodsein van het internationaal sein

boek; 
3. het afstandssein , bestaande uit een vier

kante vlag, boven of onder welke een bal of 
een voorwerp, dat op een bal gelijkt, is ge
heschen; 

4. het aanhoudend geluid geven met eenig 
mistseinwerktuig; 

5. het internationaal nooth;ein, door middel 
van ,·adiotelegrafie of radiotelefonie of van 
eenig ander afstanthJeinsysteem. 

Bij nacht: 
1. kanonschoten of andere knalseinen met 

tusschenpoozen van ongeveer een minuut; 
2. een vlammend vuur zooals van een bran

dend teer- of olievat; 
3. vuurpijl en of lichtkogels, welke sterren, 

onverschillig van welke kleur of inrichting, uit
werpen, en welke één voor één met korte 
tusschenpoozen worden ontstoken; 

4. het aanhoudend geluidgeven met eenig 
mistseinwerktuig; 

5. het internationaal noothJein door middel 
van radiotelegrafie of radiotelefonie of van 
eenig ander afstanthJeinsystee,n. 

H et is verboden, bovengenoemde seinen te 
gebruiken anders dan om aan te duiden, dat 
een vaartuig in nood is, of seinen te bezigen, 
welke ,net een der bovengenoemde seinen 
kunnen worden verward. 

The International Conventlon for the safety 
of ll fe at sea, 1929 • 

SI 1LA RULES, 1931. 

Genera! Rules relatlng to Constructlon and 
Llfe-savlng Appllances on shlps employed 
In the carrlag·e of large numbers or nn • 

berthed passengers In special trades. 

PREAMBLE. 

The Governments of Ceylon, Hong Kong. 
India, the ethe rl ands, the Netherlands East 
Indies, and the Straits Settlements being 
satisfied that it is impracticable to enforce 
compliance with the requirements of Chapters 
II and III of the International Convention for 
the Safety of Li fe at Sea, 1929, in the case 
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of passenger ships engaged in the carriage of 
large numbers of unberthed Mohammadan 
pilgrims and/or other unberthed passengers 
to or hom their countries and desiring to 
formu late genera! rules concerning Construc
tion, Life-saving Appliances, etc., applicable 
to the particul ar circumstances of these trades 
in accordance with Article 4, paragraph 6 (b} 
and Article 12, paragraph 5 (d), of the siüd 
Convention, have appointed the underment10-
ned delegates to formulate such rules: 

The Government of Ceylon: 
Mr. B. G. de Glanville, Ceylon Civil Service, 

Principal Collector of Customs, Colombo. 

The Government of Hong Kong: 
Commander G. F. Hole, R. N. (Retd.), 

Harbour Master, etc., Hong Kong ; 
Mr. W. 0 . Lambert, First Assistant Govern

ment Marine Surveyor, Hong Kong; 
Mr. G. Swan, Senior Naval Architect, Hong 

Kong; 
Engineer Lieut.-Commander F. W. J ames, 

R.D. , R.N.R. (Retd.) , Senior Superintendent, 
China Navigation Company, Ltd.; . 

l'llr. A. Maclndoe, Assistent Naval Architect 
to the Taikoo Dockyard and Engineering Com
pany of Hong Kong, Ltd. 

The Gove,·nment of India: 
The Hon'ble Mr. J. A. Woodhead, C.I.E. , 

I C S Member of the Council of the Governor 
Ge~e;·~l of India in charge of the Departments 
of C-0mmerce and R ai lways; 

Captain H . J. Tomperley Grey, R.D., R.N.R. 
(Retd.), N autical Adviser to the Government 
of India; . 

Engineer Lieut.-Commander F. Rae, R.N., 
Chief Surveyor wi th the Government of India; 

Mr. A . Barter, Ship Surveyor, Mercantile 
:Marine Department, Bombay; 

Mr. A. 0. Brown of Messrs . Mackinnon 
Mackenzie & Company, Calcutta, Managing, 
Agents, the B. I. S . N. Company, Ltd.; 

Mr. M. A . Master, Genera! Manager, Sein
dia Steam Navigation Company, Ltd., Bom
bay. 

The Governm ent of th,e N etherlands: 
Dr. H. G. von Oven, Consul Genera! of the 

Netherlands, Calcutta; 
Mr. M. C. Koning, Director of the N eder

land Steam Ship Company. 
Expert: 
Mr. H. N . Prins, aval Architect of the 

Nederl and Stearn Ship Company. 
Th,e Government of the N ethe,·land;; East 

l ndics: 
Mr. A. J . W. van Anrooy, Inspector Gene

ra!, Head of the Navigation Service, Nether
lands East Indies ; 

Mr. J . W . Langeler, Inspector of Naviga
tion, Netherlands East Indies; 

Mr. T. de Meester, Genera! Manager of 
the Java-China-Japan Line; 

Mr. E. Straatemeier, Managing Director of 
the Royal Packet Navigation Company. 

Expe,·ts: 
Mr. J . J . van Klaveren, Government Sur

veyor of Sh ips, etherlands East Indies; 
Captain P.A. Vergroesen, Java-China-Japan 

Line. 
L. & S. 1932. 

Mr. J. A. Schepers, Naval Architect, R oyal 
Packet Navigation Cornpany. 

The Government of the Straits Settl enients : 
Mr. C. D . Ahearne, Malayan Civil Service, 

Controller of Labour, Malaya; 
Mr. W. Mellor, Surveyor Genera! of Ships, 

Straits Settlernents; 
Mr. G. Heron, Deputy Surveyor Genera! 

'of Ships, Straits Settlements; 
Mr. C. E. Wurtzburg, Director, Straits 

Steam Ship Company, Ltd.; 
Mr. J. R. Hobhouse, Manager of the Ocean 

Steam Ship Company, Ltd.; 
Mr. F. G. Ritchie, Technica! Adviser, Straits 

Stearn Ship Cornpany, Ltd., and the Singapore 
Ch inese Chamber of Commerce; 

Mr. H. Flett, Naval Architect, T he Ocean 
Steam Ship Company, Ltd.; 

Mr. Lim Kian Beng, Manager, The Ho 
Rong Steam Ship Company, Ltd. 

The Government of France, having been 
invited to send representatives to the Confe
rence, appointed Monsieur André Danjou, 
French Consul Genera! at Calcutta, as an 
observer on behalf of that Government. 

The Straits Settlements Delegation was en
trusted with the representation of the interests 
of the Government of Fiji, Trinidad and 
British Guiana. 

Dr. P. P. Pillai also attended the Conferen
ce as an observer on behalf of the Intematio
nal Labour Office of the League of Nations. 

The delegates having assembled in Confe
rence at Simla in May and J une 1931, have 
agreed, subject to confirmation by their res
pective Governments, to the fo llowing Genera! 
Rules :- · 

PART I.-GENERAL. 

Name. 
Rule 1. Theses Rules shall be called the 

S imla Rules, 1931. 

A ppliootion. 
R ule 2. These Rules, except where it is 

otherwise expressly provided, apply to new 
passenger ships which are mechanically pro
pelled and are engaged on international voy
ages invol ving the carriage of-

a . large numbers of unberthed passengers 
in the pilgrirn trade to or from the countries 
of Ceylon, Rong Kong, India, the Nether
lands East Indies and the Straits Settlements, 
from or to ports in the Red Sea; 

b. large numbers of unberthed passengers 
in trades other than the pi lgrirn trade, to or 
from the countries of Ceylon, Rong Kong, 
India, the Netherlands East Indies, and the 
Straits Settlements; and 

c. large numbers of unberthed passengers 
in trades to or from countries which m·ay 
hereafter accede to these Rules. 

lnterpretation. 
Rule 3. These Rules shall take the place 

of Chapters II and III of the Convention as 
regards all ships to which they are applicable 
and references to Chapters II and III in 
other parts of the Convention shall for such 
ships be read as references to those Chapters 
as .amended by these Rules. 

46 . 
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Definitions. 

Rule 4. For the purpose of these Rules
a. the expression "Convention" meitns the 

International Convention for the Safety of 
L ife at Sea 1929 · 

b. the e:i::pressi~n "Regulation" means one 
of the Regulations contained in Annex. I to 
the Convention; 

c. the e_xpression "new passenger ship" 
means a sh1p the keel of which is laid after the 
expiry of two years from the date on which 
the Convention comes into force undei· Article 
65 thereof or a sh ip which has not been 
certif ied to carry unberthed passengers in the 
trades to wh1ch these Rules apply during a 
peI'!od of two yeai·s prior to that date all 
other shi ps being described as existing ships; 

d. the expression "pilgrim ship" means 
a sh ip conveying or about to convey to or 
from any port in the Red Sea Mohammadan 
pilgrims going to or returning from the 
Hedjaz ; 

e. the expression "international voyage" 
means a voyage from a country to which the 
Convention applies to a port outside such 
country, or conversely; and for this purpose 
every colony, overseas territory, protectorate 
or territory under suzei-ainty or mandate is 
regarded as a separate country; 

/. the expression "short international voya
ge" means an international voyage in the 
course of which a sh ip is not more than 200 
m iles from the nearest land· 

g . the expression "bu~yant apparatus" 
means buoyant deck seats or buoyant deck 
cha irs, or any other buoyant apparatus ex
cepting boats, l ife-buoys and life-jackets. 

Coasting voyages. 

Rule 5. Each Administration if it cons iders 
that the route and the conditions of the voyage 
are such as to render the application of the 
fu ll requ irements of Parts II and III of these 
Rules unreasonable or unnecessary, may to that 
extent exempt from the requirements of those 
Parts individual ships or classes of ships be
longing to its country which , in the course 
of their voyage, do not go more than 20 mi les 
from the nearest land, or in the area specified 
in R ule 16, section 4, more than 30 mi les from 
the nearest land: 

P rov ided that ships which in the course of 
the ir voyage proceed more than 20 mi les from 
the nearest land-

a. when navigating the Yellow Sea and 
the Gulf of Chihl i to the westward of a I ine 
joining Antung and Shaweshan Island at the 
mouth of the Yang-tse-Kiang, or 

b. when navigating the China Sea to the 
northward of a li ne joining Hong K ong and 
the north-east extremity of Hainan I sland, or 

c. when crossing the Gulf of Cutch or. the 
Gulf of Cambay, may be dealt whith by the 
Administration concerned under th is Rule. 

Existing ships. 

R ule 6. I n the case of ex isting passenger 
ships which are mechanically propelled and 
are engaged on international voyages , and 
which do not already comply with the pro-

visions_ of these Rules relating to new passen
ger sh,p_s, the arrangements on each ship shall 
be cons1dered by the Administration of the 
country to which the ship belongs and such 
1mprovements as are practicable and reasona
ble shall be made not later than the expiry 
of two years from the date on which the 
Convention comes into force under Article 65 
thereof with a view to providing i increased 
safety under the headings deal t with in Part 
II_ of these Rttles, and ii substantial cornpl iance 
w1th the genera] principles of Part III of 
the Rttles. 

PAR'l' II.-CONSTRUCTION. 

R elaxations on Short lnte,·national Voyages. 

Rule 7. In the case of a passenger ship 
enga!l'ed on_ short international voyages the 
Admm1strat10n of the country to which the 
sh1p belongs may allow 1·elaxations [rom such 
of the requirements of Regulations IX, X XV 
and XIX as may be proved to the satisfact ion 
of the Administration to be neither reasonable 
nor practicable. 

Wat ertight sub-division of ships. 

Rule . 8. 1. Ships shall be as efficiently 
sub-div1ded as 1s possible having rngard to 
the nature of the service for which they are 
i~tended. The requirements respecting sub-di
v1s10n are g1ven in the following R ules and in 
the R egul ations. 

2. The degree of sub-division provided for 
by these requirements varies with the length 
of the sh1p and w1th the service, in such 
manner that the h ighest degree of sub-division 
co1:resp?nds with the sh ips of greatest length 
pl'lmarily engaged in the carriage of pas
sengers. 

3. Regulations I to V ind icate the method 
to be followed in order to determine the de
gree _of sub- divis ion appl icable to a ship: 
Prov1ded that the Regu lations concerned shall 
be applied subject to the follow ing additions 
and alterations :-

a.. There shall be added to Regulation Ill 
section 3, the following prov iso- Prov ided 
that where it is shown to the sati;faction of 
the Administration that the permeabil ity of 
one or more compartrnents of the portion of 
the ship before (or abaft) the machinery space 
1s less than that given by the formula 

a 
63 + 35- the calculated values may be sub-

v 

stituted for each of the compartments in that 
porti on of the sh i p. For the purposes of such 
calculation, the permeabilities of passenger 
spaces, as def ined in Regulation I 9, shall be 
taken as 95, that of al I cargo, coal and store 
spaces 60, and that of double bottom, oil fuel 
and other tanks at such values as may be ap
proved in each case by the Administration." 

b . The Criterion of Service N umeral shall 
be determined by the follow ing formula and 
not by those given in Regulation IV, section 2. 

M + 3/2 p 1 
Cs = 72-----

v + P 1 - P 
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where M = the volume of the machinery 
space as defined in Regulation I , 8; with the 
addition thereto of the volume of any perma
nent oil fue l bunkers which may be situated 
above the inner bottom and before or abaft 
the machinery space. 

P = the whole volume of the passenger 
paces below the margin li ne as defined in 

R egulation 1, 9. 
V = the whole volume of the sh ip below 

the margin line. 
P 1 = P + 7A + .4 L N 
where A = the tota l area in square [eet of 

the spaces measured in determining the num
ber of nnberthed passengers to be carn ed above 
the margin line including the area of any 
compartment containing more than six berths. 
The area of the spaces occupied by galleys, 
mess rooms latrines, washplaces, luggage and 
store rooms'. lavatories, hospita] and the a i ring 
spaces [or between deck passengers shal I not 
be incl uded. 

L = the length of the ship, as defined in 
R egulation I, 2. 

N = the total number of berths for berthed 
passen gers carri ed above the margi n I i ne, a 
berthed passenger being defined as one ac
commodated in a compartment containing not 
more than ix berths. 

c. The fo llowing paragraph shal l be substi
tuted for Regulation IV, section 3 d :--
"d. the provisions of sub-paragraph c shal 1 
apply also to passenger sh ip of whatever 
length, which are certified to carry a total 

L2 (in feet) 
number of passengers not exceeding- - ---

1,260 
or 280, whichever is the less, of which the 
number of berthed passengers shal I not exceed 
L 2 (in feet) 

or 50, whichever is the less. In 
7,000 

ships of 430 feet in length and upwards to 
which this paragraph applies, the sub-d ivision 
abaft the forepeak shal I be governed by the 
factor unity." 

d. In Regulation V, section 2, the words 
floodabl e length" shall be substituted fo1· the 

;~ords "perm issible length". 
4. In order that the requi red degree of sub

di vision shall be maintained, a loadline cor
responding to the approved sub-division dra ft 
shall be assigned and marked on the ship's 
sides. A hip having spaces which are specially 
adapted for the accommodation of passengers 
and the carriage of cai·go a lternatively rnay, 
if the owners desire, have one or more addi
tional loadlines assigned and marked to cor
respond with the sub-division drafts which the 
Administration may approve for the alterna
t ive serv ice conditions. The freeboard co1Tes
ponding to each apprnved sub-division load
line and the conditions of service for which 
it i; approved, shall be clearly indicated on 
the Safety Certificate. Sub-di vision loadl ines 
shall be marked and recorded in the manner 
provided in Regulation VII, but loadlines as
signed under these Rul es shall be distinguished 
by the notation Dl , D2, D3, etc. 

P eak and .Machine,·y Sp<Lce, Bulkhew]., , 
Slta/t 'l'unnels, etc . 

Rul e 9. All sh ips sha ll be fitted with wa
tertight forward and after peak bulkheads _and 
with watertight hul kheads at the extrermt,es 
of the machinery space, and, in screw_ ships, 
with watertight shaft tunnels or equ1 val ent 
sub-divis ion in accordance with the provisions 
of Regulation VI. 

Constr-uct-ion, 'l'esting, e tc . 

Rule 10. Regulations VIII to XIII and XV 
to XXI prescribe ru les for- .. 

a. the construction and testing of ub-d1v1-
sion bul kheads, inner bottorns, watertight decks, 
tnmks, ventilators, firere isting bulkheads, 
etc.; 

b. the conditions governrng ope111ngs lil 

bul kheads in the sh1p's si des and 111 the 
weather deck, and the characte, and use of 
mean which shall be provided for clos ing 
these openings; 

c. the tests and the periodical inspections 
and operation of the means of closing ope
nings in bulkheads and in the shi p's side; 

d. ex its from watertight compartrnents; 
e. pumping arrangements; and 
/. power for going astern and auxiliary 

steer ing apparatus: 
Provi ded that the Regulation ooncerned 

shall be applied subiet to the following ad
ditions and alterations: 

to R egulation IX, section 9 a -
II. shall apply "when the number of such 

doors exoeeds 3 and does not exceed 5", and 
there shall be added 

"III. When the number of such doors does 
not exceed 3- · 

i. if the Criterion Numeral does not exceed 
65, all the watertight si iding doors may be 
operated by hand on.ly; 

ii. if the C,·iterion Numeral exceeds 65, a ll 
the watertight liding doors shall be operated 
by power." 

to R egulation X, section 2. 
The fol lowing shall be substituted fo,· sub-

paragraph d :- · 
"d. If in a between deck, the sills of any 

of the side cuttles referred to in sub-parngraph 
b are below a line drawn parallel to the 
bulkhead deck at side and having its lowest 
point 4½ feet plus two and a half per cent, of 
the breadth of the ship above the loadl ine at 
which the ship may be floating on her depar
ture from any port, the Administration shall 
indicate the limiting draught at which these 
sidescuttles shall be closed watertight and 
locked before the sh ip leaves port, taking into 
account that in tropical waters in fair weather 
this limiting draught may be increased by 1 
foot over the I imiting draught ,ndicated for 
navigation outside such waters. Such sidescutt
les shall not be opened during navigation and 
the time of their opening in port and of clo
sing and locking them before leaving port 
shall be entered in the off ic ial log book." 

to R cgulation XV I . 
There shall be added after the first para

graph "hut such bul khea ds shal I not be re-
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qu ired in long detached closed superstructures 
which a re not perm a nen tly >trranged to convey 
be rthed passengers a nd in superstructures ha
v ing large ope nings in the ship' s sides". 

to Re(ful,ation XV Il I , se et ion 2. 
Add the words 
" E ach A dmin istra t ion m ay exem pt ships of 

less th a n 150 feet in l engh t from hav ing such 
means of escape from the shaf t tunnels. " 

to R egulation X I X. 
Section 3 sha ll not apply to a pilgrim sh ip 

or to a shi p carrying not morn than twel ve 
berthed passenge rs. Section 1 2 except for the 
f irst sen tence shall a pply only to ships car 
rying an em ergency bil ge pump. 

S tabil ity 1'cst . 

Rule ll. Every new passenger sh ip sha ll 
be incli ned upon its com p letion a nd the ele
m ents of its stab ili ty determined. The opera
ti ng personnel shall be supplied wi th such in
form a tion on th is subject as is necessa ry to 
pe rmi t e ff icie nt hand! ing of the sh ip. 

E ntr;es in the Official Log B ook. 

Rule 12. A record of the closi ng and o pe
ning of water t ight doors, etc., a nd of all in
spect ions and drill s, sha ll be en tered in the 
official log book as requi red by Regul ation 
XIV. 

Initia[, ani/, subsequent Surveys of Ships. 

Rule 13. The gener a! principl es which shall 
gove rn the survey of sh ips, whether new or 
ex ist ing , as rega rds h uil , m a in a nd a uxilia ry 
boi lers and machinery , a nd equ ipmen ts, a re 
sta ted in R eg ulation XXII. E ach Contracting 
Gove rnment unde rtakes-

1. to d raw up detai led regul ations in accor
dance with these genera! principles, or to 
br ing its ex isting regul at ions into a greem ent 
with the e principles; 

2. to secu re that these regulations sha ll be 
en forced. 

T he detail ed regul ation referred to in the 
preceding paragra ph shall be in a ll respects 
such as to secure that from the point of view 
of safety of life, the ship is fit for the service 
for which it is intended. 

Gen eral Provisions. 
Rule 14. Each Admini tration undertakes 

to appl y the deta il ed R egulations I to XXIII, 
except in so fa r as these R egul ations a re 
rn odi fied by these Rules . 

PART III.- LI FE-SA VING APPLI ANGES, 
ETC. 

Availab·ili ty of L i f eboats and B ·uoyant 
A pparatus. 

R ule 15 . In a sh ip to which these Rules 
appl y the lifeboats a nd buoyant a pparatus shall 
be read ily a va il able in case of eme rgency. 

To be readil y avail a ble, the li feboats and 
buoyant appa ratus must comply with the fo l
lowing conditions :-

a. They must be capable of be ing got into 
the water safely and rapid ly even under un
fa vourable conditions of list and trim. 

b . It must be pos ible to embard the pas
e nge rs in the boa ts r a p id ly a nd in good orde r . 

c. T he a r rangem ent of each boat and ar
t icle of buoyant apparatus must be such that 
it will not inter fe re with t he operation of 
other boats and buoyant a ppa ratu . 

The a rrangements for securing the principle 
of ready a va il a bility m ent ioned in this R ule 
sha ll be in accordance with the p rovisions of 
R egul ation XXXVII. 
Ailequacy of L i f eboats and B uo yant Apparatus. 

Rul e 16. In a sh ip to which these Rul es 
a pply the I ifeboats a nd buoyant a p paratus 
sha ll be adequate . 

To be adequa te t he provision o f lifeboats 
and buoyant a pparatus must satis fy the fol 
lowing condi t ions, prov ided that no moi-e 
boats sha ll be required on a ny passenger sh ip 
t ha n a re sufficient to accommoda te a ll persons 
on boa rd , nor shall a greater number of sets 
of dav its be requ ired than the numbe r of such 
boats. 

• Ship.~ other than Pilqr-im Ships. 
1. Internationa l voyages.-Subject to t he 

provisions of section 2, 3 a nd 4 o f this Rule, 
a ship engaged on international voyages shall 
he p rovided wi th sets of dav its in acco rdance 
with its length as p rov ided in Col umn A of 
the T abl e in Rule 28. E ach set of davits shall 
have a boat of Cl ass I attached to it. If the 
l ife boats attached to dav its do not provide-

a. suffi cient accom modation for a ll persons 
on board, or 

b. the m in imum cubic capacity specified in 
Col umn D of t he Tabl e in Rule 28 , whiche ve r 
is less, 
a dd it ional li feboats of one of the standard 
types shall be provided to m a ke up the de fi 
c iency. The stowage of the a dditiona l boa t 
shall be decided by the A dm in istra tion con
ce rned. 

If the boats so provided do not provide 
accommodation for a ll persons on board , a dd i
tional li fe boats, o r a pproved life ra fts, or other 
a pproved buoyant apparatus shall be provided 
so tha t the accommodation provided by the 
1 ifeboats, 1 ife raf ts and buoyant a ppa ratus 
shall be suffi cien t fo r a ll persons on board . 

When, in the opin ion of the Administra tion. 
it is neither practicable no r reasona ble to 
p lace on a sh ip the number of sets of da vi ts 
r equi red by Colum n A o f the T a ble in Ru le 
28, t he Admin istra tion m ay authorise unde r 
exceptional cond ition , a small er number of 
sets of dav its , provided a lwa ys that this num
ber sha ll never be less th ans the m inimum 
numbe r fi xed by Colum n B of the T a ble a nd 
t hat the total capac ity of the boats on the sh ip 
shall be a t least up to the minimum capacity 
required by Col um n D . 

2. International voyages in specif ied arcas. 
- a. A sh ip e ngaged in the occas ional carriage 
of unberthed passenge rs between Hong Kong 
and the Caroline I slands, L adrone or M a ri a na 
Jsla nds, El l ice I sl ands, G ilbert I lands, Gua m . 
M arsha ll I sl a nds and P elew I slands, sha ll 
compl y with t he conditions in section 1 a bove 
for interna tiona l voyages except that the Ad
m inistration rn ay exempt such a ship from 
carrying lifeboats in excess of the cubic capa -
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city specified in Column F of the 'f able in 
Rule 28. 

b. A ship engaged on International voyages 
in the area of the Bay of Bengal and the 
Andaman Sea to the northward of a line 
drawn from Point Calimere (India) to Achin 
Head (Sumatra) and thence to Penang shall 
comply with the conditions in section 1 above 
for international voyages subject to the fol
Jowing moclifications-

The lifeboats shall be sufficient to prnvide 
accommodation for 80 per cent, of all persons 
on board or the minimum cubic capacity spe
cified in Column F of the Table in Rule 28, 
whichever is the less. 

If the boats so prnvided do not prov icle 
accommodation for 80 per cent, of all persons 
on board, additional lifeboats, or life rafts, or 
other approvecl buoyant apparatus shall be pro
v idecl so that the accommodation provicled by 
the lifeboats, life rafts and buoyant apparatus 
shall be sufficient for 80 per cent, of all 
persons on boa rel . 

3. Short international voyages .- A ship en
gaged on short international voyages shall be 
provicled with sets of davits in accordance 
with its length as provided in Column A of 
the T able in Rul e 28. Each set of davits shall 
have a boat of Class I attachee! to it. If the 
1 ifeboats attachee! to davits do not provicl&--

a. accommodation for 80 per cent, o f all 
persons on board, or 

b. the minimum cubic capacity specified in 
Column E of the Table in Rule 28, whichever 
is less, 
adclitional lifeboats of one of the stn ndard 
types ,;hall be placed on board to make up the 
deficiency. The stowage of the adcl it ional boats 
shall be decided by the Administration con
cerned. 

If the boats so provided do not provide 
accommodation for 80 per cent. of all persons 
on board, additional lifeboats, or approved life 
rafts, or other approved buoyant apparatus 
shall be provided so that the accommodation 
provided by the lifeboats, life rats and buoy
ant apparatus shall be sufficient for 80 per 
cent. of all persons on board. 

When in the opinion of the Administration 
i t is neither practicable nor reasonable to 
place on a ship engaged on short intHnational 
voyages, the number of sets of davits required 
by Column A of the Tabl e in Rule 28 the Acl
ministration m ay authorise, under exceptional 
conditions , a smaller number of sets of davits, 
provided always that this number shall never 
be less than the minimum numbe1· fixed by 
Column B of the Table, and that the total 
capacity of the boats on the ship shall be at 
least up to the minimum capacity required by 
Column E. 

4. Short international voyages in specifi ed 
areas.-A ship engaged on short international 
voyages in the area boundecl by the follow ing 
1 ines; frorn a point on the west side of the 
Malay P eninsula in latitude 10° North along 
the coast of Asia to a point in Cochin China 
in latitude 11 ° North; thence to latitude 8° 
North, longitude 110° East; thence to latitude 
8° North, longitude 125° East; thence to iati-

tude 0°, long itude 140° East; thence to lati 
tude 0°, longitude 160° East; thence to lati
tude 11° South, longitude 170° East; thence 
to latitude 23½ 0 South, longitude 170° East; 
thence to latitude 23½ 0 South, longitude 160° 
East; thence to the east side of Cape York at 
latitude 11 ° South; from the west side of 
Cape York at latitude 11 ° South to Cape 
Wessel and Wessel Island ; thence along thll 
Australian coast to Port D arwin (Cape Char
les); thence to latitude 10° South, longitude 
109° East; thence to Christrnas Island ; thence 
to latitude 2° North, longitude 94° East; 
thence to latitude 6° 30' orth, long itude 94° 
East; and thence to the starting point but 
excluding ports and places under the juris
diction of Austral ia: shal! comply with the 
conditions in section 3 above for short inter
national voyages except that it shall not be 
required to provide accommodation on life
boats, life rafts and buoyant apparatus for 
more than 60 per cent. of a l I persons on board. 

P ilgrim Ships. 

5. Subject to the provisions of section 6 of 
this Rule a pilgrirn ship which carrie~ more 
than 12 berthed passengers shall be provided 
with the number of sets of davits set in 
Column A of the Table in Rule 28. A pilgrim 
ship wh ich carr ies 12 berthed passengers or 
less shall be provicled with the number of sets 
of davits set out in Column C of the 'l'able in 
Rule 28, Each set of davits shall have a boat 
of Class I attached to it. If the I ifeboats 
attached to davits do not provide :-

a. accommodation fot· a ll persons on 
board or 

b. the minimum cubic capacity specified in 
Column F of the Table in Rule 28, whichever 
is less, 
additional I ifeboats o f one of the standard 
types shall be placed on board to make up the 
def ic iency. The stowage of the additional 
boats shall be decided by the Administration 
concerned. 

If the 1 ifeboats so provided do not provide 
accommodation for all persons on board addi
t ional lifeboats, approved life rafts, of other 
approved buoyant apparatus sha ll be provided 
so that the accommodation provided by the 
lifeboat, life rafts and buoyant apparatus 
shall be sufficient for all persons on board. 

When in the opinion of the Administration 
it is neither practicable nor reasonable to 
p lace on a pilgrirn ship carrying more than 
12 berthed passengers the number of sets of 
davits required by Column A of the 'l'able in 
Ru le 28, the Administration may authorise, 
under exceptional conditions , a smaller number 
of sets of davits provided always that this 
number shall never be less than the m inimum 
nurnber fixed by Column B of the Table, and 
that the total capacity of the boats on the 
sh ip shall b at least up to the minimum 
capacity required by Column F . 

6. A pilgrim sh ip engaged on short inter
natioal voyages sha ll comply with the provi
sion_s of section 3 above except as regards 
davits when it shal! cornply with the provi
sions of section 5 above. 
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S tandard types ,,f B oats, L i fe Rafts, B uoyant 
Apparatu.. 

Rule 17. All the li fe boats, life ra fts and 
buoyant apparatus shall compl y wi th the con
d itions fi xed by R egul ations XXIV to XXIX : 

Prov ided always th at where an Administra
t ion finds it necessa ry to accept boats without 
buoyancy in 1 ieu of Class I boats on vessels 
engaged in certa in trades between ports 
belonging to its count ry, and when such ves
sel s a re engaged on short interna tional voyages 
in the area bounded by a line drnwn th rough 
the fo llow,ng points: -

60 30' N 0° 
Saigon 

94° E 141° E 

10° 30' s 10° 30' s 11 ° 30' s 
141° E 128° E 128° E 

9° 30' s 2° N 6° 30' N 

105° E 94° E 94° E 

the Administrations concerned may accept 
such boats in I ieu of Cl ass I boats on such 
interna tional voyages, p rovided they are sati s
fied tha t as m a ny Class I boats a re carried as 
the ei rcumstances of the t rade perm it. 

Construction of B oat, . 
Rul e 18. Al boats m ust be properly con

structed , and shall be of such form and pro
port ions that they shall have ample stability 
in a seaway, and su ffi cient freeboard when 
loarled with their full com plement of persons 
and equipment. 

E ach boat m ust be o f su ffi cient st rength to 
ena bl e it to be safely lowernd into the water 
when loaded with its fu ll compl ement of per
sons a nd equipment. 

E mbm·kation of the P assenr,ers in the B oats. 
Rul e 19. S uitable arrangements sha li be 

made for embarki ng the passengers in the 
boats at a n embarkation deck. There sha ll a lso 
be a sui tabl e ladder provided at each set of 
davits. 

Capacity of B oats ancl L i fe R a f ts. 
R11l e 20. The number of persons that a boat 

of one of the standard types or an approved 
1 ife rnft or buoyant apparatus can accom
modate and the condi t ions of approva l of li fe 
rafts and buoyant appar atus shall be ascer
ta ined in accordance wi th the p rov isions of 
R egulations XXX tot XXXV inclusive. 

Equipment of B oats and L i fe Rafts. 
R ule 21. The equipment of boa ts and life 

rafts shall be in accordance with the provi 
sions of R egulation XXXVI ; 

Provided that an Administra tion may 
exempt the boats from car rying more than 
one h alf of the equipment specified in sub
parag raph o of pa ragraph 1 of the said R e
gula tion , and in the case of a sh ip engaged on 
an interna tional voyage referred to in section 
2 b of R ule 16 an Administrat ion may exempt 
the boats from carrying any of the equipment 
specif ied in the said sub-paragraph: 

Provided a lso that an Admin istration m ay 

exempt a pilgrim ship from the prov isions of 
paragraph 2 of the said R egula tion. 

Lif e- jackets and L i fe buoys. 
Rule 22. 1. Every ship to which these 

Rul es apply sh all car ry for every person on 
board a life-jacket of a type approved by the 
Administration, and in addition, unless these 
life-jackets can be a dapted fül' use by ch ildren, 
a sufficient number of life- jackets suitable for 
children. 

2. Every such ship sh all al so carry li fe 
buoys of a type approved as aforesaid in ac
cordance wi th the following scale :-

L ength of t h e ship 
in feet 

Under 200 . . ... 

Minimum N°. of 
Life buoys. 

6 of wbich not less than 
2 shall b e provided with 
selfigniting light-R. 

200 a nd under 300. . 8 of which n ot less than 
4 sha ll b e providecl wi th 
selfigniting ligh t s. 

400. . 10 of which not less 
than 6 sh all b e provided 
with selfigniting lights . 

400 a nd over . . . . 12 of wh ich not less 
t han 6 shall be provided 
with selfi gn.iting lights . 

300 

3. A l ife-jacket or li fe buoy shall not be 
approved by an Adm inistrat ion unless it sa
t isfi e the requi rements of R egula tion XL ap
plicable to life- jackets and life buoys respec
t ively. 

4. I n these Rules the expression " li fe
jacket" includes any appli ance capable of 
be ing fi tted on the body, having the same 
buoyancy as a l ife- jacket . 

M eans of l ngress and Egress . Eme,·gency 
L ighting. 

Rul e 23. 1 . Prnper a rrnngements sh all be 
ma de for ingress to and egress from the di f
ferent compartments, decks, etc. 

2. Provis ion shall be ma de for an e lectric 
or other system of light ing , suffic ient for a ll 
requirements of safety, in the different parts 
of the ship, and p articularly upon the decks 
on which the l ifeboats a re stowed. On ships 
in wh ich the boat deck is more than 30 feet 
above the waterline a t the l igh test seagoing 
d raught, p rovision sha ll be made for the il-
1 umination from the ship of the li feboats 
wh en a longs ide and in process of or imme
di ately a fter be ing la unched. There must be 
a self-conta ined source capable of supply ing, 
when necessary, this safety lighting system, 
and pl aced in the upper pa rts of the shi p 
above the bulkhead deck. 

3. The ex it from every m a in compartment 
occupied by passengers or crew shall be con
t inuously lighted by an emergency lamp. The 
power for these emergency lamps shall be so 
arranged tha t they wi ll be supplied from the 
independen t installation referred to in the 
preced ing p aragraph in the event of fa ilure 
of the main genera ting p lant: 

P rovided that a n Administ ration m ay 
exem pt ships of less than 1,000 tons gross 
from the requirement of the independent in
sta ll ation refer red to in paragraphs 2 and 3 
o f thi s Ru le. 
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Co·ti j icated Li jeboatmen. Manning of 
the B oats. 

Ru le 24. 1. In every ship to which these 
Rul es a ppl y the re must be for a ny boat or 
life ra ft car r ied in order to comply with these 
Rules, such number of certificated lifeboat
men for that boat as is required by R egula
t ion XLI. Provided that each Administra tion 
if it cons iders tha t the application o f the re
quirern en ts of R egul a t ion XLI would be 
unreasonable or impracticable , may to the 
extent considered necessary, exem pt [ rom the 
sa id requirements ships or cla ses o f ships 
belong ing to its country. 

2. The a llocation of the cer t ifica ted life
boatmen to each boat a nd life ra ft rema ins 
within the di scretion of the maste r, according 
to the e i rcu mstances. 

3. .By "cert ificated l ifeboabnen" is meant 
a ny member of the crew who holds a ce rt ifi 
ca te of e ff iciency issued under the a uthority 
of the Administration in accordance with the 
conditions laid down in the a forement ioned 
R e g ul ation. 

4. The man ning of the boa ts sha ll be as 
pl'esc ,·ibed in R egu lation XLII, sub ject to the 
proviso co11tained in sect ion 1 of thi s R ule. 

Dangerous Good.s . Fire Protection . 
Rul e 25. 1. The carri age, e ither as ca rgo 

0 1· ba ll ast, of goods which by reason of their 
nature, · quantity , or mode of stowage, a re, 
e ither sing ly, or collectively , li able to endan
ger the I ives of the passen gers o r the safety 
of the ship , is forbidden. 

This provision does not a ppl y to the ship' s 
distress signa ls, nor to the carriage of nava l 
o r mil ita ry stores for the public se rvice of the 

tate under condi t ions a uthorised by the Ad
ministration. 

E ach Administra tion shall , from time to 
t ime by officia l not ice, determ ine wh at goods 
are to be conside red dangerous goods, and 
sha ll indicate the p recautions which mu t be 
taken in the packing and stowage the reof. 

2. The arrangements to be made fo r the 
detection and ex t inct ion of fire sha ll be as 
p rescr ibed in R egulation XLIII. 
P rov ided that each Administrat ion may 
exempt a ship be longing tot its country from 
the requi rement of an a utomatic fi re a lam1 
or fire detecting system: 

Provided further that in the case of hips 
o f less than 1,000 tons gro s a n Administra
tion, if satisfi ed that a dequate a rra ngements 
for the extinction o f fire have been m ade and 
that it is ne ither practicable no r reasonabl e to 
en force full compl iance with the requirements 
of paragraphs 2 tot 1 0 of the said Reg ul a
tion, may to tha t extent modify the require
ments of the said paragraphs in rega ,·d to a 
ship belonging to its country. 

Muster Roll and Drills. 
R ule 26. 1. Specia l duti es fo r the event 

o f a n emergenoy sha ll be a llotted to each mem
ber of the crew. 

2. The muster list shall how all these 
specia l duties and sha ll indicate, in particular, 
the sta tion to which eacht man m ust go, and 
the dut ie that he has to perform . 

3. Before the vessel sails, the mus ter I ist 
hall be d rawn up and exh ibited, and the 

proper a uthor ity shall be sa t isfi ed tha t the 

muster list has been pre pared for the shi p. 
I t shall be posted in several parts of the 
sh ip, a nd in particular in the crew's quarters. 

4. The condit ions under which musters of 
the crew and dri ll s sha ll take place shall be 
as prescribed by R egul ation XLI V and X LV , 
p ro vided tha t each Administration may 
exempt a sbip be longing to its country from 
the req uirernent of the supplementary electri
cal ly operated emergency signa ls speoified in 
Regul ation XLV. 

General Provisions. 
Rule 27. Each Adrn in istration undertakes 

to a ppl y the deta iled R egulations XXIV to 
XLV, except in so far as these R egulations 
are modified by these Rules. 

'l'ab le relating to davits and l i/ ebo-at capacity. 

Rule 28. The fo llowing table fixes, accor
ding to the leng th of the sh ip-
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4 4 2.200 1.080 1.350 
4 4 2.660 1.300 1.625 
4 4 3.120 1.475 1.843 
4 4 3.650 1.640 2.050 
4 4 4.080 l.840 2.300 
4 4 4.510 2.030 2.530 
-i .J. 4.950 2.420 3.025 
6 6 5.540 2.840 3.550 
6 6 6.040 3.300 4.125 ,. 
,) 6 6.630 3.700 4.625 
6 (1 7.200 4.100 5.125 
1\ (l 7.700 4.400 5.500 
6 6 8.520 4.700 5.875 
8 8 9.360 5.100 6.375 
8 s 10.450 5.500 6.875 

10 8 11.540 6.000 7.500 
10 12.740 6.550 8.180 
10 10 13.850 7.100 8.875 
10 10 14.980 7.650 9.560 
12 12 16.28,) - -
12 12 17.520 - -
12 1 12 118.960 14 14 20.280 
14 14 21.640 

ote. - 'rhe number of sets of dav its and 
the boat capacit ies o f ships not p rovided for 
in the T abl e sha ll be p rescribed by the Ad
ministration concerned. 
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A. The number of sets of davits to be pro
vided to each of which must be attached a 
boat of Class I in accordance with Rule 16. 

B. The minimum number of sets of davits 
which may be authorised exceptionally under 
Rul e 16. 

C. The number of sets of davits for pil
grim ships carrying not more than twelve 
berthed passengers. 

D. The minimum lifeboat capacity requi
red for a ship engaged on an international 
voyage, in accordance with Rule 16, section 1. 

E. The minimum lifeboat capacity requi
red for a ship engaged on short international 
voyages, in accordance with Rule 16, sec
tion 3. 

F. The minimum li feboat capacity requi 
red for a ship engaged on voyages in specified 
areas and for a pilgrim ship in accordance 
with Rule 16, sections 2 and 5. 

Done at Simla this eleventh day of June, 
1931, in a single copy. 

Ver t a I in g. 

B . G. de Glanville. 
G. F. Hole. 
W. 0. Lambert. 
G. Swan. 
F . W. J ames. 
A. Macindoe. 
J . A. Woodhead. 
H enry J . Temperley Grey. 
F . Rae. 
A. Barter. 
A. 0. Brown. 
M. A. Master. 
H . G. von Oven. 
M. C. Koning. 
A. J . W. van Anrooy. 
J . W. Langeler. 
T . de Meester. 
E. Straatemeier. 
C. D. Ahearne. 
W. Mellor. 
G. H eron. 
C. E. Wurtzburg. 
J. R. Hobhouse. 
F. G. Rit.chie. 
Henry Flett. 
Lim Kian Beng. 

Internationaal Verdrag voor de beveiliging 
van menschenlevens op zee. 

SIMLA-REGELE ' 1931. 
Algemeene Regelen betreffende constructie 
en red<lln gmiddelen op schepen, gebezigd 
voor het vervoer van groote aantallen pas 
sagiers, voor wie geen vaste slaapplaatsen 

aanwezig zijn, 01> bijzondere reizen. 

INLEIDING. 

De Regeeringen van Ceylon, Hongkong, 
Britsch-Indië, Nederland, Nederlandsch-Indië 
en de Straits Settlements, overtuigd zijnde, 
dat het onuitvoerbaar is ten aanz ien van pas
sagiersschepen, gebezigd voor het vervoer naar 
en van hare landen, van groote aantallen 
l\fohammedaansche pelgrims en/of andere pas-

sagiers, voor wie geen vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, de bepalingen van de Hoofd
stukken II en III van het Internationaal Ver
drag voor de beveiliging van menschenlevens 
op zee 1929 stipt te doen naleven en alge
meene regelen wenschende vast te stellen, met 
betrekking tot constructie, reddingmiddelen, 
enz., welke in de bijzondere omstandigheden 
van deze vaart in overeenstemming met ar
tikel 4, paragraaf 6 b en artikel 12, para
graaf 5 d van bedoeld Verdrag kunnen wor
den toegepast, hebben de hieronder vermelde 
gedelegeerden benoemd om dergelijke Regelen 
vast te stellen: 

d,e ll egeering van Ceylon: 
den heer B. G. de Glanville, Binnenlandsch 

Bestuur van Ceylon ; Hoofd-ontvanger van 
de Invoerrechten, Colombo; 

de Regeering van H ongkong: 
Commander G. F. Hole, R.N. (Retd. ) , Ha

venmeester, enz. , Hongkong; 
den heer W. 0. Lambert, Eerste Adjunct

Inspecteur Gouvernements-Marine, Hongkong; 
den heer G. Swan, Eerst aanwezend Scheeps

bouwkundig Ingenieur, Hongkong; 
Lieut.-Commander Marinestoomvaartdienst , 

F. W. James, R.D., R.N.R. (Retd.), Eerst 
aanwezend Superintendent van de China Na
vigation Company Ltd.; 

den heer A. Me. Indoe, A sistent-Scheeps
bouwkundig Ingenieur bij de Taikoo Dockyard 
and Engineering Company of Hongkong, Ltd.; 

de Regeering van Britsch-lndië: 
the Hon. Mr. J. A . Woodhead, C.I.E., 

!.C.S., L id van den Raad van den Gouvernem
Generaal van Britsch-Indië, belast met de 
Departementen van Handel en Spoonvegen ; 

Kapite in H. J. T. Grey, Nautisch adviseur 
van de R egeering van Britsch-Indië; 

den heer F. Rae, Hoofdexpert bij de R egee
ring van Britsch-Indië; 

den heer A. Barter, Scheepsexpert, Dep,t1·
tement van Scheepvaart, Bombay; 

den heer A. 0. Brown, Fa. Mackinnon Mac
kenzie & Company, Calcutta, Vertegenwoor
digers van B.I.S.N. Company Ltd.; 

den heer M. A. Master, Directeur-Generaal 
van de Scindia Steam avigation Compauy, 
Ltd., Bombay; 

de R egeering van Nederland: 
den heer Dr. H. G. von Oven, Consul-Gene

raad der ederl anden, Calcutta; 
den heer M. C. Koning, Directeur van de 

Stoomvaartmaatschappij " Tederland"; 
Deskundige: 
den heer ir. H. N. Prins, Scheepsbouwkun

dig Ingenieur bij de Stoomvaa rtmaatschappij 
,,Nederland"; 

de Regeering van N ederlandsch-lndië: 
den heer A. J. W. van Anrooy, Hoofdin

specteur, Hoofd van den Dienst van Scheep
vaart in Nederlandsch-Indië; 

den heer J. W. Langeler, Inspecteur, Af
deelingshoofd van den Dienst van Scheepvaart, 
N:ederlandsch-Inçlië; 

den heer T. de Meester, Hoofdagent van de 
J arn-China-J apan Lijn; 

den heer E. Straatemeyer, Directeur van de 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij; 
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D eskundi gen : 
den heer J . J . van Kl averen, Havenmeester, 

ambtenaar van het Schepentoezicht, N eder
la ndsch-Indië; 

Kapitein P. A . Vergrnesen, J ava- China
J apan Lijn; 

den heer ir. J . A. Schepers, Scheepbcuw
kund ig I ngen ieur, Koninklijke P aketvaart 
M aatschappij ; 

de R cg eering van d e St1·aits S ettl,ernents : 
den heer C. D. Aheame, Bi nnenl and ch Be

stuur va n het Male ische Sch iereiland , H oofd 
van het K antoor van den A rbeid , M a le isch 
Sch iereil and ; 

den heer W . Mellor, Algemeen Scheepsex
pert, Stra its Settlements; 

den heer G . Heron, P laatsvervangend Alge
meen Scheepsexpert, Straits Settlements; 

den heer C. E. '\Vurtzburg, Directeur van de 
Straits S teamship Company, Ltd.; 

den hee r J. R . H obhouse, Directeur van T he 
Oeean Steamship Company, L td. ; 

den heer F . G. R itch ie, T echnjsch adviseur 
van de Stra its Steam Ship Company, L td . en 
lid van de Chi neesche K amer van K oophandel 
te Si ngapore; 

den heer H . F lett, Scheepsbouwkundig In
genieur, Ocean Steam Ship Company, Ltd.; 

den . heer Lim K ian B eng, Directeur van 
The H o H ong Steam Sh ip Company, L td .; 

De R egeering van Fra nkrijk, w e ui tgenoo
digd was vertegenwoordige rs naar de Confe
rentie te zenden, benoemde den heer André 
Dan jou, Consul-Generaal van F rankrijk te 
Calcutta, a ls waarnemer voor deze R egeering. 

Aan de delegatie van de Straits Settlements 
wa ren de bela ngen van de R eg er ingen van de 
F'ij i eil anden, T r in idad en Britsch-Guyana 
toevertrouwd. 

De heer D r . P . P . P ill a i woonde a l waar
nemer voor het Internationaal Arbeidsbureau 
van den Volkenbond de Confe rent ie bij . 

Deze ged~legeerden, te S imla in Conferentie 
vereenigd in M ei en Juni 1 931 , zijn , onder 
voorbehoud van bevest ig ing door hunne onder
sche idene R egeer ingen, de volgende a lgemeene 
Regelen overeengekomen. 

H OOFDSTU K I. 

Algem een . 
Naam. 

R egel 1. Deze R egelen zull en genoemd wor
den de Simla-Regelen 1931. 

Toepassing. 
R egel 2. Deze R egelen zijn, behalve indien 

het u itdrukkelij k anders is bepaald, van toe
pass ing op n ieuwe passagiersschepen, welke 
werktu iglijk worden voortbewogen en gebe
zigd worden op internationa le re izen , welke 
het vervoer in zich slui ten van: 

a. groote aantall en passagiers, voor wie 
geen vaste slaapplaatsen aanwezi g zij n, in het 
pelgr imsvervoer naar of va n Ceylon, Hong
kong, B r itsch-Indië, ederlandsch-Ind ië en de 
Straits Settl ements, van of naar havens aan 
de Roode Zee; 

b . groote aantall en passagiers, voor wie 
geen vaste slaappl aatsen aanwezig zij n in de 

vaart andere dan de pelg rimsvaar t , naar of 
van Ceylon, H ong kong, Bri tsch-Indië, N eder
landsch-Ind ië en de Stra its Settlements, en 

c. groote aantall en passagiers, voor wie 
geen vaste slaapplaatsen aanwezig zij n, in de 
vaar t naar of van landen, welke I ater tot deze 
R egelen zull en toetreden. 

Verklaring. 
R egel 3. Deze R egelen zull en in de p laats 

komen van de Hoofdstukken II en III van het 
Verdrag ten aanzien van a lle schepen, waarop 
zij van toepass ing zijn en verwijzingen naar 
de H oofdstukken II en III in andere dee len 
van het Verdrag moeten voor d ie schepen ge
lezen worden a ls verwijzingen naar genoemde 
Hoofdstukken, zooals zij door deze R egelen 
zij n gewijzigd. 

Omschrij vingen. 
R egel 4. In deze R egelen beteekent : 
a. de uitdrukk ing " Verdrag" het Interna

t ionaa l Verd rag voor de beve il iging van men
schenlevens op zee, 1929; 

b . de ui tdrukki ng " Voorschrift" een van de 
Voorsch r iften opgenomen in Bijlage I van het 
Verdrag; 

c. de ui td ru kking " nieuw passagiersschi p" 
een sch ip, waarvan de k iel gelegd is nadat 
twee jaren zij n verloopen sinds den da tum, 
waarop het Verdrag volgens artikel 65 daar
va n in werking treedt, of een schip, da t geen 
cer tificaat heeft gehad tot het vervoeren van 
passagiers, voor wie geen vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, in de vaart, waarop deze R ege
len van toepass ing zij n, gedurende eene pe
riode van twee jaar voora fgaande aan dien 
datum; wordende a lle a nde1·e chepen a ls be
staande schepen beschouwd; 

d. de u itdrukking " pelgrimsschip" een 
sch ip, dat Mohammedaansche pelgrims, gaan
de naar of te rngkomende van den H edj az, 
naar of van eenige haven aan de R oode Zee 
vervoert of op het p unt is te vervoeren ; 
• e. de u itd rukking " internationale reis" eene 
reis van eene haven va n een Staat , waarop het 
Verdrag van toepass ing is, naar eene h aven, 
gelegen buiten d ien Staat of omgekeerd ; wor
dende in dit verband a lle koloniën, overzeesche 
gewesten, protectoraten, gebieden onder suze
re ini te it of m andaatgebieden a ls a fzonderlij ke 
Sta ten beschouwd ; 

/ . de u itd ru kking " korte internationale 
reis" eene interna t ionale re is, gedurende welke 
het sch ip zich n iet meer dan 200 zeemijlen 
van het meest nabij gelegen land verwij der t; 

g . de uitdrukking " drijvende toestellen" 
d1·ij vende dekbanken, drijvende dekstoelen of 
a lle a ndere dr ijvende toestell en, beh alve boo
ten, reddi ngboeien en zwem vesten. 

Kustreizen. 
R egel 5. I edere Administra ti e mag, indien 

zij van oordeel is, dat de route en de omstan
d igheden, waa ronder de reis plaats heeft, w o
danig zij n, dat de toepass ing van de volled ige 
bepa lingen van de Hoofdstukken II en U I 
van deze R egelen, onredelij k of niet noodzake
lijk is, voorzoover het in di t verband pa send 
wordt geoordee ld, bepaalde schepen of k lassen 
van schepen, tot het eigen land behoorend , en 
die zich gedurende de reis niet verder dan 20 
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zeemijl en, of in het gebied, aangegeven in 
R egel 16, paragraaf 4, n iet verder dan 30 
zeem ij len va n het meest nabij gelegen land 
verwijderen, van de bepalini:ren van die 
Hoofdstukken vrij stellen; met di en verstande, 
dat schepen, die zich gedurende de reis meer 
dan 20 zeemij len van het meest nabij gelegen 
land verwij deren: 

a. bij de vaart in de Gele Zee en de Golf 
Yan Ch il i ten Westen van de lijn, di e Antung 
en het e il and i:lhaweshan, gelegen aan den 
mond van de Yang-tse-Ki ang. verbindt of 

b. bij de vaart in de Chineesche Zee ten 
Noorden van de lij n, di e Hongkong en de 
Noord-Oostpunt van het e iland H ainan ver
bi nd t, of 

c. bij het oversteken van de Golf van Cutch 
of de Golf van Cambay, 

door de betrokken Administratie volgens de
zen Regel kunnen worden behandeld. 

Bestaande schepen. 
Regel 6. Voor bestaande werktuiglijk voort

bewogen passag iersschepen, welke gebez igd 
worden op internationale reizen en welke nog 
niet vol doen aa n de bepalingen van deze 
R egelen betreffende nieuwe passagiersschepen , 
zullen de voor elk schip te nemen maatregelen 
worden overwogen door de Administratie van 
den Staat, waartoe het schip behoort en zoo
danige verbete ringen als praktisch uitvoerbaar 
en redelij k zijn , moeten worden aangebracht, 
uiterlijk twee jaar na den datum , waarop het 
Verdrag volgens artikel 65 daarvan in wer
king t reedt, teneinde: 

i. ve t·hoogde veilighe id te verkrijgen a ls 
aangegeven in Hoofdstuk II van deze R e
gelen; 

ii. deugdelijk te voldoen aan de algemeene 
bet;inselen van Hoofdstuk III van deze R e
ge len. 

HOOFDSTUK IJ. 

Constnirtie. 

Verlichting van eischen bij 
korte intf:'rnationale reizen. 

Regel 7. Voor een passagiersschip, gebezigd 
op korte internationale reizen, mag de Admi
nistratie van den Staat, waartoe het schip be
hoort, verzachting toe taan van d ie e ischen 
van de Voorschriften IX, X , X V en XIX , 
waarvan ten genoegen van de Adm inistratie 
wordt aangetoond, dat zij noch rede! ijk noch 
praktisch u itvoerbaar zijn . 

Waterdichte indeeling der 
srhepen . 

Rege l 8. 1. De schepen moeten eene wate r
dichte indee ling hebben, welke, gelet op den 
aard van den di enst, waarvoor zij bestemd 
zij n, zoo doeltreffend mogelijk is. De bepali n
gen, betreffende de waterdichte indeel ing, 
worden in de volgende Rege len en in de 
Voorschriften gegeven. 

2. De waterdichte indeeling, we lke doo,· 
toe pass ing van deze bepalingen wordt bereikt, 
verandert met de lengte van het schip en met 
den di enst, waarvoor het is bestemd, en we l 
op zoodan ige wijze, dat de hoogste graad van 
waterdich te indeel ing wordt aangetroffen op 
de schepen met de grootste lengte, die hoofd-

zakelij k gebez igd worden voor het vervoer · van 
passag-ie rs. 

3. De Voorschriften I tot en met V geven 
rle methode aan. welke moet worden gevolgd 
om den graad van waterd ich te indeel ing voor 
een schip vast te stell en, onder ,·oorbehourl. 
dat de betreffende Voorschriften worden toe
gepast met inachtneming van de volgende toe
voeg in~en en wij zii:ringen: 

a. Aan Voorschrift III, paragraaf 3 wordt 
het volgende voorbehoud toegevoegd - ,,on
de r voorbehoud. da t, indi en ten genoegen van 
de Administratie is aangetoond, dat de per
meabil ite it van één of meer afdeel ingen van 
het gedeel te van het schip, gelegen vóór of 
achter het voortstuwingsgedeelte, kl e iner is 

a 
dan d ie volgens de formule 63 + 35-, de 

V 

be.-ekende waarden voor ieder van de afdee-
1 ingen in dat gedeelte van het schip daarvoor 
in de plaats mogen worden gestel d . Bij der
gelijke berekeningen moet de permeabi li teit 
van passag iersruimten, gelij k deze in Voor
schrift I, 9 zijn omschreven , gesteld worden 
op 95, die van alle lading-, kolen. en berg
ruimten op 60, en die van den dubbelen bo
dem-, brandstofolie- en andere tanks op zoo
danige waarden als voor el k geval door de 
Administratie zal worden goedgekeurd" ; 

b. Het criteriumgetal wordt instede van 
door de formule aangegeven in Voo rsch r ift 
IV, paragraaf 2, bepaald door de form ul e 

M + 3/2 Pi 
Cs = 72 ---- --, waarin: 

V+P1 - P 
M = de inhoud van het voortstuwingsge

deel te. als in Voorschrift I , 8 is omschreven, 
met daaraan toegevoegd de inhoud van al le 
vaste brandstofol ie ruimen, wel ke zich boven 
den dubbelen bodem en vóór of ach ter het 
voortstuwingsgedeelte mochten bev inden; 

P = de gezamenlij ke inhoud van de pa a
g iersru imten onder de indornpelingsgrens , als 
in Voorschrift I , 9 is omschreven; 

V = de geheele inhoud van het schip onder 
de indompelingsgrenslij n ; 

P 1 = P + 7 A + 0,4 L N 
waarin A = het totale oppervlak in vie rkante 
voeten van de ruimten, gemeten voor de vast
stelling van het aantal boven de indompe
lingsgrenslijn te vervoeren passagiers, voor 
wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig zij n. 
met inbegrip van het oppervlak van elke af
deeling, welke meer dan zes slaapplaatsen 
bevat, wordende het oppervlak van de ruim
ten, ingenomen door kombu izen, eetvertre k
ken, privaten, waschplaatsen, bagage- en voor
raadbergplaatsen, toiletten, ziekenverblijven 
en de venti l atieruimten voor tusschendekpas
sagiers, niet medegerekend; 

L = de lengte van het schip, a ls in Voor
schrift I , 2 is omschreven; 

N = het totale aantal slaapplaatsen voor 
hutpassagiers, gelegen boven de indompelings
grenslijn, wordende onder hutpassagier ver
staan elke passagier, voor wien eene vaste 
slaapplaats aanwezig is in eene afdeeling, 
welke niet meer dan zes vaste slaapplaatsen 
bevat ; 
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c. De volgende paragraaf treedt in de , 
plaats van Voorschrift IV, paragraaf 3 d : 

"d. De bepalingen van subparagraaf c 
zijn mede van toepassing op passagiers
schepen van onversch illig welke lengte, 
welke volgens hun certificaat een aantal 
passagiers mogen vervoe ren niet grooter 

L2 (in voeten) 
dan de waarde van -------, welke 

1260 

waarde echter in geen geval grooter mag 
zijn dan 280 en waarvan het aantal hut
pas agiers niet grooter m ag zijn dan de 

L2 (in voeten) 
waa rde - ------, hierbij het geta, 

7000 
50 echter niet overachrijdende. De indee
ling achter de voorpiek zal op schepen 
van 430 voet lengte en g rooter, waarop 
deze paragraaf van toepa sing is, geregeld 
worden door middel van den factor l."; 

d . In Voorschrift V , paragraaf 2 worden 
rle woorden "vulbare lengte" in de pla~~s 
gesteld van de woorden "toelaatbare lengte . 

4. Teneinde te bevorderen, dat de ver
e ischte graad van waterdichte indeeling ge
handhaafd blijft, zal eene lastlijn, overeen
komende met den diepgang, goedgekeurd a ls 
behoorende bij deze waterdichte indeel ing, 
worden vastgesteld; de merken daarvoor zul
len op de zijden van het schip worden ge
plaatst. Indien een scbip bepaalde ru im ten 
heeft, welke in het bijzonder zijn ingericht 
om nu eens voor de huisvesting van passagiers 
en dan weer voor het bergen van lading te 
worden gebruikt, is het, indien de reeders 
zulks wensch en, geoorloofd één of meer extra 
lastlijnen te bepalen en merken daarvoor te 
plaatsen, welke lastlijnen overeen moeten ko
men met de di epgangen, die door de Admi
nistratie voor de verschi ll ende gebruikstoe
standen zullen worden goedgekeurd als be
hoorend bij de waterdichte indeeling. Het 
nijboord hetwelk overeenkomt met elke in 
rn ,·band 1net de schottenindeeling goedgekeur
de lastlijn en de gebru ikstoestanden, waar
,·oor zij is goedgekeurd, zullen duidelijk op 
het Veiligheidscertificaat worden aangegeven. 
Het plaatsen van bovengenoemde merken en 
het inschrijven op de certificaten zal geschie
den op de wijze als in Voorschrift VII is be
paald, doch lastlijnen, volgens de hier gegeven 
Regelen vastgesteld , zullen worden onder
scheiden door de aanduiding Dl. D2, D3, enz. 

Piekafdeelingen en voorstu-
win,zsgedeelte, schotten, as-
tunnels, enz. 

Regel 9. Alle schepen moeten overeenkom
stig de bepalingen van Voorschrift VI voor
zien zijn van waterdichte schotten bij de voor
en de achterpiek en aan de e inden van het 
rnor de voortstuwing bestemde gedeel te en 
schroefschepen van waterdichte astunnels, clan 
wel van eene gelijkwaardige waterdichte in
cleeling. 

Construotie, beproeving. enz 1 

Regel 10. De Voorschriften VIII tot en 
met XIII en XV tot en met XXI geven be-

palingen nopens: 
a. de constructie en het beproeven van wa

terdichte schotten, dubbel e bodems, water
dichte dekken , laadschachten, ventilatieschach
ten , brandwerende schotten, enz.; 

b. de voorwaarden, waaraan openingen in 
schotten, in het scheepsboord en in het aan 
weer en wind blootgestelde dek, moeten vol
doen; het type van de hulpmiddelen, welke 
aan\ve zig be hoore n te zijn voo1: het s luiten 
van deze openingen, en de wijze waarop zij 
moeten worden toegepast; 

c. het beproeven, de periodieke inspecties 
en het bewegen van de middelen tot het af
slui ten van openingen in schotten en in het 
scheepsboord; 

d. de uitgangen van waterdichte afdeelin-
gen; 

e. de pompinrichtingen; en 
/. het vermogen om achteruit .te varen en 

de hulpstuurimichting; 
onder voorbehoud, dat de betreffende Voor

schriften zull en worden toegepast met inacht
neming van de volgende toevoegingen en wij
zigingen ten aanz ien van: 

ten eerste: Voonchrift I X, pamgraaf 9 a, 
waa rin: II. van toepassing zal zijn, ,, indien 

het aantal van zulke deuren grooter is dan 
drie en niet grooter dan vijf" en waaraan 
wordt toegevoegd : 

III. ,,Indien het aantal van zulke deuren 
niet grnoter is dan drie en: 

i. het criteriumgetal niet grooter is dau 
65 , mogen alle waterdichte schuifdeuren uit
sl uitend uit de h a nd beweegbaar zijn; 

ii . net criteriumgetal grooter is dan 65 , 
moeten alle waterdichte schuifdeuren werk
tu iglijk beweegbaar zijn". 

ten tweede: Voo,·schrift X, pa1·ag1·aaf 2, 
waar in het volgende in de plaats treedt van 

subparagraaf d: 
"d. Indien in een tusschendek het laagste 

punt van de opening van een patrijspoort als 
bedoeld sub b, lager is gelegen dan eene lijn , 
welke evenwijdig aan het schottendek op het 
scheepsboord is getrokken en welke haar laag
ste punt heeft op eene hoogte van 4½ voet, 
vermeerderd met 2½ percent van de breedte 
van het schip, boven de lastlijn, waarop het 
schip bij het vertrek uit eenige haven kan 
liggen , stelt de Administratie den grootsten 
diepgang vast, waarbij deze poorten met be
hulp van een sleutel waterdicht moeten wor
den afgesloten vóór het schip eene haven ver
laat, waarbij er rekening mede zal worden ge
houden, dat in tropische wateren bij mooi 
wede,· deze grootste diepga ng 1 voet meer 
mag zijn dan de grootste diepgang, vastge
steld voor de vaart buiten deze wateren. Der
gelijke patrijspoorten mogen gedurende de 
reis niet geopend worden en de tijdstippen, 
waarop zij in de havens geopend en vóór het 
verlaten van de havens met een sleute l ge
sloten worden, moeten in het scheepsdagboek 
worden ingeschreven." 

ten derde: Voorschrift XV l , 
waarin achter de eerste paragraaf wordt 

toegevoegd: ,,maat· dergelijke schotten zullen 
niet worden vereischt in een langen gesloten 
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afzonderlijken bovenbouw, welke niet t>erma- deze Regelen van toepassing zijn, moeten de 
nent is ingericht voor het vervoer v n hut- reddingbooten en drijvende toestellen in nood-
passagiers, en in een bovenbouw met groote gevallen dadelijk beschikbaar zijn. De red-
openingen in het scheepsboord." 1 dingbooten en drijvende toestellen moeten om 
ten vierde: Voorschrift XV lil, pa.-ag ·aaf 2, dadelijk beschikbaar te zijn, aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 
waaraan de woorden worden toegevoe d: a. zij moeten zoodanig zijn geplaatst, dat 
"Elke Administratie mag schepen m t eene zij, ook onder ongunstige omstandigheden van 

kleinere lengte dan 150 voet vrijstelJn van slagzij , en stuur- of koplast, in den kortst 
het hebben van een dergelijken ui tga g om mogelijken tijd veilig te water kunnen worden 
de as tunnels te kunnen verlaten". gebracht; 

ten vijfde: Voo1·s ch1-if t X I X, b. het moet mogelijk zijn de passagiers snel 
waarvan paragraaf 3 niet van toe assing en in goede orde in de booten te doen plaats 

zal zijn op een pelgr imsschip of op ee sch ip , nemen; 
dat niet meer dan twaalf passagiers vervoert c. de plaatsing van elke boot en van elk 
en paragraaf 12, behalve wat den inho

1
ud van drijvend toestel moet zoodanig zijn, dat zij de 

de eerste zinsnede betreft, alleen van toepas- behandeling van andere booten en drijvende 
sing zal zijn op schepen, welke eene noodlens- toestellen niet bemoei lijkt. 
pomp hebben. De inrichting ter verzekering van het in 

Stabiliteitsproef. [ 
Regel ll. Elk nieuw passagiersschip moet 

na voltooiing aan eene hellingproef tvorden 
onderworpen en de stabili teitsgegevens ~noeten 
worden bepaald. Aan het gezagvoere?d per
soneel moeten hieromtrent a lle gegeveps wor
den verstrekt, welke noodig zijn om eei e doel 
matige behandeling van het schip t verze• 
keren . 

Ao.nteekeningen in het 
scheepdagboek. 

R egel 12. Overeenkomstig het bepaalde in 
Voorschri ft XIV zal in het scheepsdagboek 
aanteekening betreffende het slui ten en openen 
van waterdichte deuren, enz. en van alle in
specties en oefeningen moeten worde gehou
den. 
Eerste en volgende mspectie 
van aohepen. 

Regel 13. De algemeene grondbesli singen, 
welke le iding moeten geven bij de i spectie 
van nieuwe of bestaande schepen, vooi zoover 
romp, hoofd- en hulpketels, werktuigen en 
uitrusting betreft, zijn vastgesteld i I Voor
schrift XXII. Elke verdragslu itende R egee
ring verb indt zich: 

1. volgens de algemeene grondbefinselen 
uitgewerkte voorschriften samen te stellen of 
hare bestaande voorschriften met dezEl grond
beginselen in overeenstemm ing te brehgen; 

2. te wrgen, dat deze voorschriftelworden 
nageleefd. 

De uitgewerkte voorschriften, waa van in 
het voorafgaande lid sprake is, zulle in elk 
opzicht wodanig zijn, dat zij, bezien uit een 
oogpunt van beveiliging van mensch levens, 
verzekeren, dat het schip geschikt îs voor den 
dienst, waarvoor het bestemd is. 
Algemecne voorschriften. 

Regel 14. I edere Administratie verbindt 
zich de uitgewerkte voorschriften I tot en met 
XXIII toe te passen, voor zoover. deze voor
schriften niet door deze R egelen zijn gewijzigd. 

HOOFDSTUK III. 
R eddingmidd-elen, enz. 

Dadfllijk beschikbaa.r zijn 
·,au reddingbooten en drii 
vende toestellen. 

R egel 15. Aan boord van een schip, waarnp ! 

dezen Regel vermelde beginsel van dadelijke 
beschikbaarheid, moet aan de bepal ingen van 
Voorschrift XXXVII voldoen. 

Doelmatigheid van redding
booten en drij vende toe
stellen. 

Regel 16. Aan boord van een schip, waarop 
deze Regelen van toepass ing zijn , moeten de 
reddingbooten en drijvende toestellen doel
matig zijn. 

Teneinde doelmatig te zijn, moet de voor
ziening met reddingbooten en drijvende toe
stellen voldoen aan de volgende voorwaarden, 
onder voorbehoud, dat nimmer meer booten 
op een passagierssch ip geëischt zull en worden 
dan voldoende zijn om aan alle opvarenden 
plaats te verschaffen en evenmin een grooter 
aantal stellen davits geëischt zal worden dan 
het aantal booten bedraagt. 

Andere schepen dan pelgrimsschepen. 

1. Internationale 1·eizen. Onder voorbehoud 
van de bepalingen van paragraaf 2, 3 en 4 van 
dezen R egel, moet een schip, dat gebezigd 
wordt op internationale reizen, voorzien zijn 
van stellen davits in overeenstemming met 
zijne lengte, a ls aangegeven in Kolom A van 
de Tabel van Regel 28. Aan ieder stel davits 
moet eene boot van Klas e 1 zijn verbonden . 

Indien de aan davits verbonden redding
booten niet voorzien in: 

a. voldoende ruimte voor a lle opvaren
den, of 

b. den minimum inhoud, voorgeschreven in 
Kolom D van de Tabel vau Regel 28, 

moeten aanvull ende recld ~ngbooten van een 
van de standaardtypen worden geplaatst om 
in het tekort ten opzichte van den laagsten 
eisch, welke van toepass ing is, te voorzien. De 
wijze van plaatsing van de aanvullende boo
ten zal door de betrokken Administratie wor
den bepaald. 

Indien de booten alsdan nog geen ruimte 
bieden voor a ll e opvarenden, moeten verdere 
aanvullende reddingbooten of goedgekeurde 
reddingvlotten of andere goedgekeurde drij
vende toestell en bijgeplaatst worden, zoodanjg, 
dat de reddingbooten, reddingvlotten en drij 
rnnde toestell en voldoende ruimte bieden voor 
alle opvarenden. 

Indien het naar het oordeel van de Admi-
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nistratie noch praktisch nitvoerbaar noch rede
lijk is op een schip het aantal stell en davits 
vereischt in Kolom A van de Tabel van R egel 
28 te plaatsen, mag de Administratie bij uit
zondering een kleiner aantal stellen davits 
toestaan, met dien verstande, dat dit aantal 
nimmer kleiner mag zijn dan het minimum 
aantal, vastgesteld in Kolom B van de Tabel 
en dat de totale inhoud van de booten van 
h e t schip ten minste ge lijk moet zijn aan den 
minimum inhoud, voorgeschreven in Kolom D. 

2. I nternationale ,·eizen in speciale gebieden. 
a. Een sch ip, nu en dan gebezigd voor het 

vervoer van passagiers zonder vaste slaapplaat
sen tusschen Hongkong en de Carolinen, La
dronen of Marianen, de E lli s- en Gilbert
e il anden, Guam, de Marshall- en de Pel ero
eilanden, moet voldoen aan de bepalingen 
voor internationale reizen, vervat in boven
staande paragraaf 1, met dien verstaude, dat 
de Administratie een dergelijk schip mag vrij
ste llen van het voeren van reddingbooten met 
een gezamenl ijken inhoud grooter dan die aan
gegeven in Kolom F van de Tabel van Re
gel 28. 

b. Een schip, gebezigd op internationale 
reizen in het gedeelte van de Golf van Ben
galen en de Andaman Zee ten Noorden van 
eene lij n, getrokken van Point Calimere 
(Britsch-Indië) tot Atjehhoofd (Sumatra) en 
vandaar naar P enang, moet voldoen aan de 
bepalingen voor internationale re izen, vervat 
in de bovenstaande paragraaf 1, met inacht
neming van de navolgende wijzigingen. 

De reddingbooten moeten óf voldoende 
ruimte bieden om 80 percent van het aantal 
opvarenden te kunnen opnemen, óf den mini
mum inhoud hebben, aangegeven in Ko lom F 
van de Tabel van Regel 28, welke van beide 
waarden de kleinste is. 

Indien de booten volgens dezen maatstaf 
geen pi aats bieden aan 80 percent van alle 
opvarenden, moeten aanvullende reddingboo
ten of reddingvlotten of andere goedgekeurde 
drijvende toeste llen bijgeplaatst worden, zoo
danig, dat de reddingbooten, reddingvlotten 
en drij vende toeste llen voldoende ruimte bie
den YOOr 80 percent van alle opvarenden. 

3. Kort e international e reizen. Een schip, 
dat gebezigd wordt op korte internationale 
reizen, moet voorzien zijn van stellen davits, 
in overeenstemming met zijne lengte, a ls aan
gegeven in Kolom A van de 1'abel van R egel 
28. Aan ieder stel davits moet eene boot van 
Klasse 1 verbonden zijn. Indien de aan davits 
verbonden reddingbooten niet voorzien in: 

a. voldoende ruimte voor 80 percent van 
a l Ie opvarenden, of 

b. den minimum inhoud, voorgeschreven in 
Kolom E rnn de Tabel van R egel 28, 

moeten aanvullende reddingbooten van een 
van de standaardtypen aan boord worden ge
pi aatst om in het tekort ten opzichte van den 
laagsten e isch, welke van toepassing is, te 
voorz ien . De w ijze van plaatsing van de aan
vul lende booten zal door de betrokken Admi
nistratie worden bepaald. 

Indien de booten a lsdan nog geen ruimte 
bieden YOor 80 percent van a lle opvarenden, 
moeten verde re aanvull ende reddingbooten of 

goedgekeurde reddingvlotten of andere goed
gekeurde drij vende toestellen bijgeplaatst wor
den, zoodanig dat de reddingbooten, redding
vlotten en drijvende toestellen voldoende 
ruimte bieden voor 80 percent van alle op
varenden. 

Indien het naar het oordeel van de Admi
nistratie noch praktisch uitvoerbaar, noch 
redelijk is op een schip, dat gebezigd wordt 

1 op korte internationale reizen, het aantal stel
len davits te plaatsen, dat in Kolom A van 
de Tabel van R egel 28 wordt vereischt, mag 
de Administratie bij uitzondering een kleine1· 
aantal stellen davits toestaan, met dien ver
stande, dat dit aantal nimmer kleiner mag 
zijn dan het minimum aantal , vastgesteld in 
Kolom B van de Tabel en dat de totale in
houd van de booten van het schip ten minste 
gelijk moet zijn aan den minimum inhoud, 
voorgeschreven in Kolom E. 

4. K o.,-te inte,·nationale reizen in bepaalde 
vaargebieden. Een schip, dat gebezigd wordt 
op korte internationale reizen in het door de 
volgende lijnen begrensde gebied: van een 
punt op de Westkust van het Maleische Schier
e il and op 10° Noorderbreedte langs de kust 
van Azië tot een punt in Cochin China op 
11 ° Noorderbreedte; dan naar een punt op 
8° Noorderbreedte en 110° Oosterlengte, ver
der naar een punt op 8° Noorderbreedte en 
125° Oosterlengte, vervolgens naar een punt 
op den evenaar op 140° Oosterlengte, langs 
den evenaar tot 160° Oosterlengte, vervolgens 
naar een punt op 11 ° Zuiderbreedte en 170° 
Oosterlengte, verder naar een punt op 23½ 0 

Zuiderbreed te en 170° Oosterlengte, verder 
naar een punt op 23½ 0 Zuiderbreedte en 160° 
Oosterlengte, vervolgens naar de Oostkust van 
Kaap York op 11 ° Zuiderbreedte, van de 
Westkust van Kaap York op 11 ° Zuiderbreedte 
naar Kaap Wessel en Wesseleiland, vervol
gens langs de Australische kust naar Port 
Darwin (Kaap Charles), vervolgens naar een 
punt op 10° Zuiderbreedte en 100° Ooster
lengte, verder naar Christmaseiland, vervol
gens naar een punt op 2° Noorderbreedte en 
94° Oosterlengte, vervolgens naar een punt 
op 6° 30' Noorderbreedte en 94° Oosterl engte 
en vervolgens naar het punt van uitgang, 
doch met uitsluiting van de havens en plaat
sen in het rechtsgebied van het Gemeenebest 
van Australië; moet voldoen aan de voor 
korte internationale reizen geldende bepalin
gen van bovenstaande paragraaf 3, met dien 
verstande, dat de reddingbooten, reddingvlot
ten en drijvende toestellen niet meer ruimte 
behoeven te bieden dan voor 60 percent van 
alle opvarenden. 

P elgrimsschepen. 

5. Met inachtneming van de bepalingen 
van paragraaf 6 van dezen R egel, moet een 
pelgrimsschip, dat meer daq 12 passagiers met 
vaste slaappl aatsen vervoert, voorzien zijn van 
een aantal stellen davits, als aangegeven in 
Kolom A van de Tabel van Regel 28. 

Een pelgrimsschip, dat 12 passagiers met 
vaste slaapplaatsen of minder vervoert, moet 
voorz ien zijn van het aantal stellen davits, als 
aangegeven in Kolom C van de Tabel van 
Regel 28. Aan elk stel davits moet eene boot 
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van Klasse I zijn verbonden. Indien de aan 
davits verbonden booten niet voorzien in: 

a. voldoende ruimte voor alle opvarenden of 
b. den minimum inhoud, als voorgeschre

ven in Kolom F v·an de Tabel van Regel 28, 
moeten aanvullende reddingbooten van een 

van de standaardtypen aan boord worden 
geplaatst om in het tekort ten opzichte van 
den laagsten eisch, welke van toepassing is, 
te voorz ien. De wijze van plaatsing van de 
aanvu ll ende booten zal door de betrokken Ad
ministra tie wo.rden vastgesteld. 

Indien de reddingbooten alsdan nog geen 
niimte bieden voor alle opvarenden, moeteu 
verdere aanvullende reddingbooten, goed ge
keurde reddingvlotten of andere goedgekeurde 
drijvende toestellen bijgeplaatst worden, zoo
danig dat de reddingbooten, reddingvlotten en 
drijvende toestellen voldoende ruimte bieden 
voor alle opvarenden. 

Indien het naar het oordeel van de Admi
nistratie noch praktisch uitvoerbaar noch re
delijk is, op een pelgrimsschip, dat meer dan 
12 passagiers met vaste slaapplaatsen ver
voert, het aantal stellen davits te plaatsen 
dat in Kolom A van de Tabel van Regel 28 
wordt vereischt mag de Administratie bij uit
zondering een 'kleiner aantal stellen davits 
toestaan, met dien verstande, dat dit aantal 
nimmer kleiner mag zijn dan het minimum 
aantal, vastgesteld in Kolom B van de Tabel, 
en dat de totale inhoud van de booten op het 
sch ip ten minste gelijk moet zijn aan den 
minimum inhoud, aangegeven in Kolom F. 

6. Een pelgrimsschip, dat gebezigd wordt 
op korte internationale reizen, moet voldoen 
aan de bepalingen van bovenstaande para
graaf 3, behalve wat betreft de davits, ten 
aanzien waarvan het moet voldoen aan de be
pa lingen van bovenstaande paragraaf 5. 

Vaetgesteldetvpen van boo-
t.en. reddin~vlotten en drij-
vende tocst~\len. 

Regel 17. Alle reddingbooten, reddingvlot
ten en drijvende toestellen moeten voldoen 
aan de voorwaarden, vastgesteld in de Voor
schriften XXIV tot en met XXIX. Indien 
echter eene Administratie het noodig a~ht aan 
boord van schepen in eene bepaald~ vaart 
tusschen havens van het eigen land genoegen 
te nemen met booten zonder extra-drij fvermo
gen in olaats van booten __ van K_lasse] ~n in
dien zulke schepen daarb1J korte mternátionale 
re izen maken in een gebied begrensB door 
eene lijn over de volgende punten: 

6° 30' 
Noordorbreedte ---94_0 __ 

Oosterlengte 

Saigon 
0 

--~ 0---

Ooster PU/:!te 

10° 30' 10° 30' 11 ° 30' 
i,uiderbree,!tf' Zuiderbreedte Zuider reedte 

- ---Ul -0 -- ---r2go-- 121!0 

Oosterlengte Oosterlençte Oosterlengte 

9o 30' 2° . fiO ?0' 
Zuiderkeedte Noorderhreedte Noorder reedte 

---W:50-- - ---iw,-- --- fi 0--
Oo,terlengte Oosterlengte Ooster engte 

mogen de betrokken Administraties zulke boo, 
ten in de plaats van booten van Klasse I op 
zulke internationale reizen aanvaarden, mits 
zij overtuigd zijn , dat zoovee l booten van 
Klasse I gevoerd worden als de omstandig
heden van het bedrijf toe] aten. 

Constructi e van booten. 

Regel 18. Alle booten moeten behoorlijk 
zijn gebouwd; zij moeten van zoodanigen vorm 
en zoodanige afmetingen zijn, dat zij in zee
gang eene ruime mate van stab iliteit bezitten 
en bij voll e bezetting en voll edige uitrusting 
voldoende vrijboord hebben . 

Elke boot moet voldoende sterk zijn om 
zonder gevaar met voll e bezetting en volledige 
uitrusting te wa ter te kunnen worden ge
bracht. 

fnseheping van de pa•sa
giers in de booten. 

Reg~! 19. Voor de inscheping der passa
giers in de booten op het inschepingsdek zul
len doelmatige voorzieningen worden getroffen. 
Bij elk stel davits zal tevens eene doelmatige 
touwladder ten gebruike gereed moeten zijn . 

D!'aagvermogen van booten 
en ceddingvlotten . 

Regel 20. Het aanta l personen, waan-oor 
eene boot van een der voorgeschreven typen 
of een goedgekeurd reddingvlot of drijvend 
toestel plaats biedt en de voorwaarden, waar
onder reddingvlotten en drijvende toestellen 
kunnen worden goedgekeurd, moeten worden 
bepaald in overeenstemming met hetgeen in 
de Voorschri ften XXX tot en met XXXV is 
vastgesteld. 

llitrustiug van b;,oten en 
reddingvlotten. 

Regel 21. D e uitrnsting van booten en 
reddingvlotten moet in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van Voorschrift XXXVI, 
met dien verstande, dat eene Administratie 
de booten mag vrijstellen van het voeren vau 
meer dan de helft van de uiti-usting, aange
geven in sub-paragraaf o van paragraaf 1 van 
genoemd Voorschrift en dat eene Administra
tie voor een schip, dat op eene internationale 
reis, als bedoeld in paragraaf 2 b van Regel 
16, wordt gebezigd, de booten geheel en al 
mag vrijstellen van het voeren van de uitrus
ting, in genoemde sub-paragraaf aangegeven, 
en dat verder eene Administratie een pel
grimsschip mag vrijstellen van de bepalingen 
van paragraaf 2 van bedoeld Vooeschrift. 

ZwemvmitP-n en redding~ 
boeien . 

Regel 22. 1. Elk sch ip, waarop deze Rege
len van toepassing zijn , moet voor elk der op
varenden een zwemvest, van een door de 
Administratie goedgekeurd model en _ boven
dien , tenzij deze zwemvesten ook voor kmderen 
pasklaar zijn , een voldoend aantal doelmatige 
zwemvesten voor kinderen aan boord hebben. 

2. Elk zoodanig schip moet tevens redding
boeien van een als boven goedgekeurd model 
naar den volgenden maatstaf, aan boord heb
ben: 

• 
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Lengte var, het schip 
in voeten. 

minder rlan 200 . . 

200 P-n minder dan 300 

3()0 en minder dan 400 

400 en m eer 

M·ini,nu,n auntal 
re,tdingboeien, 

6 wa1trvan t en minste 
:l voorzien van zelf ont
brande nde lichten. 
8 waarvan t en minste 4 
voorzien -.an zelf ont
bt'and enue lichten. 
10 waarvan ten minste 
ö ,·oorzien van zelf ont
brandende li chten. 
12 waarvan ten minste 
ö voorzien van zelf ont-
brandende lichten. 

3. Een zwemvest of eene reddingboei zal 
siechts door eene Administratie worden goed
gekeurd, indien voldaan is aan de in Voor
schrift XL, respectievelijk voor reddinggordels 
en reddingboeien gestelde eischen. 

4. De uitdrukking "zwemvest" in deze Re
gelen, omvat elk ander voorwerp - met gelij k 
drijfvermogen als een zwemvest - dat er 
zich toe leent passend om het lichaam te wor
den vastgemaakt. 

Regeling v1tn iiCt verkeer. 
Nooclverlich t,ing. 

Regel 23. 1. Er moeten doeltreffende voor
zieningen worden getroffen voor het betreden 
en verlaten van de verschillende afdee l ingen, 
dekken, enz. 

2. l!;en electrisch of ander systeem van 
verlichting, voldoende aan de eischen van 
veiligheid, moet in de verschillende deel en 
van het schip en m eer in het bijzonder op de 
dekken, waar de reddingbooten zijn geplaatst, 
worden aangebracht. Op schepen, waar het 
bootdek zich op meer dan 30 voet boven de 
waterlijn, die overeenkomt met den geringsten 
diepgang, bevindt, moeten maatregelen worden 
genomen om de reddingbooten langszijde van 
het schip en gedurende en dadelijk na het 
strijken te verlichten. Er moet eene zelfstan
dige krachtbron van voldoende vermogen aan
wezig zijn om, indien noodig, deze veiligheids
verlichting te voeden, welke bron in he t bo
venste gedeelte van het schip boven het schot
tendek geplaatst moet zijn. 

3. De uitgang van elke hoofdafdeeling, in 
gebruik bij passagiers of bemanning, moet 
voortdurend door een noodlantaarn verlicht 
worden. Deze noodlantaarns zullen voor het 
geval, dat de hoofdlichtbron zich begeeft, door 
de in -het vorige lid genoemde zelfstandige 
krachtbron, gevoed moeten kunnen worden. 

Eene Administratie mag schepen van minder 
dan 1000 ton bruto inhoud vrijstellen van het 
hebben van de onafhankelijke krachtbron als 
bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van dezen 
Regel. 

Gediplomeerrlesloepsgasten, 
bemanning van de booten . 

R egel 24. 1. Voor elke boot of voor elk 
reddingvlot ingevolge deze R egelen aan boord 
aanwezig, moet op ieder schip, waarop deze 
Regelen van toepassing zij n, het aantal gedi
plomeerde sloepsgasten aan boord zijn, als 
voor een dergelijke boot of reddingvlot in 
Voorschrift XLI is aangegeven. Echter mag 
iedere Administratie, indien zij oordeelt, dat 

toepassing van de bepalingen van Voorschrift 
XLl onredelijk o[ praktiscn onuitvoerbaar zou 
zijn, schepen of ki assen van schepen tot haar 
land behoorend voor zooveel noodig van be
doelde bepalingen vrij stellen. 

2. D e aanw1jzrng van de gediplomeerde 
sloepsgasten voor elke boot en voor e lk red
dingvlot wordt al naar gelang van de omsta n
digheden aan den kapitein overgelate n. 

~- Onder gèdiplomeerd sloepsgast wordt 
ve t"Staan elk lid van de bemanning, dat een 
certificaat van bekwaamheid, uitgereikt in 
naam van de Adrn inistratie 1 n overeensten1-
mmg met de voorwaarden in hooger genoemd 
Voorschrift gegeven, bezit. 

4. De bemanning van de booten moet · i11 
overeenstemming zijn m et het bepaalde in 
Voorschrift XL.ll, behoudens het voorbehoud 
vervat in paragraaf 1 van dezen Regel. 

Gevaarlijke goederen. Maat-
regelen t egen brand. 

Regel 25. 1. H et is verboden om a ls ballast 
of a ls l ad ing, stoffen aan boord te nemen, 
welke afzonaerlijk of gezamenlijk in verband 
m et haar aard, hare hoeveelheid of hare wijze 
van stuwing, het leven der passagie rs of de 
veiligheid van het schip in gevaar kunnen 
brengen. 

Dit verbod is niet van toepassing op de voor 
het sch ip zelf bestemde noodseinen, noch -
onder voorwaarden door de Administratie 
vastgesteld - op de voor den dienst van den 
Staat bestemde ll'larine- en legerbehoeften. 

ji; lke Administratie moet bij officieele perio
dieke publicaties voorschriften uitgeven, waar
in wordt vastgesteld, welke stoffen a ls gevaar
lijk beschouwd moeten worden, en aanwijzin
gen worden verstrekt, welke voorzorgen bij 
verpakking en stuwing zullen moeten worden 
in acht genomen. 

2. D e maatregelen, welke bij de opspOl'ing 
en blussching van brand in acht moeten wor
den genomen, zijn in Voorschrift XLlH om
schreven. ,b;chter mag elke Administra t ie een 
tot haar land behoorend schip vrijstellen van 
den eisch tot het aan boord hebben van een 
au tomatisch brandalarm- of brandmeldings
systeem. 'l'en aanzien van schepen van minner 
aan 1000 ton bruto inhoud mag eene Admi 
nistratie verder, indien zij van oordeel is, dat 
doe lmatige maatregelen tot het blusschen van 
brand zijn genomen en dat het noch praktisch 
uitvoerbaar noch redelijk is, de bepalingen 
van de paragrafen 2 tot en met 10 van ge
noemd Voorschrift in vollen omvang toe te 
passen, de bepalingen van gènoemde paragra
fen voor een tot haar land behoorend schip1 
voorzoover noodig, wijzigen. 

4larmrol ~n oefPningen. 

Regel 26. 1. Aan ieder lid van de beman
ning moet eene eigen taak bij alarm worden 
opgedragen. 

2. De a larmrol zal melding maken van al 
deze bijwndere werkzaamheden; in het bijzon
der zal zij voor ieder persoon de plaats aan
duiden, waarheen hij zich moet begeven, en 
de werkzaamheden, welke hij moet venichten. 

3. Vóór het schip naar zee gaat, zal de 
alarmrol opgemaakt en bekend gemaakt moe
ten worden en de bevoegde macht zal zich 
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ornrtuigen, dat de alarmrol voor het schip is 
opgemaakt. Exemplaren van de alarmrol zul
len op ver chillende plaatsen in het chip, en 
in het bijzonder in de verbl ijven der beman
ning worden opgehangen. 

4. H et a larm voor de bemanning en de 
oe feningen moeten worden gehouden op de 
wijze a ls in de Voorschriften XLIV en XLV 
zij n aangegeven, met d ien ve rstande, dat elke 
Adm inistratie een schip, hetwelk tot haa r land 
behoort, vrijstellen mag van de langs e lectr i
schen weg te geven aanvullende noodsignalen, 
bedoeld in Voorschrift XLV. 

Algemeeoe bepalingen. 

Regel 27. I edere Adm inistratie verbindt 
zich de uitgewerkte Voorschriften XXIV tot 
en met XLV toe te passen, voorzoover deze 
Voorschriften niet door deze Regelen zijn ge
wijzigd. 

Tabel betreffende het ver
oischte aanta l davits en in-
l1oud reddiugbooten. 

R egel 28. De hieronder 
geeft, naa r gelang van de 
schip, aan: 

• 2 

' ' ' . • 
' ' 6 
6 
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l 
8 
8 • • 10 

10 

" " .. .. 
" " 18 

" "' ,, 

ä 
2 
2 

; . 
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6 
6 • 6 • 6 
8 
8 

10 
10 
10 
10 
12 
12 

" " .. 

~ 
2 . . . . . 
• . • • 6 • G • 8 . 
8 
s 

10 
10 

" 12 

" 11 .. 

vol gen de tabel 
lengte van het 

, .. .,. 
1.2◄0 .... 
1-DlO ,_,.. 
uco 
8.120 
a6"l 

'·""' UIO ...... 
, ... o 
6.040 
6.630 
7.~ 
7.iOll ...., ...... 

10.◄~ 
11h40 
12.;.o 
l'-""' 
''-'"" ,a,.. 
11.6>) 
18J'll0 
20.280 
11.MO 

"" '"" ◄90 I (IY, 
610 70:? 
79) 92ii 
m 1.1a2 

I.ObO UM 
1,800 J.6;?5 
u, r. i.-rn 
1.1}40 '2.0::..0 
1.840 2.3Y> 
""' uoo 
2.400 S.~ 
\?MO ~ 
3.30,.1 u~ 
a-;w ,.i:n, 
uoo 6.]2,j 
uoo 5.600 
◄ .700 1 ...,. 
6.1 6.Jr.b ..... ...,, 
aooo ,..., 
M,°JO 8.150 
7.100 8Jr.{I 
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A. Het aanta l stellen davits, dat aanwezig 
moet zijn en aan elk waarvan eene boot van 
Kl asse I , in overeenstemm ing met R egel 16, 
moet zijn verbonden. 

B. H et minimum aantal stellen davits, dat
bij uitzondering volgens R egel 16 mag wor
den toegestaan. 

C;. H et aantal stellen davits voor pelgr ims
schepen, welke njet meer dan 12 passagiers 
met vaste slaapplaatsen vervoeren. 

D. Den minimum inhoud der gezamenlijke 
reddingbooten, welke op een ch ip, gebezigd 
op eene internationale reis, in overeenstem
ming met R egel 16, paragraaf 1, aanwezig 
moet zijn. 

E. Den minimum inhoud der gezamenl ijke 

redd ingbooten, welke op een schip, gebezigd 
op korte internationale re izen, in overeen
stemming met R egel 16, paragraaf 3, aanwezig 
moet zijn. 

F. Den minimum inhoud der gezamenlijke 
reddingbooten, welke op een schip gebezigd 
op reizen in speciale geb ieden en op een pel 
g rimssch ip, in overeenstemming met Regel 16, 
paragraaf 2 en 5, aanwezig moet zij n. 

Gedaan te Simla, den elfden Juni 19 31, in 
één exemplaar. 

s. 54-0. 

B. G . de Gl anville. 
G. F . H ole. 
W . 0 . L ambert. 
G. wan. 
F. W. J ames. 
A. Maclndoe. 
J. A. Woodhead . 
H emy J . Temperley Grey. 
F. Rae. 
A. Barter. 
A. 0. B1·own. 
M. A . Master. 
H. G . von Oven. 
M. C. Koning. 
A . J . W. van Amooy. 
J . W. Langeler. 
T . de Meester. 
E. Straatemeier. 
C. D. Ahearne. 
W. Mell or. 
G. Heron. 
C. E. Wurtzburg. 
J . R. Hobhouse. 
F. G. Ritchie. 
H enry Flett. 
Lim Ki an Beng. 

18 Nov e1nb er 1932. BESLUI T, houdende en
kele voorz ieningen omtrent de rechtsposit ie 
van de burgemeester . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenscha ppelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, l\Iinister van Bi n
nenlandsche Zaken en van Onzen Min ister 
van J ustitie van 8 Juli 1932, n°. 12398, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur en van 15 Juli 
1932, 2de Afdeeling A, n°. 993; 

Gelet op artikel 125, eerste lid , van de Amb
tenarenwet 1929, artikel 3, tweede lid, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
de gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
September 1932, n°. 11) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 November 1932, n°. 
18104, a fdeeling Binnenlandsch Bestuur en 
van 14 November 1932, 2de afdeeling A , n°. 
951 · 

' H ebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stell en de navolgende bepalingen: 
Art. 1. 1. Van het A lgemeen Rijksamb

tenarenreglement zijn op de burgemeesters 
alleen van toepas ing de artikelen 11, 12, 50, 
52, 53, 54, 59, eerste lid , 69, 72, 101 en 102, 
tweede en derde lid , b nevens het eerste en 
twaalfde hoofdstuk. 

2. Bovendien zijn de artikelen 17 tot en 
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met 20 van het Algemeen R ijksambtenaren
reglement van toepassing op de burgemeeslers, 
die krachtens artikel CVII der wet van 31 
J anuari 1931 (Staatsblad n°. 41) bevoegd zijn 
m ilitairen dienst te verrichten. 

2. 1. Wanneer aan een burgemeester, an
ders dan in het openbaar belang verlof wordt 
verleend om zich langer dan een maand bui
ten zijne gemeente, onderscheidenlij k zijne 
woonplaats op te houden, kan Onze :Minister 
van Binnenlandsche Zaken bepalen, dat gedu
rende de afwezigheid of gedurende een be
paald gedeelte daarvan de bezoldiging geheel 
of ten deele niet zal worden genoten. 

2. In al Ie andere gevall en van afwezigheid 
heeft de burgemeester, onverminderd het be
paalde in het tweede l id van artikel 1, aan
praak op zijn volle bezoldiging. 

3. Indien verleend verlof tot afwezigheid 
wegens dringende redenen van dienstbelang 
wordt ing trokken en de burgemeester tenge
volge van de intrekking van het verlof gelde
lijke schade lij dt, wordt hem terzake uit de 
gemeentekas eene schadeloosstelling ui tge
keerd . 

4. De burgemeester, die wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
geniet gedurende den tijd van deze verhinde
r ing zijn volle bezoldiging. 

5. 1. Indien de gemeenteraad eene woning 
in de gemeente als ambtswoning voor den 
burgemeester heeft bestemd en de burgemees
ter ongenegen is deze te bewonen, kan Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken hem ver
plichten die woning te betrekken, doch niet 
dan na hem te hebben gehoord. 

2. Indien de burgemeester de ambtswoning 
betrekt, is hij verplicht zich ter zake -van de 
bewoning en het gebruik te gedragen naar de 
voorschriften, die daaromtrent zijn gesteld. 
Het tweede Jid van artikel 56 van het Alge
meen R ij ksambtenarenreglement is van over
eenkomstige toepassing. 

6. 1. Het is den burgemeester in zijn ambt 
verboden, vergoedingen, belooningen, gi ften 
of be loften van derden te vorderen, te verzoe
ken of aan te nemen. 

2. H et aannemen van steekpenningen is 
onvoorwaardelijk en ten strengste verboden. 

7. Indi en beoordeelingslijsten (conduite-sta
ten) worden aangehouden, moet de burgemees
ter in de gelegenheid worden ge teld, zoo 
spoedig mogelijk kennis te nemen van beoor
deelingen, voor zoover deze niet gunstig lui 
den, door eenige autoriteit daarin over hem 
uitgebracht. De burgemeester is, desgevot·derd, 
verplicht, schriftel ijk te verklaren, dat hij van 
de beoordeeling heeft kennis genomen en is 
bevoegd, zijne bezwaren tegen de beoordeeling 
schriftelijk in te brengen. 

8. 1. Indien een burgemeester door Ons 
wordt geschorst, zijn Wij bevoegd hem den 
toegang tot in het betrekkelijk besluit aan te 
duiden dienstgebouwen, -terrei nen of -lokalen 
gedurende den tijd dat de schorsing voortduurt 
te ontzeggen. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan Gede
puteerde Staten, wo deze krachtens het tweede 
lid van artikel 66 der gemeentewet tot schor
sing overgaan. 

9. Den burgemeester wordt ontslag chrif-
L. & S. 1932. 

telijk verleend. In geval van ongevraagd ont
slag, gelij k mede in geval van niet-herbenoe
ming, wordt den burgemeester die dit ver
zoekt, de reden van het ontslag of van de niet
herbenoeming schriftelijk medegedeeld. 

10. Disciplinai re straffen worden den bur
gemeester niet opgelegd. 

ll. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waa t·in het is 
geplaatst._ 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 18den ovember 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De M inister van Justitie, J. Don n er. 

(Uitgeg. 6 D ec. 1982.) 

s. 541. 

19 Novem be-,• 1932. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholl and van 16 Maart 
1932, n°. 133, voorzoover daarbij onbe
woonbaarverklaring, door den raad van 
A 1nsterda1n, is gehandhaafd van de wo
ningen I en II hoog in het perceel Laurier
gracht 70 a ldaar. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 21 October 1932, n°. 8222 M/P.A., af
deeling Volksgezondheid, betreffende het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noo,·d
holland van 16 Maart 1932, n°. 133, voor
zoover daarbij onbewoonbaarverklar ing, door 
den raad van A 1nstertlain, is geha ndhaafd van 
de woningen I en II hoog in het perceel 
Lauriergracht" 70 a ldaar; 

Overwegende, dat de raad van A rnsterdam 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft ver
klaard omdat zij ongeschikt zouden zijn ter be
woning wegens vochtigheid, onvoldoende in
richting van den toegang en brandgevaarl ijken 
toestand, en omdat zij niet door het aanbren
gen van verbeteringen in bewoonbaren staat 
zouden kunnen worden gebracht; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat de 
woningen ieder "bestaan uit twee kleine ka
mertjes, die blind zijn en zeer duide lijk voch
tigheidsverschijn elen vertoonen"; dat "in 
een der kamers, welke a ls keuken is ingericht, 
zich het privaat bevindt"; en dat alle af
scheidingen in de woningen van hout zijn ; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
lid , van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard, indien zij ongeschikt i 
ter bewoning en · niet door het aanbrengen van 
\'erbeteringen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat bij een ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat de woningen ieder bestaan uit een vertrek, 
dat als keuken-kamer is ingericht,met een vloer. 

47 
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oppervlakte van ± 9 M2., en een slaapkamer 
met een vloeroppervlak van ± 12,25 M2., 
waarin een afgesloten doorloopend privaat is 
aangebracht; dat iedere kamer een raamop
pervlak heeft van ± 1,64 M2., zoodat licht 
en lucht voldoende kunnen toetreden; dat 
vochtigheid als gevolg van " doorsl aan" van 
buitenmuren afdoende kan worden tegenge
gaan door die muren voor zooveel noodig - en 
wel aan den noordelijken gevel - te bepleiste
ren of ze te bespuiten met een vochtkeerende 
laag; dat de toegang naar de woning I hoog 
bestaat uit een rechte steektrap, met kwart
slag boven, welke trap ± 0,65 M breed is en 
een hell in g h eeft van ± 58 1/2° , en uit een 
overloop, die weliswaar niet meer dan ± 0,45 
M. breed is, maar die verbreed kan worden; 
dat de trap naar de woning II hoog is een 
spiltrap, breed ± 0, 70 M . en met een helling 
van ± 55°; dat de toegang tot de woningen 
mitsdien niet van dien aard is, dat daaruit 
ongeschiktheid ter bewoning zou voortvloeien ; 
dat de brandgevaarlijke toestand van de wo
ningen kan worden opgeheven door de onder
zijde der balklagen en trappen en de wanden 
der trapportalen, voorzoover een en ander 
van hout is, te bekleeden met brandvrij ma
teriaal; 

Overwegende, dat de voorwaarden, die de 
wet stelt voor onbewoonbaarverklaring, der
halve niet zijn verv_uld en die verkl aring mits
dien is uitgesproken in strijd met de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale wet 
en artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 8 
November 1932, n°. 27; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 15 No
vember 1932, n°. 9233 M/P.A., afdeeling 
Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noordholland d.d. 16 Maa1·t 1932, 
n°. 133, te vernietigen wegens . strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

( Uitgeg-. 9 December 1932. ) 
De Minister van J ustitie, J. Don n c r. 

s. 542. 

19 November 1932. BESLUIT tot wijziging 
van de artikelen 15 en 16 van het Konink
lijk besluit van 31 ûctober 1929 (Staats
blad n°. 474) , tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 15 van de wet van 2 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 222) , houdende 
nadere voorschriften ten aanzien van de 
uitoefening der geneeskunst (Reglement 
medisch tuchtrecht en oplossing van ge
schillen). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onzen Minister van Justitie van 17 Sep
tember 1932, n°. 1817 H ., Afdeel ing Volks
gezondheid, en van 22 September 1932, 2e 
AfdeelingA., n°. 956; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 October 1932, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en van Onzen Minister van Justitie 
van 2 November 1932, n° . 2062 H ., Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 15 November 1932, 
2e Afdeeling A . , n°. 921; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In On besluit van 31 October 1929 (Staats

blad n°. 474), tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in artikel 15 van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 222), houdende nadere voor
schriften ten aanz ien van de uitoefening der 
geneeskunst (Reglement medisch tuchtrecht 
en oplossing van geschi llen) worden de na
volgende wijzigingen aangebracht : 

In artikel 15, tweede lid , wordt gelezen: 
in plaats van: ,, f 30,-": ,, f 25,50", 
in plaats van: ,, f15 ,-": ,,f 12,75", en 
in plaats van: ,,f 10,-" : ,, f 8,50". 
In artikel 16, tweede lid , onder c, wordt ge-

lezen: 
in plaats van: ,, f50,-": ,, f42,50" , 
in plaats van: ,,f 25 ,- ": ,,f 21,25", en 
in plaats van: ,, f 15,-": ,,f 12,75". 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad, zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
Minist e,· van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

De Ministe,· van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 6 December 1932.) 

s. 543. 
19 Nov ember 1932. BESLUIT tot nade1·e 

wijziging van het Verplegingsbesluit 1928. 
Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op cle voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 15 Augus
tus 1932, n°. 1596, afdeeling Arbeid ; 

0. dat het gewenscht is gebleken Ons be
sluit van 3 September 1928, Staatsblad n•. 
359 (Verplegingsbesluit 1928), gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 ovember 1931 , Staats
blad n•. 474, nader te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 65, 68, elfde lid , en 
91 der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies rnn 
8 ovember 1932, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1932, 
n°. 2378, afdeel ing Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het derde lid van artikel 7 van 
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het :Verplegingsbesluit 1928 wordt de punt aan 
het slot vervangen door eene komma en daar
aan toegevoegd: ,,behalve op dagen van dienst
wisseling, wanneer die rusttijd minder dan 
elf, doch niet .minder dan negen uren mag 
bedragen.". 

Art. II. Art ikel 13 van het Verplegings
besluit 1928 wordt gelezen als volgt: 

,,Het bepaalde in artikel 68, eerste lid. 
o nder a, en tweede tot en met tiende lid, der 
Arbeidswet 1919 is niet van toepassing: 

a. op arbeid van personen, als bedoeld in 
artikel 64, onder a en b, der Arbeidswet 1919 ; 

b. op arbeid, als bedoeld in artikel 2, eer
ste en tweede lid.". 

Art. UI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst . en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1932. 

s. 544. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken 

en A1·beid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 6 December 1932.) 

21 November 1932. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 15 December 1930 (Staatsblad n°. 
473), houdende aanwijzing van de Kliniek 
" Ockenburgh" te 's-Gravenhage, staande 
onder bestuur van "het Centraal Bestuur 
der Vereeniging tot Christelijke verzor
ging van krankzinnigen in Nede1·land", 
als · eene inrichting, die niet a ls gesticht 
voor krankzinnigen wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 16.' November 1932, n° . 8195, afdeeling 
Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het tweede lid van artikel 2 van Ons besluit 

van 15 December 1930 (Staatsblad n° . 473) 
wordt gelezen als volgt: 

" Voor het tijdvak eindigende 31 December 
1934 kan Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken toestaan, dat in plaats van 21 mannen 
21 vrouwen verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 21sten November 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
( Uitgeg. 9 December 1932.) 

s. 545. 
22 Novembet· 1932. BESLUIT, houdende be

kendmaking van den tekst van het Crisis
Zuivel-Besluit II 1932 (Staatsblad n° . 
319), zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 9 November 1932 
(Staatsblad n°. 532). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen l\1inister van 

Economische Zaken en Arbeid van 18 Novem
ber 1932, n° . 151, afdeeling Crisis-Zuivel
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel XI van Ons besluit van 9 
November 1932 (Staatsblad n°. 532) tot wij
ziging van het Crisis-Zuivel-Besluit II 1932 
(Staatsblad n°. 319); 

H ebben goedgevonden en ·verstaan: 
den tekst van het Crisis-Zuivel-Besluit II 

1932 (Staatsblad n°. 319) met de daarin bij 
Ons besluit van 27 Augustus 1932 (Staatsblad 
n° . 450) en Ons besluit van 9 November 1932 
(Staatsblad n°. 532) gebrachte wijzigingen 
algemeen bekend te maken door bijvoegi-ng 
van dien tekst in zijn geheel bij dit beslui t. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst. 

Het Loo, den 22sten November 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

T. J . V e r s c hu u r . 
( Uitgeg. 6 December 1932.) 

TEKST van het Crisis-Zuivel-Besluit II 193:2, 
Staatsblad n°. 319, zooals dat laatstelijk 
·is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 
Nov embe1· 193:2 , Staatsblad n°. 53:2. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
" Onzen Minister": Onzen met de zaken van 

den Landbouw belasten Minister; 
,,Wet'': de Cris is-Zuivelwet 1932 (Staats

blad n°. 290); 
,,Centrale": de Crisis-Zuivel-Centrale; 
"Boter": boter in den zin van artikel 1 der 

Boterwet ; . 
"Melkproducten": melkproducten in den 

zin van artikel 1 van Ons besluit van 18 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 281) of artikel 1 der wet 
van 19 December 1930 (Staatsblad n° . 482), 
tot regeling van den uitvoer van melkproduc
ten en van gepasteuriseerde en gesteriliseerde 
melk en room; 

"andere zuivelproducten": de waar, al dart 
niet verwerkt, wélke nader door Onzen Mi
nister voor de uitvoering van de Crisis-Zuivel
wet 1932 (Staatsblad n° . 290) als zuivelpro
duct zal worden aangewezen ; 

"margarine A": margarine, welke een door 
Onzen Minister vastgesteld percentage boter 
bevat ; 

" margarine B" : margarine, _andere dan 
margarine A; 

"andere spijsvetten" : spijsvetten, in den 
zin van artikel 1, 4°., van de Crisis-Zuivelwet 
1932 (Staa,sblad n°. 290), welke a ls zoodanig 
door Onzen Minister zijn aangewezen; 

,,bei-eidplaats": perceel, waarin zich een in-
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richting bevindt als bedoeld in artikel lbis; 
,, koelhuis": ruimte, waarin boter in groo

tere dan door Onzen Minister bepaalde hoe
veelheid wordt gekoeld of is opgeslagen. 

l bis. 1. Het hebben van een inrichting tot 
het bereiden van boter, krachtens artikel 2bis 
aangewezen melkproducten en andere zuivel 
producten, margarine A en margarine B of 
van een of meer van deze producten is slechts 
toegestaan op voorwaarde, dat de houder is 
ingeschreven bij de Centrale. De ingeschreven 
houder is verplicht de door Onzen Minister te 
geven voorschriften na te komen. Onder de 
voorschriften ontbreekt niet een bepaling over 
het houden van aanteekeningen omtrent h et 
gebruik van de inrichting en betreffende de 
productie. 

2. De Centrale is bevoegd voor de inschrij
ving eischen te stellen, verband houdende met 
de controle op een behoorlijke uitvoering en 
naleving der wet. 

2. 1. H et door of ten behoeve van een pro
ducent en het uit een bereidplaats of uit de 
daarbij behoorende bewaarplaatsen vervoeren, 
verkoopen of afleveren van boter, alsmede het 
in een bereidplaats of een daarbij behoorende 
bewaarplaats voorhanden hebben van boter in 
eenheden, voor verkoop of aflevering gereed, 
is slechts toegestaan op voorwaarde, dat zij is 
voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen M inister is vastgesteld of aange
wezen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste I id is het vervoeren, ver koopen of afleve
ren van boter slechts toegestaan op voorwaar
de, dat de waar ,vordt vervoerd, verkocht of 
afgeleverd in eenheden, welke een door Onzen 
Minister te bepalen gewicht niet te boven 
gaan of dat zij is voorzien van een merk, 
waarvan het model door Onzen Minister is 
vastgesteld of aangewezen. 

3. Het uit een koelhuis vervoeren, verkoo
pen of afleveren en het daarin voorhanden 
hebben van boter is slechts toegestaan op door 
Onzen Minister te bepalen voorwaarden. Bij 
deze voorwaarden mogen niet ontbreken bij
zondere bepalingen met betrekking tot àe 
merken. 

4. Met betrekking tot de wijze van aan
brengen van de merken op de boter zullen de 
voorschriften gelden, die te dien aanzien voor 
de R ijksbotermerkpapieren gegeven zij n. 

5. Het is verboden op door Onzen Minister 
aan te wijzen plaatsen boter ten verkoop, ter 
afl evering of in opslag voorhanden te hebben, 
welke niet is voorzien van het in het eerste lid 
bedoelde merk. 

2bis. Het vervoeren, verkoopen, voorhan
den hebben of afleveren van door Onzen M i
nister aangewezen melkproducten en andere 
zuivelproducten, welke niet op haar verpak
king zijn voorzien van een merk, waarvan het 
model door Onzen Minister is vastgesteld, is 
slechts toegestaan op voorwaarde, dat daartoe 
overeenkomstig door Onzen Minister gestelde 
regelen door de Centrale vergunning is ver
leend. 

3. 1. Het uit een bereidplaats of uit de 
daarbij behoorende bewaarplaatsen vervoeren, 
verkoopen of afleveren van margarine A is 
slechts toegestaan op voorwaarde, dat de 

samenstelling zoowel wat betreft het boterge
halte als anderszins, de verpakking en het 
gewicht per verkoopseenheid voldoen aan de 
eischen, door Onzen Minister gesteld en dat 
de waar, indien zij een door Onzen Minister 
te bepalen gewicht te boven gaat, op hare 
buitenste verpakking is voorzien van een 
merk, waarvan het model door Onzen Minister 
is vastgesteld. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid is het vervoeren van margarine A 
uit een bereidplaats naar een ruimte, waar zij 
wordt verpakt, toegestaan op voorwaarde, dat 
hare samenstelling zoowel wat betreft het 
botergehalte als andersz ins voldoet aan de 
eischen door Onzen Minister gesteld en dat 
de partij is vergezeld van een geleidebiljet ten 
bewijze, dat voor het vervoeren daarvan door 
de Centrale vergunning is verleend. Voren
bedoelde ruimte wordt voor de toepassing van 
dit artikel beschouwd te zijn een bij de be
reidplaats behoorende bewaarplaats. 

3. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 
van margarine A anders dan uit een bereid
plaats of u it de daarbij behoorende bewaar
pi aatsen en het ten verkoop, ter aflevering of 
in opslag voorhanden hebben van margarine 
A is slechts toegestaan op voorwaarde, dat de 
samenstelling, zoowel wat betreft het boter- · 
gehalte als anderszins, de verpakking en het 
gewicht per verkoopseenheid voldoen aan de 
eischen door Onzen Minister gesteld, en dat 
de waar op haar verpakking is voorzien van 
een merk, waarvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld. 

4. De prijs van de vorenbedoelde merken 
wordt vastgesteld door Onzen Minister. 

4. 1. Het vervoeren naar en het verkoopen 
of afleveren aan een fabrikant, een menger 
of een grossier, ten behoeve van een menger, 
van margarine B is slechts toegestaan op voor
waarde, dat: 

a. de samenstelling van de waar, zoowel 
wat betreft het botergehalte als anderszins 
voldoet aan de eischen door Onzen Minister 
gesteld; 

b. de waar is verpakt in door Onzen Mi
nister te bepalen eenheden, welke op hare 
verpakking zijn voorzien van een merk, waar
van het model door Onzen Minister is vast
gesteld; 

c. de partij is vergezeld van een geleide
biljet ten bewijze, dat tot het vervoeren, ver
koopen of afleveren van de waar door de 
Centrale vergunning is verleend. 

2. Het vervoeren naar en het verkoopen of 
afleveren aan een ander dan een fabrikant, 
een menger of een grossier, ten behoeve van 
een menger, van margarine B is slechts toege
staan op voorwaarde, dat: 

a. de samenstelling van de waar wowel 
wat betreft het botergehalte als anderszins 
voldoet aan de eischen, door Onzen Minister 
gesteld; 

b. de waar is verpakt in door Onzen Minis
ter te bepalen eenheden op de wijze, door 
Onzen M inister vast te stellen; 

c. de waar op de verpakking is voorzien 
van een merk, waarvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld. 

3. De prijs van de in de voorgaande leden 
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bedoelde merken wordt vastgesteld door Onzen 
Minister en kan verschillend zijn, naar ge
lang van hun bestemming, met dien verstan
de, dat de merken voor de in artikel 9 der 
Wet bedoelde waar kosteloos door de Cen
trale moeten worden verstrekt. 

4. De Centrale is belast met de afgifte van 
vorenbedoelde geleidebiljetten en de uitreiking 
der merken. Zij is bevoegd die uitreiking te 
beperken ten aanzien van de waar~ welke voor 
dadelijk gebruik is bestemd. 

5. Het ten verkoop, ter aflevering of in 
op lag voorhanden hebben van margarine B 
is slechts toegestaan op voorwaarde dat: 

a. hetzij kan worden aangetoond, dat de 
daarin aanwezige krachtens de Wet belaste 
oliën en vetten onder een door de Centrale 
afgegeven geleidebiljet ter plaatse zijn aan
gevoerd en aan den eisch, in het eerste I id 
onder a gesteld, wordt voldaan; 

b. hetzij voldaan wordt aan de eischen, in 
het eerste I id onder a en b gesteld, en het 
onder c bedoelde geleidebiljet kan worden 
overgelegd of kan worden aangetoond, dat 
de waar, vergezeld van dat geleidebiljet, is 
vervoerd naar de plaats, waar zij zich be
vindt; 

c. hetzij voldaan wordt aan de eischen in 
het tweede lid gesteld. 

6. Aan de margarinefabrikanten is toege
staan margarine B te bereiden en voorzien 
van een merk, waarvan het model door Onzen 
Minister wordt vastgesteld , ter beschikking te 
tellen voor het doel, genoemd in artike l 9 

der Wet en overeenkomstig de voorschriften 
bij of krachtens dit artikel gesteld. 

5. 1. Het vervoeren, verkoopen of afleve
ren van andere spijsvetten is slechts toegestaan 
op voorwaarde, dat de waar vergezeld is van 
een geleidebiljet, door de Centrale afgegeven, 
of dat zij wordt vervoerd, verkocht of afgele
verd in door Onzen Minister te bepalen ver
koopseenheden, van welke eenheden de ver
pakking is voorzien van een merk, waarvan 
het model door Onzen Minister is vastgesteld. 

2. Het ten verkoop, ter aflevering of in 
opslag voorhanden hebben van andere spijs
vetten is slechts toegestaan op door Onzen 
Minister te stell en voorwaarden. 

3. Ten aanzien van de verpakking van 
andere spijsvetten kunnen door Onzen Minister 
nadere voorschriften worden gegeven. 

6. 1. Het is verboden uit het buitenland 
ingevoerde boter, door Onzen Minister aange
wezen melkproducten en andere zuivelproduc
ten, margarine en andere spijsvetten te ver
voeren, tenzij de waar vergezeld is van een 
door de Centrale daartoe te verstrekken ver
voervergunning, waarvan het model door On
zen Minister is vastgesteld of .wel voorzoover 
betreft andere spijsvetten voldoet aan de 
eischen voor het vervoer in N ederland gesteld. 

2. Onze Minister stelt het bedrag, tegen 
betaling waarvan vervoervergunningen als in 
het voorgaande lid bedoeld worden afgegeven, 
zoodanig vast, dat de verschillen tusschen den 
prijs van de betrokken waar in het binnen
land en op de wereldmarkt daarbij zooveel 
mogelijk worden opgeheven. 

3. Het in het tweede lid bepaalde nopens 
de prijzen der vervoervergunningen is niet van 

toepassing op vervoervergunningen voor an
dere spijsvetten, welke zijn bestemd tot grond
stoffen voor margarine-fabricage. 

4. De opbrengst der in het tweede lid be
doelde vervoervergunningen wordt door de 
Centrale gestort in het Crisis-Zuivel-Fonds. 

7. Het is verboden voor uitvoer bestemde 
boter te vervoeren, welke niet is vergezeld 
van een geleidebiljet waarvan het model door 
Onzen Minister is vastgesteld. 

8. Het is verboden margarine A uit te 
voeren of ten uitvoer aan te bieden. 

9. Het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 
is niet van toepassing ten aanzien van de 
waar, waarvan kan worden aannemelijk ge
maakt, dat zij voor rechtstreekschen uitvoer 
of wederuitvoer is bestemd, indien daarvoor 
ontheffing is verleend door de Centrale en de 
waar ten bewijze daarvan is vergezeld van een 
geleidebiljet, waarvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld, of wel voorzoover be
treft andere spijsvetten de waar wordt ver
voerd als monster in een hoeveelheid, welke 
een door Onzen Minister te bepalen gewicht 
niet te boven gaat en welke is voorzien van 
een merk, waarvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld. 

10. Worden gemerkte andere pijsvetten 
uitgevoerd, dan wordt per eenheid een gelijk 
bedrag, als voor de merken is betaald, aan de 
belanghebbenden terugbetaald. 

lObis. Het bepaalde in de artikelen 2, 2bis, 
3 en 4 is niet van toepassing op de waar, waar. 
van kan worden aannemelijk gemaakt, dat 
zij voor eigen gebruik bestemd is en waarvoor 
ontheffing is verleend door het bestuur der 
Centrale. 

ll. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om in bijzondere gevallen van een ver
bod, als in de artikelen · 2 tot en met 7 en 9 
van dit besluit bedoeld, voor een bepaalden 
tijd en al dan niet voorwaardelijk ontheffing 
te verleenen. 

2. In spoedeischende gevallen, die het tij
dig verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld 
in het eerste lid, onmogelijk maken, kan door 
of namens Onzen Minister een zoodanige ont
heffing worden verleend, doch voor niet langer 
dan ten hoogste dertig dagen. 

12. 1. De bereidplaatsen, meng- of bewaar
plaatsen en ruimten, welke in gebruik zijn bij 
bedrijven of personen die boter, margarine A 
of margarine B bereiden, zullen voor zooveel 
noodig, onder voortdurend toezicht van de 
Centrale en van de Rijkszuivelinspectie wor
den gesteld. 

2. Dat toezicht zal geschieden op de wijze 
door Onzen Ministe1· te bepalen. 

13. 1. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat ieder, die bij het in werking treden van 
dit besluit, of, zoo noodig op een ander door 
hem te bepalen t ijdstip, voor zich zelf of voor 
een ander een grootere dan een door hem be
paalde hoeveelheid zuivelproducten, marga
rine in den zin van artikel 1 der Boterwet 
of andere spijsvetten in zijn bezit heeft, of na 
het in werking treden van di t besluit voor 
zich zelf of voor een ander een grootere, dan 
een door hem bepaalde hoeveelheid zuivel
producten, margarine in den zin van artikel 
1 der Boterwet of andere spijsvetten, niet voor. 
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zien van een door of vanwege de Centrale 
verstrekt merk, in zijn bezit verkrijgt, ver
plicht is daarvan binnen een door den Mi
nister te bepalen termijn, per aangeteekend 
schrijven aangifte te doen bij de Centrale. 

2. .De aangifte moet onderteekend zijn en 
opgaaf bevatten van: 

a. naam en woonplaats van den aangever ; 
b. de soort en hoeveelheid der aanwezige 

voorraden; 
c. de nauwkeurige aanwijzing van de plaats, 

waar genoemde voorraden opgeslagen zijn. 
14 . Door Onzen Minister kunnen, ter uit

voering van de Wet en van dit besluit, zoo 
noodig, nadere regelen worden gesteld . 

Krachtens artikel XI van het besluit van 9 
Novembei• 1932 (Staatsblad n°. 532) kan dit 
besluit worden aangehaald onder den titel 
van: Nieuw Cris is-Zuivel-Beslu it II 1932. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 22sten 
November 1932 (Staatsblad n°. 545 ). 

s. 546. 

Mij bekend, 
D e M inister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. Ver sc huu r. 

22 November 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet van den 31sten December 1931 
(Staatsblad n°. 587), houdende wijziging 
van de Schepenwet. 

l nwerkingtneding 1 Januari 1933. 

s. 547. 

24 .Yovernber 1932. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onte igening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelij ke rechten, noodig voor en ten be
hoeve van het tot stand brengen van ver
keer verbeteringen op en in de omgeving 
van de Vijzelgracht te Amsterdam. 

s. 548. 

34 Novem/J.e,· 1932. WET, strekkende tot wij 
ziging van de wet van 18 Juli 1930 (Staats
blcu:l n°. 334), houdende beschikbaarstelling 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks kas 
ten behoeve van de op te r ichten Naamlooze 
Vennootschap Waterle iding-Maatschappij 
.,Noord-Overijssel", geve t igd te Zwoll e. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de wet van den 18den 
Juli 1930 (Staatsblad n°. 334) , houdende be
schikbaarstelling van een renteloos voorschot 
(subsidie) uit 's Rijkskas aan de N aam!. Venn. 
Wate rleiding-Maatschappij ,,Noord-Overij ssel' ', 
gevestigd te Z wolle, ten behoeve van de drink
watervoorziening der in deze Vennootschap op
genomen gemeenten te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. In de considerans van de wet van 

18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 334) wordt in 
plaats van " op te richten Naamlooze Vennoot

schap Waterleiding-M aatschappij " Noord-Over
ijssel" gelezen "Naamlooze Vennootschap Wa
terleiding Maatschappij " Overijssel"". 

Art. II. Artikel 1 van de wet van ·1·8 .Juli 
1930 (Swatsblad n°. 334) wordt gelezen als 
volgt: · 

Art. 1. Uit 's Rijks kas wordt onder door 
Ons te stellen voorwaarden een renteloos voor
schot beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
N aamlooze Vennootschap Waterleiding-Maat
schappij " Overijssel" en wel tot een bedrag 
van ten hoogste f 250,000. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 24sten 

November 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister -van B innenlaruisch e Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
D e M inister van Financiën, D e Ge e r . 

· ( Uitgeg . 9 Decem ber 1932.) 

s. 549. 

24 Novc711,ber 1932. WET tot wijziging van 
artikel 15 en enkele ander e artikelen der 
wet op de grondbelasting. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1931- 1932, n°. 412, 
1- 3 ; 1932-1933, n°. 63, 1. 

Hand. idem 1932- 1933, blz. 228. 
Hand. l ste Kam er 1932- 1933, ólz. 52. 
Wij WILHELMINA,.enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 15 en enkele 
daarmede verband houdende artikelen der wet 
van 26 Mei 1870 (Staatsblad, n°. 82) betrek
kelijk de grondbelasting te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. 
Art. I . In de wet van 26 Mei 1870 (Staats

blad n°. 82) worden de volgende wijzigingen 
gebracht : 

a. Artikel 15 wordt gelezen : 
Aan ieder belanghebbende wordt, voor zoo

veel zijn eigendommen betreft, bij aangetee
kenden brief of tegen gedagteekend ontvang
bewijs, een kennisgeving gezonden van de 
uitkomsten van de meting en van de schat
ting. 

Op dezelfde wijze geschiedt kennisgeving, 
behelzende het bedrag der kosten, waarmede 
de belastbare opbrengst overeenkomstig arti
kel 13 dezer wet is verminderd, ·aan het 
polder. of waterschapsbestuur. 

Op vertoon van de kennisgeving wornen 
aan belanghebbenden ten kantore van de hy· 
potheken, het kadaster en de scheepsbewijzen 
kosteloos nadere inlichtingen omtrent de in 
het eerste lid bedoelde uitkomsten verstrekt. 

b. Artikel 16, 1°., wordt gelezen : 
1 °. hermeting of herschatting vorderen, 

binnen twee maanden nadat de kennisgeving, 
bedoeld in art. 15, eerste lid, ter post ,s be
zorgd of tegen ontvangbewijs is uitgerPikt ; 

c. Artikel 19, 2°. , wordt gdezAn : 
2°. de vernietiging verzoeken, binnen . ··ee 

maanden nadat de kennisgeving, bedoeld IL 

art. 15, eerste lid , ter post is bezorgd of tege" 
ontvangbewijs is uitgereikt, van schattingen 
in strijd met de wet verricht. 

Artikel 19, tweede lid, wordt gelezen: 
H et polder- of waterschapsbestuur kan bin

nen twee maanden nadat de kennisgeving, be
doeld in art. 15, tweede lid, ter post is be
zorgd of tegen ontvangbewijs is uitgereikt, in 
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een aan bovengenoemd college gericht ver
zoekschrift bezwaren inbrengen tegen het be
drag der kosten, in art. 13 dezer wet bedoeld. 

d. In artikel 23, derde lid, wordt in plaats 
van " binnen dertig dagen na den dag der 
a fkondiging in art. 15 bedoeld" gelezen : 

binnen twee m aanden na dat de kennisgeving, 
bedoeld in a rt. 15 , eerste lid, ter post is be
zorgd of tegen ontvangbewijs is uitgereikt. 

e. De tweede volzin van artikel 43 wordt 
gelezen : 

Van dat jaar wordt, evenals van de gevallen, 
voorzien bij artt. 40 en 41, laatste lid, aan 
ieder belanghebbende, voor zooveel zijn eigen
dommen betreft, bij aangeteekenden br ief of 
tegen gedagteekend ontvangbewijs, een ken
nisgeving gezonden. 

/. In artikel 44, eerste Jid, wordt in plaats 
van " binnen dertig dagen na den dag der 
a fkondiging, in art. 15 vermeld" gelezen: 

binnen twee maanden, nadat de kennisge
ving, bedoeld in a rt. 43 ter post is bezorgd 
of tegen ontvangbewijs is uitgereikt. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1933. 

L asten en ·bevelen , enz.; 
Qegeven ten P aleize het Loo, den 24sten 

November 1932. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Financiën, De G e er. 
( Uitge g. 6 December 1932. ) 

s. 550. 

24 No vernber 1932. WET, houdende goedkeu
r ing van den onderhandschen verkoop 
aan de gemeente 's-H ertogenbosch van het 
perceel bouwterrein aan de Citadell aan te 
·s-H ertogenbosch, kadastraal bekend al
daar, secti e G, n°. 6016. 

W ij WI LHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo '\-Vij in overweging genomen hebben, 

àat de Gemeente 's-H ertogenbosch in koop 
heeft gevraagd het perceel bouwterrein aan 
de Citadell aan te 's-H erto gen bosch, kadastraal 
bekend aldaa r, sectie G, N°. 6016, en dat het 
belang van den Staat zich tegen dezen verkoop 
niet verzet ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen ver koop aan de Gemeente 's-H er
togcnbosch van het perceel bouwterrein aan 
de Citadellaan te' s-H erto genbosch, ka dastraal 
bekend aldaar, sectie G, 0

• 6016, groot 41 
arnn , geconstateerd bij de in afschr ift aan de
ze wet gehech te akte dd. 10 Mei 1932. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 24sten 

November 1932. 
WILHE LMI A . 

De Minister van Financiën, D e G e e r. 
(Uitge g. 9 Dece1nber 1932.) 

A FSCI-IRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1 °. Willem van der Linde, Ontvanger der 

Regist ratie en Domeinen te 's-Hertogenbosch , 
ten deze handelende namens den Staat der 

ederla nden, al s h iertoe gemachtigd bij brief 

van den Directeur der Reg istratie en Domei
nen te Maastricht dd. 21 Januari 1932, n°. 
555, gegrond op de missive van den Minister 
van Fi nanciën dd. 20 J anuar i 1932, n°. 63 
Dom. ; 

2°. Mr. -Antonius H enricus Louis Maria 
van der M arck, gemeentesecretaris van- en 
wonende te 's-H ertogenbosch, overeenkomstig 
het bepaalde in art. 78, tweede lid, der Ge
meentewet, door de n Burgem eester van 's-Her
togenbosch, bij diens besluit van 4 Mei 1931 
(Gemeenteblaà, 1931 , n°. 25) aangewezen als 
gemachtigde om de gemeente te vertegen
woordingen bij buitengerechtelijke rechtsha nde
lingen, en al s zoodanig de gemeente 's-H erto
genbosch vertegenwoordigende, ter uitvoering 
van het raadsbeslui t va n den 13 October 1931, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij besluit van den 28 October 
d. a . v. , G. n°. 127, zijn, de eerstondergetee
kende onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, overeengekomen als volgt: 

De Staat der ederlanden verkoopt aan de 
gemeente 's H er togenbosch , die in koop, aan
neemt: 

het perceel bouwterre in te 's-H er togenbosch, 
gelegen aan de Citadellaa n en kadastraal al
daar bekend sectie G, n° . 6016, groot 41 Aren, 
thans bij die Gemeente in erfpacht krachtens 
akte dd. 12/21 Maar t 1932, overgeschreven 
ten hypotheekkantore te 's-H ertogenbosch dd. 
22 Maart 1932, deel 2073, n°. 9, zulk voor 
eene koopsom van f 23,000 en voorts onder 
de volgende 

VOORWAARDEN : 
A rt. l". De koopsom moet ten kantore van 

den Ontvanger de r Registrat ie en Domeinen 
te 's-H ertogenbosch worden betaald binnen 
een m aand na de schriftelijke mededeeling 
door genoemden Ontvanger aan de koopster . 
dat de wettelijke goedkeuring is verleend. . 

Te gelijk met de betaling van de koopsom 
moet worden voldaan het door de Gemeente 
krachtens voormelde a kte alsda n verschuldig
de evenredig gedeelte va n den jaarlijkschen 
erfpachtscanon, bedragende f 1150. 

A rt. 2. De koopster zal , indien zij het ver
kochte wil afscheiden, de afscheiding op dat 
terrein, en geheel voor haar rekening, moeten 
daarstell en en onderhouden. 

Art. 3. All e vrijwaring, behalve die van 
den eigendom, benevens iedere vordering we
gens over- of ondermaat, is uitgesloten. 

Art. 4. Ingeval de koopsom niet binnen 
veertien dagen na den gestelden termijn in 
artikel 1, moch t zijn voldaan, za l voor iedere 
ingegane maand verzuim, zonder dat daartoe 
eenige ingebrekestelling noodig is, door de 
koopster verschuldigd zijn een boete van 1% 
van de koopsom of van het niet betaalde ge
deel te daarvan . 

Art. 5. De overschr ijving dezer a kte in de 
openbare registe rs geschiedt door de zorg van 
voornoemden Ontvanger, zoodra de koopsom 
is betaald. 

Art. 6. Alle kosten en rechten, vallende 
op deze akte, komen ten laste van de koop
ster en moeten tegen uitreiking van het voor 
haar bestemde exempl aar dezer akte op de 
eerste aanzegging van voornoemden Ontvan
ger aan dezen worden voldaan. 
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Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
's-H ertogenbosch, den tienden Mei negentien
honderd twee en dertig. 

s. 551. 

De Ge1neente 's-H ertogenbosch, 
Namens haar, 

(get. ) v. d. Linde, ontv. 
(get.) A. van der Marck, 

Gemeente-secretm-is. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Gene-ra.al. 
van het Ministerie van Financiën, 

(get.) van Asch van Wijck. 

24 Nov.e1nber 1932. WET, houdende goedkeu
r ing van de onderhandsche overdracht, door 
ruiling, van mi li tair terrein, c. a . te Zut
phen aan de Gemeente Zutphen. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het bel ang van den Staat medebrengt om 
met de Gemeente Zutphen eene ruiling aan 
te gaan van militairen grond tegen aan de 
Geemente toebehoorenden grond; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

D e onderhandsche overdracht, door ruiling, 
aan de Gemeente Zutphen, van een ige percee
len m ili tairen grond achter de IJzendoorn
kazerne te Zutphen, met de op die perceelen 
aanwezige gebouwen, nader omschreven in de 
in afschrift aan deze wet gehechte akte dd. 18 
April 1932, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

November 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, D e Ge e r. 
De M inister van D efen.sie, L. N. Deck e r s. 

(Uitgeg. 13 December 1932.) 

AFSCHRIFT. 
De ondergeteekenden: 
l. Christoffel Hendrik Revelman, Ontvan

ger der registratîe en domeinen te Zutphen, 
hiertoe gemachtigd bij brief van den Directeu r 
der registratie en domeinen te A 1·nh.em, dd. 9 
Maart 1932, n°. 2357, gegrond op de missive 
van den Minister van Financiën dd . 8 Maart 
1932, n° . 157, Afd. Domeinen, 

2. Floris Abraham Va ill ant, luitenant-ko
lonel, Eerstaanwezend-ingenieur der Genie te 
Arnhe1n, hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Minister van Defensie dd. 28 J anuari 1932, 
Ve Afd., n°. 80; 

te zamen handelende namens den Staat der 
Nederla nden, 

3. Mr. J ohannes Dijckmeester, burgemees
ter der Gemeente Zutphen, wonende aldaar, 
als zoodanig deze gemeente vertegenwoordi
gende, en tevens handelende ter uitvoering 
van het besluit van den Gemeenteraad dd . 14 
Maart 1932 n°. 7, goedgekeurd bij besluit van 
Gedeputeerde Staten dd . 30 Maart 1932, n°. 2, 

verklaren de volgende overeenkomst van 
ruiling aan te gaan: 

De Staat der Nederlanden staat, behoudens 
goedkeuring door de wetgevende macht in ruil 

af aan de Gemeente Zutphen, welke gemeente 
in ruil aanneemt de perceelen liggende te Zut
phen achter de IJzendoornkazerne, kadastraal 
bekend Gemeente Zutphen sectie B nos. 1104, 
1106, 1107, 1754 en 1755 en sectie F n°. 6556, 
samen ter grootte van 2.06.50 H.A. met de op 
die perceelen voorkomende gebouwen, woals 
deze op de aan het voor den Staat bestemde 
exemplaar van deze akte gehech te en door 
partijen gewaarmerkte kaart zij n aangegeven 
met de letters E, G, H en L . 

De gebouwen, aangeduid met de letters K 
en I zijn alzoo niet in de overdracht begrepen 
en verblijven aan den Staat, met verplichting 
om deze binnen 12 .maanden na de overschrij
ving dezer akte hetzij naar elders te verplaat
sen dan wel voor afbraak te doen verkoopen. 

De Gemeente Zutphen staat daarentegen af 
aan den Staat der Nederlanden (Departement 
van Justitie), die in ruil aanneemt het perceel 
1 iggende achter de Strafgevangenis te Zi.t
phen, kadastraal bekend Gemeente Zutphen, 
sectie C n°. 1386, ter grootte van 4.07.80 H.A. 

D e Gemeente Zutphen betaalt a ls toegift d 
som van f 7200, welk bedrag ten kantore van 
gemelden Ontvanger moet worëlen voldaan 
binnen een maand nadat. van de goedkeuring 
door de wetgevende macht aan de Gemeente 
Zutphen is kennis gegeven. 

Deze ruiling wordt verder aangegaan op de 
volgende voorwaarden: 

Art. l. De gronden worden door beide par
tijen aanvaard op den dag van de betaling der 
toegift, behoudens het bepaalde in de artikelen 
4 en 6 hierna genoemd. 

A1·t. 2. De grondbelasting, verschuldigd 
voor de te ruilen gronden komt ten laste van 
de respectieve verkrijgers van den len Januari 
volgende op de overschrijving dezer akte . 

Art. 3. De beide partij en zijn tot geen ver
dere vrijwaring gehouden dan tot die van den 
e igendom. 

Art. 4. De Gemeente Zi,tphen verb indt zich 
om van het op de aangehechte kaart groen 
oml ijnde terreingedeelte, ter grootte van on
geveer 96 A rn, een stuk, groot ten minste 85 
Are, ter keuze van den Ministe r van Defens ie 
dagelijks (behalve op Zondagen en algemeen 
erkende Christelij ke feestdagen) kosteloos ter 
beschikking van het Departement van Defensie 
te stellen, tot het daarop doen houden van 
milita ire excercitie- en lichaamsoefeningen ge
durende door den Garnizoenscommandant te 
bepalen uren en drnagt wrg, dat bedoeld ge
bruik ongestoord - ter beoordeeli ng van den 
Garnizoen commandant - zal kunnen p laats 
hebben. 

Art. 5. H et Departement van Defensie zal 
het recht hebben op bedoeld terre in een z.g. 
athletiekbaan te hebben en te onderhouden, 
tenzij de Gemeente Zutphen zich verb indt een 
dergelijke baan op dit terrein aan te leggen 
en te onderhouden, waarvan door het Depar
temen t van Defensie koste loos gebruik zal 
mogen worden gemaakt en waarvan aanleg en 
onderhoud ten genoegen van den Eerstaan
wezend-ingenieur te Anihem zu ll en geschieden. 

Art. 6. Het Departement van Defensie zal 
zoolang over het door den Staat a fgestane ter
rein met de daarop staande gebouwen mogen 
beschikken tot op andere wijze in de onder-
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brenging van de in die gebouwen opgelegde 
voorraden, c.q. in de huisvesting van de daarin 
wonende personen is voorz ien, doch uiterlijk 
tot 12 maanden na de overschrijving dezer 
akte. 

Art. 7. Het in art. 4 bedoelde gedeelte, 
g root ten minste 85 Are, van het groen om
lijnde terrein, moet door en op kosten van de 
Gemeente van de omgeving worden afgeschei
den door een plantsoen of op a.ndere eenvou
dige wij ze ten genoegen van den Minister van 
Defensie. 

Art. 8. Door den Staat der Nederlanden 
zijn de navolgende vergunningen verleend en 
huurovereenkomsten aangegaan betreffende 
den door de Gemeente te verkrijgen grond en 
de daarop staande gebouwen. 

Van den dag der wettelijke goedkeur ing af 
zullen deze verhuringen en vergunningen ge
acht worden door de Gemeente te zijn ver
leend, die van gemelden datum af het recht 
hijgt, de overeenkomsten op te zeggen tegen 
de in de desbetreffende akten bepaalde tijd
stippen. 

De loopende huren en recognities komen van 
den dag der betaling der toegift dezer rui ling 
af ten bate van de Gemeente Zutphen. Op de 
verschijndagen zullen de loopende huren en 
recogn ities door de Gemeente worden geïnd 
en binnen 14 dagen na de verschijndagèn zal 
het aan den Staat der N eder] an den toeko
mende deel worden uitgekeerd aan den Ont
vanger der registratie en domeinen te Zutphen 
of aan den ambtenaar, die hem vervangt. 

Voor zoover de huren en recognities bij voor
uitbetaling zijn voldaan zal bij de betaling der 
toegift het aan de Gemeente toekomende deel 
aan haar worden vol daan. 

Vanwege den Staat der Nederlanden zal van 
deze ruiling tijdig worden kennis gegeven aan 
de huurders en vergunninghouclP.rs. 

Verhuringen en ve,·gunningen betreffende: 

I. De ·voor,nalige Ziekenstal (Gebouw H). 
1. · Bij a kte 13 Nov. 1930 werd lokaal 5 

verhuurd aan de Vereeniging tot bevordering 
van den Handenarbeid in Nederland voor 1 
Jaa r. ingaande 15 October 1930 en eindigende 
14 October 1931. ·wordt de huur niet ten 
minste 3 maanden voor het einde opgezegd, 
dan loopt zij weder van jaar tot jaar door, 
behoudens opzegging voor genoemden datum. 
Huurprijs f 110 per jaar, verschijnende 1 De
cember-1 Juni. 

2. Bij beschikhng van het Departement van 
Defensie van 26 September 1930, Ve Afd. , n° . 
28 werd aan de Afdeeling Zutphen, van de 
Vereeniging de Nederlandsche Padvinders te 
Zutphen tot wederopzeggens toe in gebruik 
gegeven lokaal 4 van dit gebouw en van een 
gedeelte van het bij de IJ zendoornkazerne be
hoorende exercitieterre in, hierna genoemd. 
R ecogniti e f 2.50, verschijnende in de maand 
Jun i. 

II. Gebouw voor sche1'1n- en gyn,na.stiek
zaal ( Gebouw E). 

3. Bij akte 27 Februari 1932 is lokaal 3 
verhuurd aan de Christe lijke Gymnastiekver
een iging Wilhe lmina te Zutphen voor 1 jaar, 
rngaande 1 Januari 1932 en eindi gende 31 

December 1932. Wordt de huur niet voor 1 
October 1932 opgezegd, dan loopt zij weder 
Yan jaar tot jaar door, behoudens opzegging 
voor 1 October. Huurprijs f 15 per jaar, ver
schijnende 1 J anuari-1 April-1 Juli en 1 
October. 

4. Bij akte 3 September 1931 is lokaal 3 
verhuurd aan het R.K. Jongenspatronaat St. 
Joannis Baptist te Zutphen voor 1 jaar, in
gaande 1 Juli 1931 en e indigende 30 Juni 
1932. Wordt de huur niet voor 1 April 1932 
opgezegd, dan loopt zij weder van jaar tot 
jaar door, behoudens opzegging voor 1 April. 
Huurprijs f 50 per jaar, verschijnende 1 Juli 
- 1 October-1 Januari en 1 April. 

5. Bij akte 21 Mei 1930, gewijzigd bij a kte 
van 26 September 1931, zijn de lokal en 3, 4 
en 6 verhuurd aan de Vereeniging tot stich
t ing en instandhouding van een Christelijk 
Lyceum voor Zutphen en omstreken te Z ut
phen voor 1 jaar, ingaande 1 October 1929 en 
eindigende 30 September 1930. Wordt de huur 
niet voor 1 Juli 1930 opgezegd, dan loopt zij 
weder van jaar tot jaar door, behoudens op
zegging tegen 1 Juli . Huurprijs f 200 per jaar, 
verschijnende 1 December-1 Maart-1 Juni 
en 1 September. 

6. Bij beschikking van het Departement, van 
Defensie van 18 Juli 1929, Ve afd . n°. 248, 
werd aan de Zutphensche Gymnastiekvereeni
g ing Olympia te Zutphen tot wederopzeggens 
toe vergunning ve l'l eend tot het gebruik ma
ken van een lokaal en van het bij de IJzen
doornkazerne behoorende exercitieterrein, hier
na genoemd . Recognitie f 25, verschijnende in 
cle maand Mei. 

7. Bij beschikking van het Departement van 
Defensie van 19 September 1931, V e Afd . n°. 
82 werd aan de Afd. Zutphen van de Ver
eeni g ing "De ederlandsche Padvinders" voor 
het houden van oefeningen met de groep 'Wel
pen, tot wederopzeggens toe vergunning ver
leend tot het gebn1ik maken van de loka len 
7 en 8 van het Schermlokaal c.a. en van een 
gedeelte van h et bij de IJ zen doorn kazerne be
hoorende exercit ieterrein , hierna genoem d. 
Recog ni tie f 2.50, verschijnende in de m aand 
Juni. 

III. Exercitiete,-rein. 
Vergunningen tot wederopzeggens toe ,·er

leend aan: 
8. H et R.K. Parochiaal Kerkbestuur van 

de Kerk van den H eil igen Johannes den Doo
per te Z tttphen tot het hebben van een deur 
in de schutt ing en tot toegang tot het terrein. 
Beschikking D . v. 0. 11 Februari 1890, Ve 
Afd. Genie n°. 26. R ecognitie f 2.50 ver-
schijnende 1 Maart. ' 

9. De Vereeniging tot stichting en instand
houding van een Christelijk Lyceum voor Zut
phen en omstreken te Zutphen tot gebruik van 
het terrein. Beschikking D. v. 0. van 27 De
cembe~_ 1923, Ve Afd. n° . 41, Recognitie f 75, 
versch1Jnende 111 de maand J a nuari. 

10. J . B. Martinus te Zutphen, voorzitter 
der afdeeling Zutphen van den N ederland
schen Christelijken Jongelieden Geheelonthou
dersvereeniging " De Schakel" te Zutphen tot 
gebruik van het terrnin. Beschikking D. v. O. 
van 14 Juni 1927, Ve Afd. n°. 50. Recogni t ie 
f 5, verschijnende in de maand Juni . 
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ll. De Christelij ke Gymnast iekvereeniging 
" Wil helmina" te Zutphen, tot gebru ik van het 
terrein . B eschikking D . v. 0. van 16 April 
1928, Ve Afd. n°. 13. Recogn it ie f 10, ver
schij nende in de maand J uni. 

12. De A fdeeli ng Zutphen van den Vqlks
bond tegen Drankm isbru ik te Zutphen tot ge
bruik van het terrein. B eschikking D . v. 0. 
van 17 Augustus 1928, Ve Afd. n° . 11. Recog
nitie f 15, verschij nende in de maand J uni . 

13. Burgemeester en Wethouders der Ge
meente Zutphen tot gebruik van het tertein. 
Beschikking D . v. D . van 27 J uni 1929, Ve 
Afd. n°. 115 . Geen recognitie. 

14. De Zutphensche gymnastiekvereenif ing 
" Olympia" te Zutphen tot gebruik van het 
terrein . B eschikk ing D . v. D. 18 J ul i 1929 , 
Ve Afd. n°. 248 (zien°. 6). 

15. C. S . Uytewaal , R.-K. Geestelijke te 
Zutp hen tot gebruik van het terrein . Besoh ik
kirig- D. v. D . 19 Augustus 1929, Ve Afd. n°. 
25. R ecognitie f 10, verschijnende in de maand 
J un i. 

16 . De Afdeeli ng Zutphen van de Verfeni 
g-ing " De N ederlandsche Padvinders" te Z ut
phen, tot gebruik van het terrein. Beschikking
D. Y. D. 26 Sep tember 1930, Ve Afd. 11° . 28 
(zie n°. 2). 

17. D e Afdeel ing Zutphen van de Vereeni 
g ing " De Nederl andsche Padvinders" te Zut
phen tot gebru ik van het terre in. Beschikking
D. v. D. 19 September 1931, Ve Afd. n° . 82 
(z ie n° . 7) . 

A1·t. 9. De overschrijving van deze akte zal 
gesch ieden door de zorg van den Ontvanger 
<ler registratie en domeinen te Zutphen en na 
de overschrijving zal één exemplaar van deze 
akte worden uitgereikt aan de Gemeente Z1tt-
7, hen. 

Art. 10. De kosten dezer akte komen ten 
laste van de Gemeente Zutphen en moeten 
door h aar bij de onderteeken ing worden vol 
daan. 

Voorts verklaren de ondergeteekenden in 
hunne gemelde hoedanigheid dat de Gemeente 
Zutphen, bij proces-verbaal van 2 October 1867 
aan den Staat der Nederlanden kosteloos in 
qebrui k heeft gegeven het perceel kadastraal 
hekend Gemeente Zutphen sectie F n° . 9154, 
terwijl de Staat een gedeelte van dit perceel 
thans n iet meer noodi g heeft. 

D at gedeel te is het oostelij ke deel van ge
meld perceel n°. 9154, waarvan de westgrens 
wordt gevormd door een loodlij n opgericht op 
den noordel ijken muur van de IJzendoorn
kazerne uit een punt, gelegen 81 M. uit het 
noordoostelij ke hoekpunt van d ie kazerne ge
meten langs gemel den muur. H et is op de aan
gehechte kaart door roode omlij ning aange
geven. 

Door onderteekening dezer akte verkl a ren 
de ondergeteekenden sub 1 en 2 namens den 
Staat bedoeld ·gedeelte van genoemd perceel 
weder terug te geven aan de Gemeente Zut-
1,hen, welke teruggave door den ondergetee
kende sub 3 namens de Gemeente wordt aan
genomen. 

De Gemeente Zutphen verbindt zich het 
thans door den Staat afgestane gedeelte van 
het perceel sectie F n°. 9154 zoowel a ls de 
aan haar bij deze a kte door den Staat in ru il 

afgestane gronden op hare kosten door een 
afrastering ten genoegen van het Departement 
van Defensie af te scheiden en afgescheiden te 
houden van de bij genoemd Departement in 
gebruik bl ijvende gronden. 

In die a fscheidi ng zal een a fslu itbaar hek 
moeten zij n ter plaatse en ten genoegen van 
den Eerstaanwezend-ingenieur te A rnhe11i. 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
te Zutphen den 18 April 1932. 

(get. ) Reve l man. 
(get. ) F . A. V a i 11 an t. 

s. 552. 

De B urgemeester van Z utphen, 
(get. ) D ij c k m eest er. 

Voor gelijklu idend afschr ift, 
D e Secreta1·is-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
(get. ) van A sc h v-a n Wij c k. 

24 No vember 1932. WE T , houdende vaststel 
l ing van eene regel ing betreffende het 
door het R ijk bij anderen in beheer of on
derhoud overbrengen en betreffende het 
bij het Rijk in beheer of onderhoud nemen 
van wegen of gedeel teil van wegen. 

Wij WILHELMI NA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene regel ing te treffen 
betreffende het door het Rijk bij anderen in 
beheer of onderhoud overbrengen en betref
fende het bij het Rijk in beheer of onderhoud 
nemen van wegen of gedeel ten van wegen, en 
dat zoodanige regel ing overeenkomstig artikel 
1 der Waterstaatswet 1900 bij eene wet moet 
worden getroffen ; 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel . 

Door Ons kunnen op gemeenschappelijke 
voordracht van Onze M inisters van W ater-
staat en van Financiën bij anderen in beheer 
of onderhoud worden overgebracht op het 
Rijkswegenplan als bedoeld in de Wegenbe
lastingwet niet voorkomende wegen of gedeel 
ten van wegen en daartoe behoorende water
staatswerken, in beheer of onderhoud bij het 
Rijk, indien omtrent d ie overbrenging met 
die anderen overeenstemming is verkregen. 

Door Ons kunnen op gemeenschappelijke 
voordrach t van Onze Ministers van W aterstaat 
en van F inanciën in beheer of onderhoud bij 
het Rij k worden genomen voor de u itvoer ing 
van het R ij kswegenplan als bedoeld in de 
Wegenbelastingwet benoodigde wegen of ge
deelten van wegen en daartoe behoorende wa
terstaatswerken, in beheer of onderhoud bij 
anderen dan het Rij k, indien om trent die 
overneming met die anderen overeenstemming 
is verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het L oo, den 24sten 

November 1932. 
WILH ELMI NA. 

De Minister van W aterstaat, P. J . R e y m e r. 
(Uitgeg. 9 D ece111,ber 1932. ) 
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s. 553. 

24 Novembe,· 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

·s. 554. 

24 Nove,nbe,· 1932. WET, houdende over
brenging van de perceelen gemeente Go
rincliem, sectie D, ·Nos. 2957, 2706 (ge
deeltelijk) en 2707 met de daarop aan
wezige verhardingen in beheer en onder
houd bij de gemeente Gorinchem. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat de bij het Rijk in 
beheer en onderhoud zijnde perceelen gemeen
te Gorinchem, sectie D, Nos. 2957, 2706, (ge
deeltelijk) en 2707 met de daarop aanwezige 
verhardingen in beheer en onderhoud worden 
overgebracht bij de gemeente Gorinchem en 
dat zulks ingevolge artikel 1, eerste lid der 
Waterstaatswet 1900, krachtens de wet moet 
geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij .de gemeente Gorinchem wor

den in beheer en onderhoud overgebracht: 
a. het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Gorinchem sectie D. N°. 2957, met de daarop 
aanwezige verhardingen; 

b. het gedeelte van het perceel , kadastraa 1 
bekend gemeente Gorinchem, sectie D. N°. 
2706, gelegen ten zuiden van de zuidelijke 
grens van het perceel N°. 2512 en van het 
we twaarts verlengde van die grens, met de 
daarop aanwezige verharding; 

c. het peroeel , kadastraal bekend gemeente 
Go-rinchem, sectie D. 0

• 2707, met de daarop 
aanwezige verharding, 

een en ander voor zooveel dat beheer en 
onderhoud nog niet bij de gemeente, maar bij 
het Rijk berusten. 

2. De onder 1 a, b en c genoemde percee
len of perceelsgedeelten zijn met een zware 
arceering aangegeven op de hierbij behooren
de teekening. 1 

2. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepalingen: 

1. De gemeente treedt door de overneming 
in beheer en onderhoud van de in artikel 1, 
eerste lid, onder a, b en c genoemde perceelen 
of perceelsgedeelten met de daarop aanwezige 
verhardingen tegenover derden in de rechten 
en verplichtingen van het Rijk te dezer zake. 

2. De verhardingen moeten steeds ten 
dienste blijven van het openbaar verkeer. 

Van deze bepaling mag met toestemm ing 
van den Minister van Waterstaat en onder 
door hem te tellen voorwaarden worden af
geweken. 

3. De gemeente is verplicht de verhardin
gen steeds in goeden staat van onderhoud te 
houden, zulks ter beoordeeling van den Mi
nister van Wat.erstaat, zoolang zij ingevolge 
het bepaalde in het tweede lid van dit artikel 
voor den openbaren dienst zijn bestemd. 

3. Alle kosten , waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste van de 
gemeente. 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 24sten 

1 ovember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
(Uitgeg. 9 December 1932.) 

s. 555. 

24 November 1932. WET, houdende · verkla
ring van het algemeen nut der onteige
ning van perceel en, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten noodig voor aan
leg van het gedeelte J utphaas-Vreeswijk 
van de scheepvaartverbindingen, bedoeld 
in de wet van 27 Maart 1931 (Staatsblad 
n°. 130). 

s. 556. 

24 N overnber 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 557 . 

24 Novembè1• 1932. WET tot wyz,gmg en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 558 . 

24 November 1932. WET, houdende defini
tieve vaststelling van het slot der reke
ning van uitgaven en ontvangsten van 
N ederlandsch-lndië over het dienstjaar 
1927. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 775,858,188.24. 

De ontvangsten hebben bedragen: 
f 779 ,052,312.37½. 

H et voordeelig slot der rekening bedraagt 
f 3,194,124.13½. 

s. 559. 

24 Nove,nber 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

Renteloos voorschot ten behoeve van een 
verbeterde huisvesting van het P ermanente 
Hof van Internationale Ju~titie . 

s. 560. 

24 N ove1n ber 1932. BESLUIT, betreffende 
de overbrenging van de -registers van 
eigendomsovergangen, welke in de jaren 
1812-1832 door de maires en gemeente
besturen zijn aangelegd en bijgehouden 
met de daarbij behoorende bescheiden naar 
de Rijksarchiefbewaarplaatsen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën van 15 Sep
tember 1932, n°. 20484, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen en van 21 September 1932, 
n°. 49, Centrale Directie; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 17 
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Juli 1915 (Staatsblad n °. 334) voorschriften 
zijn gegeven voor de overbrenging naar de 
bewa ringen van de hypotheken en het kadas
ter van de registers van e igendomsovergangen, 
welke in de jaren 1812- 1832 door de ma ires 
en gemeentebesturen zijn aangelegd en bijge
houden, met de daarbij behoorende beschei-
~n; . 

Overwegende, dat het inmiddels wenscqelijk 
is gebleken, deze registers , ongeacht of zij in
gevolge Ons bovenaangehaald besluit reeds 
zijn overgebracht of nog zouden moeten wor
den overgebracht, voortaan in de Algemeene 
Rijksarchiefbewaarpl aats te ' s-Gravenhage, de 
Rijksarch iefbewaarplaatsen in de hoofdpl aat
sen van .de provinciën of andere nader aan 
te wijzen archiefbewaarplaatsen te doe1 be
rusten; 

Gelet op de Archiefwet 1918 (Staat f blad 
n°. 378), zooals zij is gewijzigd en aang(jvuld 
bij de wet van 14 Mei 1928 (Staatsblad n°. 
177) ; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 1 
November 1932, n°. 25}; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Onderwijs , Kunsten en Weten
schappen en van Financiën van 15 Noveµiber 
1932, n°. 53261, afdeeling Kunsten en Weten
schappen en van 18 November 1932, n°. 123, 
afdee l ing Centrale Directie; 

H ebben goedgevonden en verstaa n: 
te bepalen: 
Art. 1. De registers van e igendomsovergan

gen van gebouwde en ongebouwde eigendom
men (1 ivres des mutations des propriétés l)äties 
et non bäties}, welke krachtens artikel 3p der 
wet van 3 frimaire jaar VII (Bull eti1 des 
lois n°. 243} door de maires en gemE\ente
besturen in de jaren 1812- 1832 zijn aange
legd en bijgehouden en welke, hetzij overeen
komstig de bepalingen van Ons besluit van 
17 Juli 1915 (Staatsblad n°. 334} in de be
waringen van de hypotheken en het kadaster 
berusten, hetzij nog in de archieven der ge
meenten, op de griffies der provincial f be
sturen of in de archieven van de ambte,aren 
der directe belastingen mochten zijn a()hter
gebleven, zullen m et de daarbij behoorende 
aangiften van notarissen en eigenaars van 
onroerende goederen en uittreksels uit en af
schr iften van authentieke en andere akten 
van overdracht of e igendomsverkrijging wor
den overgebracht naar de Rijksarchiefberaar
plaatsen in de hoofdplaatsen van de p~ovin
ciën, waarin de gemeenten, waarop die re
gisters en stukken betrekki ng hebben, gelegen 
zijn. 

T en aanzieh van de provincie Zuidholland 
geschiedt de overbrenging naar de Algemeene 
Rijksarchiefbewaarplaats te 's-Gravenhage. 

2. De in artikel 1 genoemde registers en 
stukken worden gesteld onder den Rijks
archivaris, die belast is met het behee~ van 
de Rijksarchiefbewaarplaats, waarheen die re
gisters en stukken zullen zijn overgebracht. 

3. De overbrenging van de in artikel 1 ge
noemde registers en stukken geschiedt op de 
wijze en op het t ijdstip, tusschen den ambte
naar, onder wien zij tot dusverre berusten, en 
den Rijksarchivar is van de Rijksarchiefbe
waarplaats, waarheen zij worden overgebtach t, 

in gemeen overleg te bepalen, met dien ver
stande, dat de overbrenging moet plaats vin
den binnen t ien jaren na het in werking 
treden van dit besluit. Indien geene voldoen
de ruimte beschikbaar is, is Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
bevoegd den hiervoor genoemden termijn zoo
danig te verlengen, a ls de voo1·ziening in het 
ruimtegebrek zal vereischen. 

Indien het overleg tusschen den ambtenaar, 
onder wien de stukken tot dusverre berusten, 
en den Rijksarchivaris niet tot eenstemmig
he id le idt, beslist Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetensch a ppen, den Al ge-
1neenen Rijksarchivaris gehoord. 

4. Van de in artikel 1 genoemde registers 
en stukken, die in eene Rijksarchiefbe,rnar
plaats zijn overgebrach t , wordt door den 
Rijksarchivari s van de Rijksarchiefbewaar
plaats een inventaris in duplo opgemaakt, die 
van eene verklar ing aangaande de overbren
g ing wordt voorzien. Beide exemplaren wor
den door den ambtenaar, di e de registers en 
stukken heeft afgegeven, en den Rijksarchi 
varis, di e ze heeft overgenomen, geteekend. 
Eén exemplaar wordt onder dien ambtenaar , 
het andere in gemelde Rijksarchiefbe1rna1·
plaats bewaard. 

5. De kosten van overbrenging in de Rijks
archiefl;>ewaarplaatsen worden uit de ten be
hoeve van de Rijksarchiefbewaarpl aatsen op 
de Rijksbegrooting uitgetrokken gelden ge
leden. 

6. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is gemachtigd om aan de 
Rijksarchivar issen op te dragen aan gemeen
ten , die een e igen archivaris en doelmat ige 
archieflokalen hebben, van de overeenkomstig 
artikel 1 naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen 
overgebrachte registers en stukken de zooda
nige, welke die gemeenten betreffen, tot 
wederopzeggens in bewaring te geven, onder 
voorwaarde dat het betrokken gemeentebe
stuur zich verbindt: 

a. de genoemde registers en stukken zoo 
spoedig mogelij k, en in elk geval binnen den 
t ijd van vijf jaren, te doen inventariseeren 
naar een door Onzen voornoemden Minister 
goed te keuren plan; 

b . in een reglement voor de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats en eene instructie voor 
den gemeentearchivaris op die registers en 
stukken toepassel ijk te verklaren de voor d '3 
Rijksarchiefbewaarplaatsen geldende of na
der vast te stellen bepalingen omtrent de toe
gankel ijkheid en het gebruik van archieven ; 

c. te allen tijde aan Onzen voornoemden 
Minister, den Algemeenen Rijksarchivaris en 
de Rijksarchivarissen in de provinciën desver-
1 angd eenige der genoemde registers en stuk
ken tijdelijk af te staan of kosteloos de ten 
behoeve van het Rijk verlangde afschriften 
te verstrek ken ; · 

d. aan den Algemeenen Rijksarchivaris en 
aan den Rijksarchivaris in de provincie, waar
toe de gemeente behoort, steeds toegang tot 
de bewaarplaat van die registers en stukken 
te verleenen; 

e. terstond mededeeling te doen aan Onzen 
voornoemden Minister van iedere vaststelling, 
wijziging of intrekking van een reglement 



749 25-26 NOVEMBER (S. 560-562) 1932 

voor de gemeentelij ke archiefbewaarplaats of 
van eene instructie voor den gemeentearchi
varis en van iedere benoeming, schorsing, ont
slag of overlijden van een ambtenaar, be
hoorende tot het personeel van de gemeente
! ijke archiefbewaa1·plaats. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
1Vetenschappen en van Financiën zijn, ieder 
,·oor zooveel hem betreft, belast met de uit
voer ing van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten November 1932. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . T e r p s t r a. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

( Uitgeg . 13 Decembe,· 1932. ) 

s. 561. 

25 November 1932. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerkingtreding 
van het Koninklijk besluit van 16 Juli 
1932 (Staatsblad n°. 352) tot aanvulling 
van het Reglement op de maten en ge
wichten. 

Inw erkingtreding 1 December 1932. 

s. 562 . 

26 Novembe,· 1932. BESLUIT tot vaststel 
ling van een nieuw bijzonder reglement 
van politie voor het Apeldoornsche ka
naal . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 1 November 1932, La. E., Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1932, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 November 1932, n° . 
444, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende 

Bijzonder reglement van politie mor het 
Apel<loornsche kanaal. 

Art. 1. · Dit reglement is van toepassing op 
het Apeldoornsche kanaal, waaronder wordt 
verstaan: het kanaal van den IJssel bij Die
ren tot den IJssel bij Hattem. 

2. 1. De grootste geoorloofde a fmetingen 
der vaartuigen zijn: 
lengte .. .... .. ... .. .. ....... 30 m 
breedte . ... . ... ... ... . . .. .. . .... ............ .. . 5,90 m 
diepgang ......... .. . ... . ... . . ... . .... ....... . 1,70 m 

2. De grootste diepgang voor vaartuigen, 
welke te Dieren of te Hattem worden ge
schut, bedraagt zooveel m inder als de water
stand in den IJssel lager is dan 4,50 m + 
N.A.P. te Dieren of 0,10 m - N.A.P. te 
Hattem . 

3. D e grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn: 

lengte .... . ..... . .... . .... .. . .................... 27 m 
breedte ... . ... . ...... ... . .. ... ... . .. . . ..... . ... . .... 4,50 m 
diepgang ............. ..... .. . ... . .. . .. ... .. ... . .. 1,50 m 

3. 1. De grootste snelheid, waarmede stoom
vaartuigen mogen varen, bedraagt per minuut: 

a . voor vaartuigen met een nat dwarspro-
fiel van niet meer dan 5 m2 ... . 125 m 

b. voor vaartuigen met een nat 
dwarsprofiel van meer dan 5 m2 en 
niet meer dan 8,5 m 2 . . ... ..... 100 m 

c. voor vaartuigen met een nat 
dwarsprofi el van meer dan 8,5 m2 .. . 75 m 

2. D e grootste snelheid, waarmede 
vlotten vervoerd mogen worden be-
draagt per minuut .. ............... . .... .... 60 m 

3. De grootste snelheid, waarmede 
vaartuigen, voortbewogen door op
duwers, mogen varen, bedraagt per 
minuut . . ........................ .. .. . ..... . 90 m 

4. Onder nat dwarsprofiel van een vaar
tuig wordt verstaan: de grootste breedte onder 
water, vermenigvuldigd met den diepgang op 
het diepste punt. 

5. Tijdig vóór het voorbij varen moeten el
kander tegenkomende vaartuigen of vlotten 
aanmerkelijk vaart minderen . 

4. 1. Indien een ledig vaartu ig een geladen 
vaartuig tegenkomt op een p laats, waar zij 
elkander niet kunnen voorbijvaren, moet het 
eerste zoo snel mogelij k terugkeeren naar het 
dichtstbijzijnde kanaalgedeelte, waar voorbij
varen wel mogelijk is en moet het andere de 
vaart zooveel mogel ijk bespoedigen. 

2. Indien de elkander ontmoetende vaar
tuigen beide ledig of beide geladen zijn, moet 
het in de richting van Hattem naar Dieren 
varende vaartuig zoo snel mogelijk naar het 
dichtstbijzijnde kanaalgedeelte, waar voorbij
varen mogelijk is, terugkeeren en het andere 
de vaart zooveel mogelijk bespoedigen. 

3. Indien twee sleeptreinen elkander tegen
komen op eene plaats, waar zij elkander niet 
kunnen voorbijvaren, moet de sleeptrein, wel ks 
vaartuigen gezamenlij k het minste laadver
mogen hebben, zoo snel mogel ijk terugkeeren 
naar het dichtstbijzijnde kanaalgedeelte, waar 
voorbijvaren mogelijk is, en de andere sleep
trein de vaa1·t zooveel mogelijk bespoedigen. 
Is het gezamenlij ke laadve1mogen gelijk, dan 
moet de in de richting van Hattem naar Die
ren. varende sleeptrein zoo snel mogel ijk naar 
het dichtstbijzijnde kanaalgedeelte, waar voor
bijvaren mogelijk is, terugkeeren en de an
dere sleeptrein de vaart zooveel mogel ij k be
spoedigen. 

4. Indien een vaartuig een sleeptrein te
genkomt op eene plaats, waar zij e lkander 
n iet kunnen voorbijvaren, moet het eerste zoo 
snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde p laats , 
waar voorbijvaren mogelijk is, terugkeeren en 
de sleeptrein de vaart zooveel mogelij k be
spoedigen. 

5. Indie n een vaartuig of sleeptrein even
wel bij het "terugkeeren" zou moeten worden 
geschut, moet, in afwijking van voornoemde 
regeling het vaartuig, dat of de sleeptrein. 
die niet behoeft te worden geschut, terug
keeren. 

5. Bij het aanleggen aan, stil liggen vóór, 
of verlaten van aanlegplaatsen, mogen schroe
ven niet in beweging zij n. De schroeven mo-
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gen niet worden aangezet, vóórdat deze zich 
op minstens 6 m uit de waterlijn op den 
naastbijgelegen oever bevinden. 

6. 1. Ingeval het tot waterbesparing noo
dig is de schuttingen te beperken of nader te 
regelen, is de ingenieur bevoegd daa r toe de 
noodige voorschriften te geven, welke door 
aanplakking aan de sluizen worden bekend 
gemaakt. 

2. D e slu iswach ter te Dieren is bevoegd 
om, in afwijking van art. 18 van het Alge
meen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen , twee zich in dezelfde r ichting 
ter schutting aangemeld hebbende vaartuigen. 
die niet te zamen in ééne schutkolk h..mnen 
worden opgenomen, dadelijk na e lkander te 
schutten , a lvorens een schutting in de tegen
overgestelde richting te doen geschieden. 

7. 1. V lotten moeten des nachts aan de 
westzijde van het kanaal worden gemeerd. 

2. Vlotten moeten de reis tusschen Die,·en 
en Apeldoo,·n of tusschengelegen plaatsen in 
ten hoogste drie, en tusschen Apeldoorn en 
den IJssel bij H attem of tusschengelegen 
plaatsen in ten hoogste vier dagen a fl eggen, 
tenzij buitengewone omstandigheden, ter be
oordeeling van den ingenieur, zulks verhinde
ren. 

8. 1. D e westel ijke kanaaldijk mag niet 
als jaagpad worden gebezigd. 

2. Bij hevige westelijke winden kan door ' 
de kanaalbeambten afwijking van dit voor
schrift worden toegestaan. 

9. Het grootste geta l vaartuigen, dat ge
lijkt ijdig door eene sleepboot mag worden ge
sleept, bedraagt voor het kanaalgedeelte Die
ren-Apeldoorn twee en overigens drie. 

10. In de voorhaven van de Dierensche 
sluis mogen vaartuigen en vlotten niet langer 
vertoeven dan noodig is om te worden ge
schut of de haven te ver laten. 

ll. Over treding van dit bijzonder regle
ment wordt, voorzoover daartegen niet bij de 
wet of bij het Al gemeen reglement van po
litie voor ri vieren en Rijkskanalen is voor
zien, gestraft: 

a. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden , de overtreding van artikel 3, 
lid 5, en arti kel 10 ; 

b. m et geldboete vaµ ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 4, artikel 
5 en artikel 7; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
t.wintig gulden, de overtreding van artikel 8, 
lid 1. 

12. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den t itel " Bijzonder reglement Apel
doornsch kanaal 1932.". 

II. te bepa len, dat met het in wer k ing 
treden van het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 26 Februari 1929 (Staats
blad n°. 63). 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staats blad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 26sten November 1932. 
·wILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
(Uitgeg. 13 December 1932.) 

s. 563. 

26 N ovember 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van een Al gemeenen M aatregel van Be
stuur ter u itvoering van de artikelen 3, 4, 
4bis, 5, 9 en 17 van de Schepenwet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister vau 

W aterstaat van 23 September 1932, L a. F. F . 
F. , Afdeeling Vervoer en Mijnwezen: 

Den Raad van State gehoord, advie van 
18 October 1932, n°. 27 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 November 1932, L a. 
C, Afdeeling V ervoer en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 en 
66 van de Schepenwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop de vVet 

van den 31sten December 1931, Staatsblad n°. 
587, in werking treedt, met intrekking van 
het Koninklijk Besluit van den 22sten Septem
be r 1909, Staatsblad n°. 315, gewij zigd bij de 
Koninklijke Besluiten van den 5den N ovem
ber 1913, Staatsblad n°. 407, den 13den Mei 
1919, Staatsblad n° . 261, den 17den Septem
ber 1921, Staatsblad n°. 1068, den 4den No
vember 1926, Staatsblad n°. 369 en den 29sten 
Januari 1932, Staatsblad n°. 25, de volgende 
bepalingen vast te tellen: 

HOOFDSTUK I. 
i nleidende bepalingen . 

Omschrijvingen. 
Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit be

slu it wordt verstaan onder: 
Onze Ministe,·: Onze Minister met de uitvoe. 

r ing van dit besluit belast; 
kapitein : elk gezagvoerder van een schip 

of die dezen vervangt; 
schepel ingen: a ll en, di e zich a ls scheeps

officieren of scheepsgezellen aan boord bevin
den of zich als zoodanig hebben verbonden ; 

passagiers: allen, die tegen vergoeding aan 
boord worden vervoerd ; 

passagiersschip : elk schip, dat door den 
e igenaar bestemd is om meer dan 12 passa
giers te vervoeren, dan wel elk schip, dat 
meer dan 12 pa sagiers vervoert; 

zeilschip: e lk schip, a l dan niet voorzien 
van middelen tot werktuiglijke voortstuwing, 
voldoende zeil en voerend om alleen daa rmede 
ve ilig te kunnen varen, te beoordeelen naar 
normen, welke in verband met vorm en af
metingen van het schip door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie worden vastgesteld ; 

stoom- of motorschip: elk schip, geen zeil
schip zijnde, met voldoende middelen tot 
werktuiglijke voortstuwing van een vermogen, 
te beoordeelen naar normen, welke in ver
band met vonn en a fmetingen van het schip, 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
worden vastgesteld ; 

lastlijn: de lijn van de grootste geoorloofde 
inzinking in zeewater, in verband met het 
Yoor versch illende omstandigheden toegestane 
vrijboord; 

vrijboord: de afstand van den bovenkant van 
de deklijn, a ls aangegeven in Bijl age III, tot 
het uitwateringsmerk loodrecht la ngs het 
scheepsboord naar beneden gemeten; 
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indompelingsgrenslijn: eene lijn op het 
scheepsboord, evenwijdig aan en op een af
stand -van 76 millimeter onder de aan nijding 
van de bovenzijde van het schottendek met dit 
boord ; 

ton: registerton van 2,83m3; 
korte reis: eene l'eis , waarop het schip zich 

niet verder dan 200 zeemijlen van het naastbij 
zijnde land verwijdert; 

kustsleepvaart: vaart met sleepbooten van 
en naar Nederlandsche havens en zeegaten, 
langs de Nederlandsche, Belgische en Fran
sche kust tot en met Duinkerken en langs de 

ederlandsche en Oost-Friesche · eil anden tot 
de monden van de Eider en de Elbe en het 
eiland Helgoland en door het Kaiser-Wilhelm
kanaal naar en in de Sont, de Belten, het 
Kattegat en de Oostzee tot de lijn Skagen
Gothenburg in het Noorden en de lijn Sand
hammern-Oostkust Bornholm-Stettin in het 
Oosten. 

2. Voor de toepass ing van dit besluit wordt 
onder "schip" m ede begrepen een vaartuig, 
een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk 
drijvend voorwerp. hetwelk over zee naar zij ne 
bestemming wordt gesleept. 

3. Voor de toepassing van dit besluit wordt, 
ook wat de strafbepalingen betreft, onder 
,,eigenaar" verstaan de persoon, die het be
heer over het chip heeft, hetzij hij eigenaar, 
reeder of boekhouder van de reederij van het 
schip is, hetzij hem het schip in gebruik is 
gegeven. 

HOOFDSTUK IL 

Onderzoek. 

Voortdurencl toezicht. 
2. De in artikel 10 van de Schepenwet ge

noemde ambtenaren oefenen voortdurend toe
zicht uit door zich op ongeregelde tijden aan 
boord der schepen te begeven en door eigen 
waarneming, alsmede door het vragen van in
lichtingen, zich zooveel mogelijk op de hoogte 
te stellen van de wijze, waarop de wettelijke 
voorschriften worden nageleefd. 

Algemeene bepalingen voor 
het onderzoek. 
3. 1. Passagiersschepen zijn onderworpen 

aan de volgende inspecties: 
a. eene inspectie, voordat een certificaat 

van deugdelijkheid en/of een veiligheidscertifi_ 
caat voor de eerste maal wordt afgegeven; 

b. eene periodieke inspectie, éénmaal in de 
twaalf maanden; 

c. eene aanvullende inspectie, indien de 
omstandigheden hiertoe aan leiding geven. 

2. Andere schepen kunnen worden onder
worpen aan de volgende inspecties: 

a. eene inspectie, voordat een certificaat 
van deugdel ijkheid voor de eerste maal wordt 
afgegeven; 

b. eene aanvullende inspectie, indien de om
standigheden hiertoe aanleiding geven. 

3. De rad io-telegraafinricht ingen van a lle 
schepen, welke van dergelijke inrichtingen 
moeten zijn voorzien, zijn onderworpen aan de 
in li d 1 bedoelde inspecties. 

4. E lk schip, waarvoor een certificaat van 
uitwatering of een certificaat voor de hout
vaart is aangevraagd, wordt vóór de afgifte 

van het certificaat aan eene volledige inspec
tie met betrnkking tot de in artikel 22 ge
noemde eischen onderworpen. 

Aan boord van elk schip, waarvoor een cer
tificaat van uitwatering of een certificaat voor 
de houtvaart is afgegeven, vindt vóór elke 
verlenging van het certificaat eene dergelijke 
volledige inspectie plaats. 

Hcgcli ng van het onder-
zoek. 
4. 1. De iuspecties, genoemd in artikel 3. 

lid 1 onder a en lid 2 onder a, moeten een 
volledig onderzoek omvatten van den geheelen 
romp (waartoe derhalve het schip moet zijn 
drooggezet), van de ketels in- en uitwendig, 
nrn de werktuigen en van de uitrusting. 

Bij dit onderzoek zal men er zich van 
moeten overtuigen, dat de algemeene inrich
t ing, de materialen en de constructie van den 
romp, de ketels met toebehooren, de hoofd- en 
hulpwerktuigen, de reddingmiddelen, de rad io
telegraaf inrichting, de brandbluschmiddelen en 
verdere uitrusting volkomen aan de voorschrif
ten van de Schepenwet en van dit besluit vol
doen. 

2. De periodieke inspectie, genoemd in ar
tikel 3, l id 1 onder b, moet een onderzoek 
omvatten van den geheelen romp (waartoe 
derhalve het schip moet worden drooggezet), 
van de ketels , van de werktu igen en van de 
u itrusting. 

Bij dit onderzoek zal men er zich van moe
ten overtuigen, dat het chip, voorzoover den 
romp, de ketels met toebehooren, de hoofd- en 
hulpwerktuigen, de reddingmiddelen , de radio
telegraaf inrichting, de brandbluschmiddelen 
en verdere uitrusting betreft, in voldoenden 
toestand verkeert en geschikt is voor de vaart, 
waarvoor het bestemd is en dat het aan de 
voorschriften van de Schepenwet en van dit 
besluit voldoet. 

3. De aanvullende inspecties, genoemd in 
artikel 3, lid 1 onder c en lid 2 onder b, 
moeten el ken keer worden gehouden, indien 
een ongeval heeft pi aats gehad of een gebrek 
aan het licht is gekomen, dat twij fel doet 
rijzen aan de zeewaardigheid van het schip 
of dat, hetzij de zeewaardigheid van het schip, 
hetzij de deugdelij kheid of de volled igheid 
van de reddingmiddelen of andere uitrustings
deelen aantast en tevens telkenmale, wanneer 
belangrijke herstell ingen of vernieuwingen 
hebben plaats gehad. 

B ij dit onderzoek zal men er zich van moE>
ten overtuigen, dat de noodzakel ijke herstel
lingen of vernieuwingen deugdelijk zijn uit
gevoerd, dat het materiaal en de wijze van 
uitvoering van deze herstellingen of ver
nieuwingen in alle opzichten voldoende zijn 
en dat het schip voldoet aan de voorschriften 
van de Schepenwet en van dit besluit. 

4. De inspectie in verband met het certifi
caat van uitwatering omvat een volledig on
derzoek van de afsluiting en bescherming van 
de openingen in het dek, in den bovenbouw 
en in het scheepsboord, van de middelen ter 
verkrij ging van een veilig verkeer aan dek en 
van die tot loozing van overkomend water. 

5. De inspectie in verband met het certifi
caat voor de houtvaart omvat daarenboven 
een onderzoek naar den toestand van den 
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bovenbouw, van de dubbele-bodemtanks, van 
de bescherming van de stuurinrichting en van 
de middelen tot het sjorren van den deklast. 

:Stoomketels. 
5. H et onderzoek van de stoomketels ge

schiedt door de ambtenaren van het Stoomwe
zen, overeenkomstig het bepaalde bij en krach
tens de Stoomwet. 

Wijze van onderzoek. 
6. 1. De ambtenaren zullen bij de inspecties 

in acht nemen, dat het hun plicht is zich vol
ledig op de hoogte te stellen of de wettelijke 
Yoorschriften worden nageleefd, maar dat zij 
hierbij zooveel mogelijk moeten vermijden sto
rend in het bedrijf in te grijpen. 

Indien dus eene door hen gewenschte inspec
tie op een oogenblik lastig zou zjjn en er geen 
bepaalde reden bestaat om deze terstond te 
houden, zullen zij omtrent den tijd hiervoor 
met den e igenaar of den kapitein overleg 
plegen. 

2. Zooveel mogelijk zullen de door de amb
tenaren te houden periodieke inspecties t ijdens 
de periodieke inspecties der erkende particu-
1 iere onderzoekingsbureaux worden gehouden. 

3. De belanghebbenden moeten in acht ne
men, dat de ambtenaren niet alleen bevoegd, 
maar ook verplicht zijn zich van alles, waarop 
de Schepenwet en dit besluit betrekking heb
ben, op de hoogte te stellen en dat eigenaar, 
kapitein en schepelingen verplicht zijn hen 
hierbij behulpzaam te zijn, ten einde te voor
komen, dat het schip zou moeten worden aan
gehouden. 

Erkende pitrticulierc on
derzoekingsbureaux. 
7. 1. Door Ons kunnen particuliere onder

zoekingsbureaux op grond van hunne betrouw
baarheid worden erkend. De door de erkende 
bureaux vastgestelde regelen voor den bouw 
en de uitru ting van schepen worden gevolgd 
bij de beoordeeling van de zeewaardigheid van 
bij die bureaux geklasseerde schepen, voor
zoover in dit besluit daaromtrent geen andere 
,·oorschriften zijn gegeven. 

2. De erkenning kan door Ons te a ll en tijde 
worden ingetrokken. 

Onderzoek bodem. 
8. 1. Elk schip, met uitzondering van een 

dok of een ander dergelijk drijvend voorwerp, 
moet ten minste éénmaal in de twaalf maan
den in een dok of op andere wijze voor onder
zoek zoodanig worden drooggezet, dat de ge
heele bodem behoorlijk kan worden onder
zocht. 

2. Voor schepen van 200 ton bruto inhoud 
en minder en voor lichters en baggermaterieel , 
hetwelk gesleept vervoerd wordt, kan, ter be
oordeel ing van het betrokken districtshoofd 
van de Scheepvaartinspectie, met droogzetten 
éénmaal in de vierentwintig maanden worden 
volstaan. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het 
betrokken districtshoofd éénmaal een uitstel 
van ten hoogste drie maanden verleenen. 

Yerµ lichte kennisgeving 
door den eigenaar. 
9. Telkens wanneer een schip gedokt of op 

andere wijze drooggezet zal worden, of wan
neer aan het schip of aan de werktwgen her
stellingen zullen plaats hebben, moet hiervan 
door of vanwege den eigenaar t ijdig aan het · 
betrokken districtshoofd van de Scheepvaart
inspectie kennis worden gegeven, opdat deze 
in de gelegenheid zal zijn hierbij toezicht te 
houden of te doen houden. 

Toegankeljjk maken voor 
onderzoek. 
10. 1. Telkens wanneer een ambtenaar van 

de Scheepvaartinspectie om bijzondere redenen 
oen onderzoek noodig acht, moeten afgesloten 
ruimten toegankelijk worden gemaakt, moet 
de wegering en de buikdenning op door hem 
aan te wijzen plaatsen worden verwijderd, de 
bodem van het schip schoon en droog worden 
gemaakt, het roer gelicht, de stuurleiding los
genomen en moeten de ankerkettingen worden 
uitgevloerd. Zoo noodig moet voor dit onder
zoek het schip worden drooggezet. 

2. Eveneens moeten, indien een ambtenaar 
van de Scheepvaartinspectie dit om bijzondere 
redenen noodig acht, de assen van de hoofd
en hulpwerktuigen worden blootgelegd, moet 
de schroefas worden ingevoerd, moeten de 
ei! inders, toom- schuif- of klepkasten, turbine
huizen, tandwielkasten, pompen en afsluiters 
worden geopend en zuigers, schuiven, rotoren 
en kl eppen worden uitgenomen. 

3. Voorts moet desverlangd alles worden 
gedaan, wat voor een onderzoek bevorderlijk 
ka n zijn. 

Onderzoek in eene ha ven 
buiten Nederland. 
11. Wanneer een schip zich in eene haven 

buiten Nederland bevindt en de inspecties, 
welke aan de afgifte van een veiligheidscer
tificaat, een radio-veiligheidscertificaat, een 
certificaat van uitwatering of een certificaat 
voor de houtvaart, vooraf behooren te gaan, 
niet door de in artikel 10 van de Schepenwet 
genoemde ambtenaren of de Commissie tot 
Vaststelling van de Uitwatering kunnen wor
den gehouden, kan, hetzij door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie, hetzij 1 angs diplo
matieken weg, aan de bevoegde autoriteit van 
het land, waartoe die haven behoort, worden 
verzocht deze inspectie te doen verrichten. In
dien deze autoriteit op grond van die inspec
t ies de bedoelde certificaten uitreikt, zullen 
deze dezelfde waarde hebben als de volgens 
de artikelen 18 en 22 afgegeven certificaten. 

1

- Verbod verandering zon
der goedkeuring. 
12. Nadat eene inspectie, a ls bedoeld in ar

tikel 3, is geëindigd, mag, zonder goedkeu-
ring van het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie, geenerlei verandering in de constructie, 
in de werktuiglijke inrichting en in de uit
rusting worden gemaakt, voorzoover deze aan 
het onderzoek waren onderworpen. 

Wijze van handelen bij 
schade in het hnitenland. 
13. 1. Indien een schip scha de heeft beloo

pen of zich iets heeft voorgedaan, waardoor 
het vermoeden rijst, dat schade aan het schip 
is ontstaan, en het daarna eene haven buiten 
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Nederland, welke tot het ressort van een ex
pert of bij afwezigheid van deze een agent 
van een der door Ons erkende particuliere on
derzoekingsbureaux behoort, is binnengevallen, 
dan wel schade is ontstaan of het vermoeden 
daarvan rijst tijdens het verblijf in eene haven 
buiten N ederl and, mag de rei s niet worden 
voortgezet, vóórdat de kapitein met di en ex
pert of agent in verbinding is getreden en 
deze, ind ien hij ter plaatse is o f gekomen is, 
eene verklaring heeft afgegeven, inhoudende, 
dat de herstelling naar behooren is geschied, 
of dat de reis zonder bezwaar kan worden 
vervolgd. 

2. Indien de haven buiten N ederland niet 
tot een in lid 1 bedoeld ressort behoort, of 
indien de in lid 1 bedoelde expert of agent 
niet ter plaatse is of gekomen is, is de kapi
tein bevoegd met inachtneming van het be
paalde in artikel 9, lid 1 onder c van de 
Schepenwet de reis te vervolgen, onder ge
houdenheid een en ander in het scheepsdag
boek te doen aanteekenen en zoo mogelijk te 
doen vaststellen door een ter plaatse aanwezi
gen N ederlandschen consula iren ambtenaar. 

3. In N ederl andsch-Indië, Suriname en 
Curaçao kan de in lid 1 bedoelde verklaring 
ook worden afgegeven door daartoe van Over
heidswege aangewezen ambtenaren. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van het vaststellen van de 
omstandigheden a ls bedoeld in lid 2. 

Kosten v11n onderzoek. 

14. De kosten, verbonden aan de in artikel 
3 bedoel de inspecties, worden bij schepen niet 
geklasseerd bij een der door Ons erkende par
ticuliere onderzoekingsbureaux, slechts bere
kend voor die inspecties, welke voor de overige 
schepen door genoemde bureaux worden ver
richt en wel naar een door Onzen Minister 
vast te stell en tarief. Deze kosten worden bij 
het aanvragen van een certificaat of van een 
onderzoek door den e igenaar voldaan. 

l{eiskosten ambtenaren en 
v~rgoeding Zonda~sarbeid 
enz. 

15. 1. Indien eene inspectie buiten Neder
land geschiedt, komen de 1·eis- en verblijfkos
ten van de uit te zenden ambtenaren, bere
kend naar een door Onzen Minister vast te 
stellen tarief, ten laste van den eigenaar. 

2. Indien tengevolge van de regeling der 
werkzaamheden aan schip of werktuigen een 
noodig geoordeeld onderzoek door de Scheep
vaartinspectie moet plaats hebben tusschen 6 
uur des namiddags en 8 uur des voormiddags, 
op een Zaterdag na 2 uur des namiddags, op 
een Zondag of op een in het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement daarmede gelijkgestel
den dag, is daarvoor door den eigenaar eene 
vergoeding aan het Rijk verschuldigd, waar
van het bedrag wordt berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stell en tarief. 

Tarief vergoeding in geval 
een schip ten onrechte is 
aangehouden. 
16. Het tarief van de vergoeding, bedoeld 

in artikel 17, lid 5 van de Schepenwet, is als 
Bijlage XIII bij dit besluit gevoegd. 

L. & S. 1932. 

HOOFDSTUK III. 

Certificaten. 

Vorm f"n inhond. 
17. Vorm en inhoud van de certificaten, 

met uitzondering van die van uitwatering en 
voor de houtvaart, worden vastgesteld door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, die 
van laatstgenoemde twee door de door Ons 
te benoemen Commiss ie, bedoeld in artikel 6 
lid 1 van de Schepenwet (Commissie tot Vast'. 
stelling van de Uitwatering). 

Eischen voor de afgifte van 
certificat,en van cleugdelijk 
lijkheicl, veiligheids- en 
radio-veiligheid, .certificaten. 

18. 1. Een certificaat van deugdelijkheid 
wordt slechts afgegeven, nadat: 

a. is geb leken, dat de toestand van den 
scheepsromp, van de werktuigen en van de 
aftimmering voldoende waarborgen van vei
ligheid voor sch ip en opvarenden geeft en dat 
aan de in Hoofdstuk IV gegeven voorschriften 
is voldaan; 

b. indien het een nieuw schip, geen passa
giersschip zijnde, met meer dan 800 ton bruto 
inhoud, dan wel een nieuw passagiersschip 
betreft, het schip aan eene hellingproef is 
onderworpen en voldoende gegevens betreffen
de de stabili teit voor verschillende hellingen 
van het schip zijn overgelegd. 

2. E en veiligheidscertificaat wordt slechts 
afgegeven, nadat daarenboven is gebleken, 
dat: 

a. de reddingmiddelen voldoen aan de in 
H oofdstuk V gegeven voorschriften; 

b. de radio-telegraafinrichtingen voldoen 
aan de in Hoofdstuk VI gegeven voorschriften. 

3. Een radio-veiligheidscertificaat wordt 
slechts afgegeven, nadat gebleken is, dat de 
radio-telegraaf inrichtingen voldoen aan de in 
Hoofdstuk VI gegeven voorschriften. 

Aanvraag tot verkrijgen van 
certificaten ols bedoeld in 
artikel 18. 
19. 1. De aanvraag tot het verkrijgen van 

een certificaat van deugdelijkheid , een veilig
heidscertificaat of een radio-veiligheidscerti
ficaat moet schriftelijk, hetzij door den eige
naar, hetzij door den bouwer van het schip 
tot het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
worden gericht. 

2. De eerste aanvraag tot het verkrijgen 
van een certificaat van deugdelijkheid of van 
een veiligheidscertificaat moet vergezeld gaan 
van de voor de controle van bouw en inrich
ting benoodigde teekeningen, voor zoover deze 
te voren nog niet waren ingezonden, van den 
zeebrief of het bewijs van inschrijving in het 
register van de zeevisschersvaartuigen en van 
den meetbrief, of van gewaarmerkte afschrif
ten van deze stukken. Bij de aanvraag tot het 
verkrijgen van een veiligheidscertificaat en 
van een radio-veiligheidscertificaat moeten de 
noodige gegevens betreffende de radio-tele
graafinrichtingen worden overgelegd. 

3. Voor schepen onder toezicht van een 
der door Ons erkende particuliere onderzoe
kingsbureaux moet bij de aanvraag van een 

48 
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certificaat van deugdelijkheid het op het 
oogenblik van aanvraag geldige certificaat 
van dat bureau worden overgelegd. Bevindt 
het schip zich in het buitenland, dan kan met 
toezending van een gewaarmerkt afschrift van 
dat certificaat worden volstaan. 

Wijrn van afgüte certificaten 
al• bedoeld in artikel 18. 
20. 1. Voor een schip, waarvoor een certi

ficaat, als bedoeld in artikel 19, lid 3, is 
overgelegd, wordt door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie van Onzentwege een cer
t ificaat van deugdelijkheid in tweè exempla
ren afgegeven, tenzij aan de ambtenaren van 
de Scheepvaartinspectie bij onderzoek blijkt, 
dat het certificaat van het particuliere onder
zoekingsbureau ten onrechte werd toegekend, 
dat sedert die toekenning de toestand van het 
schip zoodanig is veranderd, dat de zeewaar
digheid onvoldoende is geworden, of dat uit 
anderen hoofde tegen de afgifte van een cer
t ificaat van deugdelijkheid bezwaar bestaat. 

2. Voor een schip, waarvoor geen certifi
caat van een der door Ons erkende particuliere 
onderzoekingsbureaux wordt overgelegd, wordt 
het certificaat van deugdelijkheid slechts afge
geven, nadat aan de ambtenaren van de 
Scheepvaartinspectie door een volledig onder
zoek is gebleken, dat het voldoet aan de voor
schriften van de Schepenwet en van dit be
sluit. 

3. H et voldoen aan de eischen voor het 
verkrijgen van een veiligheidscertificaat of 
een radio-veiligheidscertificaat moet blijken 
uit een volledig onderzoek door de daartoe 
aangewezen ambtenaren. 

Bij gunstigen uitslag van dat onderzoek 
worden bedoelde certificaten in twee exem
plaren door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie van Onzentwege afgegeven. 

4. Wordt de afgifte van eenig certificaat 
geweigerd, dan wordt die weigering met op
gaaf van redenen aan den aanvrager schrifte
lijk medegedeeld. 

Vaargebied. geldigheidsduur 
van certificaten als bedoeld 
in artikel 18. 
21. 1. H et Hoofd van de Scheepvaartinspec

tie stelt, rekening houdende me_t hetgeen daar
omtrent in bestaande internat10nale overeen
komsten is bepaald, vast, voor welk tijdvak de 
door hem afgegeven certificaten zullen gelden. 

2. Indien er aanleiding is om ten gevolge 
van den bouw, den toestand of de uitrusting 
van het schip beperkende bepalingen te maken 
betreffende de toe te stane vaargebieden, be
paalt hij de wateren of de reizen, waarvoor de 
certificaten geldig zijn. 
Eischen voor afgifte certifi -

caten van uitwri tering en 
die voor de houtvanrt. 
22. 1. Een certificaat van uitwatering 

wordt slechts afgegeven, nadat gebleken is, 
dat: 

a. voldaan is aan de in Hoofdstuk VIII 
gegeven voorschriften betreffende bouw en 
inrichting; 

b. het uitwateringsmerk, in overeenstem
ming met het in Hoofdstuk VIII bepaalde, 1s 
aan gebrach t . 

2. Een certificaat voor de houtvaart wordt 
slechts afgegeven, nadat gebleken is, dat: 

a . voor het schip een nog geldig certificaat 
van uitwatering is afgegeven; 

b. voldaan is aan de in Hoofdstuk VIII 
gegeven voorschriften betreffende bouw en in
ri chting; 

c. in geval van vermindering van het vrij
boord bij het vervoer van deklasten hout, het 
houtvaartmerk, in overeenstemming met het 
in H oofdstuk VIII bepaalde, is aangebracht. 

Aanvraaz t"lt verkriig<'n certi-
fic:it en als bedoeld in arti
kel 22. 
23. 1. De aanvraag tot het verkrijgen van 

een certificaat van uitwatering of een certifi
caat voor de houtvaa rt moet schriftelijk, hetzij 
door den eigenaar, hetzij door den bouwer 
van het schip, tot de Commissie tot Vaststel 
ling van de Uitwatering worden gericht. 

2. De aanvraag moet vergezeld gaan van 
de noodige teekeningen. 

3. Indien de berekening van het vrijboord 
door een der door Ons erkende particuliere 
onderzoekingsbureaux is gemaakt. wordt deze 
berekening bij het verzoek overgelegd. 

Wijze van a.f~fte certificaten 
als bedoeld in artikel 22. 
24. 1. Indien uit een door de Commissie in

gesteld onderzoek blijkt, dat aan de vereisch
ten voor het ve rkrijgen• van een certificaat van · 
uitwatering of een certificaat voor de hout
vaart wordt voldaan, worden de certificaten 
in twee exemplaren door die Commissie van 
Onzentwege afgegeven . 

2. Wordt de afgifte van een certi ficaat van 
uitwatering of van een certi ficaat voor de 
houtvaart geweigerd, dan wordt die weigering 
met opgaaf van redenen aan den aanvrager 
schriftelijk medegedeeld. 

Geldigheidsduur certificaten 
als bedoeld in artikel 22. 
25. De Commissie stelt, rekening houdende 

met hetgeen daaromtrent in bestaande inter
nationale overeenkomsten is bepaald, vast, 
voor welk tijdvak de door haar afgegeven 
certificaten zullen gelden. 

l ntrekking van certificaten. 
26. 1. Blijkt aan den bevoegden ambtenaar 

van de Scheepvaartinspectie. dat niet meer 
wordt voldaan aan de eischen, welke voor 
de afgifte van eenig certificaat waren gesteld, 
en dat in het ontbrekende niet voldoende 
wordt voorzien, dan trekt hij het betreffende 
cert ificaat in . 

2. Eveneens trekt hij een certificaat van 
uitwatering of een certificaat voor de hout
vaart in , indien hem uit eene mededeeling 
van de Commiss ie tot Vaststelling van de Uit
watering blijkt, dat: 

a. veranderingen in den romp en in den 
bovenbouw van het schip zijn aangebracht, 
welke invloed uitoefenen op de berekening 
van het vrij boord; 

b. de onderdeelen of de inrichtingen be
treffende de bescherming van openingen, de 
verschansing of het reelingwerk, de waterloos• 
poorten en de toegangen tot de verblijven niet 
in even deugdelijken toestand verkeeren, a ls 
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zij waren, toen het certi ficaat werd afgegeven; 
c. het schip niet op zoodanige geregelde 

tijden en onder zulke voorwaarden is nage
zien, a ls de Comm issie noodig oordeelt, ten 
einde te verzekeren, dat de romp en de boven
bouw niet zijn gewijzigd a ls onder a bedoeld, 
en dat de onderdeelen of inrichtingen in gen 
toestand zijn gehouden als onder b is aange
geven. 

3. Indien de hierboven bedoelde ambtenaar 
een certificaat intrekt, deelt hij dit terstond , 
door tusschenkomst van zijn districtshoofd, 
mede aan het Hoofd van de Scheepvaartin
spectie, die den eigenaar, onder opgaaf van 
redenen , bij aangeteekenden dienstbrief hier
van kennis geeft. 

HOOFDSTUK IV. 

To estand van den scheepsromp, de werk
tuigen en de aftimmering. 

Keuring materialen. 
27. Het voor den bouw van den scheeps

romp en van de voornaamste werktuigen ge
bezigde materiaal moet voldoen aan de eischen , 
vastgesteld in Bijlage I, en gekeurd worden 
op de wij ze, als daarin is voorgeschreven. 

Sterkteëischen. 
28. Zoowel de afmetingen van a lle verband

deel en van den scheepsromp, als de wijze 
waarop deze ten opzichte van elkander zijn 
aangebracht en verbonden, moeten zoodanig 
zij n, dat - reken ing houdende met de afme
tingen van het schip en met het vaargebied, 
waarvoor het bestemd is - zoowel de a lge
meene sterkte, a ls het weerstandsvermogen 
tegen plaatselijk optredende krachten aan re
delijke eischen voldoen. 

Uitvoering. 
29. De uitvoering van het constructiewerk 

van den romp moet aan rndel ijke eischen vol
doen . 

Waterdichtheid. 
30 . De huid en de overige wanden van 

waterdichte afdeelingen, als schotten , dekken, 
p latfo1·ms, b innenbodems, enz., moeten deugde
lijk wate1·dicht zijn afgewerkt. De huid en 
deze wanden moeten behoorlijk en voldoende 
zijn verstijfd tegen den waterdruk, welke ter 
p laatse, ook in geval van nood, kan optreden. 

Wat,erdichtc indeeling. 
31. l. De waterdichte indeeling moet zoo 

doeltreffend zijn als redelijkerwijs, in verband 
met de eischen van het bedrijf, kan worden 
ve l'langd. 

2. Passagiersschepen moeten, wat de water
dichte indeel ing betreft, voldoen aan de 
e ischen, gesteld in de Bijlagen II en IIa. 

Waterdichte deuren en slui-
t.en, mangaten. 

32 . l. W aterd ichte deuren en sluizen in 
waterdichte schotten moeten goed sluiten en 
voldoende sterk zijn en hunne bewegings- en 
sluitingsinrichtingen moeten doeltreffend zijn 
samengesteld, zoodat eene goede werking te 
all en tijde gewaarborgd is. 

2. W aterdichte deuren op passagiersschepen 

moeten vol doen aan de eischen, gesteld in Bij
lage II. 

3. .Mangaten op ruimten voor berging van 
water en ol ie moeten, wanneer het schip ledig 
is, gemakkelijk bereikbaar zijn en naar be
hooren kunnen worden gesloten . 

Plaats en wijze Yan behande-
ling waterdichte deuren. 
33. L Waterdichte deuren moeten kunnen 

worden behandeld van een dek, dat boven de 
bovenste lastlijn is gelegen. 

2. A an boord van passagiersschepen moeten 
deze deuren, zoowel wat betreft de plaats, 
waar zij zijn aangebracht, a ls de plaats, waar 
zij kunnen worden bediend, voldoen aan de 
e ischen, gesteld in de Bijlagen II en IIa. 

Peil- en luchtpijpen. 
34 . Peil - en luchtpijpen op dubbele-bodem

of andere tanks, welke rech tstreeks op buiten
boord kunnen worden aangesloten, moeten in 
laadruimen en aan dek zoodan ig beschermd of 
zóó sterk zijn, dat zij door vel'Schuiven van 
lad ing niet kunnen worden beschad igd. 

Openingen in de huid, de dek-
ken en den bovenbouw. lucht
kokers. 
35. 1. Openingen in het scheepsboord , als 

toegangs-, l aad- en kolenpoorten moeten door 
deugdelijke afslui tingsmiddelen van voldoende 
sterkte waterdicht kunnen worden gesloten. 

2. Opening·en in de eindschotten van een 
gesloten bovenbouw en openingen in de aan 
weer en wind blootgestelde gedeelten van de 
dekken moeten door deugdelijke afsluitings
middelen afdoende tegen weer en wind kunnen 
worden gesloten. 

3. Paalmasten en laadpalen, welke als 
luchtkokers zijn ingericht, moeten voorzien 
zijn van goed sluitende dempers, welke aan 
dek bewogen kunnen worden. 

4. Bijlage III en voor passagiersschepen 
bovendien Bijlage II bevatten nadere bepalin
gen omtrent de in de vorige leden genoemde 
openingen. 

Toegangen. 
36. l. De toegangen naar de verblijven der 

opvarenden en de plaatsen, waar de schepe
lingen hun werk plegen te ver rich ten, moeten 
te a llen t ij de buiten de ruimte om , waarin de 
voortstuwingswerktuigen en de ketels zijn op
gesteld, behoorlijk bereikbaar zijn . Hierbij 
moet rekening worden gehouden met de be
palingen van Bijlage III. 

2. De ru imten, waarin de voortstuwings
werktui gen en de ketels zijn opgesteld, mogen 
niet in rechtstreeksche verbi nding staan met 
de verblijven van passagiers en bemanning en 
moeten door de bemanning gemakkelijk kun
nen worden ve rl aten, ook wanneer de water
dichte deuren zijn gesloten. 

Verschansing_ reelingwerk. 
37. 1. Alle aan weer en wind blootgestelde 

dekken moeten door eene deugdelijke verschan
sing of door deugdelijk reelingwerk worden 
begrensd. 

2. E ene dergelijke doeltreffende bescher
ming moet langs aan weer en wind blootge
stelde trappen en loopgangen zijn aangebracht. 
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3. De opvarenden moeten, waar zulk noo
dig is, door leuningen, stangen en bes erm
kappen tegen bewegende deelen van w rktui
gen worden beschermd. 

Waterloozing. 
38. Alle aan 

dekken moeten, onder inachtneming v n de 
bepalingen van Bijlage III, zijn voor.olie van 
voldoende inrichtingen om zoo spoedig oge
lijk van overkomend water te worden b v1·ijd. 

Afsluiting buiten boordsopeningen. 
39. 1. ~1 Ie buitenboordsaansl uitinge van 

pij pleidingen, behoorende tot de werktu glijke 
inrichting, moeten onmiddellijk tegen d huid 
zijn voorzien van afslu iters of kranen, welke 
behoorlijk bereikbaar zijn en gemakkel k ge
sloten kunnen worden. 

2. Afvoeropeningen in het scheeps oord, 
welke in verbinding staan met a fgeslote ruim
ten, moeten voldoen aan de bepalinge van 
Bijlage III en voorzoover het passagierss hepen 
betreft, bovendien aan die van Bijla e II. 
De op deze openingen aangesloten afv erpij
pen moeten van deugdelijke samenstell ng en 
voldoende beschermd zijn. 

Uitzicht voor den roerganger; 
commandobrug. 
40. 1. Aan boord van elk schip m et de 

plaats waar het schip gestuurd wordt ooda
nig zijn gekozen, dat de roerganger !daar 
onder normale omstandigheden een v, "j uit
zicht over het voorschip heen heeft. 

2. Eene commandobrug moet over e ge
heele breedte van het schip doorloopen, tenzij 
de aard van het uitgeoefende bedrijf d t niet 
mogelijk maakt. Van de commanclobru moet 
een vrij uitzicht over het voorschip he n ver
kregen kunnen worden. 

Roer en stuurgerei. 
41. 1. Het roer moet voldoende ste k zijn 

en behoorlijk in de draaipunten zijn ge teund. 
De stuurinrichting moet zoo sterk zij , dat 
het roer onder a lle bedrij fsomstandi heden 
met voldoende snelheid van boord tot boord 
kan worden bewogen. Zij moet goed erken 
en gemakkelijk te bedienen zijn. 

2. Het stuurgerei moet zoodanig z jn in
gericht, dat, indien de bovenste spaak an het 
stuurrad naar stuurboord of naar ba boord 
wordt gedraaid, de achterkant van t klik 
van het roer zich naar dezelfde zijde b weegt. 

3. Elk schip moet van eene doel atige 
hulpstuurinrichting zijn voorzien. 

Een reserve-hoofdstuurtoestel kan een hulp
stuurinrichting vervangen. 
Ankers en kettingen. 

42. 1. De ankers moeten in voldoef aan
tal aanwezig en van voldoend gewi ht en 
sterlrte zijn. 

De ankerkettingen of ankertouwen moeten 
van voldoende lengte, gewicht en sterkte zijn, 
terwijl elk van de ankerkettingen uit de noo
dige, onderling verbonden, losneembare einden 
moet bestaan. 

2. De ankers en kettingen moeten voldoen 
aan de eischen, vastgesteld in Bijlage I, en 
gekeurd worden op de wijze, als daarin is 
voorgeschreven. 

3. De ankerkettingen moeten zoodanig aan 
het schip zijn bevestigd, dat zij buiten den 
kettingbak kunnen worden ontsloten. 

4. De ankerinrichting moet, wat bouw, 
plaatsing en vermogen betreft, zoodanig zijn, 
dat de ankers gemakkel ijk kunnen worden 
bediend. 

Inrichtingen tor vermindering 
van brandgevaar, vaste brand
bluschmiddelen. 
43. 1. Bij de constructie, de indeeling en 

de inrichting van schepen moeten de noodige 
voorzorgen getroffen zijn, om brandgevaar 
zooveel mogelijk tegen te gaan. 

2. De bergplaatsen voor gevulde lampen, 
petroleum en aangemaakte verf in open bus
sen moeten door ijzeren schotten zijn omgeven, 
een cementen vloer hebben, voorzien zijn van 
eene deugdelijke ventilatie- inrichting en mo
gen niet in rech tstreeksche verbinding staan 
met eenig verblijf. 

3. De in het vorige lid vervatte voorschrif
ten zijn niet van toepassing op zei lschepen 
van 200 ton bruto inhoud en minder, voor
zoover de aan boord aanwez ige inrichtingen 
naar het oordeel van den ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie voldoende waarborgen 
voor de veiligheid opleveren. 

4. Aan boord van schepen van 1500 ton 
bruto inhoud en meer moeten in de daarvoor 
in aanmerking komende ruimen de noodige 
kokers zijn aangebracht om de temperatuur 
op te nemen. Deze kokers moeten aan het 
dek zijn bevestigd, met schroefdoppen worden 
afgesloten en moeten tot onder in deze ruimen 
doorloopen. Voor de temperatuurkokers moe
ten bruikbare thermometers aanwezig zijn. 

5. Voorts moeten de noodige vaste brand
bluschmiddelen, a ls aangegeven in Bijlage IV, 
zijn aangebracht. 

6. Aan boord van passagiersschepen moe
ten brandwerende schotten, overeenkomstig de 
bepalingen van de Bijlagen II en Ila en mid
de len tot het aantoonen van brand, als aange
geven in Bijl age IV, aanwezig zij n. 

Schepen ingericht of gebezigd 
voor het vervoer van brand
bare vloeistoffen als lading, 
en schepen ingericht voor 
het steken van vloeibare 
brandstof. 
44. 1. Schepen, ingericht of gebezigd voor 

het vervoer van brandbare vloeistoffen als 
lading, moeten, wat constructie en inrichting 
betreft, voldoen aan de eischen, gesteld in Bij
l age V. 

2. Bij de constructie en de inrichting vah 
schepen, welker ketels met vloeibare brand
stof kunnen worden gestookt, moet rekening 
zijn gehouden met het als gevolg daarvan ver
hoogde brandgevaar. 

Spreekbuizen, telegrafen, enz. 
45 . 1. Er moet eene voldoende en deugde

lijke verbinding bestaan door middel van 
spreekbuizen , telegrafen en dergelijke inrich
tingen tusschen de plaats, waar het schip 
wordt bestuurd en de plaatsen waar het (de) 
voortstuwingswerktuig(en) en zoo noodig, waar 
de hulpstuurinrichting wordt( en) bediend. 

2. Telegrafen moeten zoodanig zijn ge-
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plaatst en ingerich t, dat voor het sein "voor
uit" het bewegingshandel naar voren moet 
worden bewogen. 

Voortstuwingswerktuigen, enz. 
46. 1. De voortstuwingswerktu igen, zoowel 

in hun geheel , a ls in onderdeelen, moeten 
goed functionneeren, van vo ldoend sterke con
structie zijn, nauw keurig zijn gesteld en deug
delijk gefundeerd. De bewegende deelen moe
ten voldoend groote draagvlakken hebben, 
rekening houdend met deugdelijke smering. 

2. De in lid 1 gegeven voorschriften gel
eien eveneens voor de hulpwerktuigen, wier 
goede werking van belang kan zijn voor de 
ve iligheid van schip en opvarenden. 

3. De voortstuwingswerktuigen moeten zoo
danig zijn ingericht, dat ook bij achteru it 
slaan een voldoend vermogen kan worden ont
wikkeld, zoodat het schip onder a lle omstan
digheden behoorlijk manoeuvreervaardig is. 

Gebruik van vloeibare brandstof. 
47. 1. Als vloeibare brandstof voor de voort

stuwingswerktuigen en de ketels mag slechts 
brandstof met een vl ampunt boven 55° Celsius 
bij een barometerstand van 760 mm kwik 
(bepaald met het toestel van P ensky-Martens) 
worden gebruikt. 

2. Krachtwerktuigen, welke met behulp 
van eene vloeistof met een vlampunt lager 
clan 30° Cels ius bij een barometerstand van 
760 mm kwik (bepaald met het toestel van 
Abel-Pensky) worden gedreven of aangezet, 
mogen niet in eene gesloten ruimte iij n op
gesteld . 

3. Tanks, bestemd of ingericht voor de ber
g ing van eene vloeistof, a ls in lid 2 bedoeld, 
mogen niet in de voortstuwingsruimte zijn ge
plaatst. 

Inrichting van de motorkamer 
op kleine schepen. 
46. De motorkamers van schepen van min

der dan 400 ton bruto inhoud moeten voldoen 
aan de e ischen, gesteld in Bijlage VI. 

Lensinrichtingen. 
49 . 1. Elk gedeelte van het schip , voorzoo

ver het hiervoor vatbaar is, moet te allen 
t ijde kunnen worden lensgepompt. Op schepen 
zonder werktuiglijke voo1·tstuwing kan zulks 
door ten minste twee h andpompen gesch ieden. 
Deze mogen bij kleine vaartu igen ook ver
plaatsbace pompen zijn. In alle andere ge
vallen moeten werktui glijk gedreven pompen 
hiertoe op de lensleiding zijn aangesloten . 

Met uitzondering van de voorpiek en de 
achterpiek moeten a ll e wate1·dichte a fdeelin
gen op de lensleiding zijn aangesloten. 

2. De pompen moeten eene voldoende hoe
veelheid water kunnen opvoeren. Zij moeten 
zoo zijn geplaatst en de ligging van de le iding 
moet zoo zijn, dat eene goede werking onder 
a lle om tandigheden is gewaarborgd. De lens
leiding moet in de laadruimen behoorlijk te
gen beschadig ing zijn beschermd. 

3. De lens inrichting op passagiersschepen 
moet bovendien voldoen aan de eischen, ge
steld in de Bijlagen II en IIa. 

4. Op visschersvaa1tuigen moet elk gedeelte 
van het schip, dat daarvoor in aanmerking 

komt, in ieder geval het vischruim en de 
machinekamer, door eene doelmatige hand
pomp van voldoende grootte kunnen worden 
lens gepompt. 

Stoomketels. 
50. De stoomketels moeten voldoen aan de 

eischen, daaromtrent bij of krachtens de 
Stoomwet gesteld. 

HoofdstoomafsJujters. 
51. De hoofdstoomafsluiters moeten van het 

dek op eene steeds bereikbare plaats kunnen 
worden behandeld. Zij moeten zijn voorzien 
van eene duidelijke aanwijzing hoe gedraaid 
moet worden om de afsluiters te openen en 
te slu iten. 

Electrische inricht,in j!en ; nood
verlichting en noodd vnamo. 
52. 1. Electrische inricht ingen moeten de 

noodige veiligheid waarborgen en voldoen aan 
de e ischen, gesteld in Bijl age VII. 

2. Aan boord van schepen met electr ische 
verli chting moet in de voortstuwingsruimte, 
in de daarvoor in aanmerking komende ver
blijven en bij de voornaamste doorgangen en 
trappen eene noodverlichting zijn aangebracht, 
die steeds voor onmiddellij k gebruik ge reed is. 

3 . Aa n boord van passagiersschepen, met 
uitzondering van die, welke niet meer dan 12 
passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen aan
wezig zijn, vervoeren en een bruto inhoud 
hebben van minder clan 1000 ton, moet eene 
krachtbron aanwez ig zijn, welke zoowel van 
die, bestemd voor de voortstuwing van het 
schip, a ls van de electri sche hoofd.inr ichting 
onafhankE:lijk is. 

Deze krachtbron moet zoo hoog als prak
t isch mogelijk is boven het schottendek zijn 
opgesteld, snel in bedrijf kunnen worden ge
steld en van voldoende capaciteit zijn om ge
durende zes achtereenvolgende uren gelijk
tijdig de energie voor de noodverlichting, voor 
de in Bijl age II voorgeschreven noodpomp en 
voor.den hoofd- dan wel nood-(reserve-)zender 
van de racliotelegraafinrichti ng, indien deze 
laatste niet over eene eigen krachtbron be
schikt, te kunnen leveren. 

4. Aan boord van passagiersschepen, waar 
het bootdek meer dan 9,15 meter boven de 
waterlijn, welke overeenkomt met den gering
sten diepgang, is gelegen, moeten maatregelen 
zijn getroffen om de reddingbooten, geduren
de of onmiddellij k na het strijken en langs
zijde li ggend, te verlichten. 

5. Aan boord van schepen, welke meer dan 
12 passagiers, voor wie vaste si aapplaatsen 
aanwezig zijn, vervoeren, moet eene electrische 
signaali nrichting, welke op de commandobrug 
in werking kan worden gesteld, aangebracht 
zijn, ten einde in geval van nood de passa
giers te kunnen waarschuwen. 

lijtage. 
53 . De samenstell ende deelen van den 

scheepsromp en van de werktuigen en inrich
ti ngen, welke van belang kunnen zijn voor 
de veiligheid van schip en opvarenden, mo
gen niet te veel ingeteerd of versleten zijn. 
Assen mogen niet op gevaarlijke wijze zijn 
verzakt. 
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HOOFDSTUK V. 

Uitrusting. 

§ 1. Reddingmiddelen. 
Reddinggordels. 

54 . 1. Aan boord van elk schip moet voor 
iederen opvarende ten minste één reddinggor
del beschikbaar zijn. 

Aan boord van passagiersschepen moet een 
,·oldoend aantal kinder-reddinggordels aan
wezig zijn. tenzij de reddinggordels tevens voor 
kinderen pasklaar zijn. 

De reddinggordels moeten voldoen aan de 
eischen, gesteld in Bijlage VIII. 

2. De reddinggordels moeten zoodanig zijn 
geborgen, dat zij in geval van gevaar gemak
kelijk zijn te bereiken. 

De bergplaatsen van de reddinggordels moe
ten op duidelijke wijze zijn aangegeven, ter
wijl aangaande het doelmatig gebruik en de 
plaats. waar de gordel s zijn geborgen, voor 
alle opvarenden duidelijke aanwijzingen moe
ten zijn aangebracht. 

Reddingboeien. 
55. 1. Aan boord van elk schip moet ten 

minste het hieronder vermelde aantal redding
boeien aanwezig zijn: 

a. aan boord van schepen, uitsluitend be
stemd en gebruikt voor de vaart over de Wad
den. langs den mond van de Weser naar de 
Elbe en door het Kaiser-Wilhelmkanaal tot 
Kiel en van schepen van niet meer dan 50 
ton bruto inhoud, één; 

b. aan boord van zeilschepen van meer dan 
50 en van niet meer dan 200 ton bruto inhoud 
en van v isschersvaartuigen van meer dan 50 
ton bruto inhoud, twee; 

c. aan boord van alle andere schepen, geen 
passagiersschip zijnde, een in verband met de 
grootte rnn het schip voldoend aantal, doch 
ten minste twee ; 

d. aan boord van passagiersschepen, bij 
eene lengte van het schip 

van minde r dan 61 meter, 
van 61 tot 122 meter, ..... . 
van 122 tot 183 meter, ..... . 
van 183 tot 244 meter, ..... . 
van 244 meter en meer, .. . 

ten minste • 8, 
12, 
18, 
24, 
30; 

r . aan boord van passagiersschepen, welke 
gebezigd worden voor het vervoer in de in 
Bijlage VIIIa aangegeven gebieden van pel
grims of van groote aantallen passagiers, voor 
wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, 
in afwijking van het bepaalde onder d, bij 
eene lengte van het schip 

van minder dan 61 meter, ten minste 6, 
van 61 tot 91 meter, ... ... 8, 
van 91 tot 122 meter, .. .... 10, 
van 122 meter en meer , . .. 12. 
De reddingboeien moeten voldoen aan de 

e ischen, gesteld in Bijlage VIII. 
2. Aan boord van passagiersschepen, be

doel cl in Jid 1, onder d, moet ten minste de 
helft van het aantal aanwezige reclcljngboeien, 
doch niet minder clan zes, voorzien zijn van 
een daaraan met eene lijn verbonden redding
! icht, dat in het water ontbrandt, waardoor 
overdag een witte rnok en 's nachts eene hel
dere y]am zichtbaar wordt. 

Aan boord van passagiersschepen, bedoeld 
in lid 1, onder e, behoeven niet meer dan zes 
redd ingboeien voorz ien te zijn van het hierbo
ven bedoelde licht, met dien verstande, dat, 
indien de lengte van het schip niet meer is 
clan 61 meter, twee en indien de lengte meer 
is dan 61, doch niet meer dan 91 meter, vier 
der reddingboeien zoodanig moeten zijn inge
richt. 

Aan boord van alle andere schepen van 
meer dan 400 ton bruto inhoud moet ten min
ste één der reddingboeien van een dergelijk 
licht zijn voorzien. 

3. De reddingboeien moeten voldoende zijn 
bevestigd, doch de ophanging moet in elk 
geval zoorlanig zijn , dat zij onmiddellijk een 
drenkeling kunnen worden toegeworpen. Zij 
moeten, zooveel mogelijk gel ijkelijk over stuur
boord en bakboord verdeeld, op doeltreffende 
plaatsen zijn opgehangen. 

4. Aan boord van passagiersschepen moet 
aan elke zijde ten minste één reddingboei van· 
eene lijn met eene lengte van ten minste 30 
meter zijn voorz ien. 

Booten, reddingvlotten, drij-
vende toestellen. 
56 . 1. Aan boord van elk schip, met uit

zondering van een dok of ander dergelijk drij 
vend voorwerp, moeten zich booten bevinden 
naar den vol gen den maatstaf: 

a. aan boord van chepen van minder dan 
200 ton bruto inhoud, met uitzondering van 
sleepbooten, welke slechts dienst doen in de 
onmiddellijke nabijheid van de havens , waar 
zij thufa behooren, en te klein zijn om eene 
boot te voeren, en aan boord van visschers
vaartuigen met beperkt vaargebied, één of 
meer booten, groot genoeg om alle opvarenden 
op te nemen; 

b. aan boord van schepen van 200 tot en 
met 400 ton bruto inhoud, geen passagiers
schip zijnde, ten minste één reddingboot van 
de lste klasse, als bedoeld in Bijlage VIII, 
welke aan beide zijden gemakkelijk te water 
moet kunnen worden gebracht en groot ge
noeg is om all e opvarenden op te nemen ; 

c. aan boord van schepen van meer dan 
400 ton bruto inhoud, geen passagiersschip 
zijnde aan elke zijde één of meer redcling
boote~ van de l ste klasse, als bedoeld in Bij
lage VIII, en met zoodanigen inhoud, dat 
alle opvarenden in de booten aan eene zijde 
van het schip kunnen worden opgenomen ; 

d. aan boord van pa sagiersschepen red
dingbooten met zoodanigen inhoud, dat alle 
opvarenden daarin kunnen worden opgenomen, 
tenzij het daardoor niet mogel ijk is aan het 
bepaalde in artikel 63, lid 1, te voldoen, in 
welk geval eene bootruimte volgens de in 
Bijlage VIII gegeven tabel voldoende is en 
de ontbrekende bootruimte doo·r reddingvlot
ten of drijvende toestellen moet worden aan
gevuld; 

e. aan boord van passagiersschepen, welke 
worden gebezigd voor het vervoer in de in 
Bijlage VIIIa aangegeven gebieden van pel
grims of van groote aantallen passagiers, 
voor wie geen vaste slaapplaatsen aanwezi g 
zijn in afwijking van het bepaalde onder d, 
reddingbooten met een inhoud als in Bijlage 
VIIIa is aangegeven, benevens aanvullende 
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reddingmiddelen naar den in die Bijl age ge
geven maatstaf. 

2. Bij het vaststellen van het aantal op
varenden worden twee kinderen tot den leef
tijd van 12 jaren als één opvarende gerekend. 

Aanvullende reddingmiddelen. 

57. Aan boord van passagiersschepen, met 
uitzondering van die, bedoeld in artikel 56, 
1 id 1 onder e, moeten, indi en slechts korte 
reizen worden gemaakt, boven de in het vorig 
artikel bedoelde booten, reddingvlotten en 
drijvende toestellen, voor ten minste 10 % van 
het aantal opvarenden en op andere reizen 
voor ten minste 25 % van het aantal opvaren
den, aanvullende reddingmiddelen aanwezig 
zijn. Werkbooten en vletten mogen als zoo
danig worden medegerekend. 

i\Ioto rbooten. 

58. Indien het aantal redd ingbooten aan 
boord van passagiersschepen, gebezigd voor 
andere dan korte reizen, meer dan 13 be
draagt, moet één der booten eene motorboot 
zijn en indien het aantal meer dan 19 is, 
moeten twee booten motorbooten zijn . 

Inrichting booten, redding-
vlotten en drijvende toe
stellen. 
59. De booten, reddingvlotten en drijvende 

toestel len moeten vo ldoen aan de in de Bij
la gen VIII en VIIIa gegeven voorschriften. 

Plaatsing redding middelen. 
60. 1. De booten en reddingvlotten moeten 

zoodanig geplaatst zijn, dat zij ook onder on
gunstige omstandigheden als slagzij, stuur- of 
koplast, vlug en veilig te water kunnen wor
den gebracht. 

2. De plaatsing van elke boot, elk redding
vlot of elk drijvend toestel moet zoodanig zijn, 
dat zij de behandeling van andere booten, red
dingvlotten of drijvende toestellen niet be
moeil ijken. 

3. De opvarenden moeten snel en in goede 
orde in de booten plaats kunnen nemen. 

0 pstelling booten. 
61. 1. Alle booten moeten zoodanig zijn 

opgesteld, dat zij goed zeevast staan en zon
der vee l inspanning door de bemanning te 
water kunnen worden gebracht. 

2. Zij mogen niet zijn opgesteld bij den 
boeg van het schip of op eene zoodanige plaats, 
dat zij bij het te water brengen in gevaar-
1 ij ke nabijheid van de schroeven komen. 

3. Aan boord van passagiersschepen kunnen 
me t inachtneming van het bepaalde in artikel 
63 de redd ingbooten boven elkander, dan wel 
i11 elkander zijn ~eplaatst. 

Voor het geval dergelijke booten voor het 
te water laten moeten worden gelicht, is het 
in elkander plaatsen echter uitsluitend geoor
loofd, indien voldoende krachtwerktuigen voor 
dat I ichten aanwezig zijn. 

4. De reddingbooten en -vlotten, welke aan 
boord van passagiersschepen boven het aantal 
der onder davits geplaatste reddingbooten zijn 
vereischt, kunnen over de volle breedte van 
een dek, op de brug of op het achterschip 

zijn geplaatst. Zij moeten zoodanig worden 
vastgezet, dat zij de grootste kans hebben van 
het schip vrij te komen en te blijven drijven, 
indi en er geen tijd is voor het te water bren
gen. 

5. Een zoo groot mogelijk aantal van de in 
het vorige lid genoemde reddingbooten moet 
zoowel aan de eene a ls aan de andere zijde 
van het schip te water kunnen worden ge
bracht met behulp van inrichtingen, bestemd 
om de booten van het eene naar het andere 
boord over te brengen. 

6. Booten mogen op meer dan één dek zijn 
geplaatst, op voorwaarde, dat doeltreffende 
maatregelen zijn genomen om te voorkomen, 
dat op een lager dek geplaatste booten on
klaar raken door het te water brengen van 
booten, welke op een hooger gelegen dek zijn 
geplaatst. 

Inrichtingen voor het te water 
brengen van booten. 

62. 1. Schepen van meer dan 400 ton bruto 
inhoud moeten voorzien zijn van inrichtingen, 
waarmede de booten onbemand onder normale 
omstandigheden door ten hoogste 4 man vlug 
buitenboord en te water kunnen worden ge
bracht. 

2. De davits moeten op zoodanige wijze op 
één of meer dekken worden opgesteld, dat de 
daaronder geplaatste booten veilig kunnen 
worden gestreken zonder hinderlijk te zijn 
voor de behandeling van andere davits. 

De constructie moet voldoen aan de in Bij
lage VIII gegeven voorschriften. 

3. Indien een stel davits voor meer dan 
ééne reddingboot wordt gebruikt, moeten af
zonderlijke takels voor elke boot aanwezig 
zijn, tenzij staaldraad loopers met werktuig
lijke inrichtingen om deze op te halen worden 
gebruikt. De gebezigde imichtingen moeten 
het in volgorde snel te water brengen der 
booten verzekeren. Bij werktuiglijke inrich
tingen moet tevens eene handbeweging aan
wezig zijn. De bepalingen van dit lid zijn niet 
van toepassing op schepen, gebezigd voor korte 
reizen, indien de hoogte van het sloependek 
boven de waterlijn bij den geringsten diep
gang in zee 4,50 meter niet te boven gaat. 

4. Takels, blokken en inrichtingen moeten 
voldoen aan de in Bijlage VIII gegeven voor
schriften . 

Stellen davits en daaraan ver
bonden reddngbooten aan 
boord van passagiersschepen. 

63. 1. Passagiersschepen moeten naar ge
lang van de lengte voorzien zijn van een aan
tal stellen davits en daaraan verbonden red
dingbooten, als in Bijlage VIII is voorge
schreven . 

2. Passagiersschepen, welke worden gebe
zigd voor het vervoer in de in' Bijlage VIIIa 
aangegeven gebieden van pelgrims en van 
groote aantallen passagiers, voor wie geen 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, moeten, in 
afwijking van het in lid 1 bepaalde, naar ge
lang van de lengte van het schip voorz ien zijn 
van een aantal stellen davits en daaraan ver
bonden reddingbooten, als in Bijlage VIII a 
is omschreven. 
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§ 2. Veiligheidsmiddelen. 

Olie storten, lijnwerptoestel, 
stormladder. 
64. 1. Aan boord van elk schip moeten ge

schikte middelen of inricht ingen voor het stor
ten va n golfst ill ende olie en eene voldoende 
hoeveelheid traan of pl antaard ige olie aan
wezig zijn , waarbij rekening moet worden ge
houden met de lengte van het schi p, den duur 
en den aard van de te ondernemen re is. 

2. P assagiersschepen en a lle andere niet 
gesleepte schepen van meer dan 500 ton bruto 
inhoud moeten zijn voorzien van eene inrich
ting tot het schiete n van reddinglijnen. Bij 
deze inrichting moeten ten m inste drie lijnen, 
elk niet korter dan 200 meter, aanwezig zijn. 
Eene duidelijke gebruiksaanwijzing moet bij 
het toestel zijn aangebracht . 

3. Schepen van meer dan 200 ton bruto 
inhoud moeten zijn voorzien van eene storm
l adder van toereikende lengte, we lke voldoet 
aan redelijkerwij s daaraan te stell en eischen . 

Brandbluschmiddelen. Veilig-
heidslampen. 
65. 1. A an boord van elk schip moeten, 

behalve de in artikel 43 bedoelde vaste in
ri chtingen ter verm inder ing van brandgevaar 
en vaste brandbluschmiddelen, tevens bra nd
bl uschmiddelen aanwezig zijn volgens de in 
Bijlage IV gegeven voorschr iften. 

2. Aan boord van motorschepen en van 
schepen, ingericht of gebezigd voor het ver
voer van brandba re vloe istoffen, moeten één 
of meer deugdelijke veiligheidslampen aan
wezi g zijn om te gebru iken in ruimten , waar 
dampen, welke tot eene ontploffing aanlei
ding kunnen geven, redelijkerwijs kunnen 
worden venvacht. 

Gereedschap en materiaal voor 
aan boord uit te voeren her
stellingen. 
66. 1. Aan boord van werktuiglij k voort

bewogen schepen moeten gereedschap, m ate
ri aal en verwisselstukken in vol doende hoe
veelheid aanwezi g zijn, om op zee noodher
stellingen aan de werktuigen, de stuurinrich
ting en de electrische install atie te kunnen 
uitvoeren. 

2. Aan boord van stoomschepen moeten 
voor het rollen en stoppen van de vlampijpen 
van de hoofdstoomketels een passende pijpen
rolle r en een aantal doelmatige vl ampijpstop
pers aanwezig zijn. 

3. Aan boord van schepen, waar steenkolen 
worden gestookt, moet een zoodanig aantal 
reserve roosterijzers aanwezig zijn , dat van 
iederen hoofdstoomketel ten m inste één der 
vuren van een nieuw rooster kan worden voor
zien . 

P resennings. 
67. Voor elk luikhoofd op eene blootgestel

de pl aats op het dek, van welks bovenkant het 
vrijboord wordt gemeten, en voo r elk luik
hoofd op een dek van den bovenbouw moeten 
ten minste twee in goeden toesta nd verkee
rende presennings, ondoordringbaa1· voor wa
ter en voldoende sterk, aanwezig zijn. H et 
materiaal moet gegarandeerd vrij van jute 
zijn, terwijl de minimum eischen voor lnvali-

te it en gewicht door het Hoofd van de Scheep. 
vaart inspectie worden vastgesteld. 

Vischtuig. 
68. 1. Aan boord van visschersva artuigen 

moeten de voor het visscherij bedrijf bestemde 
inricht ingen en vaste toestellen zoodanig zijn 
geconstrueerd en opgesteld , dat zij geen ge
Yaar opleveren voor de ve ili gheid der op
va renden . 

2. H et loopend visch tu ig, a lsmede de m as
ten, het staand en het loopend want, welke 
tijdens het bedrijf worden belast, moeten vol
doende sterk zijn en in goeden staat verkeeren. 

3. De bij het in l ïd 2 bedoelde tuig behoo
rende blokken moeten voldoende sterk zij n en 
zoodanig zijn uitgevoerd en aangebracht, dat 
zij geen gevaa r opleveren voor de veili gheid 
der opvarenden. 

Genees-, heel- en verband
middelen. 
69. 1. Aan boord van el k schi p, wa arop een 

geneeskundige gemonste rd is, moet, wat be
t reft de aanwezigheid van genees-, heel- en 
verba ndmiddelen, voldaan zijn aa n het be
pa alde in de Wet van den l sten Juni 1865, 
Stootsblad 0

• 60, het laatst gewijzigd bij de 
Wet van 8 J uli 1924, Stoots blail N °. 335, 
regel ende de uitoefening der geneeskunst. 

2. Aan boord van elk schip, waarop geen 
geneeskundi ge gemonsterd is, moeten genees-, 
heel. en ve rbandmiddelen en eene door Onzen 
M inister aangewezen handl eiding voor het ge
bruik daarvan aanwez ig zijn volgens de voor
schriften , vervat in Bij lage IX. 

§ 3. Hul pm iddelen bij de navi gatie. 

Zeekaarten, enz. 
70 . 1. Aa n boord van elk schip moeten de 

zeekaarten, welke noodig zij n voor de te on
dernemen reis, in goeden staat aanwezig zijn . 

De zeekaarten moeten van een voldoend 
groot bestek zijn om er behoorlijk op te kun
.neo navigeeren en moeten zooveel noodig wor. 
den bijgehouden aan de hand van de " Berich
ten àan Zeevarenden" . Zeekaarten, welke te 
zeer verouderd zijn om behoorlijk te worden 
bijgewerkt, worden geacht niet in goeden 
staat te verkeeren . 

St roomkaarten voor de Noordzee en het 
K anaa l moeten op alle schepen aan boord zijn, 
tenzij zij n iet noodig zijn voor de te onder
nemen reis. 

Tevens moeten twee passers en een stel van 
twee driehoeken of eene parall ell iniaal aan 
boord zijn. 

2. A an boord van elk schip moeten bijge
werkte l ichtenlijsten van de kusten, welke op 
de voorgenomen re is in het zicht kunnen ko
men, aanwezig zijn. 

3. A an boord van schepen van meer dan 
100 ton bruto inhoud moeten bijgewerkte zee
m ansgidsen of zeil aanwijzingen, welke noodig 
zijn voor de te ondernemen reis, a lsmede een 
zeemansalma na k, aa nwezig zijn. 

Kompassen. 
71. 1. Aa n boord van zeilschepen va n m in

der dan 200 ton bruto inhoud, visschersvaar
tuigen van minder dan 100 ton bruto inhoud, 
schepen in de Wad- en Sontvaart en sleep-
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booten, uitslui tend gebezigd in de kustsleep
vaart, moet ten minste één, en aan boord van 
elk ander schip moeten ten minste twee goed 
werkende magnetische kompassen, welke op 
vaste plaatsen zijn opgesteld, aanwll'Lig zijn. 
Deze plaatsen moeten met het oog op het ge
bruik praktisch zij n gekozen, en zoodanig , dat 
het kompas geen hinderlijke storing onder 
vindt van in de nabijheid gepl aatste ijzer
m assa's. 

2. A an boord van schepen, voorzien van 
twee of meer kompassen, moet ten m inste één 
der kompassen zoodanig zij n gepl aatst , dat 
men van de plaats, waar dit kompas is op
gesteld, vrij ui tzich t heeft over ten minste 24 
streken · van den hor izon. Zul k een kompas 
moet voorzien zijn van eene peilinrichting, 
welke door een bevoegd persoon op hare juist 
he id is onderzoch t. 

Aan boord van schepen, welke van eene 
electrische im icht ing zijn voorz ien, moet bij 
aanl eg van de le iding in de nabijhe id van 
de kom passen rekening worden gehouden met 
het daaromtrent in Bijlage VII bepaalde. 

3. Aan boord van schepen, we lke van staal 
of ijzer zijn gebouwd, of waar zich belang
r ijke ijzermassa's aan boord bevinden, moe
ten de kompassen door een bevoegd persoon 
behoorlijk gecom penseerd zijn en moeten, blij 
kens eene te ve rtoonen stuurtafel, de fou ten 
van het kompas of, indien meer kompassen 
aan boord zijn opgesteld , van ten minste twee 
kompassen bekend zijn . 

4. T enzij u it de aanteekeningen van den 
kapi tein blijkt , da t de fouten der kompassen 
in zee door waarnemingen geregeld worden 
gecontroleer d , moet , telkenmale wanneer de 
ambte naar van de Scheepvaar t inspecti e di t 
noodig oordeelt, zoodanige controle binnens
lands door een bevoegd persoon worden ver
r icht. 

5. De in I id 2, 3 en 4 bedoelde bevoegde 
personen worden door Onzen M inister aange
wezen. 

6. In afwijki ng van het in lid 1 bepaalde 
mogen de daarin bedoelde magnetische kom
passen, met uitzondering van één kompas, door 
gyroscopische kompassen van een goedgekeurd 
type worden vervangen. 

Nautische instrumenten. 
72. 1. A an boord van elk schi p moeten ten 

minste één kij ker en ten m inste één hoekmeet
instrument aanwezig zijn . De fouten van het 
hoekmeetinstrument moeten door een deskun
dige met eene nauwkeur igheid van ten minste 
één minuut zijn bepaald. Di t hoekmeetinstru
ment behoeft n iet aan boord te zijn van sche
pen, welker reizen beperkt blijven tot de vaart 
van het Vlie, langs de N ederl andsche en 
Duitsche eil anden naar de monden van de 
Wezer en de E lbe, door het K a iser-Wilhelm
kanaal , door Sont en Belten naar het Katte
gat tot de lijn F 1·ederikshaven- Gothenburg en 
naa r de Oostzee tot de lijn Stettin- Oostpunt 
Bornholm- Sandhammern. 

2. A an boord van schepen van meer dan 
200 ton bruto inhoud, welker reizen zich ver
der ui tstrekken dan Europa en de Noord
Westkust van Afrika, met inbegrip van de 
Canarische en K aap Verdische eil anden en de 
A zoren, moet ten minste één deugdelijke tijd-

meter aanwezig zij n, waarvan stand en gang 
bekend zijn. Indien de reizen zich niet buiten 
genoemd gebied ui tstrekken, kan worden vol
staan met een deugdelijk, door eene der filiaal
inr ich t ingen van het Koninklijk N ederlandsch 
Meteorolog isch Instituut gecontroleerd zak
uu rwerk, dat echter op eene vaste plaa ts aan 
boord moet zijn opgeh angen. Stand en gang 
van zulk een uurwerk moeten bekend zijn. 

3. A a n boord van elk schip moet een door 
een deskundige gecontroleerde barometer aan
wezi g zijn. 

4. Aa n boord van e lk schip moeten een 
h andl ood met gemerkte lij n, een doelmatig 
werktu iglijk loodingstoestel , geschikt om diep
ten tot ten minste 100 vadem te meten en 

1 eene betrouwbare log aanwezig zijn. H et loo
dingstoestel kan op schepen van minder dan 
400 ton bruto inhoud en op a lle overige sche
pen, welker reizen zich niet verqer ui tstrekken 
dan de Oostzee, de Noordzee tot den 61sten 
breedtegraad en tot de lijn Orkaden- Shet
land-eil anden in het Westen, het K a naal, het 
K a naal van Br istol, het St. Geor gekanaal en 
de I ersche Zee tot de lijn Whitehead- Port 
Patrick in het Noorden en in het Zuiden tot 
de lijn Carnsore Pt.- L andsend- Kaap St . 
Ma thieu, worden vervangen door een zwaar
lood met gemerkte lijn, waarvan de lengte a f
hankelijk is van de diepte der te bevaren wa
teren . 

5. P assagiersschepen van 5000 ton br uto in
. houd en meer moeten van een goedgekeurden 
r ich tingzoeker (rad iokompas ), a ls omschreven 
in artikel 80, zijn voorzien. 

Seinlamp, Internationaal Sein-
boek. 
73. 1. Alle schepen van meer dan 150 ton 

bruto inhoud moeten eene doelmatige sein
lam p aan boord hebben. 

2. A lle schepen van meer dan 400 ton 
bruto inhoud moeten een Internationaa l Se in
boek aan boord hebben. 

Toepassing op gesleepte schepen. 
7 4. De voorschr iften van de artikelen 70 

tot en met 72 zijn n iet van toepassing op ge
sleep te schepen , met dien verstande, dat , in
dien het gesleepte schip bemand is, een lood 
met gemerkte lij n van voldoende lengte aan 
boord moet zijn. 

§ 4. Hulpmiddelen ter voorkoming va n 
aanva ringen. 

Hulpmiddelen ingevolge aan
varingsreglementen. 
75. 1. Aan boord van e lk schip moeten aa n

wezig zijn de hulpm iddelen om te kunnen vol 
doen aan de bepalingen ter voorkoming van 
aanvar ingen op zee. 

Indien de daarin voorgeschreven lantaarns 
voor electrisch lich t zijn ingericht, moet een 
tweede stel lantaarns met olieverlichting aan 
boord zijn, tenzij zij van eene a fzonderlijke 
krachtbron stroom kunnen ontvangen, dan 
wel de inrich t ing van de electrische lantaarns 
zooda nig is, dat zij tevens met olieverlichting 
kunnen worden gebruikt. 

2. A an boord van elk schip, dat de Neder
landsche wateren bevaart, moeten bovendien 
de hul pmiddelen aan boord zijn, welke noodig 
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zijn om aan de voorschriften van het Binnen
aanvaringsreglement te kunnen voldoen. 

3. De schermen van de boordseinlantaarns 
moeten zijn geplaat.st en ingericht, als in de 
in lid 1 genoemde bepalingen is aangegeven. 

4. De in lid 1 bedoelde lantaa rns en voor 
zoover noodig hunne onderdeelen moeten ge
merkt en voorz ien zijn van een certificaat, af
gegeven door eene der filiaa linrichtingen van 
het Koninklijk Nederlandsch Meteorolog isch 
Instituut, inhoudende, dat de lantaarns deug
del ijk zijn en voldoen aan de voorschriften 
van de in lid 1 genoemde bepalingen. 

Fluiten en sirenen . 
76 . De fluiten en sirenen tot het geven van 

se inen moeten zoodanig zijn ingericht, dat zij , 
wanneer zij gebru ikt moeten worden, steeds 
gereed zijn om onmiddellijk goed gelu id te 
geven. Zij moeten op voldoende hoogte en zoo
dan ig geplaatst zijn, dat het geluid · zoo min 
mogelijk wordt onderschept. De stoomleiding 
naar eene flui t of s irene moet behoorlijk zijn 
geïsoleerd . 

HOOFDSTUK VI. 

Radio-tel egraafinrichtingen. 

Verplich ting radio-telegraaf
inrichting. 
77. 1. Alle passagiersschepen en voort.s a lle 

schepen, geen passagiersschip zijnde, van 1600 
ton bruto inhoud en meer, met uitzondering 
van gesleepte schepen, moeten met eene radio
telegraafinrichting zijn u itgerust. 

2. All e in lid 1 genoemde schepen, geen 
passagiersschip zijnde, moeten voorzien zijn 
rnn een rad io-veiligheidscertificaat. 

Eischen vonr eene radio-tele-
graafinrichtinc;. 
78. 1. De radio-telegraafinrichting moet 

zoo veilig mogelijk in het bovendeel van het 
schi p en zoo hoog boven de bovenste lastlijn 
a ls practisch mogelijk worden opgesteld. 

De seinhut moet recht.streeks door middel 
van eene spreekbuis of telefoon of op andere 
even doeltreffende wijze in verbinding staan 
met de commandobrug. 

Een betrouwbaar uurwerk met secondenwij 
zer en eene betrouwbare noodverlichting moe
ten in de seinhut aanwezig zijn . 

2. Beh alve de eischen, welke voortvloeien 
uit het van kracht zijnde Internationaal Radio
telegraafverdrag, geldt ten aanzien van de 
radio-telegraafinrichtingen het volgende : 

a. deze inrichtingen moeten eene hoofd- en 
eene nood-(reserve-)inrichting omvatten, met 
dien verstande, dat indien eerstgenoemde ook 
aan alle eischen, welke onder / van dit lid 
aan eene nood-( reserve-)inrichting worden ge
steld, voldoet, deze laatste achterwege kan 
bl ijven; 

b. de hoofd- en nood-(reserve-)inrichtingen 
moeten in staat zijn op de frequenties (met de 
golflengten) en met de golftypen, welke door 
het van kracht zijnde Internationaal Radio
telegraafverdrag voor noodgevallen en veilig
he id van de scheepvaart zijn voorgeschreven, 
te se inen en te ontvangen ; de zenders moeten 
eene toonfrequenti e van ten m inste 100 heb
ben; 

c. de hoofdzender moet eene normale reik
wijdte van ten minste 100 zeemijlen hebben, 
d.w.z. , dat deze in staat moet zijn duidelijk 
waarneembare seinen van schip tot schip over 
een afstand van ten minste 100 zeemijl en over 
dag onder normale voorwaarden en omstan
digheden u it te zenden, waarbij wordt aan
genomen, dat de ontvanger een kristaldetector 
zonder versterking gebruikt; voor eene nood
(reserve-) inrichting moet de normale reik
wijdte ten m inste 80 zeemijl en bedragen voor 
schepen, wel ke een onafgebroken luisterdienst 
moeten onderhouden en ten minste 50 zeemij
l en voor a lle andere schepen ; 

d . te a ll eTl tijde moet over vol doende ener
g ie kunnen worden beschikt om de hoofdin
richting doeltreffend onder normale omstan
digheden over een a fstand van 100 zeemijl en 
te doen werken; 

e. de ontvanginrichting moet geschikt zijn 
voor het ontvangen van de golven, welke ge
bruikt worden voor het uitzenden van t ijd
seinen en weerberichten; ontvangst op de 
frequenties (met de golflengten ) genoemd 
onder b moet kunnen geschieden door, ind ien 
dit in verband met het golftype mogel ijk is, 
a lleen gebru ik te maken van een kristal
detector; het gebrui k van een in de radiohut 
geplaatsten lu idspreker is toegestaan , mit.s 
eene ontvangst, gel ij1.·waardig met die op tele
foon , is gewaarborgd; 

/. alle deelen van de nood-(reserve-)inrich
ting moeten zoo veilig mogel ijk in het boven
deel van het schip en zoo hoog mogelijk boven 
de bovenste lastl ijn worden geplaatst; de nood
(reserve-) inrichting moet voorzien zijn van 
eene krachtbron, wel ke onafhankelijk is van 
die, bestemd voor de scheepsvoor tstuwing en 
van de electrische hoofdinrichting van het 
schip en moet snel in bedrijf kunnen worden 
gesteld en gedurende ten minste 6 uren onaf
gebroken kunnen werken, terwijl de nood
krachtbron zoodanig moet worden onderhou
den, dat zij buitengaat.s te all en tijde ten volle 
aan h aar doel beantwoordt; 

g. bij gebruik van zenders , ingerich t voor 
golven van het type A l , A2 en A3, moet aan 
boord een golfmeter aanwezig zijn, waarmede 
de frequentie (golflengte) van de uitgezonden 
golf op het oog gecontroleerd kan worden. 

3. Onderdeel en of reservedeelen van het 
scheepsstation mogen, met uitzondering van 
den zend-ontvangschakel aar, niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt. 

Eischen voor een auto-alarm-
toestel. 
79 . 1. Een auto-alarmtoestel, waaronder 

wordt verstaan een toestel voor de automati
sche ontvangst van alarmseinen, moet voldoen 
aan de in artikel 19, paragraaf 21, van het 
Algemeen Reglement, behoorende bij het In
ternationaal R adio-telegraafverdrag van W as
h ington 1927, gestelde e isch en. 

2. Indien de luisterdienst door middel van 
een auto-alarmtoestel wordt onderhouden, moe
ten in de se inhut, op de commandobrug en in 
de hut van den chef-radio-telegrafist geluid
verklikkers zijn aangebracht, welke moeten 
gaan werken, nadat het auto-alarmtoestel in 
werking is gesteld en moeten blij ven werken 
tot zij worden uitgeschakeld. 
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Het afzetten van de verklikkers moet slechts 
door middel van één schakelaar, welke zich 
in de seinhut moet bevinden, mogelijk zijn. 

Eischen voor een richting-
zoeker. 

80. 1. De richtingzoeker (radiokompas}, 
bedoeld in artikel 72, lid 5, moet doeltreffend 
en geschikt zijn om op de frequenties, in het 
van kracht zijnde Internationaal Radio-tele
graafverdrag voorgeschreven voor gebruik in 
noodgevallen, voor het geven van peilingen en 
voor radiobakens, duidel ijk waarneembare sei
nen te oot.vangen en peilingen te nemen, waar
uit de ware peiling en richting kunnen wor
den afgele id. 

2. Tusschen de plaats waar de richtingzoe
ker is opgesteld en de commandobrug moet 
eene doeltreffende verbinding bestaan. 

3. Van iedern gelegenheid , welke zich voor
doet om de betrouwbaarheid van de radiopei
lingen te controleeren, behoort gebruik te 
worden gemaakt, tenvijl de ui tslag in het 
radiodagboek moet worden vermeld. 

L"nisterdienst. 

81. 1. Aan boord van schepen, bedoeld in 
art,ikel 77, niet voorzien van een auto-alarm
toestel , a ls aangegeven in artikel 79, moet 
buitengaats een luisterdienst worden onderhou
den en wel: 

a. aan boord van passagiersschepen van 
minder dan 3000 ton bruto inhoud gedurende 
de diensturen, vastgesteld in verband met het 
van kracht zijnde Internationaal R adio-tele
graafverdrag en indien in dat verband geen 
diensturen zijn voorgeschreven, gedurende tijd
vakken, door den kapitein naar omstandighe
den te bepalen; 

b. aan boord van passagiersschepen van 
3000 ton bruto inhoud en meer een onafge
broken luisterdienst; 

c. aan boord van andere dan passagiers
schepen, van minder dan 3000 ton bruto in
houd een luisterdienst, waarvan de kapitein 
den duur naar omstandigheden regelt; 

d. aan boord van andere dan passagiers
schepen van 3000 ton bruto inhoud en meer, 
doch van niet meer dan 5500 ton bruto in
houd, een luisterdienst van ten minste 8 uren 
per dag; · 

c. aan boord van andere dan passagiers
schepen, van meer dan 5500 ton bruto inhoud 
een onafgebroken luisterdienst. 

2. Aan boord van schepen, waar de kapi
tein den duur van den luiste1·dienst regelt, 
moet de luisterdienst bij voorkeur worden on
deyhouden op de uren, welke in het van kracht 
z ijnrle Internationaa l Radio-telegraafverdrag 
voo1· den radio-telegraafdienst zijn voorge
schreven. 

3. Aan boord van schepen, waarvoor een 
bepaalde duur van den luisterdienst is voor
geschreven, moet deze di enst worden uitge
oefend op de uren, welke in het van kracht 
zijnde Internationaal Radio-telegraafverdrag 
voo1· den radio-telegraafdienst zijn voorge
schreven. 

4. Aan boord van schepen, voorz ien van 
een auto-alarmtoestel , moet, wanneer het 
schip buitengaats is, dit toestel voortdurend 

zijn ingeschakeld, tenzij een radio-telegrafist 
op wacht is. 

Wanneer de radio-telegrafist van wacht gaat, 
moet hij het auto-alarmtoestel aan het lucht
net verbinden, de goede werking daarvan na
gaan en den wachthebbenden stuurman daar
omtrent rapporteeren. 

Buitengaats moet het toestel ten minste 
éénmaal per 24 uur worden beproefd. 

H et luchtnet, waarop het auto-alarmtoestel 
is aangesloten, mag niet tegelijkertijd voor 
andere doeleinden worden gebezigd. 

HOOFDSTUK VII. 

B emanning. 

Ali(emeen voorschrift. 
82. Elk schip moet behoorlijk bemand zijn 

met voor zijne taak be rekend personeel , waar
van elk lid lichamelijk geschikt is voor de 
hem opgedragen werkzaamheden, een en an
der in verband met de veiligheid van het 
schip. 

Minimum aantal. 
83. 1. Aan boord van zeilschepen moet de 

bemanning talrijk genoeg zijn voor de behan
deling van het tuig. 

2. Aan boord van stoom- of motorschepen 
moet de bemanning voldoende zijn om aan dek 
op elke zeewacht, behalve den kapitein of 
stuurman, chef van de wacht, ten minste be
schikbaar te kunnen hebben: 

a. indien de bruto inhoud minder dan 400 
ton bedraagt, één persoon; 

b. indien de bruto inhoud 400 ton of meer, 
doch niet meer dan 700 ton bedraagt, één 
roerganger en één uitkijk; 

c. indien de bruto inhoud meer dan 700 
ton bedraagt, één roerganger, één uitkijk en 
nog één persoon. 

3. Aan boord van stoom- of motorschepen 
moet op elke zeewacht in de m achine- of mo
torkamer ten minste één persoon aanwezig 
zijn , di e met de bediening van de voortstu
wingsinrichting vertrouwd is. 

4. A an boord van stoomschepen moet de 
bemanning voldoende zijn om in de mach ine
kamer op elke zeewacht ten minste beschik
baar te kunnen hebben: 

a . indien het verwarmd oppervlak van de 
hoofdstoomketels niet meer dan 200 m2 be
draagt, één persoon; 

b. indien het verwarmd oppervlak van de 
hoofdstoomketels meer dan 200 m2, doch niet 
meer dan 375 m2 bedraagt, twee personen, 
IIiet di en verstande, dat het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie, indien de omstandighe
den hem daa rtoe aanleiding geven, kan toe
staan, dat dit aantal tot één wordt beperkt, i11 
welk geval boven het benoodigde aantal ·één 
persoon als reserve aan boord beschikbaar 
moet zijn; 

c. indien het verwarmd oppervlak van de 
hoofdstoomketels meer dan 376 m 2, doch niet 
meer dan 1300 m2 bedraagt, twee personen; 

d. indien het verwarmd oppervlak van de 
hoofdstoomketels meer dan 1300 m2, doch 
niet meer dan 2000 m2 bedraagt, drie per
sonen; 

e. indien het verwarmd oppervlak van de 
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hoofdstoomketels meer dan 2000 m2, doch niet 
meer dan 3000 m2 bedraagt vier personen· 

/ . indien het verwarmd ~ppervlak van' de 
h"ofdstoom ketels meer dan 3000 m2 bedraagt 
v1Jf personen. ' 

5. Aan boord van stoomschepen moet, in 
verband met het aantal ketels, het aantal 
vuren, de soort van brandstof en de stookin
r i?h t ing ~en voldoend aantal stokers aanwezig 
ZIJD, om m normaal bedrij f voldoenden stoom 
voor de voortstuwings- en hulpwerktuigen te 
kunnen opwekken. 

6. Aan boord van motorschepen van min
der dan 300 ton bruto -inhoud, waar de motor 
v?'n dek bed iend kan worden, kan in afwij
kmg van het in I id 3 bepaalde: 

a. indien het vermogen van den voort
stuwingsmotor meer ·dan 125 rempaardekrach
ten, doch n iet meer dan 225 rempaardekrach
ten bedraagt, met de aanwezigheid aan boord 
van één persoon, die met de bediening van 
den motor vertrouwd en daarmede in het bij
zonder belast is, worden volstaan· 

_b. ind ien het vermogen van d~n voortstu
wmgsmotor 125 rempaardekrnchten of min
der bed_:aagt, worden toegestaan, dat geen af
zonderhJ k persoon voor de bediening van den 
motor . aan boord aanwezig is, doch dat h ier
mede iemand van het dekpersoneel wordt be
l ast, mits deze voldoende daaimede bekend is. 

7. Aan boord van motorschepen moet, be
houdens het bepaalde in het vorige lid, de 
bemanning voldoende zijn om in de motorka
mer op elke zeewacht ten minste beschikbaar 
te kunnen hebben: 

a. ind ien het vermogen van den voortstu
wingsmotor 400 rempaardekrachten of minder 
bedraagt, één persoon; 

. b. indien het vermogen meer dan 400, doch 
D1et meer dan 750 rempaardekrachten be
draagt, twee personen, met dien verstande, 
dat_ het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, 
rnd ,en de omstandigheden hem daartoe aan
leiding geven, kan toestaan , dat dit aantal 
tot één wordt beperkt, in welk geval hoven 
het benoodigde aantal één persoon als reserve 
aan b?ord beschikbaar moet zijn; 

_c. md ien het vermogen meer dan 750, doch 
Illet meer dan 2500 rempaardekrachten be
draagt, twee personen; 

il,. indien het vermogen meer dan 2500, 
doch met meer dan 6000 rempaardekrach ten 
bedraagt, drie personen; 

e. indien het vermogen meer dan 6000 rem
paardekrachten bedraagt, vier personen. 

8. De in lid 6 en 7 genoemde rempaarde
krachten worden gerekend zonder overbelas
t ing van den motor en worden voor iederen 
motor door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie vastgesteld. 

9. De ambtenaren van de Scheepvaartin
spectie . zijn bevoegd, met het oog op de in
r ichting, grootte of bestemming van het schip 
aanvulling van het wachtdoend personeel aa,; 
dek en in de mach inekamer voor te schrij ven. 

Gediplomeerde s!oepsgasten. 

84. 1. Aan boord van passagiersschepen 
moeten voor elke redd ingboot, d ie of voor elk 
r~ddi ngvlot? dat aan boord geplaatst moet 
z1J n, ten m mste 2 ged iplomeerde sloepsgasten 

aa_nwezig zijn, indien het reddingmiddel voor 
mmder dan 41 personen is bestemd, 3, indien 
het voor 41 tot en met 61 , 4, indien het voor 
62 tot en met 85 en 5, indien het voor meer 
dan 85 personen is bestemd. 

2. Onder gediplomeerd sloepsgast wordt 
verstaan elk lid der bemanning, aan wien een 
d iploma als sloepsgast is afgegeven. 

3. De e ischen, waaraan moet worden vol
daan ter verkrijging van een d iploma als 
sl_oepsgast, de wijze van verkrijg ing van dit 
chploma en hetgeen verder op deze dip loma's 
betrekking heeft, zijn omschreven in B ij lage 
XI. 
Radio-telegrafisten en luiste

raars. 

85. 1. Aan boord van schepen, welke op 
grond van het bepaalde in artike l 77 van eene 
radio-telegraafinrichting moeten zijn voorzien 
moet een bevoegd rad io-telegrafist als chef 
van het scheepsstation zijn aangewezen . 

2. Bovendien moeten, indien geen auto
a la1mtoestel wordt gebruikt, zooveel bevoegde 
rad10-telegrafisten of lu isteraars aan boord 
zijn, als voor het uitoefenen van den voor
geschreven luisterdienst noodig zij n . 

3. Onverminderd de e ischen, welke voort
vloeien uit het van kracht zijnde I nternatio
naal R adio-telegraafverdrag, mag als chef van 
het scheepsstation aan boord van pelgrims
schepen slechts optreden een bevoegd radio
telegrafist met een diensttij d aan boord van 
ten minste zes maanden. 

Deze diensttijd ka n ook in eene andere func
tie dan die van radio-telegrafi st zijn verkregen. 

4. Onder een bevoegd rad io-telegrafist 
wordt_ verstaan de. houder van een nog geldig 
certificaat als rad10-telegrafist volgens de be
palingen v~_n het A lgemeen Reglement , be
hoorende b1J het van kracht zijnde Interna
tionaal Radio-telegraafverdrag, met uitzon
dering van den houder van een bijzonder cer
tificaat. 

5. Als luisteraar mag optreden de houder 
van een nog geld ig cer t ificaat a ls l u isteraar, 
afgegeven krachtens de in B ijl age X gegeven 
voorschriften. 

Als luisteraar mag ook optreden de houder 
van een bijzonder certificaat als radio-telegra
f ist, hetwelk bevoegdheid geeft tot deelneminrr 
aan den internationalen dienst van het open"'. 
baar verkeer en aan de algemeene berichten
wisseling der mobiele stations op schepen, 
welke niet in artikel 77 zijn bedoeld. 

6. och de kapitein, noch de eerste stuur-
man mogen als radio-tel egraf ist of a ls luis
teraar dienst doen. Wat den eersten stuurm a n 
betreft, kan in bijzondere gevallen, ter be
oordeeling van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, hierop eene uitzonder ing wor den ge
maakt. 

Wacht door gediplomeerden. 
_86. 1. Indien aan boord twee of meer ge

diplomeerden voor den dekdienst of twee of 
meer ged iplomeerden voor den machi nedienst 
aanwezig zijn , moet als chef van de zeewacht, 
zoowel aan dek, als in de machinekamer, 
steeds een ged iplomeerde optreden. Zij die 
krachtens d ispensatie de plaats van ee~ ge
diplomeerde innemen, worden voor de toe-
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passing van dit voorschrift als gediplomeerden 
beschouwd. 

2. Zij, die minder dan één jaar, in welke 
hoedanigheid ook, aan boord hebben dienst 
gedaan, worden bij de toepassing van lid 1 
niet medegerekend. 

Lichamelijke geschiktheid. 
87. 1. De kapiteins, stuurlieden, machinis

ten, machini st-stokers en de personen, wien 
aan boord het houden van uitkijk in zee wordt 
opgedragen {uitlcijken), a lsmede de ongediplo
meerden, wien de wacht op de brug of in de 
machinekamer wordt toevertrouwd, moeten in 
het bez it zijn van geneeskundige verklaringen 
van bevoegde deskundigen, inhoudende, dat zij 
de hiervoor noodige gehoor- en gezichtsscherpte 
en kl eurenonderscheidingsvermogen bezitten. 

Deze verklaringen moeten bij de monstering 
en tevens op eerste aanvraag aan den amb
tenaar, met de monstering belast, worden ge
toond. 

2. Deze verklaringen worden opgemaakt en 
a fgegeven volgens het bepaalde in het Regle
ment op de geneeskundige keuringen, dat als 
Bij lage XII bij dit besluit is gevoegd. 

3. De in lid 1 bedoelde deskundigen wor
den door Onzen Minister aangewezen. 

4. Indien korten tijd vóór het vertrek van 
een schip de bemanning moet worden aange
vuld, kan, indien dringende omstandigheden 
nopen tot aanmonstering van personen, die 
niet in het bezit zijn van geneeskundige ver
klaringen, a ls in li d 1 bedoeld, daartoe ver
gunning worden verleend en wel in eder-
1 a nd door het betrokken di strictshoofd van de 
Scheepvaartinspectie, in Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao door daartoe van Over
he idswege aangewezen ambtenaren en in het 
buitenland door den consulairen ambtenaar. 
Duur rusttijd. 

88. Tenzij uit een oogpunt van veiligheid 
voor schip en lading daarvan moet worden 
afgeweken, moet bij vertrek uit eene haven of 
van eene ve ilige reede aan hen, die het ee rst 
eene wacht betrekken, in de 12 aan deze wacht 
voorafgaande uren ten minste 3 uren onafge
broken vrij van dienst worden gegeven. 

HOOFDSTUK VIII. 

Uitwatering. 
Uitwateringsmerk. 

89. 1. De in artikel 17 van di t besluit ge
noemde Commissie ste lt voor e lk schip, met 
uitzondering van visschersvaartuigen uitslui
tend gebezigd voor de vischvangst, van bag
germaterieel , dat ges leept wordt vervoerd, en 
van dokken en a ndere dergelijke drijvende 
voorwerpen, het minimum vrijboord vast voor 
de verschillende geb ieden, waarin het schip 
ge rechtigd is te varen, voo1· de verschillende 
jaargetijden en, zoo noodig, voor de versch il 
lende omstandigheden van belading. 

Hierbij worden de voorschriften, welke in 
Bijl age III zijn gegeven, in acht genomen. 

2. Het berekenen van het vrijboord en het 
aanb•·engen van uitwateringsmerken kan, mits 
onder toez ich t van bovengenoemde Commissie, 
door de in artikel 7 bedoelde particuliere on
derzoekingsbu reaux geschieden. 

Boutvaart . 
90. 1. Met een schip mag geen deklast hout 

van meer dan 6 percent van zijn draagvermo
gen worden vervoerd , tenzij voor dat schip een 
certificaat voor de houtvaart is afgegeven. 

2. Voor het verkrijgen van een certificaat 
voor de houtvaart moet het schip voldoen aan 
bijzondere voorschriften betreffende de sterkte 
en den bouw van het schip, de inrichtingen 
aan dek tot het sjorren van den deklast en de 
beve iliging van de bemanning, alsmede be
treffende waarborgen nopens voldoende stabi
lite it en bestuurbaarheid. 

Deze voorschriften zijn in Bijlage III aan
gegeven. 

3. 'Indien de in lid 1 van dit artikel be
doelde schepen aan de in Bijlage III met het 
oog op dieper afladen gestelde e ischen vol
doen , kan overeenkomstig de mede in die bij
lage aangegeven regelen eene vermindering 
van vrijboord bij vervoer van deklasten hout 
van meer dan 5 percent van het draagver
mogen worden toegestaan. 

HOOFDSTUK IX 

B elading, stuwage en ballasten . Gevaar
lijke ladingen. 

Algemecne eischen. 
91. 1. Het beladen en het stuwen moeten 

voldoen aan de e ischen van goede zeeman
schap, zoodat de stabi li teit noch te ger ing, 
noch te groot wordt en geen gevaar kan ont
staan, dat de lad ing of een gedeelte daarvan 
levendig wordt. 

2. E en sch ip, dat zonder lading of met 
weinig lading naar zee gaat, moet zoo noodig 
voldoende, goed in het schip geplaatste en 
doelmatige ballast aan boord hebben. Ballast, 
welke zou kunnen overgaan, moet hiertegen 
op afdoende wijze zijn verzekerd. 

Steenkool, eierkolen, steen-
koolbriketten. 
92. 1. Indien de lading uit steenkool , eier

kol en of steenkool-briketten bestaat, moet voor . 
eene deugdelijke ventilatie langs de opper
vlakte van de lading worden gezorgd. Een 
luchtstroom in de lading moet worden ver
meden. 

2. Elke ruimte, waarin de in lid 1 genoem
de stoffen zijn geladen, moet zijn voorzien van 
een voldoend aantal - ten minste twee -
luchtkokers, welke gelijke lijk over het voor
en achtereinde van zulk eene ruimte zijn ver
deeld. Deze luchtkokers moeten aan boord van 
schepen van meer dan 1000 ton bruto inhoud 
eene middellijn van ten minste 30 centimeter 
hebben en van ten minste 20 centimeter op 
kl einere schepen. De luchtkokers moeten bo
ven de vaste gedeelten van het schip uitste
ken, zood at de vrije toe- en afvoer van I ucht 
niet wordt belemmerd. De kokers moeten vol
doende sterk zijn om weerstand te bieden tegen 
de kracht van overkomend wate r bij ongunstig 
weer. 

De luchtkokers moeten voorzien zijn van 
kappen, welke naar of van den wind kunnen 
worden gedraaid en van deksels, welke er op 
kunnen worden bevestigd, indien wegens slecht 
weer de kappen moeten worden afgenomen. 
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3. Aan boord van schepen van meer dan 
200, doch van minder dan 1500 ton bruto in
houd, welker reizen zich verder uitstrekken 
dan de Oostzee, de Noordzee, de Britsche eilan
den en de Westkust van Europa, moeten in 
e lke ruimte, waarin de in het eerste lid be
doelde stoffen zijn geladen, de noodige ko
kers zijn aangebracht om de temperatuur te 
kunnen opnemen. Deze kokers moeten zijn in
gericht a ls in artikel 43, lid 4 is aangegeven, 
doch behoeven niet aan het dek te zijn be
vestigd. 

4. In de ruimten, gevuld met de in lid 1 
bedoelde stoffen en in de ruimten, welke hier
aan grenzen en niet gasdicht van eerstgenoem
de zijn afgesloten, mag geen vuur aan,vez ig 
zijn, terwijl voor verlichting slechts deugde
lijke veiligheidslampen, welke in voor dit 
doel voldoend aantal aan boord moeten zijn. 
dan wel vaste luchtdicht afgesloten e lectrische 
gloe il ampen mogen worden gebruikt. Smelt
veil igheden en schakelaars mogen iu deze 
niimten niet aanwezig zijn. 

5. Indien in schepen, welke niet in het 
bijzonder voor het vervoer van steenkool zijn 
inger icht, eierkolen, nootjes of dergelijke 
steenkoolsoorten, welke gemakkelijk overgaan, 
worden geladen, moeten zoo noodig gevelingen 
zijn aangebracht. 

6. De bepalingen van dit artikel, behou
dens die van lid 4, gelden niet voor kolen
tuimen (bunkers) van stoomschepen, voorzoo
ver de hierin aanwezige steenkool voor dade
l ijk gebruik is bestemd. 

Graan en zaad. 

93. 1. Bij het laden van gestort graan of 
zaad moet zijn gezorgd, dat de buikdenning 
dicht is, opdat geen graan of zaad in de vul
ling kan komen, waardoor de pompen verstopt 
kunnen geraken. 

2. Elke ruimte , bestemd om geheel met 
gestort zaad beladen te worden, moet van een 
langsschot of eene geveling van voldoende 
sterkte zijn voorzien. Dit schot of deze geve-
1 ing moet van den bodem tot het dek en van 
dek tot dek doorloopen. De schotten moeten 
graandicht zijn en van vulstukken tusschen 
de dekbalken zijn voorzien. 

3. Elke ruimte, bestemd om geheel met 
gestort graan beladen te worden, moet vol
doen aan de in het vorige lid gestelde eischen, 
met dien verstande, dat in een onderruim het 
langsschot of de geveling over het onderste 
derde gedeelte kan worden weggelaten. 

4. De in beide voorgaande leden bedoelde 
schotten of gevelingen kunnen in onderruimen 
worden weggelaten, indien de luikhoofden van 
het tusschendek open worden ge laten en vol
doende openingen in het tusschendek worden 
gemaakt teneinde zorg te dragen, dat het 
graan of zaad in het tusschendek kan dienen 
om het onderruim bij te vullen. 

Aan boord van schepen met eene breedte 
van minder dan 6,50 meter kunnen die schot
ten of gevelingen ook worden weggelaten, in
dien de schepen van luikhoofden van voldoen
den inhoud zijn voorzien, zoodat deze als fee
ders d ienst kunnen doen. 

5. Wordt eene ruimte niet geheel met ge
stort graan of zaad gevuld, dan moet deze 

lading worden afgedekt met eene hoeveelheid 
graan of zaad in zakken of doelmatig stuk
goed tot eene voldoende hoogte en gewicht, 
zoodat de lading niet overgaat. De gestorte 
lading moet vooraf met een vloer van planken 
worden bedekt. 

Het langsschot of de geveling, genoemd in 
lid 2, moet in dit geval zoo hoog worden op
getrokken, dat het 0,50 meter boven de op
pervlakte van de gestorte lading uitsteeh-t. 

Dit langsschot of deze geveling kan worden 
weggelaten: 

a. indien de ruimte voor niet meer dan de 
helft met graan of zaad is beladen en verder 
met zakken of stukgoed geheel is opgevuld ; 

b. indien zekerheid bestaat, dat de gedeel
telijke lading uit hoofde van hare ligging en 
haren omvang niet kan overgaan. 

6. In schepen met één dek moet het ruim, 
dat met gestort graan of zaad wordt gevuld, 
van doelmatige feeders zijn voorzien, die te
zamen een inhoud hebben van ten minste 2 
percent der geheele ruimte. 

7. In schepen met twee of meer dekken 
mogen in het bovenste tusschendek geen lijn
zaad en andere zaden, welke gemakkelij k over
gaan, gestort worden geladen. 

In schepen met twee of meer dekken, moe
ten alle met gestort graan of zaad gevulde 
ruimen op elk dek afzonderl ijke feeders heb
ben, tenzij de luikhoofden van de tu schen
dekken open blijven en voldoende openingen 
in de tusschendekken worden gemaakt, ten
einde zorg te dragen, dat de lad ing in de tus
schendekken dienen kan, om die in het ruim 
en in een tweede tusschendek bij te vullen. 

8. De yoorschriften van de hi erna te noe
men lichamen mogen in plaats van die, Yer
vat in de voorafgaande leden van dit artikel 
worden opgernlgd, indien in de laadhaYen 
uitdrukkelijk de eisch wordt gesteld, dat deze 
met uitzondering van andere voorschr iften 
moeten worden nageleefd . 

Deze lichamen zijn: 
a. de Board of. Underwriters, New-York: 
b. de Britsche Board of Trade; 
c. de Duitsche Seeberufsgeno senschaft; 
d. de Mobil e Board of Underwriters; 
e. de ational Board of Marine Under-

writers, N ew-York; 
/. de New-Orleans Board of Underwrihirs ; 
(/ . de Port Warden of Montreal ; 
h. de Wheat Tariff As ociation, San Fran

cisco. 

Gevaarlijke stoffen. 

94 . 1. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens de Wet van 26 April 1884 (Staat s
blad n°. 81) moeten I icht ontplofbare stoffen, 
a ls bedoeld in het Reglement op het vervoer 
van ontplofbare stoffen, zoodanig worden ge
borgen, dat zij gemakkel ijk geworpen of onder 
water gezet kunnen worden, zooveel mogelijk 
verwijderd blijven van de bewoonde gedeelten 
van het schip, van machine- en ketelruimen, 
van kolenbergplaatsen en van het scheeps
boord en indien zij benedendeks worden ge
borgen, moeten zij zoo noodig, hetzij door 
schotten, hetzij door haren kleeden zij n afge
scheiden van andere lading. 

Stoffen, die gemakkelijk door een slag of 
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stoot of door wrijving tot ontploffing kunnen 
worden gebracht, moeten op een veiligen af
stand van andere I icht ontplofbare stoffen 
worden geplaatst. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet in 
dezelfde niimte worden geborgen met de stof
fen, bedoeld in lid 2, 3, 4, 6 en 7. 

2. Stoffen, welke binnen zeer korten tijd 
tot zelfontbranding kunnen overgaan, moeten 
op veiligen afstand van verwarn1de schotten 
en van stoomleidingen worden geborgen en 
wel zoodanig, dat zij te allen t ijde gemakke
lijk te bereiken zijn. Indien zij op een dek 
zijn geplaatst, dat aan directe bestraling door 
de zon is blootgesteld, moeten zoonoodig maat
regelen worden getroffen om gevaar lijke ver
warming van deze stoffen te voorkomen. Zij 
mogen niet in dezelfde ruimte worden gebor
gen met de stoffen, bedoeld in lid 1, 3, 4, 6 
en 7. 

· 3. Brandbare vloeistoffen, waarvan het 
vlampunt, bepaald met het toestel van Abel
Pensky, bij een barometerstand van 760 milli
meter kwik, lager is dan 21 ° Celsius en die in 
elke verhouding met water mengbaar zijn, zoo
als a lcoholen, moeten zoo mogelijk als dekla
d ing worden vervoerd. De plaatsing beneden
deks van deze stoffen is slechts toegelaten in 
hermetisch gesloten metalen vaten of eene 
daarmede uit een oogpunt van veiligheid ge
lijkwaardig te achten verpakking, mits zij op 
voldoenden a fstand van schotten, welke aan 
verwarming bloot kunnen staan, zijn gestuwd. 
Zij mogen niet worden geplaatst in de nabij
heid van de stoffen, bedoeld in lid 1 , 2, 4, 6 
en 7. 

Bij het vervoer van andere br.andbare, 1 icht 
ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering 
van die, welke tevens op zich zelf explosief 
zijn, moeten de voorschriften, vervat in Bij
lage V, in acht worden genomen. 

Brandbare vloeistoffen, welke tevens op 
zich zelf explosief zijn, mogen slechts worden 
vervoerd na verkregen toestemming van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie en volgens 
de door dezen te geven aanwijzingen. 

4. Stoffen, die bij aanraking met water of 
vochtige lucht gassen ontwikkelen, welke met 
lucht een ontplofbaar mengsel kunnen vormen, 
moeten waterdicht zijn verpakt. Op deze stof
fen mag geen andere lading worden gestuwd. 

De ruimte, waarin zij worden geborgen, 
moet door gasdichte schotten van de andere 
deelen van het schip zijn afgesloten en be
hoorlijk kunnen worden geventileerd. 

Zij mogen niet in dezelfde ruimte worden 
geborgen met de stoffen, bedoeld in lid 1, 2, 
3, 6 en 7. 

5. Stoffen, die giftige of bedwelmende gas
sen kunnen afgeven, moeten gasdicht zijn ver
pakt. Worden zij benedendeks geborgen, dan 
moet de ru imte door gasdichte schotten van 
de andere deelen van het schip zijn afgesloten 
en behoorlijk kunnen worden geventileerd. 

Ferrosilicium valt onder de in dit lid be
doel de stoffen, tenzij door den inlader aan den 
kapitein en hier te lande tevens aan het be
trokken districtshoofd van de Scheepvaart
inspectie eene verklaring wordt overgelegd, 
waaruit blijkt, dat het te vervoeren ferrosili
c ium ongevaarlijk is. 

6. Stoffen, die door afgifte van zuurstof 
aanleiding tot brand kunnen geven, mogen 
slechts als deklading worden vervoerd, tenzij 
zij doelmatig en stevig zijn verpakt en zoo
danig geplaatst, dat zij gemakkelij k kunnen 
worden geworpen. 

Zij mogen niet in dezelfde ruimte worden 
geborgen met de stoffen, bedoeld in lid 1, 2, 
3, 4 en 7. 

7. Vloeibare bijtende zuren moeten doel
matig zijn verpakt en zooveel mogelijk zoo
danig worden geplaatst, dat zij gemakkelijk 
kunnen worden geworpen. 

Vloeibare bijtende zuren, waarvan de ver
pakking bestaa-t uit glas of aardewerk, al of 
niet omgeven door kisten of manden, mogen 
benedendeks slechts worden geplaatst op eene 
bedding van gebluschte kalk of eene andere 
doelmatige stof van ten minste 30 centimeter 
dikte. 

Zij mogen niet in dezelfde ruimte worden 
geborgen met de stoffen, bedoeld in lid 1, 2, 
3, 4 en 6. 

De in dit lid gegeven voorschriften zij n niet 
van toepassing op het vervoer van zuren in 
daartoe speciaa l ingerichte tanks. 

8. Samengeperste gassen moeten zooveel 
mogelijk op een veiligen afstand van schotten, 
welke aan verwarming bloot kunnen staan, 
en van stoomleidingen worden geplaatst. Wor
den de hier bedoelde stoffen geplaatst op een 
dek, dat aan directe bestraling door de zon 
is blootgesteld dan moeten zoo noodig maat
regelen worde{i getroffen om gevaarlijke ver
warming van deze stoffen te voorkomen. 

9. Indien stoffen, als in één der vorige 
leden van dit artikel bedoeld, als lading wor
den aangeboden, is de inlader verplicht hier
van tijdig kennis te geven aan den kapitein 
en hie1· te lande tevens aan het betrokken 
districtshoofd van de Scheepvaartinspectie, 
voordat met het laden daarvan een aanvang 
wordt gemaakt. Bij twijfel omtrent de mate 
van gevaarl ijkheid van eene stof kan hier te 
lande het districtshoofd eene verklaring hier
omtrent e ischen van den inlader en zoo noo
dig de voorlichting van terzake deskundigen 
inroepen. 

10. Van de meest voorkomende in dit ar
tikel bedoelde stoffen wordt in Bijlage XVII 
eene opsomming gegeven, zoo noodig met ver
melding van de wijzen van verpakken en 
stuwen, welke bij het vervoer moeten worden 
toegepast. 

Aanvullende bepalingen voor 
het vervoer van gevaarlijke 
stoffen met passagiersschepen. 

95 . 1. Behalve voor e igen scheepsgebruik, 
mogen aan boord van passagiersschepen geen 
gevaarlijke stoffen, a ls bedoeld in artikel 94, 
aanwezig zijn, tenzij het vervoer van deze 
stoffen aan boord van passagiersschepen vol
gens Bijlage XVII is toegelaten. 

Op ten behoeve van den dienst van den 
Staat bestemde marine- en legerbehoeften is 
het bovenstaande niet van toepassing, mits in 
elk afzonderlijk geval de door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie gegeven voorschriften 
worden nageleefd. 

2. Onverminderd het bepaalde in het Regie-
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ment op het vervoer van ontplofbare stoffen 
iil het laden in passagiersschepen van de in lid 
1 bedoelde toegelaten stoffen in eene eder
landsche haven slechts geoorloofd, nadat het 
betrokken districtshoofd van de Scheepvaart
inspectie schriftelijk daartoe vergunning heeft 
verleend. 

Deklasten. 
96. 1. Onverminderd het voor dekl asten 

hout in a rt ikel 90 bepaalde moet, om dekl ast 
te mogen voeren, het dek ter plaatse, waar 
deze gestuwd word t, voldoende sterk gebouwd 
zijn . De noodige mi ddelen moeten aanwezig 
z ij n om het ove rgaan van den dekJast te be
letten. 

2. De deklast mag niet zoo zwaar zijn, dat 
de stabiliteit van het schip er door in gevaar 
wordt gebracht. Bij deklast, die door het 
overnemen van water in gewicht toeneemt, 
zooals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij 
cokes, moet met deze eigenschap rekeni ng 
worden gehouden. 

3. De wijze van stuwen moet zoodanig zijn , 
dat de bediening van schip, booten, l ieren, 
peilkokers en lenspompen, de toegang tot ver
bi ij ven , enz. niet door den deklast worden 
belet. 

4. Indien de versch ans ing of reel ing van 
het schip niet hoog genoeg boven den deklast 
uitsteekt moeten reelings of stutten met keer
touwen ,~orden aangebracht, wodat een vei li g 
verkeer van de bemanning over den deklast 
verzekerd is. 

5. Indien de bovenzijde van den deklast 
niet vlak genoeg is om er over te kunnen loo
pen, moeten de noodige planken en handle i
ders worden aangebracht om de bemanning 
in staat te stell en, de versch ill ende deelen van 
het schip zonder gevaar te bereiken. 

HOOFDSTUK X. 

V ervoer van passagiers. 

Eischen voor passagiers
ruimten. 
97. 1. Aan boord van passagiersschepen 

moeten de voor passagiers bestemde ruimten, 
wat betreft de hoogte, den inhoud en de vrije 
dekruimte voldoen aan de e ischen, neerge
legd in Bijlage IL 

Bij deze e ischen wordt rekening gehouden 
met het a l dan niet aanwezig zijn van vaste 
slaappl aatsen voor de passagiers, met den duur 
der reizen, zoomede met het gebied, waarbin
nen het vervoer plaats heeft. 

2. De in lid 1 genoemde ruimten moeten 
goed geventileerd en ver! icht zijn, ook dan 
wanneer de toegangen en de luiken gesloten 
zijn. 

P rivaten en waterplaatsen. 
98. Bij het vervoer van passagiers, bedoeld 

in artikel 97, moeten privaten en waterplaat
sen beschikbaar zijn overeenkomstig het be
paalde in Bijlage II. 

Vervoer pelgrims en inland-
sche emigranten. 
99. 1. Het pelgrimvervoer naar en van ha

vens aan de Roode Zee mag niet gesch ieden, 
tenzij de hand wordt gehouden aan de bepa-

lingen van de van kracht zijnde Sa nitaire Con
Yentie, zoomede voor zoover het vervoer van 
en naar Nederlandsch-Indië betreft aan die, 
voorkomende in het Nederl andsch-Indische 
Schepenbeslui t . 

2. H et vervoer van inlandsche emigranten 
van Nederlandsch-Indië naar Suriname en 
terug mag niet geschieden, tenzij in overeen
stemming met de bepal ingen van he t Neder
landsch-Indische Schepenbesluit. 

U i twatPring. 

HOOFDSTU K XI. 

Van den kapitein. 

100 . 1. De kapitein is verplicht zorg te 
dragen, dat bij het ondernemen van eene reis 
het schip een zoodanig vrijboord heeft, dat 
de in Bijlage III voorgeschreven uitwaterings
lijn niet is ondergedompeld. 

2. De kapitein is verplicht zorg te dragen, 
dat, wanneer gedurende de reis een ander 
vaargebied wordt bereikt, het schip een zoo
danig vrijboord heeft, dat de op dat oog-en
blik voor d it vaargebied voorgeschreven uit
wateringslijn niet is ondergedompeld. 

3. De kapitein van een passagiersschip is 
verplicht zorg te dragen, dat bij het onder
nemen van eene reis het schip een zoodanig 
vrij boord heeft, dat het "in Bijl age II voor
geschreven merk, behoorende bij de indeelings
lastlijn, niet is ondergedompeld. 

4. Indien schepen op eene rivier of in een 
binnenwater worden beladen, is het den ka
pitein toegestaan dieper a f te laden dan vol
gens de leden 1 en 3 geoorloofd is, en wel 
zooveel, als overeenkomt met het gewicht aan 
brandstof, enz., dat gebruikt wordt tusschen 
de plaats van vertrek en de plaats, waar het 
schip buitengaats komt. 

Reddingmiddelen. 
101. 1. De kapitein is verplicht zorg te 

dragen, dat bij den aanvang van en geduren
de de re is: 

a. de loopers der bootstakels klaar opge
schoten en voor gebruik gereed zijn en de 
sjorrings der booten gemakkelijk kunnen wor
den losgemaakt; 

b. de davitpotten vr ij van water en de be
wegende deelen, a ls davits, klampen en derge
lijke, roestvrij en goed gangbaar zijn ; 

c. het drinkwater en de voed ingsmiddelen 
in de booten te allen t ijde voor het gebruik 
geschikt zijn ; 

d. een stuurman of gediplomeerd sloeps
gast met het bevel over elke boot of elk red
dingvlot is belast en de opvolgers in het be
vel zijn aangewezen; 

e. hij , di e met het bevel over eene boot of 
een redd ingvlot, als in d bedoeld, is bel_ast, 
eene lijst van de bemanning van het redding
middel heeft en toeziet, dat deze bemanning 
bekend is met hare plaats en werkzaamheden; 

/. voor elke motorboot iemand is aangewe
zen die in staat is den motor te behandelen; 

g'. voor el ke reddingboot, voorz ien van eene 
radio-telegraafinrichting of van een zoeklicht, 
of van beide, iemand is aangewezen, die in 
staat is deze inrichtingen te bedienen ; 

h . één of meer stuur! ieden voor het dage
lij ksch toezicht op de onmiddellijke gereedheid 
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van de redding booten, reddingvlotten en drij
Yende toestell en zijn aangewezen. 

2. De kapite in is voorts verplicht zorg te 
dragen , dat: 

a. elke boot ten minste éénmaal per vier 
maanden buiten boord wordt gedraaid en te 
water wordt gebracht, waarbij op hare water
diçhtheid moet worden gelet; 

b. aan boord van passagiersschepen de vol 
gens de sloepenrol als roe iers aangewezen sche
pelingen ten minste éénmaa l per dri e maan
den geoefend worden in het roeien ; 

f. in de booten geen andere zaken worden 
geborgen, dan die tot de uitrusting van de 
boot behooren. 

Electrische installaties. 
102. De kapitein is verp licht zoodanige 

maatregelen te nemen, dat : 
a. geen werkzaamheden of herstellingen aan 

deelen van de electrische installatie in schakel
en verdeelkasten geschieden, zool ang . de lei
ding ter plaatse onder spanrung staat; 

b. bij het verrichten van werkzaamheden of 
herstellingen aan andere dan de onder a ge
noemde deel en van de electrische installatie, 
zoolang deze onder spanning staan, de navol
gende voorwaarden worden vervuld: 

1. de zich in de nabijheid bevindende meta
len deelen moeten deugdelijk tegen aanraking 
zijn beschermd ; 

2. de meta len deelen van het bij de werk
zaamheden benoodi gde ge reedschap moeten 
voorzoover mogelijk deugdelijk zijn geïsoleerd ; 

3. zij , di e de werkzaamheden verrichten. 
moeten zich zoo mogelijk op eene isoleerende 
laag bevinden ; 

4. ter voorkoming van ongevallen aan niet 
met de werkzaamheden belaste personen, moe
ten duidelijk leesbare waarschuwingen zijn 
aangebracht, voor zoover dit in verband met 
de plaats en de omstandigheden noodig is. 

Geneeskundige verklaringen. 
103. De kapitein is verplicht zorg te dra

gen, dat bij den aanvang van de reis de daar
voor in aanmerking komende leden de r be
manning in het bezit zijn van de in artikel 87 
genoemde geneeskundige verklaringen. 

Alarmrol, sloepenrol en brandrol. 
104. 1. De kapitein van een passagiersschip 

is verplicht vóór het ondernemen van eene 
,·eis zorg te dragen, dat eene a la rmrol is 
samengesteld. Deze alarmrol moet aangeven: 

a. de plichten van de leden der bemanning, 
in verband met : 

1. het slui ten van waterdichte deuren en 
openingen in schotten en in het scheepsboord; 

2. het voor zoover nog noodig uitrusten van 
de reddingbooten, reddingvlotten en drijven
de toestellen in het algemeen; 

3. het te water brengen van de onder davits 
o pgestelde reddingbooten ; 

4. het gereedma ken en zoo noodig te water 
brengen van de andere booten, de reddingvlot
ten en de drijvende toestellen; 

5. het blusschen van brand; 
b. de plichten in het bijzonder van de leden 

der bemanning, die nie t behooren tot den 
dek_ of den machinedienst, in tijd van nood 
ten opzichte van de passagiers in verband met: 

L. & S. 1932. 

1. het waarschuwen van de passagie rs; 
2. het toezien, dat de passagie rs zooveel 

doen lij k gekleed zijn en hunne reddinggordels · 
op de juiste wijze hebben aangetrokken; 

3. het bewaren van orde in de gangen en 
op de trappen; 

4. het verzamelen van de passagiers op de 
appèlplaatsen en het leiden naar de 'booten 
en overige reddingmiddelen; 

c. bepaalde se inen voor het oproepen van 
a ll e leden der bemanning naar hunne volgens 
de sloepenrol en de brandrol aangewezen plaat
sen en de beteekenis die r seinen. 

2. Afschriften van de a larmrol moeten goed 
zichtbaar op verschi ll ende plaatsen in het 
schip zijn opgehangen, in het bijzonder daar, 
waa r de verblijven van de officieren en de 
scheepsgezellen zich bevinden. 

3. De ka pite in van een schip, hetwelk geen 
passagiersschip is en aan elke zijde twee of 
rn er reddingbooten voert, is verplicht zorg te 
dragen, dat vóór het ondernemen van eene 
re is eene sloepenrol aangeeft, op welke wijze 
de opvarenden aan elke zijde over de booten 
zijn verdeeld en dat daar , waar de verblijven 
van de officieren en de scheepsgezellen zich 
bevinden, de noodige afschriften van de sloe
penrol goed zichtbaar zijn opgehangen. 

4. De kap ite in van een schip, hetwelk geen 
passagiersschip is en een bruto-inhoud van 
400 ton o f meer heeft, is verplich t zorg te 
dragen, dat vóór het ondernemen van eene 
re is eene brandrol de plaa ts en de werkzaam
heden van iederen schepeling bij brand aan
geeft , en dat daar , waar de verblijven van de 
officieren en de scheepsgezellen zich bevinden, 
de noodige afschriften van de brandrol goed 
zichtbaar zijn opgehangen. 

Roercommando. 
105 . De ka pi tein is verplicht de bevelen 

aan den roerganger in rechtstreekschen zin te 
geven en te doen geven, zoodat bij vooruit
gaande beweging van het schip en vooruit
we rkende machines bij het gevolg geven aan 
het commando stuurboord het voorschip naar 
stuurboord en bij het gevolg geven aan het 
commando bakboord het voorschip naar bak
boord gaat. 
Sluiten van waterdichte deu

ren, poorten enz . 
106. De kapi te in van een passagiersschip is 

verplicht zorg te d ragen, da t: 
a. waterdichte draaideuren in schotten, 

welke tusschendekslaadruimen van elkaar 
scheiden, en toegangs-, laad- en kolenpoorten 
in het scheepsboord, vóór h et schip de haven 
of reede verlaat, zijn gesloten en gedurende de 
re is gesloten bi ij ven ; 

b. de overige waterdichte deuren geduren
de de reis zijn gesloten, tenzij deze uit hoofde 
van de behoeften van den dienst noodzakelijk 
geopend moeten blijven, in welk geval maat
regelen moeten worden genomen, dat zij te 
a ll en tijde onmiddellijk kunnen worden ge
sloten; 

c. indien zich in de voortstuwingsruimten 
wegneembare platen in waterdichte schotten 
bevinden, deze platen, vóór het schip de ha
ven ver) aat, aangebracht en waterd icht ver
pakt zijn en op zee, behalve bij gebiedende 

49 
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noodzakelijkheid, niet verwijderd worden; 
d. het openen en sluiten van patrijspoorten 

in een tusschendek geschiedt in overeenstem
ming met het bepaalde in Bij lage XIV; 

e. patrijspoorten, welke gedurende de reis 
n iet bereikbaar zijn, vóór het schip de haven 
of reede verlaat, behoorlijk met hunne blinden 
zijn gesloten ; 

/. de deksels en kleppen van stortkokers 
voor asch, vuil, enz., welke niet in gebruik 
zijn en welker binnenboordsopeningen geheel 
of gedeeltel ijk beneden de indompelingsgrens
lijn zij n gelegen, behoorlijk gesloten zijn. 

Oefeningen met waterdich te 
deuren, enz. 

107. De kapitein van een passagierssch ip is 
verpl icht zorg te dragen, dat: 

a. oefeningen in het behandelen van wa
terdichte deuren, patrijspoorten, kleppen en 
afsluiters wekelijks plaats hebben, en, indien 
de re is langer dan één week duurt, boven
dien, vóór het schip naar zee gaat, eene vol
ledige oefening wordt gehouden; 

b. alle werktuiglijk bewogen waterdichte 
deuren en alle waterdichte draaideuren in 
hoofddwarsschotten, welke op zee open moeten 
zijn, éénmaal daags worden gesloten; 

c. de waterdichte deuren en alle daarbij 
behoorende bewegingsinrichtingen en stand
aanwijzers, benevens alle afsluiters die ge
sloten moeten zijn om eene afdeeli~g water
dicht te maken, gedurende de reis geregeld, 
ten minste éénmaal per week, worden nage
zien. 

Appèls on oefeningen met red
dingmiddelen. 

108. De kapitein van een passagiersschip is 
verplicht zorg te dragen, dat: 

a. de appèls van de bemanning voor oefe
ningen met de booten, zoo mogelijk wekelijks 
en, indien de reis langer dan eene week duurt, 
bovendien vóór het schip naar zee vertrekt, 
p laats hebben; 

b. aan boord van schepen, waarvan de reis 
langer dan eene week duurt, kort na het be
gin van de reis, appèls tot oefening van de 
passagiers worden gehouden; 

c. bij achtereenvolgende oefeningen met 
booten verschillende groepen om beurten wor
den gebruikt en de oefeningen zoodanig wor
den geregeld, dat de bemanning op de hoogte 
is van en geoefend is in de werkzaamheden, 
die zij in geval van nood moet verrichten en 
dat al le reddingmiddelen met de daarbij be
hoorende uitrusting te allen tijde voor onmid-
dell ijk gebruik gereed zijn; , 

d. a ls noodsein om de passagiers naar de 
appèlplaatsen te roepen een sein, bestaande 
uit meer dan zes opvolgende korte stooten, ge
volgd door een langen stoot op de fluit of de 
sirene, wordt gebezigd en dat dit se in, voor 
zoover de mogelijkheid daartoe bestaat, wordt 
aangevu ld door andere seinen, welke langs 

lectrischen weg van de brug af door het 
geheele schip worden gegeven; 

e. eene duidel ijke opgaaf nopens de betee
ken is van alle seinen, welke van belang zij n 
voor de passagiers, in verschillende talen in 
de hutten en andere nachtverblijven voor pas-

sagiers op in het oog loopende wijze 1s aan
gebracht. 

Brandrondedienst. 
109. De kapitein van een passagiersschip 

is verplicht zorg te dragen, dat een doelma
tige rondedienst wordt onderhouden, om elk 
begin van brand zoo spoedig mogelij k te lnm
nen ontdekken. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen. 
110. 1. De kapitein is verpl icht zorg te 

dragen, dat geen vloeistoffen m et een vlam
punt lager dan 30° Celsius (gemeten met het 
toestel van Abel -P ensky), in andere dan voor 
het bergen dezer stoffen goedgekeurde ruim
ten worden geborgen. 

2. De kapi tein van een schip, dat goederen 
vervoert als bedoeld in artikel 94 is ver
plicht die maatregelen te treffen, 'welke in 
vt:rband met den aard van de lading en de 
w1Jze van stuwing noodig zijn. 

Luisterdienst. 
111. 1 De kapitein is verplicht luisterdienst 

te doen houden volgens de in artikel 81 ge
geven voorschriften. 

2. De kapitein van een passagiersschip van 
minder dan 3000 ton bruto-inhoud, waarvoor 
geen diensturen in verband met het van kracht 
z!~nde Internationaal Rad io-telegraafverdrag 
Z!Jn vastgesteld of van een schip, geen passa
giersschip zijnde, van minder dan 3000 ton 
bruto-inhoud, is verplicht de uren van den 
door hem vastgestelden luisterdienst aan te 
geven, rekening houdende met het bepaalde 
in lid 2 van artikel 81. 

3. De kapi tein is verplicht zorg te dragen, 
dat, indien een auto-alarmtoestel aan boord 
is, dit buitengaats steeds is ingeschakeld, ten
zij een radio-telegrafist of I uisteraar op wacht 
is. · 

Gebruik van luiken en merkels. 
112. De kapitein is verplicht zorg te dra

gen, dat de luiken en merkels van luikhoofden 
op de aan weer en wind blootgestelde dekken 
niet worden gebruikt voor doeleinden, waarbij 
zij aan ernstige beschadiging zijn blootgesteld. 

Vervoer deklasten hout. 
113. De kapitein van een schip, dat een 

deklast hout vervoert, is verplicht rekening te 
houden met het bepaalde in artikel 96, lid 2, en 
,·oorts zorg te dragen, dat bij vertrek naar 
zee na het aan boord nemen van dien dek-
1 ast aan het bepaa lde in Hoofdstuk V van 
Bij lage III is voldaan en dat één of meer 
dubbele-bodemtanks ledig zijn, teneinde deze 
tanks gedurende de reis naar behoefte te kun
nen vullen. Deze tanks moeten gezamenlijk 
een gewicht aan zeewater kunnen bevatten, 
àat tenminste gelijk is aan de helft van het 
gewicht, waarmede het gedurende de re is te 
verwachten verbniik van brandstoffen uit 
ruimten, welke tusschen het bovendek en den 
dubbelen bodem zij n gelegen, dat uit ruimten, 
welke boven het bovendek zijn gelegen, over
treft, vermeerderd met het geheele · gewicht 
van het te verwachten verbruik van in den 
dubbelen bodem medegevoerde brandstoffen en 
water. 
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Alarm-, nood- en spoedseinen. 

114. 1. De kapitein is verplicht zorg te 
dragen, dat de volgende regelen ten aanzien 
van alarm-, nood. en spoedseinen in acht wor
den genomen: 

a. het a larm- en het noodsein mogen slech ts 
worden gebruikt in ernstig gevaar, indien on
m iddell ijk hulp noodig is. In a lle andere ge
vallen, waarin hulp wordt vere ischt, of indien 
men een e waarschuwing wenscht te seinen, 
aangevende dat de mogelijkheid bestaat, dat 
het a larm- of het noodsein spoedig zal volgen, 
moet gebruik worden gemaakt van het spoed
sein, zooals dit i vastgesteld in het van 
kracht zijnde Internationaal Radio-telegraaf
verdrag. Indien het alarm- of het noodsein is 
uitgezonden, doch later geen hulp meer noodig 
wordt geacht, moet dit onmiddellij k aan a lle 
betrokken stations, op de wijze a ls voorgeschre
ven in het van kracht zij nde Internationaal 
Radio-telegraafverdrag, worden medegedeeld; 

b. het is verboden een internationaal nood
sein - tenzij om aan te geven, dat het schip 
in nood is - of elk ander sein, dat met een 
internationaal noodsein verwa1·d zou kunnen 
worden, te gebruiken; 

c. de snelhe id , waarmede be1·ichten worden 
uitgezonden, welke op de in dit artikel en in 
artikel 115 bedoelde gevallen betrekking heb
ben, mag die van 16 woorden per minuut niet 
te boven gaan. 

2. D e kapite in, die een noodsein ontvangt, 
is verplicht met den meesten spoed de perso
nen , die in nood verkeeren, te hul p te komen, 
tenzij hij daartoe niet in staat is, of, gezien 
de bijzondere omstandigheden van het geval, 
d it óf n iet redelijk óf onnoodig acht, dan wel 
volgens het bepaalde in lid 4 en 5 van de 
verplichting is pntheven. 

3. De kapite in van een in nood verkeei·end 
schip heeft het recht om na de kapiteins van 
de schepen, di e op zijn roep om hulp hebben 
geantwoord, voor zoover dit mogel ij k is, te 
hebben geraadpleegd, één of m eer dezer sche
pen, welke hij het meest gesch ikt acht om 
hulp te verleenen, daartoe op te vorderen. D e 
kapitein van elk schip, dat is opgevorderd, is 
verpl ich t hieraan te voldoen en daartoe met 
de grootst mogelijke snelheid zijn weg te ver
volgen naar de in nood verkeerende personen. 

4. D e kapitein is ontheven van de verplich
ting, hem in lid 2 opgelegd, zoodra hij door 
den kap itein van het opgevorderde schip, of 
indien meer dan één schip is opgevorderd, 
door de kapiteins van alle opgevorderde sche
pen , wordt ingelicht, dat hij of zij aan den 
oproep voldoet of voldoen. 

5. De kapitein is ontheven van de hem in 
lid 2 en 3 opgelegde verpl ichtingen, indien 
hem door een schip, dat de in nood verkeeren. 
de personen heeft bereikt, word t medegedeeld, 
dat hulpverleening niet langer noodig is. 

6. Indien de kapitein, bij het ontvangen 
van een radio-noodsein, niet in staat is, of ge
zien de bijzonde re omstandigheden van het 
geval , het óf n iet redel ijk óf onnoodig acht 
het seinende schip te hulp te komen, moet hij 
onmiddellijk den kapitein van dit chip -hier
,·an verwittigen. 

Berichten omtrent gevaren. 

115. 1. D e kapitein is verplicht: 
a. indien hij gevaarlijk ijs, een gevaarlijk 

wrak, een gevaarlij ken tropischen storm of 
een ander onmiddell ijk gevaar voor de scheep. 
,·aart ontmoet, door alle gemeenschapsm idde
len, waarover hij beschikt, de schepen in de 
nabijhei d, zoomede de bevoegde autor iteiten 
van het punt aan den vasten wal , waarmede 
hij het eerst verbinding kan verkrijgen , te 
waarschuwen: 

b. indien gevaarl ijk ij s is gemeld op of in 
de nabijheid van de koerslijn van zij n schip, 
des nachts vaart te minderen of woclanig van 
koers te veranderen, dat hij ruimschoots bui
ten het gevaarlijke geb ied blijft; 

c. berichten betreffende ij s, wrakken, tro
pische stormen of een ander onm iddellijk ge
vaar voor de scheepvaart, als bedoeld onder a, 
te a ll en tijde te doen overseinen. 

2. De kapitein is verplicht zorg te dragen, 
dat bij het overbrengen van de in lid 1 ge
noemde berichten de navolgende regelen in 
acht worden genomen : 

a. de berichten, waarvan de vorm niet is 
Yoorgeschreven, worden in verstaanbare taal , 
bij voorkeur Engelsch, of met behulp van het 
Internationaal Seinboek, overgeseind; 

b. de radio-telegrafische berichten, die wor
den voorafgegaan door het veiligheicls e in en 
door den algemeenen oproep voor mobiele sta
tions, zooals deze zijn vastgesteld in het van 
kracht zijnde Internationaal R adio-telegraaf
verdrag, bestaan u it : het sein T T T , gevolgd 
door eene aanduiding van het gevaar en eene 
nadere omschrijving daarvan, op de wijze, zoo
als dit in de voorbeelden van Bijl age XVI is 
aangegeven; 

c. de berichten worden tevens aan het eer
ste punt aan de kust, waarmede verbinding 
kan worden verkregen, geseind, onder bijvoe
g ing van het verzoek deze aan de bevoegde 
autorite it door te geven. 

Opzenden certificaat onder-
zoekingsbureau. 
116. D e kapitein van een geklasseerd schip, 

hetwelk langer clan een jaar buiten de Euro
peesche . wateren verblijft, moet eenmaal per 
jaar een nog geldig certificaat van een der 
door Ons erkende particuliere onderzoekings
bureaux of een gewaarmerkt afschrift daar
van aan het Hoofd van de Scheepvaartinspec
t ie opzenden. 

.Wacht op visschersvaartuigen. 
117. H et is den kapitein van een varend 

visschersvaartuig onder alle omstandigheden 
verboden den dekclienst over te laten aan 
minder dan twee personen, welke beiden be
kend moeten zij n met de bepalingen op het 
uitwij ken, terwijl ten m inste één hunner van 
de verklaringen, a ls bedoeld in artikel 87, 
moet zijn voorzien. Voor een schip , dat aan de 
haringnetten li gt, kan echter op wacht met 
één m an,. die van bedoelde verklar ingen is 
voorzien, worden volstaan. 

~ennisgeving van averijen en 
ongevallen. 
118. D e kapitein van een in eene N eder 

landsche haven binnengekomen schip is ver-
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pi icht binnen drie dagen na binnenkomst aan 
het hoofd van het district van de Scheepvaart
in~pectie kennis te geve_';! van op de afgeloopen 
reis voorgekomen avenJen en ongevallen. In
zend~:n . van de dagboeken, onder schriftelijke 
verw_1_1 zmg naar de aanteekening omtrent de 
averij of het ongeval, wordt als zoodanige 
kennisgeving beschouwd. 

Dagboeken. 

119. 1. Behoudens hetgeen betreffende het 
houden van scheeps- en machinedagboeken in 
het Wetboek van Koophandel en in het Ko
ninklijk Besluit van 4 November 1926, Staats
blad n°. 369, is bepaald, is de kapitein ver
plicht in het scheeps- of machinedagboek aan
teekening te doen houden : 

a. van het periodiek te water brengen van 
booten en van den t.oe tand, waarin deze boo
ten met hunne uitrusting zich bevinden; 

b. van de dagelijksche peilingen van tanks , 
kofferdammen en vuil ings; 

c. aan boord van passagiersschepen, van de 
tijd tippen van openen en sluiten van water
dichte draaideuren, waterdichte deuren tus
schen tusschendekskolemuimen, patrijspoorten, 
toegangs- , laad- en kol enpoorten en andere 
openingen in het scheepsboord, dan wel het 
afnemen en aanbrengen van wegneembare 
platen, welke volgens het bepaalde in artikel 
106 gesloten dan wel aangebracht moeten 
zijn ; 

d. aan boord van passagiersschepen, van 
a ll e oefeningen met en alle inspecties van 
waterdichte deuren , patrijspoorten kl eppen 
en afsluiters, als voorgeschreven in artikel 
107, van de daarbij te voorschijn gekomen ge
breken en van de in arti kel 101, 1 id 2 onder b, 
bedoel de roeioefeningen; 

e. aan boord van passagiersschepen, indien 
gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 95 , 
zijn geladen, van al hetgeen bij het la den 
voor zoover dit in eene niet-Nederlandsche 
haven is geschied en overigens al hetgeen 
gedurende de reis is gedaan om ongevallen 
als gevolg van de aanwezigheid van deze stof
fen te voorkomen; 

/. aan boord van schepen, bij vervoer van 
een deklast hout, van de hoogte van den dek
last en van de peilingen van de ballasttanks 
bij het begin van en gedurende de reis; 

g . aan boord van schepen, voorzien van 
eene radio-telegraafinrichting, dagelijks van 
den staat, waarin zich de noodkrachtbron be
vindt (artikel 78, lid 2) ; 

h. aan boord van alle schepen in voorko
mende gevallen van de redenen waarom hij , 
1:1a het waarnemen va n een noodse in, heeft na. 
gelaten de in nood verkeerende per onen te 
~ulp te komen ; 
, i. aan boord van schepen van minder dan 
3000 ton bruto-inhoud, voorzien van eene 
radio-telegraafinrichting, van den volgens ar
t ikel 81, lid 1 onder a en c, door hem vast
gestelden luisterdienst ; 

j. aan boord van schepen, voorz ien van een 
auto-alarmtoestel, van de dagelijksche beproe
ving daarvan (artikel 81, lid 4). 

2. De kapitein is ver pi icht de laatste data 
van periodieke inspecties en oefeningen en die 
van het te water brengen van booten, bij het 

in gebruik nemen van een nieuw dagboek uit 
het vorige dagboek te doen overnemen. 

3. Op schepen, voorzien van eene radio
telegraafinrichting, is de kapitein verplicht 
door den che f van het scheepsstation een radio
dagboek te doen bijhouden in een stevig in
gebonden boek, samengesteld van duurzaam 
papier, overeenkomstig het model als aange
geven in _B ij!age XV, waarvan exemplaren 
door de d1str1ctshoofden van de Scheepvaart
mspectie op verzoek kosteloo worden ver
strekt. 

De kapitein moet het dagboek dagelijks voor 
gezien afteekenen. 

4. _De kapitein is verplicht binnen 3 dage n 
na bmnenkomst van het schip in eene Neder
landsche haven en, bij vertrek tot het doen 
van eene nieuw~ reis binnen dezen termijn, in 
ieder geval vóor het vertrek het scheepsdag
boek aan het hoofd van het district van de 
Scheepvaartinspectie, waarin het schip zich 
bevmdt, of aan den door dezen aan te wijzen 
ambtenaar ter inzage te zenden. 

Indien het hoofd van het district daartoe 
het verzoek_ doet, moeten het machinedagboek 
en het radiodagboek mede ter inzage worden 
gegeven. 

Blijft het schip langer dan één jaar buiten 
Nederland, dan is de kapitein verplicht de 
dagboeken van de afgeloopen reizen, telken
male na verloop van ten hoogste één jaar, te 
zenden aan het hoofd van het district van de 
Scheepvaartinspectie, waar het schip thuis be
hoort. 

Wordt het chip in een niet-Nederlandsche 
haven opgelegd, dan is de kapitein verplicht 
de dagboeken binnen acht dagen te zenden 
aan het hoofd van het district waar het schip 
thuis behoort. ' 

Van de naleving van de in dit lid gegeven 
voorschriften kunnen de hoofden van de dis
tricten al dan niet onder bepaalde voorwaar
den en onder gehoudenheid daarvan kennis te 
!;even _aan_ het Hoofd van de Scheepvaart
rnspectie, 111 verband met den korten duur 
van de reis of op grond van andere bijzondere 
omstandigheden, vrijstell ing verleenen. 

De kapitein ontvangt de ingezonden dagboe
ken zoo spoedig mogelijk terug, voorzien van 
eene gedagteekende en onderteekende verkla
ring, dat zij door een ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie zijn gezien. 

Medevoeren wettelijke voor-
schriften. 

120. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat aan boord een afdruk van de Sche
penwet_ en __ een rnn dit bes luit met bijlagen 
aanwezig Zijn. 

HOOFDSTUK XII. 

Van den eigenaar. 

Mededeeling routes over den 
Noord-Atlantischen Oceaan. 

121. 1. De eigenaar van schepen waar
mede een lijndien t over den Noord-Atlanti
schen Oceaan benoorden den 36sten breedte
graad wordt onderhouden, is verplicht de rou
te~_, _w_elke deze schepen zullen volgen, en de 
w1jz1gmgen daarin, bekend te maken. 
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2. Deze bekendmaking gesch iedt door p laat
sing in de Ber ichten aan Zeevarenden, waar
toe de in lid 1 bedoelde eigenaar, bij het 
in werking treden van dit besluit, bij het in
stellen van een nieuwen lijndienst en bij het 
brengen van wijziging in eene route van een 
Qestaanden lijndienst, de noodige gegevens 
aan den Chef van de Afdeel ing Hydrographie 
van het Departement van Defensie doet toe
komen. 

Droogzetten van schepen. 
122. De eigenaar van een sch ip is verplicht 

zorg te dragen, dat het schip overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 8 wordt drooggezet. 

HOOFDSTUK XIII. 

Vrijstellingen en aanvullende voorschriften. 

Vrijstellingen. 
123. l. Door Ons kan geheel, gedeel tel ijk 

of voorwaardelijk vrijstelling worden verleend 
van het naleven van één of meer bepalingen 
van dit beslu it . 

2. In Onzen naam kan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie geheel, gedeeltelijk of 
voorwaardelijk vrijstelling verleenen van het 
naleven van één of meer bepalingen van dit 
besluit, met uitzondering van die, vervat in 
Hoofdstuk VIII, indien bijzondere omstandig
heden dit zonder gevaar voor schip en beman
ning veroorlooven. 

3. In Onzen naam kan de in artikel 17 be
doelde Commissie geheel, gedeeltelijk of voor
waardel ijk vrijstel I ing verleenen van het na
leven van één of meer bepalingen van Hoofd
stuk VIII van dit besluit, indien bijzondere 
omstandigheden dit zonder gevaar voor schip 
en bemann ing ve roorlooven. 

4. Bij het ve rl eenen van vrijste llingen, als 
bedoel d in de voorafgaande leden van dit ar
t ikel, zal slechts zoover mogen worden gegaan, 
dat daardoor niet in strijd met de voorschrif
ten van de ter zake geldende Internationale 
Verdragen wordt gehandeld. 

5. Voor zoover Internationale Verdragen 
dit voorschrijven, zullen bij het verleenen van 
vrijstellingen h iervan door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie dan wel door de Com
missie tot vaststelling van de Uitwatering cer
t ificaten in twee exempl aren worden afge
geven. 

Gevallen van overmacht. 
124. l. Indien één of meer bepalingen van 

dit besluit op het oogenblik, dat der is wordt 
ondernomen, niet op een schip van toepassing 
zijn, zul len zij , indien en voorzoover het schip 
tengevolge van slecht weer of tengevolge van 
een ander geval van overmacht genoodzaakt 
is van de voorgenomen reis af te wijken, niet 
op dit schip van toepass ing worden. 

2. Bij de beoordeeling van de vraag of 
eene bepaling van dit beslui t al dan niet op 
een schip van toepass ing is, zal met personen, 
die zich daar aan boord bevinden tengevolge 
van overmacht of tengevolge van eene wette
lijke verplichting van den kapitein om hetzij 
schipbreukelingen, hetzij andere personen over 
te voeren, geen 1·ekening worden gehouden. 

Aanvullende voorschriften. 

125. l. De ambtenaren, bedoeld in artikel 
10 van de Schepenwet, kunnen in elk bijzon
der geval , rekening houdende met de ter zake 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
gegeven algemeene aanwijzingen, voorschrif
ten geven ter bevordering van de richtige na
leving van het bepaalde in de artikelen 28 
tot en met 30, 32 tot en met 46, 48, 49, 52 
tot en met 57, 59 tot en met 62, 64 tot en 
met 73, 75, 76, 78, 80, 91 tot en met 97 en 
104 van dit beslu it. 

2. De in artikel 17 van dit beslui t genoem
de Commissie kan in elk bijzonder geval voor
echriften geven ter bevordering van de rich
tige naleving van het bepaalde in de artike len 
89 en 90 van dit beslu it. 

HOOFDSTUK XIV. 

Strafbepalingen. 

Overtreding artikel 94, lid 9. 

126. Met hechten is van ten hoogste dr ie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de inl ade r, die 
nalaat, overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 94, lid 9 kennisgeving te doen. 

Overtreding artikel 95. 

127. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de kapitein 
van een passagiersschip , die, in strijd met het 
bepaalde in artikel 95, stoffen a ls bedoeld in 
artikel 94 als lad ing inneemt. 

Overtreding artikel 122. 

128. Met hechtenis van ten hoogste dri e 
maanden of geldboete van ten hoogste dri e
honderd gulden wordt gestraft de eigenaar, 
die het bepaalde in artikel 122 n iet naleeft. 

Overtreding artikel 119, lid 4. 

129. Met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft de kapitein , die han
delt in strijd met het bepaalde in artikel 119, 
lid 4. 

HOOFDSTUK XV. 

Slotbepaling. 

Verkorte benaming. 

130. Dit beslui t kan worden aangehaald 
onder den titel van " Schepenbesluit". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van dit beslui t , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, 

Het Loo, den 26sten November 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
(Uitgeg. 16 Dece1nbe1· 1932.) 
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Bij Ia ge I. 

Voorschrift en betreffende de keuring van 
materialen, ankers en kettingen. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 
Verkorte benaming. 

Art. l. Deze voorschriften kunnen worden 
aangeduid met "A. V. IJ. Scheepvaartinspec
tie". 

Omschrijvingen. 
Art. 2. 1. Voor de t.oepassing van deze bij

lage wordt verstaan onder: 
vloeiijzer: het product, hetzij van het con

vertorproces (in den handel veelal "Thomas
proces" genoemd) of van het open-haardpro
ces (in den regel "Siemens-Martinproces" ge
noemd). Voor scheepsbouw doeleinden wordt 
a lleen genoegen genomen met vloeiijzer uit 
het open-haardproces verkregen, daar het z.g. 
,.Thomasstaal" niet homogeen genoeg is; 

i1l voi'1nen gegoten staal: vloeiijzer, in vor
men gegoten en als zoodanig zijn eindvorrn 
verkrijgend. Hiertoe mag zoowel vloeiijzer uit 
het open-haardproces, als dat uit het conver
torproces verkregen, gebezigd worden; 

plaatijzer en universaalijzer: materiaal, ge
walst met de plaatwals, onderscheidenlijk met 
de universaalwals. Het universaalijzer bestaat 
uit smalle platen of strippen van ten hoogste 
500 millimeter breedte; 

staafijzer en profielijz er: al het ijzer in sta
ven met kaliberwalsen gewalst. 

Staafijzer omvat plat, vierkant, zes- of acht
kant, rond en halfrond ijzer. 

2. De vertaling in de Engelsche, Franscbe 
en Dui tsche taal van verschillende soorten 
ij1Air wordt hieronder aangegeven: 

Nederlandsch. Engelsch. 

Gewalst ijzer. 
Welijzer. 

Laminated (rolled) iron. 
Wrought iron. 

Vloeiijzer (Smeltijzer, Steel (lngot iron). 
-staal). 

Plaatijzer. Plat<-s. 
0 ui versaalijzer. Strips. 
Staaf'.{zer. Bar-iron. 
Profie ijzer. Bars in angle and tee 

sectio os. 
Vloeiijzer, (smeltijzer, 

-staal) voor smeed-
Steel fot forgings. 

stukken. 
Iu vormen gegokn staal. 8teel castings. 

Toepassing. 
Art. 3. Indien materialen, bestemd voor 

den bouw van schepen of scheepswerktuigen 
of ankers en kettingen niet zijn gekeurd door 
of vanwege een der door Ons erkende parti
culiere onderzoekingsbureaux, geschiedt de 
keuring daarvan door de ambtenaren van de 

Scheepvaa~tinspectie, die daarbij de navolgen
de voorschriften in acht nemen. 

Plaats beproeving naar hoe-
danigheid. 

Art. 4. l. De beproeving van het materiaal 
naar de hoedanigheid geschiedt op de werf of 
in de fabri!)k, zoo deze beschikt over eene van
wege het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
goedgekeurde beproevingsinrichting. 

2. Is zulk eene beproevingsinrichting niet 
aanwezig, dan geschiedt de keuring in eene in 
overleg tu~schen het Hoofd van de Scheep
vaartinspec~ie en den betrokken scheepsbouw
meester of machinefabrikant aan te wijzen 
inrichting. \ 

Kosten beproeving. 
Art. 5. 1. De kosten der beproeving komen 

ten laste van den betrokken scheepsbouwmees
ter of mac~inefabrikant. 

2. Wens ht pe scheepsbouwmeester of ma
chinefabrik nt dat het materiaal aan eene 
buitenlands gelegen fabriek wordt gekeurd, 
dan komen \ de reis. en verblijfkosten van den 
ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, die 
belast is met het waarmerken der proefstaven 
en de keu1ing, volgens een door Onzen Mi
nister vast!festeld tarief, mede voor zijne re
kening. 

Bijwonen beproeving. 
Art. 6. Elke beproeving of keuring kan. 

zoo de betrokken scheepsbouwmeester of ma
chinefabrikant tijdig hiertoe den wensch te 
kennen geeft, door hem of zijn gemachtigde 
worden bijgewoond. Daartoe ontvangt hij ten 
minste 2 X 1 24 uren te voren bericht van het 
tijdst ip, waarop de beproeving zal plaats heb
ben. Mocht bij alsdan niet aanwezig zijn, dan 
gaat de beproeving toch door. 

1 
1 

Franj h. Dnitsch. 

Fer lamiué. 1 Walzeisen. 
Fer soudé. Sch weisseisen 

(Puddel eisen). 
Acier fondu (Acier doux, Flusseisen, Flussstahl. 

fer homogène). 
Töles. 1 Bleche (Platten) . 
Larges pla te. Universaleisen. 
Barres. Stabeisen. 
Fer profilés. \ Formeisen. 

Acier pour f èces for- Flusseisen, F lusssta,hl 
gées. für Schmiedestücke. 

Acier moulé. Stahlformguss. 

Keuze en aanwijzing proefstukken. 
Art. 7. 1.\ De met de keuring belaste amb

tenaa1· van de Scheepvaartinspectie bepaalt 
het aantal voor de keuring aan te wijzen pla
ten, staven, enz. 

2. Hierbij wordt als regel het volgende 
aangenomen ! 



775 26 NOVEMBER (S. 563) 1932 

a. Gewalst ijzer of staal: 
Onderscheid wordt gemaakt tusschen keu

ring op het walswerk en keuring op de werf 
of fabriek. In het eerste geval kiest de amb
tenaar voor platen van elke gieting (charge) 
één pl aat voor de aanwijzing van een buig- en 
een trekproef. Is de gieting grooter dan 25 
ton, dan worden twee platen daartoe aange
wezen. Indien uit eene gieting platen van 
zeer uiteenloopende dikte zijn gewalst, wijst 
de ambtenaar voor elke groep van ongeveer 
overeenkomende dikten één plaat aan. Voor 
profiel. en universaalijzer neemt hij hetzelfde 
inacht met dien verstande, dat hier op onge
veer elke 5 à 10 ton van dat materiaal één 
stuk voor proefneming wordt aangewezen. 
Voor keuring op de werf of fabriek geldt het 
volgende: 

bij staven of platen, wegende per stuk min
der oon 100 kg.: een proef op elke vijftig 
platen of staven; bij staven of platen, wegen
cle per stuk 100 kg. of meer: een proef op 
elke 5000 kg.; daarbij het overschietende ge
wicht op 5000 kg. rekenend. 

Daartoe moeten boven de voor het verbn,ik 
,·ereischte aantallen, in elke doorsnede de op 
hoven omschreven wijze bepaalde aantallen 
staven en platen aanwezig zijn, en zulks in 
de grootste der in elke doorsnede voorkomende 
lengten voor de staven en in de grootste leng
ten en breedten in elke dikte voor de platen, 
zoodat de met de keuring belaste ambtenaar 
gehee l vrij is in de keuze der staven of pla
ten, waaraan proefstukken zullen worden ont
leend. 

Indien het aantal staven met dezelfde door
snede of het aantal platen van dezelfde dikte 
gering is, kan worden volstaan met het over
leggen van alle staven in voldoende over
lengte of van alle platen in voldoende over
] engte of over breedte. 

b. In vormen gegoten staal: 
Bij beproeving van een partij voorwerpen 

van niet te groote afmetingen en van een
zelfde model of van soortgelijke modellen moet 
de met de keuring belaste ambtenaar kunnen 
beschikken over één stuk uit elk geheel of 
overschietend gedeeltelijk vijftigtal. Voorwer
pen van groote afmetingen, als stevens, roe
ren, kwadranten, enz., worden ter beproeving 
aangeboden met aangegoten proefstaven. 

3. De proefstukken, zoowel als de stukken, 
waaraan deze zijn ontleend, worden door den 
met de keur ing belasten ambtenaar voorzien 
van een door Onzen Minister vast te stellen 
slagmerkteeken. 

Afkeuring, herkeuring. 

Art. 8. 1. Afkeuring van elk onderdeel der 
levering kan te allen tijde, ook tijdens en na 
de bewerking, plaats hebben bij elk voorwerp, 
dat gebreken vertoont, ook wanneer deze ge
breken materiaalfouten zijn, welke bij de 
materiaalkeuring niet zijn opgemerkt. 

2. Afkeuring, op grond van den uitslag 
van de materiaalbeproevingen, betreft steeds 
dat gedeelte der partij, waarop de niet aan de 
eischen voldoende materiaalproeven betrek
king hebben. 

3. Bij afkeuring van eene partij of van 
een gedeelte ervan, op grond van den uitslag 

der materiaalbeproeving, kan door den be
trokken scheepsbouwmeester of machinefabri
kant herhaling van een of meer proeven wor
den verlangd. Voor dit geval wordt elk der 
te herhalen proeven genomen met twee nieuwe 
zoo mogelijk aan dezelfde staaf of plaat of 
aan hetzelfde voorwerp te ontleenen proefstuk. 
ken als waaraan, bij de eerste proeven, de 
proefstukken waren ontleend. 

H erhaling van de materiaalbeproeving bij 
in vo1-men gegoten staal kan alleen dan plaats 
hebben, wanneer over proefstukken beschikt 
kan worden, welke afkomstig zijn van dezelfde 
gieting of van hetzelfde stuk aan welke proef
stukken zijn ontleend bij de eerste materiaal
beproeving. 

Voldoet bij de herhaling der proeven een 
der proefstukken n iet aan de gestelde eischen, 
dan blijft de afkeuring gehandhaafd. 

4. Voor de herhaling der beproeving en 
keuring gelden dezelfde eischen en voorschrif
ten, welke voor de aanvankelijke beproeving 
en keuring van toepassing zijn. 

Afkeuringsmerk. 
Art. 9. Afgekeurde voorwerpen worden door 

den met de keuring belasten ambtenaar voor
zien van het in artikel 7, lid 3 bedoelde slag-

merkteeken, waardoor een 

wordt . 

HOOFDSTUK II. 

geslagen 

Wijze en middelen van beproeving·. 
Vervaardiging en afmetingen 

der proefstukken. 
Art. 10. 1. De proefstukken mogen niet 

worden uitgegloeid, tenzij het materiaal, waar
van zij genomen zijn, eveneens wordt uitge. 
gloeid, vóórdat dit in zijn eindtoestand is ge
komen. 

2. Proefstukken, genomen van voorwerpen, 
welker vorm het verkrijgen van rechte proef. 
staven absoluut uitsluit, en welke dientenge
volge niet onbelangrijk vervormd moeten wor
den, moeten, tot maûge roodgloeihitte ver
warmd, in dien toestand geleidel ijk gericht en 
daarna langzaam afgekoeld worden. 

3. Het bewerken van proefstukken in blauw
warmen toestand moet zorgvuldig worden ver
meden. 

4. De stukken voor buig- en trekproeven 
moeten in kouden toestand, met nauwkeurige 
werktuigen, door ervaren werklieden worden 
afgewerkt. Bramen en oneffenheden moeten 
zorgvuldig van de proefs·tukken worden ver
wijderd. 

De afgewerkte proefstukken moeten van den 
juisten vorm, van de vereischte afmetingen en 
zonder uitwendige gebreken zijn. 

5. Bij de afgewerkte trekproefstaven uit 
plaat- en universaalijzer moet 'de waishuid aan 
twee zijden aanwezig zijn; bij de afgewerkte 
trekproefstaven uit ander gewalst ijzer moet 
de walshuid geheel worden weggenomen, wan
neer zij niet op twee tegenover elkaar liggen
de vlakken behouden kan blijven. 

6. De doorsnede der trekproefstaven moet 
zijn: bij trekproefstaven uit plaat. en univer
saalijzer, rechthoekig; bij die uit staaf. en 
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profielijzer, cirkelvormig, rechthoekig of na
genoeg rechthoekig; in alle overige gevallen 
cirkelvormig. ' 

7. Zooveel mogelijk moeten de trekproef
staven de volgende afmetingen hebben: de 
middellijn van de cirkelvormige doorsnede: 
20 millimeter, de breedte van de rechthoekige 
of nagenoeg rechthoekige doorsnede: 3 tot 4 
maal de dikte of gemiddelde dikte, de meet
lengte (dat is de lengte voor de beproeving 
Yan het gedeelte proefstaven, waarvan de rek 
wordt gemeten): 200 millimeter. 

Deze meetlengte is de normale en de jui te 
bij cirkelvormige doorsnede voor eene dikte 
va~1 20 millimeter of bij eene andere doorsnede 
van deze! fde oppervlakte. 

8. Wanneer van de bovengenoemde afme
tingen moet worden afgeweken a ls gevolg van 
de afmetingen van het voorwerp, waaraan de 
proefstaaf is ontleend, of in verband met het 
wegnemen van de walshuid, dan wel met het 
c,og op het vermogen van het trektoestel , wordt 
de meetlengte voor ieder geval bepaald in 
verhouding tot de grootte van de doorsnede 
naar de vergelijking ' 

L = 11,3 VF, 
waarin L de meetlengte in millimeters en F 
de te beproeven doorsnede in vierkante milli
meter voorstellen. De berekende meetlengte L 
moet tot heele centimeters worden afgerond. 

9. Voor staven met cirkelvormige doorsnede 
levert deze vergelijking bij: 
eene middellijn 
in millimeters 

als meetlengte 
in millimeters 

10 
12 ··· ··········· ·· ·· ·· ·· ·· ··· ········· 
14 ·············· ····· ······ ·· ······ ·· ·· 
16 ······ ·········· ···· ·········•· ····· 
18 ··· ···· ·· ···· ········ ·· ······ •··· ·· · 
20 ·· ····· ······ •······ ········ ···· ··· · 
22 
24 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

10. De juiste doorsnede moet buiten de 
meetlengte aan beide kanten behouden blijven 
over eene lengte van ten minste één centime
ter en vervolgens vloeiend overgaan in de 
grootere, voor het inspannen in het trektoestel 
noodige doorsnede bij de uiteinden. De meet
lengte moet door licht ingeslagen centerpunten 
worden aangeduid, terwijl over de meetlengte, 
desverlangd, verdeelingen in centimeters moe
ten worden aangebracht. 

ll. De proefstukken voor buigproeven moe. 
ten zijn : voor staafijzer van ten hoogste 25 
millimeter clikte, gedeelten van de staven zelf; 
voor profielijzer en voor plaat- en universaal
ijzer, strooken van rechthoekige of nagenoeg 
rechthoekige doorsnede van dezelfde dikte_ als 
de staaf, plaat of strook en met eene breedte 
zooveel mogelijk gelijk aan 4 maal de dikte 
of de gemiddel~e dikte; voor staafijzer van 
grootere dikte dan 25 millimeter, voor smeed
stukken, voor daarvoor bestemd ijzer .en voor 
gegoten materiaal , staven van vierkante dwars
doorsnede van 25 millimeter zijde. De zijkan
ten der strooken en al de zijden van de v ier
kante staven moeten bewerkt wo;·den. De 
scherpe kanten van proefstukken met recht
hoekige of nagenoeg rechthoekige dwarsdoor
snede moeten worden weggevijld. 

Wijze van beproeving. 
.Art. ll. 1. Het bepalen van de b-reekspan

ning, den rek en, zoo noodig van de strek
grens en van de sa1ne11,trekking op de breuk 
geschiedt door middel van een trektoestel, dat 
TI_JO~.t kunnen werken met onafgebroken gelei
dehJk opkbmmende belasting. 

Het trektoestel moet bovendien aan de vol
gende eischen voldoen: de maximum belas
ting moet, na het breken van de proefstaaf 
aangewezen blijven ; de aanwijzing moet ge'. 
makkelijk gecontroleerd kunnen worden en tot 
op 2 % nauwkeurig zijn. De inrichting voor 
het inspannen van de proefstaaf in het trek
ooestel moet zoodanig zijn, dat de tt·ekrich
tmg samenvalt en blijft samenvallen met de 
as van de ingespannen proefstaaf. 

2. De belasting in het trektoestel moet, van 
den aanvang af, zonder andere tus chenpoozen 
dan die, welke tot het waarnemen van de 
strekgrens noodig zijn, geleidelijk worden op
gevoerd en mag in het laatste tijdperk vóór 
het breken niet verminderd worden. 

3. Onder de bree kspannin{J wordt verstaan 
de spanning in kilogrammen voor den vier
kanten millimeter, di e men vindt door de 
trekkracht in kilogrammen, welke op het 
oogenblik van breken op de proefstaaf wordt 
uitgeoefend, te deelen door de oorspronkelijke 
doorsnede in vie rkante millimeters. 

4. Onder het begrip rek (uit1·ekking) 
wordt ver taan de verlenging, die de trek
proefstaaf in het trekt.oestel , tot op het oogen
bl ik van het breken, over de 1neetlengte on
dergaat, uitgedrukt in percenten van die 
lengte, zooals zij oorspronkelijk is. De rek kan 
bepaald -worden, hetzij door opmeting van de 
lengten der proefstaafdeelen tusschen de cen
terpunten, hetzij door opmeting van de ver
deelingen, die op de proefstaaf volgens het 
in artikel 10, lid 10 , bepaalde zijn aange
bracht. Laatstgenoem de ·handelwijze kan zoo. 
wel op verzoek van den met de keuring be
lasten ambtenaar als van den betrokken 
scheepsbouwmeester of machinefabrikant wor
den gevolgd. Indien de breuk, op de gebro
ken proefstaaf gemeten, dichter bij één der 
centerpunten is gelegen dan 25 % van de meet
lengte, mag met de uitkomst die r proef, voor 
wat aangaat den door meting gevonden rek, 
geen rekening gehouden worden. In dit ge
val kan, alleen indien over de meetlengte ver
deelingen zijn aangebracht als bovenbedoeld, 
wegens de nagenoeg vol komen symmetrie der 
vormveranderingen aan weerszijden van de 
breuk, de rek zoo afgeleid worden, a lsof de 
breuk in het midden der proefstaaf was ont
staan. 

5. Bij de trekproeven moet, desvedangd, 
tevens de samentrekking ter plaatse van de 
breuk bepaald worden, wanneer naar het oor
deel van den met de keuring belasten ambte
naar hiertoe aanleiding bestaat. Hetzelfde 
geldt voor de st,·ekgrens, indien met het trek
toestel spanningsdiagrammen kunnen worden 
verkregen; de strekgrens wordt dan uit de 
diagrammen afgeleid. 

6. Door sa1nentrekking ter 'J)laatse van de 
b1·euk wordt verstaan de waarde van 

F - f 
X 100 percent. 

F 



777 26 NOVEMBER (S. 563) 1932 

waarin F de oorspronkelijke dwarsdoorsnede 
en f de doorsnede ter plaatse van de breuk 
voorstell en. 

7. Als strekgrens geldt de spanning in kilo. 
grammen voor den vierkanten millimeter (be
rekend voor de oorspronkel ijke doorsnede van 
de proefstaaf), bij welke de blijvende verlen
ging, die de trekproefstaaf in het trektoestel, 
over de rneetlengte ondergaat, tusschen 0,2 en 
0,5 % van die meetlengte ligt. 1 

8. Aan de buigproeven moeten de proef
stukken voldoen zonder te breken of te scheu
ren . Onder buighoek wordt verstaan de hoek, 
dien het eene been van het gebogen proefstuk 
maakt met het verlengde van het andere. Bij 
den aanvang van de koude buigproeven moe
ten de proefstukken de temperatuur hebben 
aangenomen van het lokaal, waarin de proe
ven plaats hebben. Die temperatuur mag niet 
lager zijn dan 10° C. Bij de wa,·rne buigproe
i•en moeten de proefstukken in donker rood
warmen toestand zijn. (In het donker te be
oordeelen.) 

9. Onder de hardingsbuigproef wordt ver
staan eene buigproef met proefstukken, die te 
voren ia een oven to~ gloeihitte zijn gebracht 
en op het oogenblik, waarop zij tot donker
kersroode hitte zijn afgekoeld (in het donker 
te beoordeel en) , in water van ongeveer 28° 
Celsius (82° F ahrenheit) zijn gedompeld. Uit 
de uitkomst van deze proef in vergelijking met 
die van de koude buigproef, moet, zoo noodig, 
blijken dat het materiaal door de indompe
ling nagenoeg niet in buigzaamheid is achter
uitgegaan en dus niet noemenswaard hard
baar is. 

10. H et buigen moet, indi en zu lks verlangd 
wordt door of vanwege een der betrokken par
t ijen, machinaa l geschieden ter verkrijging 
van eene geleidelijke vormverandering. 

:Materiaal beproeving. 
Art. 12. 1. H et materiaal, behoorende tot 

elk der groepen en soorten ijzer vermeld ia de 
hierachter volgende tabellen I , II en III moet 
bij de beproeving voldoen aan de daarbij voor
gesch reven e ischen. 

2. H et betrokken districtshoofd van de 
Scheepvaartinspectie kan voor bepaal de geval
len, met het oog op den aard van het werk, 
waarvoor het matet·iaal moet worden gebruikt, 
gedeeltelijk van het nemen van proeven af
zien. Indien het in dergelijke gevallen zeer 
kleine partijen geldt, kan door hem geheel 
van de keuring worden afgezien. 

Regelen voor beproeving op 
walswerken. 

Art. 13. 1. Al het walsmateriaal, dat door 
den met de keuring belasten ambtenaar direct 
op het walswerk wordt gekeurd, moet van
wege dit walswerk worden voorzien van inge-

1 In aansluiting hiennede wordt opgemerkt, 
dat bij vele mat~rialen het staan blijven van 
den aanwijzer der spanning (hefboom, mano
meter), de strekgrens op voldoend nauwkeu
rige wijze aangeeft. 

H et begrip strekg,·ens dekt eenigszins het
geen voorheen pleegde te worden aangeduid 
met de benam ing elas ticiteitsy,·ens. 

slagen merken waardoor het walswerk, evenals 
het nummer van gieting (charge) van het 
materiaal, waaruit elk stuk gewalst is, wordt 
aangegeven. 

2. Tevens wordt het voorzien van duidelijk 
met olieverf geschilderde merken en nummers, 
zoodat door vergelijking met de gespecif iceer
de walslijsten de identiteit van elk stuk onom
stootelijk kan worden vastgesteld. 

3. De copieën dezer lijsten worden voor 
elke vanwege de Scheepvaartias~ctie te keu
ren pa rtij in tweevoud aan den met de keuring 
bel asten ambtenaar ter ha nd gesteld. 

4. Mede moet dezen een door de directie 
van het werk, waar de gieting plaats vond 
of door den verantwoordelijken bedrijfsleider 
van dat werk ondertookend stuk worden over
ha ndigd, houdend de verklaring dat het ter 
keuring aangeboden materiaal vervaardigd is 
volgens het open-haardproces (dus in genera
torovens of volgens gelijkwaardig proces) ver
gezeld van de opgaaf betreffende de nummers 
der gieting. Tevens moet hem, indien hij zulks 
mocht wenschen, inzage verleend worden van 
de lijsten der gietingen, indien althans het 
materiaal gegoten werd op dezelfde plaats, 
als het walswerk is gelegen. Had de gieting 
elders plaats, dan heeft hij het recht ook daa r 
inzage van deze lijsten te verlangen. 

5. Alle platen en staven behoorende tot de 
te keuren partijen moeten zoodanig gereed ge
legd worden, dat de aanwijzing der proef
stukken en de afstempeling zoo vlot mogelijk 
verloopen kunnen. 

6. Zij moeten ten bewijze dat aan de be
proeving voldaan is, elk op twee plaatsen dui 
delijk worden gemerkt met een door Onzen 
Minister vast te stell en slagmerkteeken. 

7. Wordt de partij geheel of gedeeltelijk 
afgekeurd, clan wordt ten teeken daarvan dooi· 
elk der ingeslagen merken van de Scheep
vaartinspectie op ieder stuk van de afgekeur
de hoeveelheid op duidelijke wijze een kruis 
van centerpunten ingeslagen, als aangegeven 
in artikel 9. • 

8. Na afloop van de beproeving voorziet 
de met de keuring belaste ambtenaar de hem 
in tweevoud verstrekte gespecificeerde wals
lijsten van de mededeeling, dat het daarop 
genoemde materiaal voldoet aan de gestelde 
ei chen, dan wel welk gedeelte daarvan niet 
vo ldoet, onderteekent deze en geeft van elke 
lijst één exemplaar terug aan den vertegen
woordiger van de directie van het walswerk, 
die het doorzendt naar de werf of fabriek van 
aanbouw, die het materiaal besteld heeft. Het 
andere exemplaar wordt door den ambtenaar 
gezonden aan het districtshoofd van de Scheep. 
vaartinspectie binnen wiens district de werf 
of fabriek van aanbouw is gelegen. 

HOOFDSTUK III. 

Uiterlijke elg·enschappen en verdere hoe
danigheden van de materialen. 

Gewalst vloei• en welij zer. 
Art. 14. 1. H et gewalste ijzer in den vorm 

van staven, platen of str ippen moet zuiver en 
glad van opperv I ak zijn , zonder schilfers, blad
ders, kantscheuren, blazen, dubbelingen, onvoL 
komen plekken of andere gebreken; het moet 
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taai en mag niet koud- of roodbreukig zijn. 
Het mag noch onder het bewerken, noch bij 
het omzetten of buigen, noch bij het boren of 
hakken splijten of scheuren. 

2. Het gewalste welijzer moet goed ge
weld en goed welbaa r zijn. Het rondijzer voor 
bouten en nagels moet van de beste en taaiste 
soort ijzer zijn. 

3. Bij de keuring mag het gewalste ijzer 
niet geolied zijn en niet anders geverfd zijn 
dan voor het merken noodig is; het mag geen 
andere dan zeer oppervlakkige roestvlekken 
vertoonen. 

4. AI het staaf-, profiel- en universaalijzer 
moet nauwkeurig in het verlangde profiel ge
walst en geheel recht zijn gemaakt. 

IJzer voor smeedstukken; 
smeedstukken. 
Art. 15. 1. Onder ijzer voor smeedstukken 

wordt verstaan, ijzer bestemd om bij rood
gloeihitte bewerkt te worden tot gesmede voor
werpen. In het bijzonder moet het gemakke
lijk uitgesmeed en opgestuikt kunnen worden; 
het moet taai en mag koud- noch roodbreukig 
zijn. Indien het aaneenwell en van twee stuk
ken noodig is, moet het materiaal daartoe ge
sch ikt zijn . 

2. De gereed zijnde smeedstukken mogen 
geen kraken, kantscheuren of losheden ver
toonen. Waar het smeedstukken betreft ge
smeed direct uit gietblokken, moet het ge
smede materiaal aan de volgende e ischen vol
doen: het moet homogeen en vrij van blazen 
zijn; ter verkrijging van de smeedstukken 
moet het gegoten materiaal volgens een der 
richtingen tot op minder dan een v ierde ge
deelte der oorspronkelijk dikte zijn inges1need 
of geperst , of wel op ten minste 4 maal de 
oorspronkel ijke lengte zijn uitgesmeed of ge
perst. 

3. Indien de gesmede voorwerpen, voordat 
tot de a fwerking wordt overgegaan, worden 
uitgegloeid met daarop volgende geleidelijke 
afkoeling, dan moet zulks aan de materiaal
beproeving voorafgaan. 

In vo,·men gegoten staal. 
Art . 16. 1. H et in vormen gegoten staal 

1noet ho mogeen en vrij van blazen zijn. 
2. Voorwerpen van gegoten staal mogen 

geen gebreken vertoonen, welke na de a fwer
king nog van schadelijken invloed zijn. 

3. All e gegoten stalen voorwerpen moeten, 
voordat tot de levering of de afwerking wordt 
ove1·gegaan, worden uitgegloeid met daarop 
volgende gele idelijke a fkoeling; dit uitgloeien 
moet aan de materiaalbeproeving voorafgaan. 

4. De gegoten stalen stukken moeten, waar 
zij niet bewerkt zijn, schoongemaakt en van 
vormzand bevrijd zijn. Zij mogen niet met 
sterke zuren worden behandeld. Deze onbe
werkte deelen mogen geen diepe putten ver
toonen. 

Ankers. 
Art. 17. 1. Elk ter beproeving aangeboden 

anker moet voorzien zijn van een goed lees
baar slagmerk en ingeslagen nummer, onder
scheidenlijk aanduidend den naam van den 
fabrikant en het doorloopend fabrikati enum
mer. 

2. Tevens wordt het gewicht van het anker 
(zonder tok) en dat van den eventueel bij
behoorenden stok (beide afzonderlijk gewogen) 
duidelijk op de schacht van het anker inge
slagen. 

3. Ankers van een gewicht, 70 kilogram 
niet te boven gaande, worden in den regel 
niet beproefd. 

4. Nadat de voorgeschreven belastingproef 
met goed gevolg heeft p laats gehad, wordt 
onder de in lid 2 genoemde merken door of 
ten overstaan van den met de keuring belas
ten ambtenaar het merkteeken van de Scheep
vaartinspectie ingeslagen. 

5. Waar in deze Bijl age van het géwicht 
van het anker wordt gesproken, rekent men 
het gewicht zonder stok. 

Beproeving van ankers. 

Art. 18. 1. Ankerdeelen van gegoten staal 
zij n, wat de materiaalproeven betreft, onder
worpen aan dezelfde proeven a ls in deze voor
schriften voor in vormen gegoten staal is be
paald. 

2. Bovendien moeten alle deelen van ge
goten staal onderworpen worden aan eene 
,·a lproef, welke zij zonder te breken, te scheu
ren of andere belangrijke beschadiging moe
ten kunnen doorstaan. H ierbij laat men zulk 
een gegoten stalen onderdeel (of indien het 
anker uit één stuk gegoten i , het geheele 
anker) vallen over eene vrije valhoogte var. 
4,50 meter voor ankers li chter dan 750 kilo
gram, over eene hoogte van 4 meter voor 
ankers van 750- 1500 kilogram en over eene 
hoogte van 3 meter voor zwaa1·dere ankers. 
Het voorwerp moet bij dien val neerkomen op 
een zoo zware ijzeren of stalen grondpl·aat, dat 
deze niet breekt of scheurt. De grondpl aat 
moet door eene mass ieve gemet elde of beton
fund atie worden gesteund. 

3. Deze valproef moet aan de voor in vor
men gegoten staal in deze Bijl age geëisch te 
hamerproef voorafgaan. 

4. Indien u it een overgelegd certificaat 
blijkt, dat de in de vorige leden van dit ar
tikel genoemde proeven, ten aanz ien van on
derdeelen van overigens niet onder toezicht 
van een erkend particulier o nderzoekingsbu
reau geleverde ankers, reeds met goed gevolg 
ten overstaan van een vertegenwoordiger van 
zuik een bureau hebben plaats gehad, wor
den deze proeven niet herh aald. 

5. Echter worden a lle ankers (onverschillig 
uit welk materiaal vervaard igd, doch uitge
zonderd dreggen en, indien zulks niet speciaal 
verzocht wordt, die bedoeld in artikel 17, lid 
3) onderworpen aan eene belastingproef. Deze 
proef wordt genomen op eene kettingtrekbaan 
of andere geschikte gelegenheid. Tabel IV 
geeft in verband met het gewicht van het 
anker de belasting aan. Artikel 4 is hier mede 
van toepass ing. 

6. Voor de belastingproef wordt het te be-
l proeven anker zoodanig opgehangen, dat de 

trekkracht aan de ééne zijde aangrijpt aan 
de roering (dus bij het boveneind van de 
schacht) en aan de andere zijde aan één der 
vloeien (bij stoklooze ankers aan beide vloeien) 
op 1/a van de lengte van den arm van de 
vloei van de punt van de vloei gemeten. Met 
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deze lengte wordt de afstand bedoeld van de 
punt van de vloei tot het snijpunt van de 
hartlijn der schacht met ondereind anker. Bij 
ankers met een scharnierende schacht neemt 
men voor deze lengte den loodrechten af
stand tusschen de punt van de vloei en de 
hartlijn van het scharnier. Elk anker wordt 
daarbij tweemaal beproefd. Na de eerste be
proeving wordt het anker gedraaid, zoodat bij 
ankers met stok de andere vloeiarm belast 
wordt en bij stoklooze ankers beide vloeien 
aan de keerzijde belast worden. 

7. Gedurende en na afloop der beproeving 
wordt het anker nagezien om te constateeren 
of zich gebreken, a ls scheuren, blijvende vorm
veranderingen, enz., voordoen. Indien dit het 
geval is , wordt het anker afgekeurd. ·Bij an
kers met sch arnierende sch acht wordt boven
dien nagezien of de scharnierpunten gangbaar 
zijn gebleven. Zoo niet dan wordt dit hersteld 
en de proef herh aald. 

Kettingen. 

Art. 19. 1. De kettingen moeten worden 
vervaardigd uit goed laschbaar welijzer. W ar
tels, sluitings en eindharpen mogen uit vloei
ijzer gemaakt worden. K ettingen, waarvan de 
schalmen uit vloeiijzer of gegoten staal ver
vaardigd zijn, kunnen slechts worden goed
gekeurd na hiertoe bekomen machtiging van 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie. 

2. Behalve de e indschalmen en de onmid
dellijk daarop aansluitende groote schalmen 
aan elk kettingeind, moeten a ll e overige schal
men van gelijke grootte zijn. In de lengte- en 
breedteafmetingen wordt voor de gewone schal
men ten hoogste 3 %, voor de overige schal
men en de slui t ings tusschen de kettingeinden 
2 % speling in meer of minder toegestaan. De 
speling van de middellijnen der schalmdoor
snede mag naar beneden niet meer bedragen 
dan : 

voor ketting van kettingijzer met eene mid-
dellijn kleiner dan 50 mm : 1 mm ; 

voor idem van 51- 75 mm : 1,5 mm; 
voor idem grooter dan 75 mm : 2 mm. 
3. Elk kettingeind moet uit een oneven 

aantal schalmen bestaan. 
4 . Wartels mogen alleen aan de uiteinden 

van den geheelen ketting voorkomen; plaat
sing in een afzonderlijken voorloopketting ver
dient de voorkeur. 

5. De voor een schip bestemde ankerkettin
gen mogen in geen geval benut worde n voo1· 
het remmen tijdens het te water loopen. 

6. De kettingen mogen vóór de beproeving 
geschilderd, noch geolied, noch met eenig 
ander smeersel bedekt zijn. 

7. Elk kettingeind van circa 15 vadem of 
korter wordt, zoodra het blijkt voldaan te 
hebben aan de voorschriften, op beide ei nd
schalmen en op alle sluitings, eindharpen en 
wartels door of ten overstaan van den met de 
keuring belasten ambtenaar met het slagmerk
teeken der Scheepvaartinspectie duidelijk ge-

merkt. Is het kettingeind langer dan 15 vadem, 
dan wordt bovendien ongeveer om de 8 m op 
onderlinge afstanden een der gewone schal
men op deze wijze gemerkt. 

Beproeving van kettingen. 

Art. 20. 1. Alle kettingeinden, ook voor
loopkettingen, behoorende tot het ankergerei 
van een schip, moeten worden beproefd. Hier
toe zijn alle schalmen, wartels, sluitings en 
eindharpen, welke tot zulk een eind behooren , 
alsmede de bij den ketting eventueel behoo
rende reservesluitings en harpen, onderworpen 
aan eene rekp1·oef zooals in tabel V voor de 
verschillende zwaarten van ketting is voor
geschreven . E enigszins belangrijke vormveran
deringen, breuken of andere uitwendige teeke
nen van beschadiging mogen zich daarbij niet 
voordoen. Indien zulks het geval mocht zijn, 
wordt het betrokken eind ketting of reserve
deel afgekeurd. Artikel 4 is hier mede van 
toepassing. 

2. Alvorens tot deze rekpoef wordt over
gegaan, kunnen door den keuringsambtenaar, 
overal waar deze zulks wenschelijk acht, drie 
opvolgende gewone schalmen uit een ketting
eind voor een proef met verhoogde belasting, 
de z.g. breekpoef, worden aangewezen. Ech
ter wordt nimmer uit elke 15 vadem meer dan 
één eerste breekproef aangewezen, terwijl het 
in den regel ook niet noodig zal zijn in elk 
kettingeind zulk een breekproef aan te wijzen. 
Bij d ze bree kpoef mogen de schalmen niet 
breken onder en bij eene belasting als in de 
in het eerste lid bedoelde tabel is aangegeven 
voor elke zwaarte van ketting. Breekt één der 
drie schalmen al vorens de belasting over
schreden is, dan moet eene tweede serie van 
drie opeenvolgende schalmen uit het zelfde 
eind worden onderworpen aan dezelfde proef. 
Treedt er dan nogmaals een breuk in , dan 
wordt het betrokken kettingeind a fgekeurd. 

3. Na afloop van de breekpoef worden de 
drie hoogbelaste schalmen uit het kettingeind 
verwijderd en de ketting weder tot een geheel 
gemaakt, door één of drie schalmen tusschen 
beide gedeelten te brengen. Daarna kan tot 
de in het eerste lid van dit artikel genoemde 
,·elqrroef worden overgegaan. 

4. Na afloop van de rekproef wordt elk 
kettingeind grondig nagezien, om te consta
teeren of de lasschen in orde zijn, de ver
schillende dealen den vereischten vorm en de 
vereischte afmetingen hebben, en gebreken 
afwezig zijn. Bij het voorkomen _van gebreken, 
moeten deze worden hersteld en het kettingeind 
wordt daarna opnieuw aan de rekproef onder
worpen. 

Behoort bij Koninklijk beslui t van den 
26sten November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat , 

P. J . Re y me r. 
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BIJZONDERE PROEVEN BESTEMMING OPMERKINGEN 

14. 15. 16. 
n strooken van 6 à 10 mm dikte en 50 mm breedte in rood- Algemeene doeleinden. !Voor a lle profielen, in de belangrijkste 
armen toestand door tapschen doorslag van 80 mm lengte, verbanddeelen gebruikt, behoort deze 
die van 20 op 30 mm tapsch is, een gat slaan van 30 mm. kwaliteit geëischt te worden. 
De strook mag daar bij niet scheuren. 

roef als l A. Algemeene doeleinden. ! 
an k linkbouten de koppen uitsmeden bij klinkhitte tot eene Klinkbouten en klink-, 
dikte van 2 à 3 mm. Klinkbout waaiervormig plat smeden nagels voor den scheeps
tot 115 van de dikte ; geen andere dan kantscheurtjes mogen bouw. 
zich vertoonen. Een stuk van de staaf ter lengte van 2 à in 1 
roodwarmen toestand tot 113 van de oorspronkelijke lengte 
opstuiken zonder kantscheuren . 

roef ,.\s l A. Scheepsplaten. 1 

~----1------

\

Hierbij wordt bedoeld materiaal voor 
hoosplaten, materiaal dat omgeflensd 

roef als I A. Idem, sterk gezet. 

wordt, enz . 
Machinebouw. De eischen voor de gereed zijnde smeed 

1---------------------------1---------- stukken zijn dezelfde als die voor het 
Machinebouw, zeer bij- ijzer voor smee,/stukken; alleen moet.en 

zondere doeleinden. de proefstukken voor trek- en bmg 

Algemeene doeleinden. 
proeven beproefd worden zonder voor
af g~and uitgloeien of uitsmeden. 
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BIJZONDERE PROEVEN BESTEMMING OPMERKINGEN 

14. 15. 16. - --------·---------------·c----------;----------------

taven tot breken toe buigen en de breuk beoordeelen. Proef- Smeedstukken, welk) Proofstaven voor trek- enbuigproeve, 
:k tot 1 ½ maal de oorspronkelijke breedte warm uitsmeden aan plotselingeschokkenlontleend aan gereed zijnde smeedstuk 
t wigvorm.igen hamer, a.fgerond volgens straal van 15 mm, zijn blootgesteld: ket- ken mogen niet uitgegloeid worden. Bij 
gen in de vezelrichting aanbrengen, ,onder dat zich sporen tingen, ankers, haken, ankers en kettingen moeten steeds de 
1 afschPiding vertoonen. smeedstukken, welke ge-voorwerpen zelf beproefd worden. Voor 

makkelijk aaneengeweld afgaand materiaalonderzoek is daar in 
moeten kunnen worden den regel niet noodig. 

1 

' oor klinkbouten gelden dezelfde bijzondere proeven als bij Klinkbouten. 
eiijzeren klinkbouten. (Zie tabel 1 bij 1 D). 

BIJZONDERE PROEVEN BESTEMMING OPMERKINGEN 

14. 15. 16. r-------------------------~----------1---------------- -
kg\Voor machinebouw, Zie opmerkJng 

roerramen, stevens, 
are gietstukken, vrij opgehangen, met een hamer van 3 
,ekloppen tot onderzoek naar niet zichtbare gebreken. 

achter kwaliteit E. 

1 

oohroefaa,W,I= ~•. 

1------------------------+---- ------\-------;----·--· -----
>cf als AA. 

1 

>ef a ls AA. 

Uitsluitend voor ma
chinebouw. 

Roerramen, stevens, 
schroefasstoelen, enz. 

Het verdient aanbeveling voor de ge
noemde bestemming dit materiaal te 
benutten, aangezien _het taa.iP.r is dan 
de kwaliteit AA. 
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T.AHEL IV. 

AKl(ERS. 

Gewicht Belast.ing- , Gewicht Belasting-van het van het 
anker 1 proef in 1 anker 1 proef in 

zonder 
tonnen van 

zonder tonnen van 

stok in kg. 1000 kg. 1 stok inkg. 1000 kg. 

Gewicht Belasting- Gewicht Belasting-van het van het 
anker 1 proef in 

anker 1 proef in 

zonder 
tonnen van 

zonder tonnen van 

stok in kg. 1000 kr. 
stok in kg 1000 kg. 

75 3.38 1500 29.08 
80 3.55 1550 30.10 

3750 56.5 1 6(100 78.6 
3800 57.0 64W 79.3 

90 3.82 1600 30.73 3850 57.5 6500 80.0 
100 4.09 1650 31.37 3900 58.0 6600 80.7 
ll0 4.36 1700 32.13 3950 58.5 6700 81.4 

120 4.62 1750 32.90 4000 59.0 6800 82.0 
130 4.88 1800 33.65 4050 59.5 6900 82.6 
140 5,12 1850 34.39 4100 60.0 7000 83.2 
150 5.36 1900 35.05 4150 60.5 7100 83.8 
165 5.71 1950 35.70 4200 61.0 7200 84.4 

180 6.06 2000 36.30 4250 61.5 7300 85.0 
200 6.49 2050 37.08 4ll00 62.0 7400 85.6 
225 7.02 2100 37.72 4350 62.5 7500 86.2 
250 7.54 2150 38.48 4400 63.0 7600 86.7 
275 8.03 2200 39.24 4450 63.5 7700 87.2 

1 
300 8.51 2250 39.88 4500 64.0 7800 87.7 
325 8.98 2300 40.50 4550 64.5 8000 88.7 
350 9.43 2350 41.10 4600 65.0 8200 89.7 
375 9.88 2400 41.60 4650 65.5 8400 90.7 
400 10.31 2450 42.20 4700 66.0 8600 91.7 

425 10.80 2500 42.8 4800 66.9 8800 92.7 
450 11.30 2550 43.4 4900 67.8 9000 93.7 
475 11.78 2600 44.0 5000 68.7 9200 94.6 
500 12.20 2G50 44.6 5100 69.5 9400 95.5 
525 12.60 2700 45.2 5200 70.3 9600 96.4 

550 13.08 2750 45.7 5300 71.1 9800 97.3 
575 13.59 2800 46.2 5400 71.9 10000 98.2 
600 14.10 2850 46.8 5500 • 72.7 10300 99.5 
650 14.98 2900 47.3 5600 73.5 10600 100.8 
700 15.87 2950 47.8 5700 74.3 10900 102.1 

750 16.76 3000 48.4 5800 75 .1 11200 103.3 
800 18.00 3050 49.0 5900 75.8 11500 104.5 
850 18.50 3100 49.6 
900 19.30 3150 50.1 
950 20.20 3200 50.6 

1000 21.10 3250 51.2 

6000 

1 

76.5 11800 105.6 
6100 77.2 12100 106.7 
6200 77.9 12400 107.8 

1050 21.97 3300 51.7 
llOO 22.70 3350 52.2 
ll50 23.50 3400 52.7 
1200 24.25 3450 53.2 

1250 25.14 3500 53.7 
1300 26.03 3550 54.3 
1350 26.80 3600 54.9 
1400 27.56 3650 55.4 
1450 28.32 3700 56.0 

1' 

1 Bij stoklooze ankers gewicht van het anker. 1 Bij stoklooze ankers gewicht van het anker. 
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TABEL V. 

KETTINGEN 
-

:... = Kettingen met dam. Kettingen zonder dam 
O·,... 
~ ..,. C 

'tl ~ • 1.P . s 
._., .... § .- -c:>_Ë • 1 (1) ol. g ol <,{) 

bil S 8 1> ~0 0 I> <J) ..c~ . 
~~~ 

g I> OI) s ~ s O..c::~ '""~~ of d b.O a.g~ i.~ 1 ~g ~c•o -~~..§~ ~(1)0 
Gl 00 (1) ._,:: O °' 00 _.,. i::o 

Gl i:,O a:> c::o 
~"'d ~ö~ ~ i::o c,., a,•-

'- O '""' ~ O'""' ~..., .B '""' 1 p.~ ~..., ..., -
11 

1 

4.57 2.29 
12 5.44 2.72 
13 6.39 3.19 
14 7.41 3.70 
15 9.fi7 6.15 4.8 8.50 4.25 

16 10.89 7.09 5.5 9.67 4.84 
17 12.29 8. 13 6.:! 10.92 5.46 
18 13.78 9.14 7.0 12.2!5 6.12 
19 15.3!5 10.19 7.8 13.65 6.82 
20 17.01 11.25 8.6 15.12 7.56 

21 18.75 12.45 9.15 16.67 8.33 
22 20.58 13.62 ' 10.4 18.30 9.15 
23 22.50 14.94 11.4 20.00 10.00 
24 24.50 16.26 1 12.4 21.77 10.88 
25 26.58 17.68 13.5 23.63 11.81 

26 28.75 19.11 14.6 25.55 12.78 
27 31.00 20.62 15.7 27 .56 13.78 
28 33.34 22.20 16.9 29.64 14.82 
29 35.77 23.86 18.l 31.79 15.89 
30 38.27 25.52 19.4 34.02 17.00 

31 40.87 27.21 20.7 36.33 18.16 
32 43.58 29.06 22.1 ~8.37 19.37 
33 46.31 30.87 23.5 41.17 20.58 
34 40.16 31.34 24.9 43.70 21.85 
35 52.10 . 34.65 26.4 46.31 23.15 

36 55.11 36 .63 27.9 48.99 24.49 
37 58.20 38.71 29.5 51.71 25.86 
38 60.30 40.84 31.1 54.55 27.28 
39 61.40 42.92 32.8 57.46 28.73 
40 63.50 45.26 34.5 60.44 30.22 

41 66.70 47.58 36.2 63.51 31.76 
42 70.00 49.99 38.0 66.64 33.32 
43 73.40 52.43 39 .8 69.85 34.93 
44 76.80 54.86 41.7 73.14 36.57 
45 80.40 57.40 43.6 76.50 38.25 

46 84.00 59.96 45.6 79 .94 39.97 
47 87.70 62.59 47.6 83.45 41.73 
48 91.40 65.26 49.6 87.04 43.52 
49 95.30 67.95 51.7 90.70 45.35 
50 99.20 70.77 53.9 94.44 47.22 

51 103.20 73.68 56.1 98.26 49.13 
52 107.30 76.61 58.3 102.15 51.08 
53 111.50 78.84 60.5 106.12 53.06 
54 115.70 82.70 62.8 110.16 55.08 
55 120.00 85.85 65.2 114.28 57.14 

Onder breekproef wordt verstaan de proef, 
waarbij drie opeenvolgende schalmen belast 
worden. zonder dat eene breuk bij de aange
geven belasting mag ontstaan. 

J,. & s. 1932. 

BER {S. 563) 1932 

K ~~ting-
K ettingen met dam . 

-----
JJzer Breek proef R ekproef Gewicht 

diameter ker strek-
in mm. tonnen van tonnen van 

enden m 1000 kg. 1000 kg. 
in kg . 

56 124.4 89.00 67.6 
57 128.9 92.15 70.0 
58 133.5 95.40 72.5 
59 138.1 98.65 75.0 
60 142.9 102.01 77.6 
61 147.7 105.46 80.2 
62 152.5 108.92 82.8 
63 157.5 112.47 85.5 
64 162.0 115.62 88.3 
65 165.7 118.56 91.1 

66 169.4 121.11 93.9 
67 173.2 123.64 96.7 
68 177.0 126.39 99.6 
69 180.8 129.03 102.6 
70 184.6 131.27 105.6 
71 188.3 134.42 108.6 
72 H12.0 137.06 111.7 
73 195.8 139.70 11 4.8 
74 199.5 142.34 118.0 
75 203.1 144.98 121.2 

76 206.8 147.62 124.5 
77 210.4 150.27 127.8 
78 214.0 152.81 131.1 
79 217.4 155.35 134.5 
80 221.0 157.80 137.9 

81 224.5 160.32 141.4 
82 228.0 162.86 144 .9 
83 231.4 165.30 148.4 
84 234.8 167.64 152.0 
85 238. 1 170.08 155.7 

86 1 241.4 172.42 159.4 
87 244.7 174.75 163.1 
88 248.0 177.20 166.9 
89 251.2 179.43 170.6 
90 254.4 181.66 174.5 

91 257.5 183.86 178.4 
92 260.6 186.04 182.3 
93 263.6 188.07 186.2 
94 266.6 190.36 190.2 
95 269.5 192.35 194.2 

96 272.2 194.40 198.2 
97 274.9 196.30 202.3 
98 277.6 198.30 206.5 
99 280.2 200.20 210.7 

100 282.7 202.- 215.0 

Onder rekproef wordt verstaan de proef, 
waarbij elk geheel eind ketting belast wordt 
zonder dat eene breuk of nadeel ige vormver
andering zich bij de aangegeven belasting 
mag voordoen. 

50 
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Bij I age II. 

Constructie van passagiersschepen. 

Toepassing. 
Art. 1. Deze bij lage is van toepass ing op 

chepen, wel ke bestemd zijn voor het vervoer 
van meer dan 12 passagiers, voor wie vaste 
slaapplaatsen aanwezig zijn, en welke noch 
gebezigd worden voor het vervoer van pel
grims, noch voor het vervoer van groote aan
tallen dekpas agiers in de in bijlage IIa aan
gegeven gebieden. 

Omschrijvingen. 
Art. 2. Voor de toepassing van deze bij

lage wordt verstaan onder: 
indeelingslastlijn: de lastlijn, gebruikt bij 

de vaststelling van de waterdichte indeel ing 
van het sch ip; de bovenJJte indeel ingslastlijn is 
die , welke bij den grootst toelaatbaren diep
gang behoort; 

l engte van het schip: de lengte, gemeten 
tusschen de loodlijnen aan de einden van de 
bovenste indeel ingslastl ijn; 
b1·eedte oon het schip: de grootste breedte, ge
meten op den buitenkant der spanten, op of 
beneden de bovenste indeelingslastlijn; 

schottendek: het bovenste dek, tot waar de 
waterdichte dwarsschotten zijn opgetrokken; 

indo1npelingsgrenslijn: eene lijn op het 
scheepsboord, evenwijdig aan en op een af
stand van 76 millimeter onder de aansnijding 
, an de bovenzijde van het schotten dek met 
dit boord; 

diepgang: de verticale afstand van den bo
Yenkant van de kiel tot de indeelingslastlijn, 
gemeten op het midden der lengte; 

pcr1neabiliteit van eene ruimte: het aantal 
pe rcenten van den inhoud van die ruimte, dat 
door water kan worden ingenomen ; 

voortstuwingsgedeelte: het gedeelte van het 
sch ip, dat zich uitstrekt van den bovenkant 
van de kiel tot het vlak van de indompelings
gronslijn en in lengterichting begrensd wordt 
door de ui terste hoofddwarsschotten, welke de 
afdeeli ngen begrenzen, waarin zich de hoofd
en hulpwerktuigen voor de voortstuwing met 
de eventueel aanwezige stoomketels en perma
nente kolen ruimen bevinden; 

passagiersruimten: de ruimten, die zijn in
ger icht voor de huisvesting van en het ge
bru ik door pa sagiers. Hieronder worden ech
ter de ruimten, bestemd voor bagage, levens
middelen e n andere voorraden en de post niet 
gerangschi kt; voor de t.oepassing van de ar
t ike len 6 en 6 worden tevens de ruimten voor 
de hu isvesting en tot gebruik van de beman
ning als passagiersruimten beschouwd. 

Inzenden van de berekening. 
Art. 3. 1. De volledige berekening betref

fende de waterdichte indeeling met bijbehoo
rende plan- en lijnenteekeningen, diagrammen 
en schottenkrommen moet aan het H oofd van 
de Scheepvaartinspectie, in een door hem be
paalden vorm, in tweevoud ter goedkeuri ng 
worden ingezonden. 

2. In a ll e berekeningen worden de inhou
den bepaald tot buitenkant spanten en ver
stijvingen. 

V ui bare lengte. 

Art. 4. 1. De vu lbare lengte zal voor e lk 
punt van de scheepslengte worden bepaald 
door eene wijze van berekening, waarbij de 
vorm, de diepgang en andere bijzondere ken
merken van het schip in aanmerking worden 
genomen. 

De vulbare lengte op zeker punt van de 
scheepslengte is voor een schip met een door
loopend schottendek dat deel der scheepslengte, 
dat als midden het bedoeld punt heeft en 
waarover het schip onder de in artikel 5 aan
genomen en omschreven omstandigheden moet 
volloopen om tot de indompel ingsgrenslijn in 
te zinken. 

2. De bepaling van de vu lbare lengte op 
elk punt van de cheepslengte geschiedt door 
de constructie van eene schottenkromme op 
eene door het Hoofd van de Scheepvaartin
spectie nader vast te steil en wijze. Hierbij 
zal worden gebruik gemaakt van de permeabi 
liteit van de verschillende ruimten, zooals 
deze volgens artikel 5 wordt bepaald. 

3. De vulbare lengten, welke met behulp 
van de schottenkrnmme worden bepaald, moe
ten worden gebruikt voor de vaststelling van 
de waterdichte ind eling van het schip, al 
in de volgende artikelen is aangegeven. 

4. Voor een schip , dat geen doorloopend 
schottendek heeft, moeten de vulbare lengten 
zoodanig worden bepaald, dat voor elk ge
deelte der lengte van het schip en voor de in 
aanmerking komende t.oestanden van inzin
king en van kop- o{ stuurlast na beschadiging 
eene overeenkomstige mate van veiligheid 
blijft bestaan als voor een schip met een door
loopend schottendek. 

Ingeval het schottendek doorloopt, doch bo
vendien een aantal waterdichte schotten tot 
een hooger niveau dan de aansn ijding met dit 
dek zijn opgetrokk n, moet men h iermede re
kening houden. 

Voor een schip, dat geen doorloopend schot.. 
tendek heeft, moet men gebruik maken van 
eene indompelingsgrenslijn, waarvan de lig
g ing zoodanig is vastgesteld, dat ten volle 
met het bovenstaande rekening is gehouden. 
Deze indompelingsgrenslijn geeft dan aan tot 
waar - bij de bepaling van de afmetingen der 
,·erbanddeelen der schotten - gerekend moet 
worden, dat het schot waterdicht doorloopt. 
Voorts moet men ook bij de toepassing van 
de artikelen betreffende wate rdichte deuren , 
patrijspoorten en andere openingen in het 
scheepsboord, enz., met d ze indompelings
grenslij n rekening houden. 

Permeabiliteit. 
Art. 5. 1. De in lid 2 van artikel 4 ge

noemde permeabilite it heeft uitsluitend be
t rekking op onder het vlak van de indompe
lingsgrenslijn gelegen ruimten of gedeelten 
van ruimten. 

Bij de bepaling van de vul bare lengten moet 
men eene gemiddelde permeabi li teit aannemen 
voor de geheele lengte van elk der navolgende 
gedeelte n van het schip onder de indompe
l ingsgrensl ij n: 

a. het voortstuwingsgedeelte; 
b. het gedeelte vóór het voortstuwingsire

deelte; 
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c. het gedeelte achter het voortstuwings
gedeelte. 

2. a. Voor stoomschepen zal de gemiddel
de permeabiliteit voor het geheele voortstu
wingsgedeelte worden bepaald door de for
mule: 

(a - c) 
80 + 12,5 waar in 

V 

a = de inhoud van de passagiersruimten, 
als omschreven in artikel 2, welke binnen de 
begrenzing van het voortstuwingsgedeelte on
der de indompelingsgrensl ijn zijn gelegen; 

c = de inhoud van de tusschendeksruimten, 
welke binnen de begrenzing van het voort
stuwingsgedeelte onder de indompelingsgrens
lijn zijn gelegen en bestemd zijn voor de ber
g ing van lading, steenkolen of voorrnden; 

v = de totale inhoud van het voortstuwings
gedeelte onder de indompelingsgrenslijn. 

b. Voor motorschepen moet het getal, dat 
de gemiddelde permeabiliteit volgens de in a 
genoemde formule aangeeft, met 5 worden 
vermeerderd. 

c. Indien tot genoegen van het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie wordt aangetoond, 
dat de door rechtstreeksche berekening be
paalde, gemiddelde permeabiliteit kleiner is 
dan die, welke door de formule wordt ver
kregen, mag de rechtstreeks berekende waarde 
in plaats van deze laatste worden ingevoerd. 
Bij deze rechtstreeksche berekening moet de 
permeabiliteit van onder de indompelings
grenslijn gelegen passagiersruimten, als om
schreven in artikel 2, op 95, di e van alle ruim
ten bestemd voor lading, kolen en voorraden 
op 60 worden gesteld en die van dubbele bo
dem-, brandstofolie. en andere tanks op zoo
danige waarde, als voor elk geval door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie zal wor
den goedgekeurd. 

3. De gemiddelde permeabiliteit over de ge
heele lengte van het gedeelte vóór, dan wel 
achter het voortstuwingsgedeelte zal worden 
bepaald met behulp van de formule: 

a 
63 + 35-, waarin 

V 

a = de inhoud van de passagiersruimten, 
als omschreven in artikel 2, welke vóór, dan 
wel achter het voortstuwingsgedeelte onder de 
indompelingsgrenslijn zijn gelegen; 

v = de geheele inhoud van het gedeelte van 
het schip, dat onder de indompelingsgrenslijn 
vóór, dan wel achter het voortstuwingsgedeelte 
is gel egen. 

4. Indien eene tusschendeksafdeeling tus
schen twee waterdichte dwa rsschotten eene 
passagiersruimte, als omschreven in artikel 2, 
bevat, moet deze geheel e tusschendeksafdeeling 
met uitzondering van elk deel, dat volkomen 
door vaste stalen schotten is ingesloten en voor 
andere doele inden is bestemd, als passagiers
ruimte worden beschouwd. Indien echter de 
bedoelde passagiersruimte vol komen binnen 
vaste, stalen schotten is ingesloten, moet slechts 
de a ldus ingesloten ruimte als passagiers
ruimte worden beschouwd. 

Toelaatbare lengte van af
deelingcn. 

Art. 6. 1. lndeelingsfactor. D e toelaatbare 
lengte van eene afdeeling, welke haar midden 
in eenig punt van de lengte van het schip 
heeft, moet uit de vulbare lengte worden ver
kregen door deze te vermenigvuldigen met een 
bepaalden factor, welke de indeel inrrs factor 
wordt genoemd. Deze factor is afhankelijk van 
de lengte van het schip en wel zoodanig, dat 
hij bij toenemende lengte geleidelijk kleiner 
wordt. Tevens verandert de factor op regel
matige wijze met den aard van den dienst, 
waarvoor het schip bestemd is. De grenzen, 
waartusschen de indeelingsfactor voor een 
schip Yan gegeven lengte ligt, worden ge
vormd door een factor A , welke van toepas
sing is op schepen, die slech ts weinig passa
giers en hoofdzakelijk vracht vervoeren, en 
een factor B , welke van toepassing is op 
schepen, die hoofdzakelijk passagiers vervoeren. 

D e grootte van de factoren A en B wordt 
uitgedru kt door de volgende formules 1 en 2, 
waarin L de lengte van het schip in meters 
voorstelt, a ls aangegeven in artikel 2. 

1 
58,2 

A = --- + 0,18. (L = 131 m en grooter) 
L - 60 

30,3 
B = -- + 0,18. (L 

L - 42 

2 

79 m en grooter) 

2. CriteriU?n van dienst . Nadat voor een 
schip van gegeven lengte de factoren A en B 
zijn vastgesteld, ,rnrdt de juiste waarde van 
den indeelingsfactor bepaald met behulp van 
een geta l, dat het c1·iteriU1n van dienst aan
geeft. Dit getal is het criterium,getal, dat be
paald wordt, indien P1 grooter is dan P , door 
de formul e: 

Cs = 72 

en in andere gevallen door de formule: 

M + 2P 
72 

V 
waarin: 

C het criteriumgetal ; 

3 

4 

M = de inhoud van het voor tstuwingsge
deelte, als omschreven in artikel 2, vermeer
derd met den inhoud van alle vaste brand
stofoliernimen , welke zich boven den dubbelen 
bodem en vóór of achter het voortstuwings
gedeelte mochten bevinden ; 

P = de gezamenl ijke inhoud van de passa
giersruimten onder de indompelingsgrenslijn; 

V = de geheele inhoud van het schip onder 
de indompelingsgrenslijn; 

P1 = K.N, dan wel de som van P en den 
geheelen inhoud van de werkelij ke passagiers
ruimten boven de indompelingsgrenslijn, in
dien deze waarde lager is, waa,·in: 

N = het maximum aantal passagiers, 
voor wie r vervoer het schip bestemd is en 
IC = 0,056 L. (L lengte van het schip in 
m eters; inhouden in kubieke meters). 
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Echter mag de gebruikte waarde P1 niet zachting kan t.oestaan al gerechtvaardigd 
kleiner zijn dan 2/3 K.N. blijkt. 

Voor schepen, welke geen doorloopend schot- 1 d. De bepalingen onder c vermeld zijn ook 
tendek hebben, moeten, voor de bepaling van I van t.oepassing op schepen van onverschillig 
de vulbare lengten, de inhouden tot de werke- welke lengte, die een aantal passagiers mogen 
lijke indompelingsgrenslijn in rekening worden vervoeren , dat grooter is dan 12, doch niet 
gebracht. L2 

3. B epalingen bet1·effende de waterdichte grooter dan de waarde van -- (L in me-
ind.eeling . 650 

a. De waterdichte indeeling achter de voor
piek van schepe1~ 1net eene l engte van 181 
m eter of grooter, welke een criteriumgetal = 
23 of kleiner hebben, zal door middel van den 
factor A volgens formule 1 worden geregeld, 
die van schepen, welke een criteriwngetal = 
123 of grooter hebben, zal met behulp van den 
factor B volgens formule 2 worden geregeld 
en die van schepen met een criteriumgetal 
tu chen 23 en 123 door een factor F, welke 
door lineaire interpol atie tusschen de factoren 
A en B wordt verkregen volgens de formule: 

(A - B) (Cs - 23) 
F = A - - ------- 5 

100 

Indien de factor F kleiner is dan 0,40 en 
tot genoegen van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie wordt aangetoond, dat het ten 
aanzien van een voortstuwingsgedeel te prac
tisch onuitvoerbaar is den factor F toe te 
passen, mag de schottenindeeling van zulk een 
gedeelte door een grooteren factor worden ge
r€geld, mits deze niet grooter dan 0,40 wordt 
genomen. 

b. De waterd ichte indeeling achter de voor
piek van schepen met eene lengte kleiner dan 
131 meter, doch niet kleiner dan 79 1neter, 
waarvan het criteriumgetal eene groott.e heeft, 
gelijk aan S, waarbij 

3574 - 25 L 
s = - ----- (L in meters), 

13 
zi,1 geregeld worden door middel van den 
factor één. 

Indien het crit.eriumgetal voor schepen van 
die lengte = 123 of grooter is, wordt de wa
terdichte indeeling door den factor B volgens 
formule 2 geregeld. 

Indien het criteriumgetal voor schepen van 
die lengte eene grootte heeft, tusschen S en 
123, wordt de waterdichte indeeling geregeld 
door den factor F, welke door lineaire inter
polatie tusschen de eenheid en den factor B 
wordt bepaald door middel van de formule: 

(1 - B) (('s - S) 
F = 1 - --- ----- 6 

123 - S 
c. De waterdichte indeeling achter de voor. 

piek van schepen met eene lengte kleiner dan 
181 meter, doch niet kleiner dan 79 meter en 
met een criteriumgetal, dat kleiner is dan S 
en voorts van alle .~chepen, 1caarva,n de lengte 
kleiner is d:an "19 nieter, zal geregeld worden 
door middel van den factor één, tenzij tot ge
noegen van het Hoofd van de Scheepvaa1·t
inspectie wordt aangetoond, dat dit voor het 
geheele schip of voor één of meer gedeelten 
daarvan practisch onuitvoerbaar is, in welk 
geval genoemd Hoofd, nadat met a lle omstan
digheden rekening is gehouden, zoodanige ver. 

ters), waarbij het geta l 50 niet mag worden 
overschreden. 

Bijzonder bepalingen nopens 
de waterdichte indeeling. 
Art. 7. 1. Eene afdeeling mag langer zijn 

dan de toelaatbare lengte, zooals deze volgens 
de bepalingen van artikel 6 is berekend, mi ts 
de gezamenlijke lengte van elk paar aangren
zende afdeelingen, waarvan de bedoelde afdee
ling deel uitmaakt, noch grooter is dan de 
vulbare lengte, noch grooter dan het tweevoud 
van de toelaatbare lengte. Hierbij moet voor 
zoover noodig met het volgende rekening wor
den gehouden: 

a. indien ééne van de twee aangrenzende 
afdeelingen binnen het voortstuwingsgedeelte 
is gelegen en de gemiddelde permeabiliteit van 
het gedeelte van het schip, waarin de andere 
afdeeling is gelegen, niet gelijk is aan die 
van het voortstuwingsgedeelte, mag de ge
zamenl ijke lengte van de beide afdeelingen ten 
hoogste gelijk zijn aan de lengte, bepaald met 
toepassing van de middel-evenredige der ge
middelde permeabiliteiten van elk van de 
beide gedeelten van het schip, waarin de af
deelingen zijn gelegen; 

b. indien de beide aangrenzende afdeelin
gen verschillende indeelingsfactoren hebben, 
moet de gezamenlijke lengte naar evenredig
heid worden bepaald . 

2. In schepen met eene lengte van 131 
meter of grooter moet een van de hoofddwars
schotten achter de voorpiek worden aange
bracht op een afstand van de vóór-loodlijn, 
welke niet grooter is dan de toelaatbare lengte. 

3. In een hoofddwarsschot mag eene nis 
voorkomen, mits alle deelen van de nis bin
nenwaarts zijn gelegen van verti kale vlakken 
aan beide zijden van het schip, welke op een 
afstand van de huidbeplating liggen gelijk 
aan één vijfde van de scheepsbreedte, als in 
artikel 2 is omschreven, waarbij die afstand 
loodrecht op het vlak van kiel en stevens ter 
hoogte van de bovenste indeelingslastlijn wordt 
gemeten. 

Elk deel van eene nis, dat bu iten deze be
grenzing ligt, moet worden behandeld a ls een 
deel van een schot, hetwelk trapsgewijze ver
springt, zoodat het volgende I id daarop van 
toepassing is. 

4. Een hoofddwarsschot mag trapsgewijze 
verspringen, mits: 

a. de gezamenlijke lengte van de beide af
deelingen, welke door het verspringende schot 
worden gescheiden, 90 percent van de vulbare 
lengte niet overschrijdt, of wel 

b. eene aanvulling in de waterdichte in
deeling ter verkrijging van dezelfde mate van 
veiligheid, als bij eon vlak schot, aanwezig is. 

5. Indien een hoofddwarsschot van eene nis 
is voorzien, dan wel trapsgewijze verspringt, 
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moet men het, ter bepaling va n de water
dichte indeeling, door een denkbeeldig gelijk
waardig vlak schot vervangen. 

6. Indien de afstand tusschen twee opvol
gende hoofddwarsschotten of tusschen de daar
mede gelijkwa ardige vlakke schotten, als be
doel d in I id 5, da n wel de afstand tusschen de 
dwarsvlakken, gaande door de dichtst bij el
kaar ge legen gedeelten van de schotten, min
der is dan 3,05 meter, vermeerderd met 2 per
cent van de lengte van het schip, mag slechts 
één dezer schotten volgens de bepalingen van 
artikel 6 beschouwd worden deel uit te maken 
van de waterdichte indeeling van het schip. 

7. Indien eene dwarsscheepsche waterdichte 
hoofdafdeeling pl aatselijk ondei·verdeeld is en 
tot genoegen van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie kan worden aangetoond, dat bij 
beschadiging in de zijde, welke zich uitstrekt 
over eene lengte van 3,05 meter, vermeerderd 
met 2 percent van de lengte van het schip, de 
geheele hoofdafdeeling niet volloopt, zal naar 
verhouding eene vergrooting van de a nders 
voorgeschreven toe laatbare lengte worden toe
gekend . 

In een dergelijk geval mag het drijfvermo
gen, dat verondersteld wordt aan de onbescha
digde zijde aanwez ig te zijn, niet grooter zijn 
dan dat aan de beschadigde zijde. 

8. Indien men waterdichte dekken, eene 
dubbele huid of a l dan niet waterdichte langs
schotten wenscht aan te brengen, moet tot 
genoegen van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie worden aangetoond , dat de veiligheid 
van het schip daardoor in geen enkel opzicht 
zal worden verminderd. Daarbij moet in het 
bij zonder acht worden geslagen op de moge
lijkheirl van het ontstaan van slagzijde ten 
gevolge van het volloopen van gedee lten van 
het schip ter plaatse van dergelijke construc
t iedeelen. 
Piekschottcn, schotten. welke 

het voortstuwingsgedeelte 
begrenzen, astunnels, enz. 
Art. 8. 1. Elk schip moet een voorpiek- of 

aanvaringschot hebben, dat tot het schotten
dek waterdicht opgetrokken is. Dit schot moet 
op een afstand niet kleiner dan 5 percent van 
de lengte van het schip en niet groote r dan 
3,05 meter , vermeerderd met 5 percent van de 
lengte van het schip, van de vóórloodl ijn zijn 
aangebracht. 

Indien het schip een langen bovenbouw op 
het voorschip heeft, moet het voorpiekschot 
doorloopen tot het dek boven het schottendek 
en aldaar dicht zijn tegen weer en wind. Deze 
voortzetting van het schot behoeft niet onmid
dellijk boven het er onder geplaatste schot te 
worden aangebracht, mits zij ten minste 5 
percent van de lengte van het schip van de 
vóórloodlijn is verwijderd en het gedeelte van 
het dek, dat de trapsgewijze verspringing 
vormt, deugdelijk dicht is tegen weer en 
wind. 

2. Tevens moeten een achterpiekschot en 
schotten, welke het voortstuwingsgedeelte, a ls 
aangegeven in artikel 2, van de vrncht. en 
passagiersruimten vóór en achter afscheiden, 
zijn aangebracht en tot het schottendek water
dicht zijn. H et achterpiekschot mag echter be
neden het schottendek eindigen, mits daardoor 

de mate van veiligheid van het schip, wat de 
waterdichte indeel ing betreft, niet wordt ver
minderd. 

3. De schroefaskokers moeten steeds water
dicht zijn ingesloten. De pakkingbus moet ge
plaatst zijn binnen eene waterdichte astunnel 
of andere ruimte van zoodanigen inhoud, dat, 
wanneer deze ·door lekkage van de pakking
bus zou volloopen, de indompelingsgrenslijn 
niet onder water komt. 

Vaststellen, merken en aan-
teekenen van indeelingslast
lijnen . 
Art. 9. 1. Eene lastlijn, overeenkomende 

met den diepgang, welke is goedgekeurd a ls 
behoorende bij de vere ischte waterdichte in
deeling, zal worden vastgesteld en de merken 
daarvoor moeten op de zijden van het schip 
worden geplaatst. I ndien een schip ruimten 
heeft, welke in het bijzonder zijn ingericht om 
nu eens voor de huisvesting van passagie rs 
dan weder voor het bergen van lading te wor 
den gebruikt, is het, indi en de e igenaar zulks 
wenscht, geoorloofd één of meer extra last
lijnen vast te stell en en merken daarvoor te 
plaatsen, welke lastlijnen moeten over een
komen met de diepgangen, die, als behoorend 
bij de waterdichte indeel ing, door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie voor de verschi l
lende gebruikstoestanden zu llen zijn goedge
keurd . 

2. H et vrijboord, behoorend bij de versch il 
lende indeelingslastl ij nen , welke volgens de 
in het vorige lid gegeven bepalingen zijn vast
gesteld, moet duidelij k op het ve iligheidscerti
ficaat worden aangegeven en moet worden on
derscheiden door de aanwijzing C1 voor den 
toestand, waarbij de grootste ruimte voor pas
sagiers wordt bestemd en C2, Ca, enz. voor die 
toestanden, waarbij telkens mee r van deze 
ruimte voor la ding wordt bestemd. 

3. H et vrijboord, dat met elk van deze last. 
lijnen overeenkomt en in het veil igheidscertifi 
caat is ingeschreven, moet op deze! fde pi aats 
en van dezelfde deklijn worden gemeten als 
het vrijboord, dat volgens Bijlage III wordt 
bepaald. 

4. In geen geval zal het vrijboord, dat in 
verband met de schottenindeeling wordt vast
gesteld, kleiner mogen zijn dan dat, vastge
steld volgens de bepalingen van Bijlage III. 

Const ructie en eerste beproe-
ving van waterdichte schot• 
ten, enz. 
A rt. 10. 1. Zoowel de langsscheepsche, a ls 

·de dwarsscheepsche wate rdichte indeel ings
schotten moeten zóó sterk zijn, dat zij met eene 
vo ldoende m ate van zeket·he id een waterdruk 
tot de hoogte van de indompelingsgrenslijn 
ter plaatse van e lk schot kunnen w eerstaan. 
De constructie van deze schotten moet door het 
Hoofd van de Scheepvaart inspectie zijn goed
gekeurd. 

2. De sprongen en nis en in schotten moe
ten waterdicht en zoo sterk zijn a ls het schot 
ter pl aatse van de sprong of nis ten minste 
moet zijn. 

Indien spanten of balken door een water
dicht dek of schot zijn gevoerd, moet de door
voering zonder toepassing van hout of cement 
waterdicht zijn uitgevoet·d. 
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3. De waterdichte schotten moeten zorgvul
dig worden nagezien en de waterdichtheid 
moet door bespuiten worden aangetoond. 

4. De voorpiek moet worden beproefd met 
een waterdruk tot de hoogte van de bovenste 
indeel ingslastlijn. 

5. De dubbele bodem, met inbegrip van ko
kervormige kielconstructies (kokerkiel) en eene 
dubbele huid, moet met een waterdruk tot de 
hoogte van de indompelingsgrenslijn worden 
beproefd. 

6. De tanks, welke bestemd zijn om vloei
stoffen te bevatten, en alle overige tanks, 
welke deel uitmaken van de scheepsconstructie, 
moeten worden beproefd met een waterdruk, 
hetzij tot de hoogte van de bovenste indee-
1 i ngsl astl ijn , hetzij tot eene hoogte boven het 
hoogste punt van den tank, gelijk aan twee 
derden van den vertikalen afstand van boven
kant kiel tot de indompelingsgrenslijn, geme
ten ter plaatse van deze tanks, hetzij tot eene 
hoogte van 0,92 meter boven het hoogste punt 
van den tank, waarbij de grootste van deze 
drukken moet worden toegepast. 

Openingen in waterdichte schotten. 

Art. ll. 1. Het land openingen in water
dichte schotten moet beperkt worden tot het 
minimum, dat vereenigbaar is met de alge
meene inrichting en de goede uitoefening van 
den dienst aan boord; deze openingen moeten 
rnn deugdelijke middelen tot afsluiting zijn 
voorzien. 

2. Indien pijpen. spuipijpen. kabels voor 
electrisch licht, enz. door de waterdichte schot
ten worden gevoerd . moeten de doorvoeringen 
waterdicht zijn. 

3. luisopeningen mogen in waterdichte 
schotten niet voorkomen. 

4. Behalve in voortstuwingsruimten mogen 
wegneembare platen in waterdichte schotten 
niet zijn toegepast. 

5. Indien verkeersgangen of tunnels voor de 
Yerbinding tusschen de verblijven van de be
manning en de stookplaats, voor pijpleidingen 
of voo1· eenig ander doel door waterdichte 
hoofddwarsschotten leiden, moeten zij water
dicht zijn en voldoen aan de eischen gesteld 
in artikel 14. 

Indien dergelijke tunnel s of verkeersgangen 
gedurende de reis als doorgang worden benut, 
moet ten minste één uiteinde waterdicht aan
slui ten aan eene schacht, welke tot boven de 
indompel ingsgrenslijn waterdicht is opgetrok
ken e n waarvan de ingang boven deze grens-
1 ijn is gelegen. De opening aan het andere' 
einde van deze verkeersgangen of tunnels mag 
gesloten worden door middel van eene water
dichte deur van het soort, als op grond van 
de plaats in het schip volgens artikel 12 wordt 
vereischt. Dergelijke verkeersgangen of tun
nels mogen niet door het eerste achter het 
aanvaringschot gelegen dwarsschot, dat deel 
uitmaakt van de waterdichte indeeling, wor
den gevoerd. 

Tunnels of gangen ten behoeve van gefor
ceerden trek, welke door waterdichte hoofd
dwars chatten leiden, mogen worden toege
past, mits ten genoegen van het hoofd van de 
Scheepvaartinspectie wordt aangetoond, dat 
afdoende maatregelen zijn genomen om de , 

waterdichtheid van de betreffende schotten te 
verzekeren. 

6. a. Deuren, mangaten of toegangsopenin
gen mogen niet voorkomen in: 

1. het aanvaringschot onder de indompe
l ingsgrenslijn; 

2. waterdichte dwarsschotten, welke een 
laadruim afscheiden van een belendend laad
ruim of van een permanent of reserve-kolen
ruim, behalve in het geval, aangegeven in lid 
2 van artikel 13. 

b. Het aanvaringschot mag onder de in
dompelingsgrenslijn niet door eene pijpopening 
doorboord zijn, behoudens wanneer de voor
piektank tot het bergen van vloeistoffen wordt 
gebruikt. In dat geval moet de pijp zijn voor
zien van een afsluiter met neerschroefbare 
klep, welke boven het schottendek kan worden 
bewogen en in de voorpiek tegen het aan
varingschot moet zijn bevestigd. 

7. Waterdichte deuren , welke in schotten 
tusschen permanente en reserve-kolenruimen 
zijn aangebracht, moeten steeds toegankelijk 
zijn, behalve in het geval , vermeld in lid 2 
van art ikel 14, voor zoover kolenschuiven in 
het tusschendek betreft. 

Afdoende voorzieningen door middel van 
schermen als anderszins moeten worden ge
troffen, ten einde te verhinderen, dat de kolen 
het sluiten van waterdichte kolenschuiven be
letten. 

8. In het voortstuwingsgedeel te mag niet 
meer dan één deur in elk hoofddwarsschot 
voorkomen. Kolenschuiven en astunneldeuren 
worden hierbij niet medegerekend. De drem
pels dezer deuren moeten zoo hoog zijn gele
gen, als practisch mogelijk is. 

Soorten van waterdichte deuren. 

Art. 12. 1. In waterdichte schotten mogen 
slechts draaideuren, schuifdeuren of deuren 
va n een ten minste daarmede gelijkwaardig 
type, doch in geen geval deuren, welke slechts 
door middel van bouten worden bevestigd, 
zijn aangebracht. 

2. Eene draa ideur moet zijn voorzien van 
knevels, welke aan beide zijden van het schot 
kunnen worden bewogen. 

3. E ene schuifdeur mag voor horizontale of 
vertical e beweging zijn ingericht. Indien zulk 
eene deur slechts uit de hand beweegbaar is 
(artikel 14, 1 II a), moet de bewegingsinrich
ting zoodanig zijn, dat de deur zoowel ter 
plaatse als op eene toegankelijke plaats boven 
het schottendek kan worden behandeld. 

4. Eene deur, welke door haar eigen ge
wicht of door middel van een valgewicht sluit 
(artikel 14, 1 II b), moet voorz ien zijn van 
eene geschikte inrichting om het sluiten te re
gelen, en de bewegingsinr ichting moet zoo
danig zijn, dat de deur zoowel ter plaatse als 
op eene toegankelijke plaat.a boven het schot
tendek kan worden ontkoppeld. Eene bewe
ging door handkracht moet eveneens zijn aan
gebracht en wel zoodanig, dat zij zoowel ter 
plaatse als boven het schottendek bediend kan 
worden en, na te zijn ontkoppeld, zoowel in 
den bovenstand als in den benedenstand spoe
dig weder kau worden ingeschakeld. 

5. Eene deur, welke van een centraal punt 
uit werktu'iglijk gesloten moet kunnen worden 
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(artikel 14, 1 I of II c), moet van eene zoo
danige bewegingsinrichting voorzien zijn, dat 
de deur ook ter plaatse we1·ktuiglijk bewogen 
kan worden. De inr ichting moet zoo zijn, dat 
de deur automatisch weder wordt gesloten, in
dien zij , nadat zij van het centrale punt uit 
is gesloten, ter plaatse wordt geopend en 
voorts zoodanig dat ter plaatse de mogelijk
heid bestaat haar gesloten te houden, zonder 
dat zij van het centrale punt uit geopend kan 
worden. Zulke werktuigl ijk bewogen deuren 
moeten zoowel bij de deur, als op eene toe
g-ankelij ke plaats boven het schottendek, ook 
door handkracht bewogen kunnen worden. 

6. Schuifdeuren van elke soort moeten voor
zien zijn van standaanwijzers, welke op alle 
plaatsen, waar de deur kan worden bewogen, 
behalve bij de deur zelve, aangeven of de deur 
geopend dan wel gesloten is. 

Plantsen, waar het gebruik 
van w1tterdichte drunir!en
ren is geoorloofd. 
Art. 13. 1. Waterdichte draaideuren kunnen 

wor den toegelaten in gedeelten van het schip, 
welke bestemd zijn voor de passagiers en de 
bemanning. en in dienstruimten, onder voor
waarde, dat zij zijn aangebracht boven een 
dek. waarvan de onderzijde op het l aagste 
punt in de zijde ten minste 2,1 3 meter boven 
rle bovenste indeelingsl astlijn ligt. 

2. Waterdichte draaideu ren mogen, mits 
onde1· door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie te stell en voorwaarden, in schotten , 
welke tusschendeks laadruimten van elkaar 
scheiden. op zoodanige hoogte worden aange
bracht. als waarop laadpoorten in het scheeps
boord volgens de bepalingen van artikel 18 
ziju toegestaan . Indien de reeder dergelijke 
deuren wenscht aan te brengen, moet hij eene 
schriftelij ke verklaring, welke de absolute 
noodzakelij kheid van deze deuren aantoont, 
aan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
OYerl eggen. 

3. Op andere plaatsen mogen in waterdichte 
schotten geen draaideuren worden aange
bracht. 

lnrichtingen tot bewegen van 
waterdichte schuifdeuren. 
Art. 14. 1. Indien waterdichte schuifdeuren, 

welke somtijds op zee geopend moeten zij n, 
met uitzondering van die aan de ingangen 
van tunnels, in de hoofddwarsschotten op zoo
danige hoogte zijn aangebracht, dat hunne 
drempels onder de bovenste indeelingslastlij n 
zijn gelegen, gelden de volgende bepalingen : 

I . I ndien het aantal van zulke deuren groo
ter is dan 5, moeten alle waterdichte schuif
deuren werktuiglijk beweegbaar zijn en moe
ten zij gelijktijdi g van de brug uit gesloten 
kunnen worden, welk gelijkt ijdig slui ten door 
een waarschuwend geluidsein moet worden 
voorafgegaan. 

II. Indien het aantal van zulke deuren niet 
grooter is dan 5 en het criterium getal, be
doeld in artikel 6, 2, 

a. niet grooter is dan 30, mogen alle wa
terd ichte schuifdeuren uitsluitend uit de hand 
beweegbaar zijn ; 

b . grooter is dan 30, doch niet grooter is 
dan 60, mogen alle waterdichte schuifdeuren, 

hetzij als valdeuren met eene ontkoppel-in
richting en eene inrichting voor handbewe
ging, welke beide ter plaatse, alsmede boven 
het schottendek kunnen worden bewogen, hetzij 
als werktuiglijk bewogen deuren zijn uitge
voerd· 

c. grooter is dan 60, moeten alle waterdich
te schuifdeuren werktui glijk beweegbaar zijn. 

2. Indien waterdichte deuren, welke som
tijds op zee met het oog op het verwerken van 
steenkolen moeten worden geopend, tusschen 
tusschendekskolenruimten onder het schotten
dek zijn aangebracht, moeten deze werktui g
lijk beweegbaar zijn. 

3. Indien verkeersgangen in verband met 
in koelruimen geborgen lading door meer dan 
één waterdicht hoofddwarsschot leiden en de 
drempels van de openingen minder dan 2,13 
meter boven de bovenste indeelingslastl ijn zijn 
gelegen, moeten de waterdichte deuren, welke 
zoodan ige openingen afsluiten, werktuiglijk 
kunnen worden bewogen. 

Openingen In het scheeps-
boord _onder de indompelings
grenslun. 
Art. 15 . De middelen tot sluiting van all e 

openingen in het scheepsboord onder de in
dompel ingsgrenslijn moeten in het algemeen 
voldoen aan de door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie gestelde eischen. 

Patrij spoorten en vaste lioht-
randen. 
Art. 16. 1. a. Indien in een tusschendek 

het laagste punt van de opening van eene pa
trijspoort l ager zou zijn gelegen dan eene lijn, 
welke evenwijdig aan het schottendek op het 
scheepsboord is getrokken en welke haar laag
ste punt heeft op eene hoogte boven de boven
ste indeelingslastlijn, overeenkomend met 2½ 
percent van de breedte van het schip, mogen 
in dit tusschendek geen patrijspoorten, doch 
slechts vaste 1 ichtranden worden aangebracht . 1 

b. Indien in een tusschendek het laagste 
punt van de opening van eene patrijspoort 
hooger is gelegen dan de onder a genoemde 
lijn , doch l ager dan eene lijn , welke eveneens 
evenwijdig aan het schottendek op het scheeps
boord is getrokken en welke haar laagste punt 
heeft op eene hoogte gelijk aan 3,66 meter 
vermeerderd met 2½ percent van de breedte 
van het schip boven de bovenste indeelings
lastlijn, moeten alle patrijspoorten in dat tus
schendek zoodanig zijn gemaakt, dat zij niet 
door onbevoegden geopend kunnen worden. 1 

2. Deugdelijke, scharnierende, binnen boord 
aangebrnchte blinden, welke zoodanig zijn in
gericht, dat zij gemakkelijk en afdoend ge
sloten en waterdicht aangedrukt kunnen wor
den, moeten zijn aangebracht op alle onder de 
indompelingsgrenslijn gelegen patrijspoorten, 
voorzoover zij : 

a. vaste lichtranden moeten zijn ; 
b . binnen een achtste van de lengte van 

het schip van de voorloodlijn zijn gelegen; 
c. op de plaats. aangeduid in lid 1 onder b 

zijn gelegen; 
d . gedurende de vaart niet bereikbaar zijn; 

1 Zie de a fbeelding aan het slot van deze 
bijlage. 
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e. in ruimten, welke bestemd zijn voor de 
huisvesting van de scheepsgezellen of van tus
schendekspassagiers, zijn gelegen. 

3. Patrijspoorten, welke onder het schotten
dek zijn aangebracht, met uitzondering van 
die, welke in het vorige lid zijn vermeld, 
moeten aan de binnenzijde voorzien zijn van 
deugdelijke blinden, welke wegneembaar mo
gen zijn en in de onmiddellijke nabijheid van 
de patrijspoorten geborgen moeten worden. 
Deze bi inden moeten van vloeiijzer, gegoten 
staal of gelijkwaardig materiaal zijn vervaar
digd. Wanneer zij niet naast of onder de 
poort zijn opgehangen, moeten de plaatsen, 
waar zij zijn geborgen, duidelijk zijn aange
geven. 

4. In ruimten, welke uitslu itend · voor het 
vervoer van lading of het bergen van kolen 
zijn bestemd, mogen geen patrijspoorten zijn 
aangebracht. 

5. Patrijspoorten met automatische ventila
tie mogen zonder machtiging van het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie niet onder de in
dompelingsgrenslijn in het scheepsboord wor
den aangebracht. 

Buitenboordsopeningen. 
Art. 17. 1. All e buitenboordsopeningen moe

ten zoodanig zijn ingericht, dat elk onge
wenscht binnendringen van water wordt voor
komen. 

2. Het aantal spuigaten, afvoerpijpen en 
andere soortgelijke openingen in het scheeps
boord moet tot een minimum beperkt worden, 
hetzij door elke uitl aatopening voor het grootst 
mogel ijk aantal sanita ire en andere le idingen 
te doen dienen, hetzij op eene andere afdoende 
wijze. 

3. De door het scheepsboord gaande af
voerpijpen, waarvan de binnenboordsopening 
lager dan de indompelingsgrenslijn is gelegen, 
moeten van doelmatige en bereikbare afslui 
t ingsmiddelen zijn voorzien aan het scheeps
boord. Men mag voor elke afzonderlij ke uit
laatopening, hetzij eene terugslagklep gebrui
ken, welke voorzien is van eene inrichting, 
waardoor de klep rechtstreeks van boven het 
schottendek af dichtgezet kan worden, hetzij 
twee zelfsluitende terugslagkleppen zonder 
zulk eene sluitingsinrichting, waarbij één klep 
hooger dan de bovenste indeel ingsl astlijn zoo
danig is gelegen, dat zij steeds bereikbaar is 
om gedurende den normalen dienst te worden 
nagezien. 

Indien eene rechtstreeks bewogen klep wordt 
aangebracht, moet de plaats. waar deze boven 
het schottendek wordt bediend, steeds gemak
kelijk toegankelijk zijn en moet eene inrich
ting, welke aanwijst of de klep open, dan 
wel gesloten is, aldaar zijn aangebracht. 

'l'oegangs-. laad- en kolen-
poorten, alsmede openingen 
van stortkokerb" 
Art. 18. 1. Toegangs- , laad- en kol enpoor

ten in het scheepsboord, welke onder de in
dompel ingsgrenslijn zijn aangebracht, moeten 
,·an voldoende sterkte zijn. 

Laad- en kolenpoorten, welke geheel of ge
deeltelijk onder de bovenste indeelingsl astl ijn 
zijn gelegen, mogen slechts met bijzondere 
machtiging van het Hoofd van de Scheep-

vaartinspectie worden aangebracht. 
2. De binnenboordsopening van eiken stort

koker voor asch, vuil, enz. moet van een deug
delijk deksel zijn voorzien. 

Indien de binnenboordsopening onder de in 
dompelingsgrenslijn is gelegen, moet het dek
sel waterdicht afsluiten en moet bovendien 
eene terugslagklep in den koker op eene ge
ma kkelijk toegankelijke plaats boven de boven. 
ste indeelingsl astlijn zijn aangebracht. W an
neer de koker niet in gebrui k is, moeten zoo
wel het deksel als de klep gesloten en de laat
ste geborgd zijn. 

Constructie en cerst,e beproe-
ving van wa.t.. rdichtP. deu
ren, patrijspoorten , enz. 
Art. 19. 1. De constructie en de afwerking 

van alle waterd ichte deuren, patrijspoorten, 
toegangs-, laad- en kolenpoorten, kleppen, pij
pen, asch- en vuilnisstortkokers, welke in de 
voorafgaande artikelen zijn vermeld, a lsmede 
de materialen, waarvan deze zijn vervaardigd , 
moeten voldoen aan de door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie gestelde eischen. 

2. Elke waterdichte deur moet met een 
waterdruk tot de hoogte van de indompel ings
grenslijn worden beproefd. De proef moet wor. 
den genomen hetzij vóór, hetzij na het aan
brengen van de deur. 

Constructie en eerste beproe-
ving van waterd ichte dek
ken , kokers, enz. 
Art. 20. 1. Waterdichte dekken, kokers, 

tunnels, kokerkie len en luchtschachten moeten 
even sterk zijn a ls de waterdichte schotten op 
overeenkomsti ge hoogte. Waterdichte lucht
schachten en kokers moeten ten minste tot de 
indompelingsgrenslijn zijn opgetrokken. 

2. a gereedheid moeten de waterdichte 
dekken door bespuiten of onder water zetten 
op waterdichtheid beproefd worden, terwijl de 
waterdichte kokers, tunnels en luchtschachten 
door bespuiten moeten worden beproefd. 

Dubbele bodems. 
Art. 21 . 1. In schepen, welker lengte 61 

meter of meer, doch minder dan 76 meter be
draagt, moet de dubbele bodem in ieder geval 
onafgebroken doorloopen van het voortstu
wingsgedeelte tot het voorpiekschot of althans 
tot een zoo dich t mogelijk daarbij gelegen 
punt. 

2. In schepen, welker lengte 76 mete r of 
meer, doch minder dan 100 meter bedraagt, 
moet de dubbele bodem in elk geval buiten 
het voortstuwingsgedeelte onafgebroken door
loopen tot het vóór- en het achterpiekschot of 
a lthans tot zoo dicht mogelijk daarbij gelegen 
punten. 

3. In schepen, welker lengte 100 meter of 
meer bedraagt, moet de dubbele bodem over 
de geh.eele lengte van het vóór tot het achter
piekschot of althans tot zoo dicht mogelijk 
daarbij gelegen punten onafgebroken door
Ioopen. 

4. De in de vorige leden bedoelde dubbele 
bodems moeten in de zijden op zoodanige 
hoogte op de huid aansluiten, dat het vlak 
van het schip tot de ronding van de kimmen 
beschermd is. 
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Deze bescherming wordt geacht aanwezig t,e 
zijn, indien de lijn van aansnijding van de 
kantplaat met de huid in eenig deel niet lager 
ligt dan een horizontaal vlak, dat gaat door 
het punt van aansnijding tusschen de spant
lijn op het grootspant en eene dwarsscheepsche 
di agonaal , welke onder een hoek va n 25 gra
den met de basislijn getrokken is uit het snij
punt van deze basislijn met de verticale raak
lijn aan genoemde spantlijn. 

5. In den dubbelen bodem aangebrachte 
lensputten mogen niet dieper zijn dan noodig 
is. De a fstand van hun bodem tot het scheeps
vl ak of tot de bi nnenst.e aansnijding van de 
kantplaat, mag niet kleiner zijn dan 46 centi
meter. In het achtergedeelte van eene astunnel 
mag een lensput tot de huid doorl oopen. 

Brandwerende schotten. 
Art. 22. De schepen moeten boven het schot

tendek voorzien zijn van brandwerende schot
ten, welke zonder onderbreking van boord tot 
boord, op door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie goedgekeurde plaatsen, doorloopen. 

De gemiddelde a fstand tusschen twee opvol
gende brandwe rende schotten mag in het a l
gemeen niet g ,·ooter zijn dan 40 meter. 

Zij moeten van metaal of ander brandwerend 
materiaal gemaakt zijn en in staat zijn ge
durende één uur het verspreiden van brand 
aan boord, waarbij een temperatuur van 815° 
C. aan eene zijde va n het schot ontstaat, tegen 
te houden. 

Sprongen en nissen in deze schotten en de 
middelen om de openingen in de schotten af 
te sluiten moeten brandwerend en vlamd icht 
zijn. 

Openingen, enz. in het scheeps 
boord en elders. boven de 
indompclingsgrens lij n. 
Art. 23. 1. P atrijspoorten , toegangs-, laad

en kolenpoorten en andere middel en om ope
ningen in het scheepsboord boven de indom
pelingsgrenslijn te sluiten, moeten deugdelijk 
ontworpen en uitgevoerd en, rekening houdend 
met de ruimten, waarin zij zijn aangebracht 
en met hunne plaats ten opzichte van de 
bovenste indeel ingslastlijn, voldoende sterk 
zijn. 

2. Het schottendek of een daarboven gele
gen dek moet dicht zijn tegen weer en wind, 
met di en verstande, dat bij normale omstan
digheden op zee er geen water door kan drin
gen. Al le openingen in deze aan weer en wind 
blootgestelde dekken moeten van hoofden van 
voldoende hoogte en sterkte en van doelmatige 
middelen, om deze snel tegen weer en wind 
a f te slui ten, zijn voorzien . 

Uitgang~n v an watcrdfohtc-
afdeel1.ngen. 

Art. 24. 1. In de voor passagiers en de 
voor bemanning bestemde r uimten moet elke 
waterdichte afdeeling gescbikt.e uitgangen heb. 
hen, waardoor de opvarenden uit de afdeeling 
naai· het open dek kunnen komen. 

2. Elke machinekamer, astunnel, stookplaats 
en andere werkruimte moet een gesch ikt.en 
uitgang hebben, waardoor de bemanning, zon
der waterdichte deuren te passeeren, deze 
ruimten kan verlaten. 

Pompinrichtingen. 
Art. 25. 1. Elk schip moet voorzien zijn 

van eene doeltreffende pompinrichting, welke 
in staat is onder de na eene ramp te verwach
ten omstandigheden, hetzij het schip recht ligt, 
dan wel slagzijde heeft, elke waterdichte af
deeling lens te pompen. B ehalve in smalle af
deelingen in voor. en achterschip moeten daar
toe in den regel zuigle idingen naar de zijden 
worden aangebracht . E ene dichte buikdenning 
over de vullings mag het gemakkelijk naar de 
lensfl esschen wegvloeien van water niet be
lemmeren. 

Uit koelruimen moet het wat.er op doel
matige wijze kunnen worden verwijderd. 

2. Behalve de lenspomp, welke door het 
hoofdwerktui g wordt gedreven, of de daar
mede gelijkwaardige afzonderlijk werktuiglijk 
gedreven pomp, moeten in schepen met een 
criteriumgetal kleiner dan 30, twee, in sche
pen met een criteriumgetal van 30 en grooter, 
drie onafhankelijke werktuiglijk gedreven lens
pompen opgesteld zijn . Indien de scheeps
lengte kleiner is dan 91,5 meter en het crite
riumgetal kleiner is dan 30, is het geoorloofd 
een der beide l aatstgenoemde pompen àf door 
twee doelmatige h andpompen met krukbewe
g ing, waarvan de eene vooruit, de andere 
achteru it moet zijn opgesteld, àf door eene 
vei·pl aatsbare door eene krachtbron gedreven 
pomp te vervangen. 

Sanitaire en ballastpompen worden evenals 
algemeene dienstpompen a ls onafhankelijke 
werktuiglijk gedreven lenspompen beschouwd, 
indien zij van de noodige aans lui tingen aan 
de lensle iding zijn voorz ien. 

3. W anneer twee of meer onafh ankelijke 
werktuiglijk gedreven pompen zijn voorge
schreven, moet ten minste één . van deze voor 
het gebruik in alle voor de hand liggende om
stand igheden, waaronder een schip op zee 
gedeeltelijk kan volloopen, beschikbaar zijn. 
Deze pomp moet eene noodpomp zijn, welke 
onder water op betrouwbare wijze werkt. Zij 
moet in geval van nood door eene zich boven 
het schottendek bevindende krachtbron en in 
normale omstandi gheden op dezelfde wijze als 
de overige hulpwerktui gen kunnen worden ge
dreven. 

1. De werktu iglijk gedreven lenspompen 
moeten zoo mogelijk in verschillende water
dichte a fdeelingen· zijn opgesteld. 

5. Alle lE)nspompen, behalve die, welke uit
slui tend op piekafdeelingen zijn aangesloten, 
moeten elk ruim en elke voortstuw ingsafdee
ling van het schip lens kunnen pompen. 

6. Elke onafhankelijke werktuiglijk gedre
ven lenspomp moet aan het water in de hoofd
lensle iding eene snelheid van niet minder dan 
l 22 meter per minuut kunnen geven. Zij moet 
op elk boord va n de a fdeeling, waarin zij is 
opgesteld , kunnen pompen door eene afzonder. 
lijke rechtstreeksche zuigleiding met eene mid
dellijn , welke niet kl e iner is dan die van de 
hoofdl ensleiding. 

7. Hoofdcirculatiepompen moeten recht
streeksche zu igverbindingen hebben, welke van 
terugslagkleppen zijn voorzien, naar het laag
ste punt in de voortstuwingsru imte leiden en 
eene middellijn van ten minste twee derden 
van die der hoofdcirculatie-inlaat hebben. In-
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dien steenkool als brandstof kan worden ge
bruikt en machine- en ketelruim niet door een 
waterdicht schot zijn gescheiden, moet van 
ten minste één circulatiepomp eene recht
streeksche uitlaat naar bui tenboord of eene 
rechtstreeksche aansluiting op de circulatie
uitlaatleiding zijn aangebracht. 

8. Alle pijpleidingen, aangesloten op pom
pen, welke dienen om laadruimen of voort
stuwingsafdeelingen lens te houden. moeten 
volkomen afgescheiden zijn van die leidingen, 
welke gebruikt kunnen worden voor het vu l
l en of ledigen van ruimten. waarin water of 
olie vervoerd wordt. 

Het gebruik van looden pijpen is niet toege
staan onder of in kolenbunkers of brandstof
olietanks en in ketel- of m achineruimten, 
waa ronder zijn begi-epen motorkamers, waarin 
ol ie-bezinktanks of brandstofpompen zijn op
gesteld. 

9. De inwendige middellijn in millimeters 
van de lensleidingen moet ten minste gelijk 
zijn aan: 

a. voor de hoofdle idingen naar de pompen: 

V l00 L (B + D) 
------ +25; 

36 

b. voor de leidingen naar de lensflesschen : 

V 100 1 (B + D) 
+ 25. 

21,6 

Hierin is L de lengte van het schip volgens 
artikel 2, B de breedte van het schip, gemeten 
op buitenkant spanten, D de holte naar den 
mal tot het sèhottendek en I de lengte van 
eene waterdichte afdeeling; alle maten uit
gedrukt in meters. 

10. D e lensleiding en de ballastleiding moe. 
ten zoo zijn ingericht, dat geen water recht
streeks van buitenboord of uit waterballastrui
men naar laad. en voortstuwingsruimten of 
uit de eene afdeeling naar eene andere kan 
vloeien. Bijzondere voorzorgen moeten zijn ge
nomen om te voorkomen, dat eene dieptank, 
met aanslui ting zoowel aan de lensleiding al s 
aan de ballastleiding, door onachtzaamheid 
of met zeewater volloopt, indien zij la ding 
bevat, è,f door eene lenspijp wordt leegge
pompt, indien zij waterballast bevat. 

De inrichting moet zoo zijn, dat bij eene 
aanvaring of bij aan den grond loopen en 
daarmede gepaard gaand breken of bescha
digen van de lenspijp, eene intact gebleven 
a fdeeling niet volloopt. Hiertoe moet, indien 
zulk eene pijp op eenige plaats nabij het 
scheepsboord of in een kokerkiel is gelegen , 
in de pijp binnen de afdeeling, waarin het 
open zuigeind der pijp uitkomt, hetzij eene 
terugslagklep, hetzij een afsluiter, welke laat
ste van eene plaats boven het . schottendek 
kan worden bewogen, zijn aangebracht. 

ll. Verdeelkasten, kranen en afsluiters, 
welke in verbinding staan met de lensinrich
ting, moeten onder normale omstandigheden 
te allen tijde bereikbaar zijn. Een en ander 
moet zoo zijn ingericht, dat, indien eene af-

deeling volloopt, de noodlenspomp daarop kan 
pompen. Indien slechts één pijpleidingstelsel 
door alle pompen wordt bediend, moeten de 
noodige kranen of afslui ters, welke de ver
deeling van de werking der lensleiding rege
len, boven het schottendek bewogen kunnen 
worden. Indien naast de gewone lensinrichting 
eene noodl ensinrichting is aangebracht, moet 
deze daarvan onafhankelijk zijn en zoo zijn 
ingericht, dat de noodpomp in staat is op 
elke afdeeling te pompen. 

12. Op motorschepen is het bepaalde in lid 
7 van dit artikel niet van toepass ing. 

Hoogte, ventilatie en verlich-
ting van passagiersruimten. 
Art. 26 . 1. De passag iersruimten mogen 

geene geringere hoogte hebben dan 1,83 me
ter, gemeten tot onderkant dekbalken. Is deze 
hoogte grooter dan 2,5 meter, dan wordt bij 
de inhoudsbepaling volgens artikel 27 slechts 
2,5 meter in rekening gebracht. 

2. Deze ruimten moeten goed geventileerd 
en verlicht zijn, ook dan , wanneer de luiken 
gesloten zijn . 

Inhoud en vrij oppervlak van 
passagicrsruim ten. 
Art. 27. 1. Voor reizen , di e langer dan 48 

uur duren, moet in eene hut voor nachtver
blijf van ten hoogste zes personen voor eiken 
passagier ten minste 3,5 kubieke mete r lucht 
beschikbaar zijn. 

I n ru imten voo1· meer dan zes passagiers, 
voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig zijn , 
moet voor eiken passagier op het onderste 
passagiersdek ten minste 4 kubieke meter en 
op de andere passagiersdekken of in vaste dek. 
huizen ten minste 3 kubieke meter lucht be
schikbaa r zijn. Is de ruimte verdeeld in af
zonderlijke slaap- en woonruimten, dan moet 
in de slaapruimte op het onderste passagiers
dek ten minste 2,5 kubieke meter en op de 
andere dekken ten minste 2 kubieke meter 
lucht beschikbaar zijn. 

Het onderste passagiersdek, bestemd voor 
passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen aan
wezig zijn, mag lager dan het wateroppervlak 
zijn gelegen, mits dit dek het daglicht recht
streeks ontvangt door lichtglazen in het 
scheepsboord. 

2. Voor eiken passagier moet ten m inste 
0,46 vierkante meter vrije oppervlakte aan 
dek beschikbaar zijn. 

3. Indien bij het vervoer losse kooien, di e 
overdag worden opgeruimd, als slaapplaatsen 
worden verstrekt, kan voor het geheele logies 
worden volstaan met 2,5 kubieke meter lucht 
voor eiken passagier op het onderste passa
g iersdek en 2 kubieke m eter op de andere 
dekken. 

4. Voor reizen , die korter dan 48 uur 
duren, moet voor eiken passagier in de ruim
te, waarin hij zijn nachtverblijf heeft, ten 
minste 2 kubieke m eter lucht beschikbaar zijn. 

5. Bovendien mogen bij de in het vorige 
lid bedoelde korte re izen dekpassagiers worden 

, vervoerd, mits voor eiken passagier 0,85 vier
kante meter vrije oppervlakte aan dek be
schikbaar is en ten minste. een zesde van het 
aantal dekpassagiers eene overdekte schuil 
plaats kan vinden. 
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Privaten en waterplaatsen. 
Art. 28 . 1. Voor 50 of minder p~ssagiers 

moeten twee privaten beschikbaar z1Jn, voor 
elk volgend 50-tal of gedeelte daarvan tot 
500 één privaat meer; bij meer dan 500 pas
sagiers voor elk 100-tal of gedeelte daarvan 
één privaat meer. Deze moeten in privaten 
YOOr mannen en voor vrouwen zijn verdeeld . 

2. Bovendien moeten, behalve op schepen, 
gebezigd voor het vervoer van pelgrims, een 
aantal waterplaatsen ten getale van een derde 
van het aantal privaten aanwezig zijn. 

3. De privaten en waterplaatsen moeten op 
afdoende wijze van de verblijven zijn geschei
den. 

V crschansing en reelingwerk. 
Art. 29. Alle voor passagiers opengestelde 

dekken moeten, waar noodig, voorzien zijn van 
eene verschansing of reelingwerk van ten min
ste één meter hoogte. Bij reelingwerk moet de 
inrichting zoodanig zij n, dat geen gevaar be
staat, dat kinderen door de openingen te wa
ter ge raken. In eene verschansing moeten de 
waterloospoorten op afdoende wijze door roos
ters of stangen zijn beveiligd. 

<.) 

,J 
Q. 

" .... 

IQ 
,J 
Q. 
r, 
.... 

D 
a: 
... 
C. ,. 
.... 

ru 

Bij 1 age IIa. 

Constructie van pelgrimsschepen en van passa
giersschepen, welke groote aantallen passa-

giers, voo,· wie geen vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, ve,·voeren in bepaalde 

gebieden. 

HOOFDSTUK I. 
Toepassing. 

Art. 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op 
schepen, gebezigd · voor het vervoer van pel
grims naar of van havens aan de Roode Zee, 
alsmede op schepen, welke bestemd zijn voor 
het vervoer van meer dan 12 passagiers, voor 
wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, 
van of naar Nederlandsch-Indië, Britsch-Indië, 
Ceylon, Hongkong en de Straits Settlements. 

Geldigheid van bijlage II. 
Art. 2. Bijlage II is op de in artikel 1 be

doelde schepen van toepa sing met inachtne
ming van hetgeen in de volgende artikelen 
nader is bepaald. 

Permeabiliteit. 
Art. 3. Lid 3 van artikel 5 van Bijlage II 

is van toepassing met dien verstande dat dit 
lid wordt aangevuld als volgt: Indien ten 
genoegen van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie is aangetoond, dat de permeabiliteit 
van één of meer afdeelingen van het gedeelte 
van het schip, gelegen vóór, dan wel achter 
het voortstuwingsgedeelte, kleiner is dan die , 
bepaald met behulp van de formule 63 + 

a 
35 -, mogen de berekende waarden voor elk 

V 

van de afdeelingen in dat gedeelte van het 
schip daarvoor in de plaats worden gesteld. 
Bij deze berekening moet de permeabiliteit 
van passagiersruimten, als omschreven in ar
tikel 2 van Bijlage II, gesteld worden op 95, 
die van alle lading. en kolenruimen en berg
plaatsen op 60 en die van dubbele-bodem-, 
van brandstofolie- en andere tanks op zooda
nige waarden, als voor elk geval door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie zal worden 
goedgekeurd. 

Toelaatbare lengte van afdee
lingen. 
Art. 4. 1. Lid 2 van artikel 6 van Bijlage 

II moet als volgt worden gelezen: 
2. Criterium van dienst. Nadat voor een 

schip van gegeven lengte de factoren A en B 
zijn vastgesteld, wordt de juiste waarde van 
den indeelingsfactor bepaald met behulp van 
een getal, dat het criterium van dienst aan
gee ft. Dit getal is het criteriumgetal., dat be
paald wordt door de formule: 

Cs 72 ------
V.+ P1 - P 

waarin: 
Cs het criteriumgetal is; 
M de inhoud is van het voortstuwingsge

deelte, als omschreven in artikel 2 van Bij
lage II, vermeerderd met den inhoud van alle 
vaste brandstofolieruimen, welke zich boven 
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den dubbelen bodem en vóór of achter het 
voortstuwingsgedeelte mochten bevinden; 

P de gezamenlijke inhoud van de passagiers
ruimten onder de indompel ingsgrenslijn is; 

V de geheele inhoud van het schip onder de 
indompelingsgrenslijn is; 

P1 = P + 73,35 A + 1,312 L N, 
waarin: 
A het gezamenlijke dekoppervlak in vier

kante meters is van de ruimten, gemeten voor 
het vaststellen van het aantal boven de in
dompelingsgrenslijn te vervoeren passagiers, 
voor wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, vermeerderd met het oppervlak van alle 
afcleelingen, welke meer dan 6 slaapplaatsen 
bevatten. (Het oppervlak van de ruimten, in
genomen door kombuizen, eetvertrekken, pri
vaten, waschplaatsen, bagage. en proviancl
bergplaatsen, toiletten, ziekenverblijven, a ls
mede het vrije clekoppervlak, beschikbaar voor 
tu schenclekspassagiers, moeten bij het bepalen 
van A niet worden medegerekend.); 

L de lengte van het schip in meters is; 
het aantal boven de indompelingsgrenslijn 

ge legen slaapplaatsen voor hutpassagiers is , 
waarbij iedere passagier, die verblijf houdt in 
eene ruimte, welke niet meer dan 6 slaap
plaatsen bevat, als hutpassagier wordt be
schouwd. 

2. Lid 3 onder d van artikel 6 van Bijlage 
II moet a ls volgt worden gelezen: 

d. D e bepalingen, onder r vermeld, zijn ook 
rnn toepassing op schepen van onverschillig 
welke lengte, die een aantal passagiers mo
gen vervoeren, dat grooter is dan 12, doch 

1,2 
niet grooter clan de waarde van -- (L in 

117 
meters) , waarbij het getal 280 niet mag wor
den overschreden, of aan boord waarvan het 
aantal hutpassagiers niet grooter mag zijn dan 

L2 
de waarde van -- (L in meters), waarbij 

650 
het getal 50 niet mag worden overschreden. 

De incleeling achter de voorpiek moet op 
schepen, waarop dit lid van toepassing is, ge
regeld worden met behulp van den factor 1, 
indien de lengte 131 meter of grooter is. 

Bijzondere bepalingen nopens 
de waterdichte indeeling. 
Art. 5. Lid 2 van artikel 7 van Bijlage II 

moet als volgt worden gelezen: 
In schepen met eene lengte van 131 m eter 

of grooter moet één van de hoofcldwarsschotten 
achter de voorpiek worden aangebracht op 
een afstand van de vóór-loodlijn, welke niet 
grooter is dan de vulbare lengte. 

Merken van indeelingslastlijnen. 
Art. 6. In artikel 9, lid 2, van Bijlage II 

moet in de plaats van de aanwijzingen "C1, 
~' C3 , enz.", worden gelezen: ,,D1, D2, Da, 
enz.''. 

Inrichtingen tot bewegen van 
waterdichte schuifdeuren. 1 

Art. 7. Lid 1 (II) van artikel 14 van Bij
lage II moet a ls volgt worden gelezen: 

II. Indien het aantal van zulke deuren 
grooter is dan 3 en niet grooter dan 5 en het 
criteriumgetal bedoeld in artikel 4, 

a. niet grooter is dan. 30, mogen alle water
dichte schuifdeuren uitsluitend uit de hand 
beweegbaar zijn; 

b. grooter is dan 30, doch niet grooter is 
dan 60, mogen alle waterdichte schuifdeuren, 
hetzij a ls valdeuren met eene ontkoppelinrich
ting en eene inrichting voor handbeweging, 
welke beide ter plaatse, a lsmede boven het 
schottenclek kunnen worden bewogen, hetzij 
als werktuiglijk bewogen deuren zijn uitge
voerd· 

c. grooter is dan 60, moeten alle water
dichte schuifdeuren werktuiglijk beweegbaar 
zijn. 

III. Indien het aantal van zulke deuren 
niet groóter is dan 3, 

a. mogen, indien het criter iumgetal niet 
grooter is dan 65, alle waterdichte schuifdeu
ren uitsluitend uit de hand beweegbaar zijn ; 

b. moeten, indien het cr iteriumgetal groo
ter is dan 65, a ll e waterdichte schuifdeuren 
werktuiglijk beweegbaar zijn. 

Brandwerende schotten. 
Art. 8. De in artikel 22 van Bijl age II ge

eischte brandwerende schotten behoeven niet 
te worden aangebracht in een langen, geslo
ten , afzonderl ijken bovenbouw, welke niet blij
vend is ingericht voor het vervoer van passa
g iers, voor wie vaste slaappl aatsen aanwezig 
zijn, en evenmin in een bovenbouw met groote 
openingen in het scheepsboord . 

Pompinrichting. 
Art. 9. Van artikel 25 van Bijlage II zijn 

niet van toepass ing lid 3 en lid 11, met uit
zondering van den eersten volzin. 

HOOFDSTUK II. 
Toepas ing. 

Art. 10. Dit hoofdstuk is van toepassing 
op schepen gebez igd voor het vervoer van 
groote aantallen passagiers, voor wie geen 
vaste si aappl aatsen aanwezig zijn, tusschen 
havens in de navolgende gebieden: 

a. De Caraïbische Zee, benevens eene strook 
ter breedte van 30 zeemijlen aan de Noord
zijde der Groote Antillen en aan de Noord. en 
Oostzijde der Kleine Antillen en voor korte 
reizen in een gebied, gelegen ten Westen van 
de lijn Ragged Point (Barbados) naar de 
monding van de Surinamerivier. 

b. Voor korte reizen langs de Westkust van 
Middel- en Zuid-Amerika tusschen havens , niet 
Noordelijker gelegen dan 13° Noorderbreedte 
en niet Zuidel ijker dan Coquimbo. 

c. Voor korte reizen langs de Westkust van 
Afrika tusschen havens niet Noordelijker ge
legen dan Kaap Blanco en niet Zuidelijker 
dan Mossamedes. 

d . De Roode Zee en de Golf van Aden 
bewesten den meridiaan van 52° Oosterlengte, 
a lsmede voor korte reizen langs. de Oostkust 
van Afrika niet Zuidelijker clan de haven 
Yan Lourenzo Marques. 

Geldigheid van Bijlage Il. 
Art. ll. Bijlage II is op de in artikel 10 

bedoelde schepen van toepassing met inacht-
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neming van hetgeen in de volgende artikelen 
nader is bepaald. 

fndeelingsfactor. 
Art. 12. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 6 van Bijlage II wordt de indeelings
factor steeds gelijk aan de eenheid gesteld, 
tenzij ten genoegen van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie wordt aangetoond, dat 
het noch practisch uitvoerbaar noch redelijk is 
zei fs deze waarde aan te houden. 

Bijzondere bepalingen nopens 
de waterdichte indeeling. 
Art. 13. Lid 2 van artikel 7 van Bijlage II 

is niet van toepassi ng. 

Pompinrichting. 
Art. 14. Van artikel 25 van Bijlage II 

zijn niet van toepassing lid 3 en lid 11 , met 
uitzondering van den eersten volzin . 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
26sten November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Bij I a ge III. 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

P . J . R ey m e r. 

Voorschriften voor de vaststelling ·van de 
uitwatering van schepen. 

HOOFDSTUK I. 

Inleiding. 
Toepassing. 

Art. 1. 1. Deze bijlage is van toepassing op 
a lle schepen , bedoeld in artikel 89 van het 
Schepenbeslu it, met uitzondering van: 

a. schepen van minder dan 150 ton bruto 
inhoud, welke uitsluitend in bepaalde vaar
gebieden verkeeren, voor welke schepen, voor 
zoover de Hoofdstukken II- V van deze bij 
lage betreft, door de Commissie tot V aststel-
1 ing van de Uitwatering a fwijking van de 
voorschriften kan worden toegestaan; 

b. schepen, waarvan de kiel is gelegd vóór 
1 Juli 1932, tenzij het schip zoodanig wordt 
verbouwd, dat de uitwatering opnieuw moet 
worden vastgesteld, met dien verstande, dat 
zij in elk geval , voor zoover dit redelijk en 
praktisch uitvoerbaar is, aan de eischen, ge
steld in Hoofdstuk II, moeten voldoen. 

2. De eigenaar van een sch ip als bedoeld 
in lid 1 onder b kan schriftelijk aan de Com
miss ie tot Vaststelling van de Uitwatering 
verzoeken voor zulk een schi p een certificaat, 
aangevende een vrijboord volgens de bepalin
gen van deze bijlage, uit te 1·eiken. In dit ge
val moet voldaan worden aan de in deze bij
l age gestel de eischen. 

Geldigheidsduur van certifi caten. 
Art. 2. 1. De Comm iss ie tot Vaststelling 

van de Uitwatering bepaalt den geldigheids
duur van het certificaat van uitwatering en 
van dat voor de houtvaart met dien verstande, 
dat deze nimmer langer mag zijn dan vijf 
jaar, gerekend van den datum van afgifte . 

2. De Commissie tot Vaststelling van de 
Uitwatering kan den geldigheidsduur perio
diek voor een bepaald tijdvak, doch telken
male niet langer dan vij f jaar, verlengen. 
Deze verlenging van geldigheidsduur wordt op 
het certificaat aangeteekend. 

3. Certificaten worden niet afgegeven, noch 
wordt hunne geldigheidsduur verlengd , zon
der dat eene volledige periodieke inspectie 
heeft plaats gehad, waarbij gebleken is, dat 
voldaan is aan de in deze bijlage gestelde 
voorwaarden. 

Omschrij vingen. 

Art. 3. 1. Voor de toepass ing van de be
palingen van deze bijlage wordt een lich te r. 
sleepschip of eenig ander schip zonder vol
doende eigen voortstuwingsmiddelen, op voor
waarde dat zoodanig vaartuig gesleept wordt, 
a ls een stoomsch ip beschouwd. 

2. Voor de toepassing van deze bijlage 
wordt verstaan onder: 

gladdekschip : een schip zonder eeni gen 
bovenbouw op het vrijboorddek; 

bovenbouw: eene overdekte constructie op 
het vrijboorddek, welke zich van boord tot 
boord uitstrekt, terwijl een verhoogd halfdek 
wordt beschouwd als een bovenbouw; 

v,-i.jboord: de a fstand loodrecht langs het 
scheepsboord gemeten van de bovenkant van 
de deklijn a ls aangegeven in artikel 4 tot het 
u itwater ingsmerk; 

vrijboorddek: het dek, van welks bovenkant 
het vrijboord wordt gemeten, dus a ls regel het 
bovenste doorloopende dek, dat voorzien is 
van permanente middelen tot slui t ing van 
a lle openingen in de aan weer en wind bloot
gestelde gedeel ten, a ls bedoeld in de artikelen 
11 tot en met 18 van deze bijlage. H et is het 
bovendek van gladdekschepen en van schepen 
met niet doorloopenden bovenbouw. Op sche
pen, di e binnen een bovenbouw, welke niet ge
heel gesloten is of welke niet is voorzien van 
de in artikel 44 bedoelde middelen tot afslui 
ting der le klasse, tusschendekken hebben, 
welke ve rspr ingen, wordt het laagste gedeelte 
van het dek onder het dek van den boven
bouw a ls vrijboorddek beschouwd; 

midscheeps: de plaats van het dwarsscheep
sche vlak op het midden der lengte, zooals 
deze volgens artikel 33 wordt bepaald. 

Deklijn . 
Art. 4. De daklijn wordt aangegeven door 

eene horizontale lijn van eene lengte van 300 
millimeter en eene dikte van 25 millimeter. 
Zij wordt midscheeps aan elke zijde van het 
schip aangebracht en haar bovenkant valt 
samen met de snijlijn van het doorgestrookte 
bovenvlak van het vrijboorddek met de buiten
zijde van de huid (z ie afb. 1). Indien mid
scheeps een gedeeltelijk houten dek is aange
bracht, moet de bovenkant van de daklijn sa
menvallen met de snijlijn van het doorge
strookte bovenvlak van de dekdeelen mid
scheeps met de buitenzijde van de huid. 

De cirkel van het uitwateringemerk. 

Art. 5. De cirkel van het ui twaterings
merk heeft eene buitenmiddellijn van 300 
millimeter en eene dikte van 25 millimeter; 
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hij wordt gesneden door eene horizontal e lijn 
met eene lengte van 460 millimeter en eene 
dikte van 25 millimeter, welker bovenzij de 
door het middelpunt van den cirkel gaat. De 
cirkel wordt loodrecht onder de deklijn mid
scheeps geplaatst. 

Lijnen in verband met den 
cirkel te gebruiken. 
Art. 6. De lijnen, welke de diepste a fla

ding in verschillende omstandigheden en voor 
verschillende vaargebieden en jaargetijden 
(Hoofdstuk VII) aanduiden, moeten horizon
tale lijnen zijn met eene lengte van 230 mil 
limeter en eene dikte van 25 millimeter. Zij 
beginnen bij en staan loodrecht op eene verti
kale lijn, welke 540 millimeter vóór het mid
delpunt van den cirkel is geplaatst (zie afb. 1) . 

De volgende lijnen kunnen voorkomen: 
a. Uitwate,·ingslijn voor den Zorn er. De 

Uitwatering voor den Zomer (Zomeruitwate
r ing) wordt aangeduid door den bovenkant 
van de lijn, welke gaat door het middelpunt 
van den cirkel en tevens door eene op gelij ke 
hoogte gelegen lijn, gemerkt Z . 

b. Uitwate,·ingslijn voor den Winter. De 
Uitwatering voor den Winter (Winteruitwate
ring) wordt aangeduid door den bovenkant 
van eene lijn , gemerkt vV. 

c. Uitwateringslijn voor den Winter in den 
N oord,.A tlantischen Oceaan. De Uitwater ing 
voor den Winter in den Noord-Atlantischen 
Oceaan (Noord-Atl antische Winteruitwatering) 
wordt aangeduid door d en bovenkant van eene 
lijn, gemerkt W N A. 

d . Uitwateringslijn in de 1'ropen. De Uit
watering in de Tropen (Tropenuitwatering) 
wordt aangeduid door den bovenkant van eene 
lijn, gemerkt T. 

e. Ui twateringslijnen in Zoetwater. De Uit
watering in Zoetwater voor den Zome r (Zo
mer-Zoetwateruitwatering) wordt aangeduid 
door den bovenkant van eene lijn, gemerkt 
Z W . Het verschil tusschen de Zomer-Zoet
wateruitwatering en de Zomeruitwatering is 
de correctie, die bij andere uitwateringsl ijnen 
moet worden toegepast bij het laden in zoet 
water. 

De Tropen-Zoetwateruitwatering wordt aan, 
geduid door den bovenkant van eene lijn, ge
merkt T Z W. 

Aanduiding van den dienst of 
het bureau, dat de juiste 
plan.tsing van het merk heeft 
geronkoleerd. • 1 '·t 
Art. 7. 1. Wanneer de berekening van het 

vrijboord uitsluitend door de Commissie tot 
Vaststelling van de Uitwatering heeft plaats 
gehad, geschiedt het toezicht op de plaatsing 
van het merk door een ambtenaar van de 
Scheepvaart inspectie. Naast den cirkel en 
boven de middellijn worden in dit geval de 
1 etter S en I geplaatst. D eze I etters moeten 
eene hoogte van 115 millimeter hebben, ter
wijl de dikte der letters 15 millimeter en de 
breedte van de letter S ongeveer 75 millimeter 
moet bedragen. S wordt links en I rechts van 
rlen cirkel geplaatst. 

2. Wanneer de berekening van het v1~j
boord onder toezicht van voornoemde Commis
sie door een particulier onderzoekingsbureau 
heeft plaats gehad, geschiedt het toezicht op 
de plaatsing van het merk door een vertegen
woordiger van dit onderzoekingsbureau . D e 
naam van het betrokken bureau wordt door 
naast den cirkel te plaatsen letters aangeduid. 
Deze letters moeten eene hoogte van 115 mil 
limeter , eene dikte van 15 millimeter en eene 
breedte van ongeveer 75 millimeter hebben. 

Bijzonderheden betreffende het 
aanbrengen van het merk. 
Art. 8. D e c irkel, lijnen en letters moeten 

in wit of geel op donkeren grond of in zwart 
op lichten grond worden aangebracht. 

Zij moeten bovendien op de boorden van 
ij zeren of stalen schepen zorgvul <lig ingehakt 
of met een kornnagel ingeslagen zijn en op 
houten schepen moeten zij ten minste 3 milli 
m eter diep in de huidbeplanking ingesneden 
zijn . De merken moeten goed zichtbaar zijn 
en blijven. 

Verificatie van de merken. 
Art. 9. H et certificaat van u itwatering 

wordt eerst uitgereikt, nadat den betrokken 
ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, dan 
wel den vertegenwoordiger van het betrokken 
particulier onderzoekingsbureau, is gebleken, 
dat de merken juist en onuitwischbaar zijn 
aangebracht. 

Hij, die de plaats van het merk heeft ge
controleerd, geeft hiervan onmiddellijk schrif
telijk ke nnis aan de Commissie tot Vaststel
ling van de Uitwatering. 

HOOFDSTUK II. 
Voorwaarden, waaraan llet sclllp moet vol
doen ,·oor het verkrijgen van een certifi 

caat van uitwatering·. 

A. Inleiding . 

Algemeene voorwaarden. 
Art. 10. D e vaststelling van de uitwatering 

geschiedt onder de voorwaarden, dat het 
schip voldoende sterk is gebouwd en dat maat
regelen zijn genomen om schip en bemanning 
doel treffend, mede in verband met de grootte 
van het vrijboord , te beschermen. 

De artikelen van dit Hoofdstuk zijn geheé 
van toepassing op die schepen, voor welke het 
minimum , vo lgens deze bijl age voor het type 
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en de grootte van het schip bepaalde vrijboord, 
wordt vastgesteld. Ten aanzien van schepen, 
voor welke op grond van hunne algemeene 
sterkte of om andere redenen een grooter vrij 
boord wordt vastgesteld, ka n de Comm iss ie 
tot Vaststelling van de Uitwateri ng verminde
ring van de in dit Hoofdstuk vermelde eischen 
toestaan, mits de bescherming naar verhou
ding even doeltreffend is. 

B. Openingen, in het vrijboorddek en in 
dekken van dt n bovenbou11·. 

Luik- en andere hoofden, welke 
niet do,,r den bovenbou w be
schermd zi,in. 
Art. ll . De bouw en inrichting van lu ik

en andere hoofden op blootgestelde plaatsen 
op het vrijboorddek en op dekken van den 
bovenbouw moeten ten minste gelijkwaard ig 
zij n met hetgeen in de artikelen 12 tot en met 
18 als standaardconstructie is vastgesteld. 

Luikhoofdrn . 
Art. 12. 1. De hoogte van luikhoofden op 

vrijboorddekken moet ten minste 61 centimeter 
boven het dek bedragen. De hoogte van hoof
den op dekken van den bovenbouw moet ten 
minste 61 centimeter boven het dek bedragen, 
indien zij binnen een Yierde gedeelte van de 
scheepslengte van den voorsteven zijn gelegen 
en ten minste 46 centimeter, indien zij elders 
zijn gelegen. 

2. De hoofden moeten deugdelijk van staal 
zijn vervaardigd en, ind ien eene hoogte van 
61 centimeter is voorgeschreven, moeten zij 
van eene deugdelijke horizontale verstijving 
zijn voorzien, welke niet lager dan 25 centi-

meter onder den bovenkant is aangebracht en 
welke op afstanden, n iet grooter dan 3,05 
meter, van deugde) ijke kn ieën of steunen tus
schen d ie verstijving en het dek is voorzien. 
Voor dwarshoofdp laten, welke beschermd zijn, 
kunnen deze eischen worden gewijzigd. 

Luiken. 
Art. 13. Luiken voor blootgestel de I uik

openingen moeten deugdelijk zijn samengesteld 
en te allen tijde goed passend zijn. Indien 
zij van hout zijn vervaardigd, moet de dikte 
na afwerking ten minste 60 m ill imeter zijn 
Yoor eene spanning van niet meer dan 1,52 
meter . De breedte van elk draagvlak moet 
voor deze luiken ten minste 63 m illimeter be
dragen. Indien de spanning grooter is dan 
1,52 meter worden door de Commissie tot 
Vaststell ing van de Uitwatering nadere voor
schri ftcn gegeven . 

Luikschilden en langsmerkels . 
Art. 14. l. Indien houten luiken worden 

toegepast en voor de luikhoofden eene hoogte 
van 61 centimeter is voorgeschreven, moeten 
de lui kschil den en de langsmer kels de afme
tingen hebben en op onderl inge afstanden lig
gen, als in Tabel I is aangegeven. 

2. Indien voor de luikhoofden eene hoogte 
van 46 centimeter is voorgeschreven moeten de 
lu ikschilden en de langsmerkels de afmetingen 
hebben en op onderl inge afstanden li ggen, a ls 
in Tabel II is aangegeven. 

3. De versterkingshoekstalen aan den bo
venkant van elk schi ld moeten over de geheele 
lengte van het schi ld doorloopen. Houten 
langsmerkels moeten op alle draagvlakken van 
staalbeslag zijn voorzien. 

TABEL I. 

(Hoogte der luikhoofden 61 centimeter.) 

L uikschilden en langsmerkels voor schepen met eene lengte van 61 meter of meer . 1) 

LUIKSCHILDEN. 

Wijdte 1 
Luik.schilden met langsmerkels. 

t 
Luik.schilden zonder langsmerkels. 

der Beslag. 
1 Afstand van hart tot hart. Afstand van hart tot hart. luik-

1 
opening. 

1 1,88 m. 1 
2,44 m. 

1 
8,06m. 1,22 m. 1,52 m. 

Meters. Millimeters. Millimeters. 1tiillimetars. Millimeters. Millimeters. Millimeters. 

8,06 76 x 76 x 10 RS 2BO X 7/JP 806 X 8 p 856 X 8,5P 2'15 X 11,6BP 2M X 12,5BP 
8,66 76 X 75 X 10 HS 806 X 8 p 856 X 8,óP 482 X 9 p 280 x 12,6BP 30ó X 12.~BP 
4,'2:1 75 X 7ó x 10,58S 3óö X 8,óP -132 X 9 p 60S X 9,SP 306 X 12,6BP 806 X 8 p 
4,88 90 x 75 x 10,óHS 406 X 9 p <88 X 9,5P óó9 X 9,óP 305 X 8 p 3ó6 X B,6P 
ó,49 100 X 75 X 1l HS 407 X 9 p ó83 X 9,óP 685 .x 10 P 8-56 X 8,óP 406 X 9 p 
6,10 100 X 75 X 11 HS 60S X 9,óP 610 X 10 P 711 x 10,6P 881 X 8,5P 457 X 9 p 
6,?1 115 x 75 x lll>HS óó9 X 9,óP 660 X 10/JP 762 X 11 p 406 X 9 p 483 X 9 p 
7/j2 180 X 00 x 11,óHS 68-i X 10 P 711 x 1015P 818x 1L P 482 X 9 p 608 X 9,6P 
7,93 140 X 90 X 12 BS 610 X 10 p 7S8 x 10,6P 864 x 11,6P 457 X 9 p ó83 X 9,öP 
8,M 160 X 90 X 12,óBS 685x10P 787xll P 915 X 12 P <88 X 9,óP ö-59 X 9,61' 
9,14 150x90x 13 HS 660 X 10,6P 818 X 11 P 966xl2P öffi X 9,6P 584 X 10 P 

HS = Hoekstaal; BP = Bulbplaat.; P = Plaat. 
1) In schepen welker lengte 80 50 m niet te boven gaat, mag de hoogte van uit plaat en hoekstalen samengesLolde schilden fhJ/0 

van de hierboven verffielde hoogten bedragen i. de hoogten van schilden en langsmerkels, welke uit. bulbhookst&al en gewoon hoekstaal zyn 
samengesteld. mogen S(!J/0 bod.ragen vau de nierbovon vermelde hoo<~tt1-n; de dikten van pla~~' bulhhoekst.'l len en bulbplaten moeten 
overeenkomen met. de dikten, die in de tabel voor de gereduceerde hoogte~, doch m~t een nnnimum va~ 7.p mm, zon aangegeven· de 
hoogten en breedten van bouten langsmerkttls mogen 8f1J/o bedragen van die, wtilke Ul do tabellen voor 7.ijmcrkelsztjn aangegeven,d'ocb 
~:nmJ~d~hi~~e~n "t~~~mi::::er:i~: l~~riil~ti~06w~~ëninbe:~fd.n met eene lengte Lusschen 80,50 en 61 m moeten de afmetingen 
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Vervolg '/.'abel I. 

LANGSMERKELS. 

Lengte Stalen mlddenmerkels (Bulbplaat). Stalen z.umertels (Bulb~oektltaal). 

von 
Bee.lag. 

1an ... Afstand vao hart tot hart. Af8tand van hart. tot hart. 

merkel&. 0,91 m. 1 1,22 m. 1 1,52m. 0,91 m. 1 1,22 m. 1 
1,r,2 m. 

Meten. M.illimet.era. 1 ~llm•-1 Mfülm•~~ 1 Millimow& 1 Milllmetm. 1 Millimeters. 1 Millimo"'"'· 
1/!3 66x66x 9 lC,O X 9 166 X 9,5 1&0 X 9,5 160 X 7~ X 9,6 16b X 90 X 9,lj 180 X 90 X 9,.5 
2,H 66x66x 9,5 UllxlO,ó 200xll 2'26xll 180 X 90 X 10,5 200 X 75 X Il 22h X 00 X Il .... 6fix66xl0 200xl2,5 2'0xl2,5 280x12,5 200 X 00 X 12,5 240 X 00 X 12,6 280 X 90 X 12,,"l 

Hout.en middenmertelL Hout.en zijmertels. 
Lengte 

Afstand van hart tot. hart. Afstand van hart tot hart. 
VM 

langs- 0,91 m. 1 l,22ru. 1 1,152 m. 0,91 m. 
1 

1,22:m. 
1 

1152 m. 
merkels. 

H 1 B 
1 H 1 B 1 H 1 B H 1 B 

1 
H 1 B 

1 H 1 B 

l/!3 1'0 

1 

"'' 
1 

150 

1 

1110 

1 

166 

1 

UtO 

1 

1'0 

1 

"" 
1 

150 

1 

150 

1 

, .. 
1 

150 
~ .. ltlli 18' 190 18' 200 18' 160 16& 190 18' 200 18' .... 200 18' 216 200 ""' 220 200 ,., ... 200 ""' 226 

H = Hoogte; B = Breedte.. 
De hoogte der schilden wordt in het midden van hunne lengte on van den bovenkant van het bovenste daarop geklonken h09k• 

sta.31 tot den onderkant. gemalen. De hoogte der langsmerkols wordt. van de onden.Ude d-,r luiken tot den onderkant gemeten. Voot 
tU88Chengelegen lengten en afstanden worden de nfmot.fogen door Interpolatie bepaald. "Indien platen z\jn voorgeschreven, moeten twee 
hoebtal&o van het proftel, a.b voor het. beslag is aangegeven, aan den bovenkant on aan den onderkant. van het. schild worden aan• 

=~~~di~di:~l~Jibb~~~e~oorn:~~~:~n ~= ~~k~~k:t.a~"v:~n !'iive~i:i:, v:1~ ~~~i'!t ~~tl 1Îser::~g-:;i:~ 
tegen den bovenkant van het pro tl el worden aangebracht. f ndien de voorgescbrevan fte~n van -een hoekstaal verschufend9 afmetmgon 
hobb3n, moet de grootsui tiens borltontaal i.ijn. 

TABEL II. 

(Hoog te der luikhoo/den 46 centimeter.) 

800 

Luikschilden en langsmerkels voor schepen met eene lengte van 61 meter of meer. 1 ) 

L UIKSCHILDEN. 

Wijdte Luikscbilden met langsmerkols. Luik.schilden zonder langsmerkcls. 
der 

Beslag. Afstand van hart tot hart. luik- Afst:and van hart tot hart. 
opening. 1,88 m. 

1 
2,« m . 

1 
8,06m. 1,22 m. 

1 
1,52 m. 

liet.ers. MillimeWrs. Mllllmeters. Millimeters. Mllllmeters. MiJlimetors. Millimeters. 
3,05 75 x 7ó x 10 HS 2'1 X 11,58P 267 x 12,SBP 292 x 18 BP roG x 10 BP 22ó X 11 BP 
3,66 75 x 75 x 10 BS 280 x 12,ISBP 280 X 7,5P 330 X S,bP 2"..5x11BP 2ó4 x 12,5BP 
4;%1 75 x 75 x 10,óHS 280 X 7,5P 330 X 8 p 881 X B,6P 2M X 12,óBP 29-2 x 12,6BP 
4,88 90 x 75 x 10,6HS 80;) X 8 p 881 X 8,5P j82 X 9 p 280 X 7,6P 280 X 7,óP 
6,(9 100 x ï5 x 11 HS 866 X 8,6P 482 X 9 p (88 X 9,6P 280 X 7,5P 30ö X 8 p 
6,10 100 X 75 X 11 HS (06 X 9 p (88 X 9,5P 583 X 9,">P 80ó X 8 p 330 X 8i".>P 
6,71 116 x 76 x 11,5HS mx 9 p 608 X 9,6P 684x¼OP 818 X 8 p 356 X 8,5P 
7,82 l ;..O X 90 X ll,158S 4.07 X 9 l' 583 X 9,6P 685xlOP 830 X 8,6P 368 X 8,5P 
7,93 140 x 90 x 12 HS 488 X 9,6P 559 X 9,i:iP 660 X 10,5P 844 X 8,6P 3bl X 8,6P 
8,61 160 x 90 x 12.0HS /i08 X g,::,p 68t xl0P 6S6 x 10,óP 856 X 8,6P 406 X 9 p 
9,14 lt,Ox90x 13 HS 583 X 9,6P 620 X 10 P 7ll x 10,5P 381 X 8t1P 482 X 9 p 

HS = Hoekstaal; BP = Bulbplaat; P = Plaat. 

1) Tn schepen, welker lengte 80.50 m niet te boven gaat, mafi de hoogte van uit plaat en hoeks1alen samengestelde schilden 600/• 

:û~ ~~r;:~~, v~~:~~e ~~b~d~te~e~~nded~~~go::: ~~/~!1dee°ti~~~ed!eàit~~l~~:i~l~~l~,bg~J:~~k::1a~~w~~nb~~:l~~ 
~~t;:~ d~vh~r:.!~~:1 br1:Jta!

0 v~!t~·u~~ 11~u~:e~~~
00~o::nssoi-o:;:ct~J1a0g!1a

00f~0~~~te~~t 1~td:~~°i11~~ v~ !~m1!:~e:u~u~:~: 
gegeven, doch de middenmerkels mogen niet smaller zijn dan lG-5 mm. In schepen met eeno lengte tusschen !30,00 en 61 m moeten de 
l\fmetingea van do 1:1childen en langsmerkels door interpolatie worden bepaald. · 
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Vervolg Tabel ll . 

LANGSMERKELS. 

Lengte Stalen mlddenmerk&Js (Bu lbpla&t). StAlen -z:ijmerkels (Bu lbboekstanl). ... 
IAngs-

Beslag. Afstand van hut tot hart. Afstand van hart tot hart. 

merkels. 0,91 m. 
1 

1,22m 1 1,62m. 0,91 m. 
1 1,22m. 

1 
1,62 m. 

Meten. l!llllmeteni:. 1 Mlll im, .. ,.. 1 Milllmet,n,. I Mllllmele,._ 

1 

Millhoeten,. 1 Mlllimelen,. 1 Mllllmet,, ~ ,..., Gáx6óx 9 UIOx 8,6 HOx 8,6 150x 9 130x76x 8,5 1'0x 76x Si,fl I00x7~x 9 
2,H 63x66x 9,5 160 X 9,5 180 X 10 190 X 10,6 150 x 75 x 9,.-5 180 x 75 >: 10 rno x 00 x IO L 
8,0ó M X 6b r. 10 11:K> X Il 200 X 11 ,5 225 X 12,6 180 X ~ X 11 200 X 90 X 11,6 2'2"i X 00 X 13/) 

Hout.en mlddenmerkels. Hout~n zijmerkels. 
Lengte 

Al'etand van hart tot hart. Afstand van hart tot hart.. van 
langs. 0,91 m. 1 1,2'~ m. 

1 mo;-11: eIB. 
1,-'j2 m. 0,01 m. 

1 
l.2"2m. 

1 l ,5Z m. 

H 1 B 
1 

H 1 B 
1 

H 
1 

B H 
1 B 1 

H 
1 B 

1 
H 1 B 

lil-' 100 

1 

180 
1 

140 

1 

ISO 

1 

100 

1 

ISO 

1 

100 

1 

,., 
1 

1'0 

1 

100 

1 

100 

1 

"" .... 100 180 ,.., 180 ISO 180 100 100 166 100 "" "'' 8/X> 180 180 

1 
100 ISO 

1 
200 180 180 100 100 "" 200 180 

---
H = Hoogte; B = füeedta 

llo hoogt.o der schilden wordt in het midden van hunne lengte en van den bovenkant van het. boven~t.e daarop goklonken 

t~~~b!n~~ïe:~~8
1~~~f~r;:e!1:·a~t'~~::rd:~~~~~~ d!!"1~n;:r~~~1:'f!~UI~~ 1~die~u~~:~n~~jnd~oo~:~t:V~n~c:!::!;l 

lwee boelr:11talen van het profiel, als vO?r he t. beslag is aangegeven, aan den bovenkant. en aan do11 C1 nderka11t van bet schild wordon 
aangebracht. Indien bulbplaten zUn \'OOrgeschroven, muet.en twee hoekstalen ann den bovenkant van luit. schild or den merkel wordon 
aang&brachL lndlon bulbhoe!tsta len zijn voorgeschreven moot. één hoekstaal van een proflol, ale voor hot. beslag Is aang!lgoven, legt,n 
~;bbe~v:1!~n~

8 
v~~: 8!~e~

0
';'fu)~e~~Û~~bracht. Indien de voorgeschreven flenzen van een hoek.staal ,•erschllhmde arn~etinl:OO 

8troppen of schoenen voor 
schilden. 
Art. 15. Stroppen of schoenen voor schil

den en langsmerkels moeten van staal zijn; 
hunne dikte moet ten minste 12,5 millimeter 
en de breedte van het draagvlak ten minste 
75 millimeter bedragen. 

chalmlippen. 
Art. 16. Sterke schalmlippen met eene 

breedte van ten minste 63 millimeter moeten 
op afstanden van niet meer da n 61 centimeter 
van hart tot h art aan de luikhoofden worden 
aangebracht ; de scha lmlippen aan de einden 
mogen niet verder dan 15 centimeter van eiken 
hoek van het hoofd zijn geplaatst. 
Schalmlatten en keggen. 

Art. 17. Schalmlatten en keggen moeten 
deugdelij k en in goeden staat zijn. 
Voorziening van de luiken. 

Art. 18. Bij alle luikhoofden, welke op 
eene blootgestelde plaats op het vrijboorddek 
of -OP een dek van den bovenbouw zijn aan
gebracht, moeten ringbouten of andere inrich
tingen om sjorrings te bevestigen aanwezig 
zij n. 

Indien de wijdte van een luikhoofd grooter 
is dan 60 percent van de breedte van het 
de k ter plaatse en volgens a r t ikel 12 voor het 
hoofd eene hoogte van 61 centimeter is voor. 
geschreven, moeten inrichtingen voor bijzon
dere sjorrings zijn aangebracht, teneinde de 
lu iken op hunne plaats te houden, nadat de 
presennings zijn vastgekegd. 
Luik- en ande.re hoofden ge-

legen op het vrij boord dek 
binnen een bovenbouw. 

,voorzien van middeJen tot 
afsluiting, welke minder 
doeltreffend zijn dan die der 
Ic klasse. 
Art. 19. 1. Luik-, kolenstort- en dergelijke 

openingen in het vrijboorddek binnen een 
L. & S. 1932. 

bovenbouw, welke van de in artikel 45 bedoel
de middelen tot a fsluiting der 2e klasse is 
voorzien, moeten hoofden met eene hoogte 
van ten minste 23 centimeter en inrichtingen 
tot slu iting van die openingen hebben, welke 
even doeltreffend zijn a ls die, vereischt voor 
blootgestelde luikhoofden, waarvan de hoof
den 46 centimeter hoog zijn. 

Indien de middelen tot afsluiting minder 
doeltreffend zijn dan die der 2e klasse, moe
ten de luikopeningen hoofden hebben met eene 
hoogte van tenminste 46 centimeter en mid
delen en inrichtingen tot sluiting van die 
openingen, even doeltreffend als die, welke 
voor blootgestelde luikhoofden worden ge
eischt. 

2. In het a lgemeen mag eene opening in 
een vrijboorddek niet langer dan 30 percent 
van de scheepsleng te of breeder dan 60 per 
cent van de scheepsbreedte zijn, terwijl het 
oppervlak over het a lgemeen niet grooter mag 
zijn dan 15 percent van het oppervlak ver
kregen door de lengte en de breedte van het 
schip met elkaar te vermenigvuldigen. Voor 
kleine schepen in zeer beperkt vaargebied kun
nen deze percentages onderscheidenlijk tot 33, 
70 en 22 worden vergroot. 

I nd ien het om bijzondere redenen noodzake
lijk is eene opening in het vrijboorddek groo
ter te maken, dan in de eerste zinsnede van 
dit l id is aangegeven, moeten zoowel in het 
dwarsverband van het schip, als in de gebrui
kelijke oml ijsting van de opening in het dek 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
goed te keuren versterkingen worden aange
bracht. 

Openingen boven do voort
stuwingsafdeeling op bloot
gestelde plaat,sen op vrij 
boorddekken en verhoogde 
halfdekken. 
Art. 20. 1. Openingen boven de voortstu

wingsafdeeling op blootgestelde plaatsen op 
51 
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vrijboorddekken en verhoogde halfdekken, 
moeten rondom behoorlijk versterkt en op 
doeltreffende wijze door stalen schachten van 
voldoende sterkte omsloten zijn. Indien deze 
schachten niet door andere constructies be 
schermd zijn, moet de sterkte aan bijzondere 
eischen voldoen. Deuren in zulke schachten 
moeten van staal vervaardigd, op doeltreffen
de wijze verstijfd, blijvend bevestigd en inge
richt zijn om van beide zijden geopend en 
gesloten te worden. De drempels van de ope
ningen moeten eene hoogte van ten minste 61 
centimeter boven het vrijboorddek of van ten 
minste 46 centimeter boven het verhoogd half
dek hebben. 

2. Hoofden van I uchtroosters boven ketel
ruimen, van schoorsteenen en van luchtkokers 
moeten zoo hoog boven het dek zijn als rede
lijk en praktisch is. De luchtroosters moeten 
van sterke scharnierende stalen luiken zijn 
voorzien. 

Openingen boven de voort
stuwingsafdeeling op bloot
gestelde plaatsen op dekken 
van den bovenbouw met 
uitzondering van verhoogde 
half<lekken. 
Art. 21. 1. Openingen boven de voortstu

wingsafdeeling op blootgestelde plaatsen op 
dekken van den bovenbouw met uitzondering 
van verhoogde halfdekken, moeten rondom be
hoorlijk versterkt en op doeltreffende wijze 
door stalen schachten van voldoende sterkte 
omsloten zijn. Deuren in zulke sch achten moe
ten van sterke constructie, blijvend bevestigd 
en ingericht zijn om van beide zijden geopend 
en gesloten te worden. De drempels van de 
openingen moeten eene hoogte van ten minste 
38 centimeter boven het dek van den boven
bouw hebben. 

2. Hoofden van I uchtroosters boven ketel
ruimen, van schoorsteenen en van luchtkokers, 
moeten zoo hoog boven het dek zijn, a ls rede
lijk en praktisch is. De luchtroosters moeten 
van ste rke scharnierende stalen luiken zijn 
voorzien. 

Openingen boven de voort
stu wingsaldeeling in het 
vrij boorddek binnen een 
bovenbouw, welke voorzien 
is van middelen tot al
sluitin~. die minder doel
trefîend zijn dan die der Ie 
klasse. 
Art. 22. Openingen boven de voortstuwings

afdeel ing in het vrijboorddek binnen een bo
venbouw, w e lke voorzi e n is va n middelen tot 
afsluiting, die minder doeltrelend zijn dan 
die der le klasse, moeten rondom behoorlijk 
versterkt en op doeltreffende wijze door sta
len schachten omsloten zijn. Deuren in zulke 
schachten moeten van sterke constructie, blij
vend bevestigd en ingericht zijn om van beide 
zijden geopend en gesloten te worden. De 
drempels van de openingen moeten, indien de 
bovenbouw door middelen tot afsluiting der 2e 
klasse wordt gesloten, eene hoogte van ten 
minste 23 centimeter boven het dek en, indien 
de middelen tot afsluiting minder doeltreffend 
zijn dan die der 2e klasse, eene hoogte van 
ten minste 38 centimeter boven het dek heb
ben. 

Verzonkrn külenstortgatran. 
den en -deksels. 
Art. 23. V erzonken kol enstortgatranden mo

gen slechts in dekken van den bovenbouw wor
den aangebracht. Zij moeten, evenals de dek
sels, van ijzer of staal vervaardigd , van vol 
doende sterkte zijn en voor schroef- of 
bajonetsluiting zijn ingericht. H et deksel moet 
door een ketting blijvend bevestigd zijn. De 
plaatsing van verzonken kolenstortgatranden 
op het vrijboorddek van kleine schepen voor 
bijzondere vaargebieden en van sleepbooten, 
kan door de Commiss ie tot V aststelling van de 
Uitwatering worden toegestaan. 

Toegangskappen. 

Art . 24. Toegangskappen op blootgestelde 
pl aatsen op het vrijboorddek en op het dek 
van een gesloten bovenbouw moeten van ste
vige constructie zijn. De drempels van de 
deuropeningen moeten zoo hoog zijn a ls voor 
luikhoofden is voorgeschreven (artikelen 12 
en 19) . De deuren moeten van sterke construc
t ie zijn en ingericht zijn om van beide zijden 
geopend en gesloten te worden. Indien de 
toegangskap binnen een vierde van de scheeps
lengte van den voorsteven is gelegen, moet 
zij van staal vervaardi gd en aan de dekbepla
tinir geklonken zijn. 

Luchtkokers op blootgestelde 
plaatsen op vrij boord- en 
boven bouwdokken. 

Art. 25. Luchtkokers, in verbinding met 
ruimten onder het vrijboorddek of onder het 
dek van een bovenbouw, welke geheel ge
sloten is of welks openingen voorzien zijn van 
middelen tot a fslui t ing der le klasse, moeten 
stevige stalen potten hebben, die door klink
nagels met een steek van vier diameters, hart 
op hart gemeten, of door even deugdelijke 
middelen aan het dek zijn verbonden. De dek
beplating, waarop de pot is bevestigd, moet 
tusschen de dekba lken voldoende zijn verstijfd. 
De luchtkokerpotten moeten van doeltreffende 
middelen tot afsluiting zijn voorzien. Indien 
de luchtkokers op het vrijboorddek of binnen 
een vierde van de scheepslengte van den voor
steven op het dek van den bovenbouw zijn 
gelegen en de middelen tot afsluiti ng van 
tijdelijken aard zijn, moeten de luchtkoker
potten eene hoogte van ten minste 92 centi 
meter hebben. Op andere blootgestelde plaat
sen op den bovenbouw, moet.en zij eene hoogt.e
van ten minste 76 centimeter hebben. Indien 
een luchtkokerpot hooger is dan 92 centimeter, 
moet hij bijzonder gesteund en bevestigd zijn. 

Luchtpij pen. 
Art. 26 . Indien luchtpijpen van ballast- en 

andere tanks boven het vrijboorddek of het 
dek van den bovenbouw uitsteken, moeten de 
blootgestelde deelen der pijpen van voldoende 
ste rkte zijn. De hoogte van de open ing boven 
het dek moet in kui len op het vrijboorddek 
ten minste 92 centimeter, op een verhoogd 
halfdek ten minste 76 centimeter en op het 
dek van een a nder soort bovenbouw ten minste 
46 centimeter zijn. Voor afsluiting van deze 
luchtpijpen moeten voldoende middelen aanwe
zig zij n. 
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C. Openingen in het scheepsboord. 
Toe'gangs-, laad- en kolen

poorte:n, enz. 
Art. 27. Openingen m het scheepsboord 

onder het vrijboorddek als toegangs-, laad. en 
kolenpoorten en dergelijke moeten voorzien 
zijn van waterdichte deuren of deksels, welke, 
evenals de middelen om deze af te slui ten, van 
\'Oldoende sterkte moeten zijn. 

, pn ipijpen en afvoerpijpen 
voor sanitaire doeleinden. 
Art. 28. De door het scheepsboord gaande 

afvoerpijpen van ruimten onder het vrijboord
dek moeten voorzien zijn van doeltreffende 
middel en ter voorkoming van het binnendrin
gen van water. Deze middelen tot afsluiting 
moeten bereikbaar zijn. Elke afwnderlijke uit
laatopening kan daartoe zijn voorzien van 
eene terugslagklep met eene inrichting, door 
middel waarvan de klep in gesloten toestand 
rechtstreeks van eene plaats boven het vrij
boorddek kan worden geborgd, dan wel vau 
twee terugslagkleppen zonder zulk eene in
richting, mits de bovenste klep zoo is gelegen, 
dat zij gedurende den normalen dienst kan 
worden nagezien._J)e rechtstreeks geborgde 
klep moet gemakkelijk bereikbaar zijn en 
voorzien zij n van eene inrichting, welke aan
wijst of de klep open, dan wel gesloten is. 
De kleppen mogen, indien zij tegen het 
scheepsboord zijn geplaatst, niet van gegoten 
ijzer vervaardigd zijn. 

De Commissie tot Vaststelling van de Uit
watering kan overeenkomstige voorschriften 
geven voor uitlaatpijpen van ruimten binnen 
een gesloten bovenbouw. 

Indien spuipijpen zijn aangebracht in een 
bovenbouw, welke niet is voorzien van mid
delen tot afsluiting der le klasse, moeten zij 
zoodanig zijn ingericht, dat door deze pijpen 
geen water onder het vrijboorddek kan bin
nendringen. 

Patrijspoorten en vaste licht
randen. 
Art. 29. 1. Patrijspoorten en vaste licht. 

randen in ruimten onder het vrijboorddek of 
in ruimten onder een dek van een bovenbouw. 
welke door middelen tot afsluiting der l e of 
2e klasse wordt gesloten, moeten aan de bin
nenzijde voorzien zijn van scharnierende blin
den, welke deugdelijk · en waterdicht kunnen 
worden gesloten. Indien echter zulke ruimten 
in den bovenbouw bestemd zijn voor passa
giers, met uitzondering van tusschendeks
passagiers, of voor de bemanning, mogen de 
patrijspoorten en vaste I ichtranden voorz ien 
zijn van wegneembare blinden, welke in de 
onmiddellijke nabijheid van de patrijspoorten 
worden geborgen, mit.s zij re allen tijde ge
durende het bedrijf gemakkelijk re bereiken 
zijn. 

2. De patrijspoorten, vaste lichtranden en 
blinden moeten van deugdelijke en goedge
keurde constructie zijn. 

Verschansing of reelingwerk. 
Art. 30. Eene verschansing van goede con

structie of deugdelijk reelingwerk moet op 
alle blootgestelde gedeelten van vrijboord- en 
bovenbouwdekken worden aangebracht. 

Waterloospoorten. 
Art. 31. 1. Indien ter plaatse van een 

,, kuil" op aan weer en wind blootgestelde ge
deelten van vrijboord- of bovenbouwdekken 
eene verschansing is aangebracht, moet vol
doende gelegenheid tot loozing van water be
staan. Het totale oppervlak der waterloos
poorten moet in elk scheepsboord voor eiken 
kuil op het vrijboorddek of op een verhoogd 
halfdek ten minste gelijk zijn aan dat volgens 
onderstaande tabel. H et totale oppervlak der 
waterloospoorten voor eiken kui l op andere 
dekken van den bovenbouw moet ten minste 
de helft van het in de tabel gegeven opper
vlak bedragen. Indien de lengte van den kuil 
0, 7 der scheepslengte overschrijdt, kan de 
Commissie eene afwijking van de schaal toe
staan. 

Op schepen met eene zeeg, welke kleiner is 
dan de standaardzeeg, moet het oppervlak der 
waterloospoorten op passende wijze worden 
vergroot. 

Lengte der ver
scba,nsing in de 

kuilen in meters. 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Meer dan 20 

1 

Totaal opi:ervlak der 
waterloos- oorten in elk 

1 boord in vierkante meters. 

l
---~,726 

0.786 
0,84 
0,909 
0,970 
1,031 
1,092 
1,153 
1,213 
0,061 vierkante 

meters meer voor elke 
meter, welke de lengte 
der verschansing groo
ter i.. 

2. De onderkanten van de waterloospoorten 
moeten zoo dicht mogelijk boven het dek lig
gen, en bij voorkeur niet hooger dan de bo
venkant van het stringerhoekstaal. Twee derde 
van het voorgeschreven oppervlak der water
loospoorten moet in die helft van den kuil 
zijn aangebracht, welke het dichtat bij het 
midden der scheepslengte is gelegen. 

3. Waterloospoorten en dergelijke openin
gen in de verschansing moeten door raster
werk of staven met een onderlingen afstand 
van 23 centimeter worden beschermd. Indien 
kleppen zijn aangebracht, moet voor ruime 
speling gezorgd worden, teneinde klemmen te 
vermijden. De scharnieren moeten van kope
ren pennen zijn voorzien. 

D. Bescherrning van, de benianning. 

L-Oopbruggen. enz. Sterkte 
dekhuizen. 
Art. 32. 1. Loopbruggen, handleiders of 

andere afdoende middelen moeten ter bescher
ming van de bemanning bij het gaan naar, 
of het komen van hunne logiezen zijn aange
bracht. 

2. De srerkte van de dekhuizen voor het 
onderbrengen van de bemanning op gladdek
schepen moet gelijkwaard ig zijn aan die, 
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welke voor de schotten van den bovenbouw 
wordt vere ischt. 

HOOFDSTUK III. 

Uitwatering van stoom- en motorschepen. 

A. Algemeen. 
lengte (L.) 

Art. 33. De lengte (L), welke in deze bij
lage voor de bepaling van het vrijboord wordt 
gebruikt, is de lengte in meters op de lastlijn 
bij zomeruitwatering van de voorzijde van 
den voorsteven tot de achterzijde van den roer
~teven. Bij ontstentenis van een roersteven 
wordt de .lengte gemeten van de voorzijde van 
dep voorsteven tot de hart! ijn van den roer
koning. Bij schepen met een kruiserachterschip 
rekent men de lengte gelijk aan 96 percent 
van de lengte op de lastlijn bij zomeruitwate
ring, dan wel aan de lengte van de voorzijde 
van den voorsteven tot de hartlijn van den 
roerkoning, indien deze laatste lengte groo
ter is. 

Brc.edte (B) . 

Art. 34. De breedte (B) is de grootste 
breedte in meters, midscheeps gemeten op den 
buitenkant der spanten bij stalen schepen en 
op den buitenkant der huidbeplanking bij 
houten en composiet schepen. 

Holt-e naar den mal. 
Art. 35 . De hol te naar den mal is de verti

kale afstand in meters midscheeps gemeten 
van den bovenkant van de kiel tot den boven
kant van de balken van het vrijboorddek in 
de zijde. Bij houten en composiet schepen 
wordt de afstand gemeten van den onderkant 
der sponning van de kiel. Indien de vorm in 
het onderste gedeelte van het grootspant hol 
verloopt of indien dikke zandstrooken zijn aan
gebracht, wordt de holte gemeten van het. 
punt, waar de lijn, welke van het vlakke deel 
Van het scheepsvlak naar het middenvl a k is 
doorgetrokken, de zijde van de kiel snijdt. 

Holte voor rle berekening 
van het vrijboord (D). 

· Art. 36. 1 . De holte (D), welke bij het 
bepalen van het vrijboord volgens de artikelen 
68 en 76 wordt gebruikt en in meters wordt 
uitgedrukt, is de hol te naar den mal , ver
meerderd met de dikte van de stringerplaat, 

T (L-S) 
bf met---- indien dit laatste grooter is, 

L 
waarin T. de gemiddelde dikte van het bloot
gestelde dek vrij van de openingen in het dek 
is en S de totale lengte van den bovenbouw 
a ls aangegeven in artikel 41. 

2. Indien het bovendeel van het scheeps
boord een ongewonen vorm heeft, neemt men 
voor D de holte van een denkbeeldig groot
spant met vertikaal bovendeel van het boord 
en met eene standaarddekrondte, waarbij het 
oppervlak van het bovenste gedeelte der dwars
doorsnede gelijk is aan dat van het bovenge
deelte van het werkelijke grootspant. Indien 
eene terugwij king of verspringing in het bo
vendeel van het boord (zooals · bij torendek
schepen) voorkomt, wordt 70 percent van de 

doorsnede boven de terugwijk ing of versprin
ging medegerekend bij de bepal ing van het 
oppervlak der gelij kwaardige doorsnede. 

L 
3. Indien D kleiner is dan -, mag de 

15 
hol te , welke m verband met de Tabel wordt 

L 
gebruikt, niet kle iner dan - worden genomen, 

15 
tenzij het een schip betr-eft met een gesloten 
bovenbouw, welke over ten minste 0,6 L het 
middengedeelte der lengte bedekt, dan wel 
een schip met een gesloten koffervormig dek
huis (trunk) of een schip met een samenstel 
van gesloten gedeelten bovenbouw en een 
trunk, dat van voor tot achter doorloopt. 

Vnlheidscoëfficient (c). 

Art. 37. De volheidscoëfficient c, welke bij 
het bepalen van het vrijboord volgens de ar
ti kelen 68 en 76 wordt gebruikt, wordt uitge
drukt door: 

C 

1,025 L. B. d1 ' 

waarin· /:i de waterverplaatsing naar den mal 
in tonnen (zeewater) voorstelt (schroefasuit
bouwsels niet medegerekend) bij een gemiddeL 
den diepgang zonder kiel d1, welke 85 procent 
van de holte naar den mal bedraagt. De coëf
ficient c mag niet kl e iner dan 0,68 worden 
genomen. 

Sterkte. 
Art. 38 . l. De Commissie tot Vaststelling 

van de Uitwatering beoordeel t de sterkte der 
schepen in verband met het daarvoor vast te 
stell en vrijboord. Schepen, welke voldoen aan 
den hoogsten standaard van de voorsch riften 
van een der erkende particul iere onderzoe
kingsbureaux, worden als voldoende sterk be
schouwd voor de toekenning van het vrij boord, 
dat krachtens deze bijlage wordt bepaald. 

2. Aan schepen, welke niet voldoen aan 
den hoogsten standaard van de voorschr iften 
van een erkend particulier onderzoekings
bureau, kent de Commissie tot Vaststell ing 
van de Uitwater ing een vergroot vrij l:ioord 
toe. 

Als richtsnoer kan daarbij het volgende 
dienen: 

a. Materialen. De weerstandsmomenten zijn 
vastgesteld in de veronderstelling, dat voor 
de constructie gebruik is gemaakt van vloei
ijzer, verkregen door het "open haard" proces 
(zuur of bas isch) met eene kwaliteit 2A vol 
gens Tabel I van Bijlage I. 

b. Sterktedek. Het sterktedek is het boven
ste dek, dat ten minste over de halve lengte 
midscheeps behoort tot en een i ntegreerend 
deel uitmaakt van het schip, als balk be
schouwd. 

c. Holte tot ste,·ktedek D 8 • De holte tot 
het sterktedek is de vertikale afstand in me
ters, midscheeps gemeten van den bovenkant 
van de kiel tot den bovenkant van den dek
balk van het sterktedek in de zijde. 

d. Diepgang d. De diepgang is de vertikale 
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afstand in meters, midscheeps gemeten van 
den bovenkant van de kiel tot het middelpunt 
van den cirkel van het :iitwateringsmerk. 

e. W eerstandsmoment . voor langscheepsche 
sterkte. Het weerstandsmoment voor lang-

! 
scheepsche sterkte - is het traagheidsmoment 

y 
I yan het grootspant ten opzichte van de neu
tràle as, gedeeld door den afstand · y, gemeten 
van de neutrale as tot den bovenkant van den 
dekbalk van het sterktedek in de zijde. Het 
wordt berekend ter plaatse van de dekopenin
gen, doch zonder aftrek van nagelgaten. 

De doorsneden van het materiaal worden 
berekend in vierkante millimeters en de af
standen in meters. 

In het sterktedek worden a lle doorloopende 
langsverbanddeelen begrepen, met uitzondering 
va.n die deelen van onderdeklangsdragers, 
welke slech ts dienen voor ondersteuning. Bo
rnn het sterktedek worden slechts het stringer
hoekstaal en het bovengedeelte van de berg
houtsgang in rekening gebracht. 

Het vereischte weerstandsmoment voor lang
soheepsohe sterkte van de werkelijke doorsnede 
wordt uitgedrukt door f.d.B., waarin f een 
factor is, die verkregen wordt uit de volgende 
tabel. 

L r-L. 
in meters. f ~eters. ! 

30 3777 108 
1 

19386 
36 4193 114 21232 
42 4892 120 23106 
48 5622 126 25051 
54 6532 132 270:n 
60 7470 138 29146 
66 8669 144 31268 
72 9920 150 33480 
78 11263 156 35770 
84 12774 162 38063 
90 14335 168 40414 
96 15897 174 42868 

102 17615 180 45368 

Voor tusschenliggende lengten wordt de 
waarde van f door interpolatie bepaald . 

De formule is van toepassing, wanneer L 
niet grooter is dan 180 meter, B noch kleiner 

L 
js dan de waarde - + 1,52, noch grooter dan 

10 
L L 
- + 6,10 en -- noch kleiner is dan 10, noch 
10 Ds 
grooter dan 13,5. 

/. Weerstandsmoment van het spant. Voor 
de berekening van het weerstandsmoment van 
de doorsnede van een spant wordt met het 
oog op het verkrijgen van vergelijkbare waar
den voor eventueele vormverandering aange
nomen, dat het bestaat uit een spanthoekstaal 
en een keerspanthoekstaal, welke van dezelfde 
afmetingen en dikte zijn. Het weerstands-

I 
moment - van het middelste spant onder de 

y 
onderste rij balken is het traagheidsmoment I 

van de spantdoorsnede ten opzichte van de 
neutrale as, gedeeld door den grootsten vezel-

' afstand y; gemeten van die as en berekend 
zonder aftrek van nagel- en boutgaten. Het 
weerstandsmoment wordt in kubieke centi
meters uitgedrukt. 

Het a ls minimum voorgeschreven weerstands
moment van het spant wordt aangeduid door 

s ( d - tl (f1 + hl 

1000 
s is de spantafstand en t de vertikale afstand 

, van den bovenkant der kiel tot een punt, dat 
gelegen is midden tusschen den bovenkant van 
den dubbelen bodem in de zijde en. den boven
kant van de kimknieplaat, beide in meters 
gemeten (zie Afb. 2). Indien er geen dubbele 
bodem is, wordt t gemeten tot een punt, dat 
gelegen is midden tusschen den bovenkant van 
de vrang in het midden en den bovenkant van 
de vrang in de zijde. 

f1 is een coëfficient, afhankelijk van H, 
welke laatste groothe id in schepen met een 
dubbelen bodem de verticale afstand in me
ters is van het midden van de balkknie van 
de onderste rij balken in de zijde tot een 
punt, dat gelegen is midden tusschen den 
bovenkant van den dubbelen bodem in de 
zijde en den bovenkant van de kimknieplaat 
(zie Afb. 2). Indien er geen dubbele bodem 
is, wordt H gemeten tot een punt, dat gelegen 
is midden tusschen den bovenkant van de 
vrang in het m idden en den bovenkant van 
de vrang in de zijde. Indien het spant aan 
den scheepsvorm eene groote1·e sterkte ont
leent, moet hiermede bij de bepal ing van de 
waarde van f1 , rekening worden gehouden. 

f2 is een coëfficient, afhankelijk van K , 
welke laatste grootheid de vertikale afstand 
in meters is van den bovenkant der onderste 
rij balken tot een punt, dat 2,29 meter boven 
het vrijboorddek in de zijde ligt, of, indien 
er een bovenbouw is, tot een punt, dat 3,81 
meter boven het vrijboorddek in de zijde is 
gelegen (zie Afb. 2). 

[ ,0 QP HO<Yf HOO~IC 
D IC."'C Hf N TQNKIPP IN 
Jlt....Z..""Dr rN eollfNiarNr 

KIMKNIL 
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De waarden va n fi en f2 worden uit de volgende tabellen verkregen. 

H. in meters / 0 1 2,1 2,7 1 3,3 / 3,9 1 4,5 / 5,1 / 5,7 / 6,3 / 6,9 / 7,5 

f1 / 19050 j 23218 j 26234 j 31290 j 39355 / 49551 / 60811 j 141« / 88564 /104891 j121552 

K in meters / 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 1 10,5 12,0 

1042 2084 4133 6217 9275 13358 ' 1 18467 24600 

Tusschengelegen waarden worden door interpolatie verkregen. 

De formule is van toepassing, indien D noch 
kleiner is dan 4,57 meter, noch grooter dan 

L 
18,29 meter , B noch kleiner is dan -- + 1,52, 

10 
L L 

noch grooter dan - + 6.10, -- noch kleiner 
10 Ds 

is dan 10, noch grooter dan 13,5 en de hori
zontale afstand van den buitenka nt van het 
spant tot de eerste rij stutten 6,10 meter niet 
te boven gaat. 

In schepen van gewonen vorm met één dek 
wordt, indien H niet grooter is dan 5,49 meter, 
het volgens de vorige methode bepaalde weer
standsmoment van het spant met een factor fa 
vermenigvuldigd, waarbij: 

H 
fa = 0,50 + 0,05 { -- - 8 ). 

0,305 

Indien de horizontale afstand van den bui
tenkant van het spant tot het midden van de 
ee rste rij stutten grooter is dan 6,10 meter, 
moet ten genoegen van de Coinmissie tot Vast
stelling van de Uitwatering worden aange
toond , dat eene voldoende overmaat van 
ste rkte aanwe.zig is. 

B. Boven bouw. 

Huogtc van den bovenbouw. 
Art. 39. D e hoogte van een bovenbouw is 

de kleinste vertikale hoogte, gemeten van den 
bovenkant van het dek van den bovenbouw 
tot den bovenkant van de balken van het vrij
boorddek, verminderd met het verschil tusschen 
D (artikel 36) en de holte naar den mal 
(al'ti kel 35) . 

Standaardhoogte van den bo-
venbo uw. 
Art. 40. D e standaardhoogte van een ver

hoogd halfdek is 0,91 meter voor schepen met 
eene lengte van 30,50 meter en kleiner, 1,22 
meter voor schepen met eene lengte van 76,20 
meter en 1,83 meter voor schepen met eene 
lengte van 122 meter en grooter. De standaard
hoogte voor elk ander type van bovenbouw 
is 1,83 mete1· voor schepen met eene lengte 
va11 76,20 meter en kleiner en 2,29 meter voor 
schepen met eene lengte van 122 meter en 
grooter. De standaardhoogte voor tusschen
gelegen lengten wordt door interpolatie ver
kregen. 

Lengte van den bovenbouw (S). 

Art. 41. De l engte van den bovenbouw S 
is de som van de gemiddelde lengtèn van 
deelen van den bovenbouw, welke zich van 
boord tot boord uitstrekken, voor zoover zij 
binnen lijnen liggen, loodrecht getrokken op 
de uiteinden van de lastlijn, zooals deze vol 
gens artikel 33 worden bepaald: 

Gesloten bovenbouw. 

Art. 42. Een op zich zelf staand gedeelte 
,·an een onderbroken bovenbouw wordt slechts 
a ls gesloten beschouwd, indien: 

a. de e indschotten voldoende sterk zijn en 
met het bepaalde in artikel . 43 rekening is 
gehouden; 

b. de ioegangsopeningen in de eindschotten 
van middelen tot afsluiting der le of 2e klasse 
( artikel en 44 en 45) zijn voorzien ; 

c. alle overige openingen in het scheeps
boord of in de e indschotten van den boven
bouw zijn voorzien van doeltreffende middelen 
tot a fslui t ing, welke dicht zijn tegen weer en 
wind; 

d . afzonderlijke toegangen voor de beman
ning naar de binnen een brughuis of eene 

kampanje gelegen voortstuwingsruimten, brand
stofbergplaatsen en andere ruimten, welke 
noodig zijn voor den dienst, te allen tijde 
gebruikt kunnen worden, wanneer de openin
gen in de schotten gesloten zijn. 

Schotten van den bovenhouw. 

Art. 43. Schotten aan de blootgestelde 
einden van eene kampanje, een brughuis en 
een bak moeten voor schepen met een mini
mum vrijboord aan den volgenden standaard, 
dan wel aan eene door de Commissie tot Vast
stelling van de Uitwatering gelijkwaardig ge
achte constructie voldoen. De7,e standaard 
houdt in , dat: 

a . de stijlen op de schotten en de beplating 
van de afmetingen zijn, als in Tabel III is 
aangegeven, 

b. de afstand der stijlen 0, 76 meter is, 
c. de e inden der stijlen op de schotten aan 

de voorzijde van de kampanje en van het 
brughuis deugdelijk met de dekken zijn ver
bonden, en 

d. de stijlen op de schotten aan de achter
zijde van het brughuis en van d en bak over 
de geheele hoogte tusschen de randhoekstalen 
der schotten doorloopen. 
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TABEL III. 

Blootgestelde schotten van een bovenbouw 
met standaardhoogte. 

~~ot=~- ~:~uit~{!~ 
11thermdoachotten vnneeno 
kampanje mot eene lengte 

u n 0,4 L nf ffOOler. 

ScheeJ:18-, Schotbf.iplatÎng lengte in 
mtoters. ~n mtll lmeters. 

01 ,,, 
en lclotner. 

Il ',!<) Il 
en grootor 

StijlE!n van 
f$WOOO boel::
!Jtaal. in m!lll• 

metens. 

~n~!Î~ IScbot.beplaUng 
met.era. lnm!Ulmetera. 

1 - 1 .. ~=·" 1 . ,, 
1 en g1·ooter 

Se.botten aan de acht.er• 
zUde van een bnighuls or 

ten bak. 

Sob,epo
lengt• In 
me!ML 

Schaepa-
lengte In 
met.era. 

en~u 

122 
en '1rooter 

St.Ulen nn 
gewoon hoek
atu..l In mllll-

metere. 

6&xe&xM, 
'Mxe&x1 · 
Wx7DX7/J 

100x'15 x8 

tb:~:.~:!_ 

;r, 

C. Inrichtingen om toegangsopeningen. in 
P.ind.schotten van op zich zelf staande ge

deelten van een onderbroken boven
bouw af te sluiten. 

Middelen tot afsluiting der 
Je klasse. 

Art. 44. De middelen tot afsluiting der le 
klasse van toegangsopen ingen in eindschotten 
van de op zich zelf staande gedeelten van 
een onderbroken bovenbouw, moeten van ijzer 
of staal, blijvend en stevig aan het schot be
vestigd, ingeraamd, verstijfd en zoodanig aan
gebracht zijn , dat het geheele samenstel 
even sterk is alsof geen opening in het schot 
aanwezig was. Zij moeten, wanneer zij geslo
ten zijn, dicht zijn tegen weer en wind. De 
sluitinrichting voor deze middelen tot afslu i
t ing moet blijvend aan het schot of aan de 
middel en tot afsluiting zelve zijn bevestigd en 
<leze slu itinrichting moet zoodanig zijn, dat 
deze middelen aan beide zijden van het schot 
of van het dek er boven geopend en gesloten 
kunnen worden. De drempels van de toegangs
openingen moeten ten minste 38 centimeter 
boven het dek reiken. 

Middelen tot afsluiting der 
2• klasse. 
Art. >15. De middelen tot afsluiting der 2e 

klasse voor de in artikel 44 bedoelde openin
gen, moeten zij n: 

a. hetzij scharnierende hard houten deuren 
1net stevig rege lwe rk, welke deuren niet bree
der dan 76 centimeter en niet dunner dan 50 
millimeter mogen zijn ; 

b. hetzij losse planken, welke over de volle 
hoogte van de opening tusschen op het schot 
geklonken kanaalijzers zijn gevat, waarbij deze 
planken niet dunner dan 50 millimeter mogen 
zijn, indien de wijdte van de opening 76 cen
t imeter of minder bedraagt, terwijl de dikte 
der pl anken in reden van 25 millimeter voor 
elke vermeerdering in wijdte van 38 centi
mete r moet worden vergroot; 

c. hetzij even doeltreffende wegneembare 
platen. 

D. Inrichtingen tot het afsluiten van openin
ge,~ in dekken van den bovenbo1tw, door 

tijdelijke rniddel en. 

Tijdelijke middelen tot afslui
ting van openingen in hot 
d ek van den bovenbouw. 
Art. 46. Tijdelijke middelen tot het afslui

ten van in de hartlijn gelegen openingen in 
het dek van een gesloten bovenbouw moeten 
bestaan uit: 

a. een stalen hoofd, dat deugdelijk aan het 
dek is geklonken en eene hoogte boven het 
dek heeft, welke niet geringer is dan 23 centi 
meter , 

b. luiken, als aangegeven in a rtikel 13, 
welke bevestigd worden door sjorrings van 
touw, benevens 

c. eene ondersteuning van de luiken, als 
aangegeven in de artikelen 14 en 15 en de 
Tabellen I en II . 

E. l n rekening te brengen lengte va,n een 
onderbroken bovenbouw. 

Algemeen. 

Art. 47. 1. Indien blootgestelde eindschot. 
ten van eene kampanje, een brughuis of een 
bak niet voldoen aan den standaard van sterkte 
volgens artikel 43, worden deze schotten ge. 
acht niet te bestaan. 

2. Indien in de zijbeplating van een boven
bouw eene opening is aangebracht, welke niet 
van permanente middelen tot afsluiting is 
voorz ien, wordt de lengte van het gedeelte van 
den bovenbouw, dwars van de opening, niet 
in rekening gebracht. 

3. Indien de hoogte van een bovenbouw 
geringer is dan de standaardhoogte, wordt de 
in rekening te brengen lengte van dien boven
bouw evenredig met de verhouding van de 
werkelijke tot de standaardhoogte verminderd. 
Indien de hoogte grooter is dan de standaard. 
hoogte, wordt geen grootere lengte van den 
bovenbouw in rekening gebracht. 

Kampanje. 
Art. 48. De in rekening te brengen lengte 

van eene kampanje wordt als volgt bepaald: 
a. Indien een schot van voldoende sterkte 

aanwezig is en de toegangsopeningen daarin 
van middelen tot afsluiting der l e klasse zijn 
voorzien, wordt de geheele lengte tot het schot 
in rekening gebracht. 

b. Indien een schot van voldoende sterkte 
aanwezig is en de toegangsopeningen daarin 
van middelen tot afsluiting der 2e klasse zijn 
voorzien, moet al s volgt worden gehandeld: 

1. indien de lengte 0,5 L of minder be
draagt, wordt 100 percent van deze lengte in 
rekening gebracht; 

2. indien de lengte 0,7 Lof meer bedraagt, 
wordt 90 percent van deze lengte in rekening 
gebracht; 

3. indien de lengte grooter is dan 0,5 L 
en kleiner dan 0,7 L, moet een door inter
polatie bepaald percentage van die lengte in 
rekening worden gebracht; 

4. indien eene vermindering wordt toege-
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~taan voor l)êll deugdelijken, belendenden 
trunk (artikel 52), wordt 90 percent van de 
lengte tot het schot in rekening gebracht. 

c. Van de lengte van eene open kampanje 
of van een open gedeelte van eene kampanje 
vóór een deugdelijk voorschot wordt 50 per
cent in rekening gebracht. 

lengte niet kleiner is dan de standaardzeeg, 
wordt 100 percent van de lengte van den 
bak, gelegen vóór 0,1 L , van de vóórloodlijn 
gemeten, in rekening gebracht; 

2. indien de zeeg vóór het midden der 
lengte gelijk is aan of kleiner is dan de helft 
van de standaardzeeg, wordt 50 percent van 
de onder 1 genoemde lengte in rekening ge-

Verhoogd halfdek. , bracht. 
Art. 49. 1. Indien een voldoend sterk schot 1 3. i~dien de zeeg eene waarde heeft, welke 

zonder openingen de voorzijde van de ruimte tusschen de standaardzeeg en de helft der 
onder een verhoogd halfdek afsluit, wordt de standaardzeeg ligt, wordt een door interpolatie 
geheele lengte tot het schot in rekening ge- bepaald percentage in rekening gebracht. 
bracht. c. Van de lengte van een open gedeelte 

2. Indien het schot van openi'ngen is voor- achter het schot of achter 0,1 L, gemeten van 
'zien; wordt de bovenbouw als eene kampanje de vóórloodlijn , wordt 50 percent in rekening 
van eene hoogte, welke geringer is dan de gebracht. 
standaardhoogte, beschouwd. 

Brugbuis. Trunk. 

Art. 50. De in rekening te brengen lengte Art. 52. 1. Een trunk of eene soortgelijke 
van een brughuis wordt als volgt bepaald: constructie, welke zich niet tot de scheeps-

a. Indien een voldoend sterk schot aan elk boorden uitstrekt, wordt in rekening gebracht, 
uiteinde van een brughuis aanwezig is en de mits: 
toegangsopeningen in die schotten voorzien a. de trunk ten minste even sterk is als een 
zijn van middelen tot afsluiting der le klasse, bovenbouw; 
wordt 100 percent van de lengte tusschen de , b. de luikhoofden op het trunkdek zijn aan-
schotten in rekening gebracht. gebracht en voldoen aan het bepaalde in de 

b. Indien de toegangsopeningen in het vóór- artikelen 11 tot en met 18; 
schot van middeleri tot afsluiting der le klasse c. de breedte van de stringerplaat varr het 
en ae toegangsopeningen in het achterschot trunkdek een voldoend gangboord vormt en 
van middelen der 2e klasse zijn voorzien, toereikende dwarsscheepsche verstijving ver-
wordt 100 percent van de lengte tusschen de zekert en het trunkdek van voor t-0t achter 
schotten in rekening gebracht. Indien echter één doorloopend, vast, van reelingwerk voo1·-
een aftrek wordt toegestaan voor een deugde- zien, begaanbaar platform vormt, dan wel dit 
lijken trunk, welke tegen het achterschot aan- wordt gevormd door onderbroken trunks, 
sluit (artikel 52), wordt slechts 90 percent van welke met andere gedeelten van den boven-
de lengte in rekening gebracht. bouw door vaste loopbruggen zijn verbonden ; 

c. Indien de toegangsopeningen in beide d. de luchtkokers door den trunk, dan wel 
schotten zijn voorzien van middelen tot af- de luchtkokerpotten door waterdichte deksels 
slu iting der 2e klasse, wordt 90 percent van of door gelijkwaardige middelen zijn be-
de lengte tusschen de schotten in rekening ge- schermd ; 
bracht. e. naast den tnmk op de aan weer en wind 

d. Indien de toegangsopeningen in het vóór- blootgestelde gedeelten van het vrijboorddek 
schot van middelen tot afsluiting der l e of over ten minste hunne halve lengte de ve;--
2e klasse zijn voorzien en de toegangsopenin- schansing door open reelingwerk is onderbro-
gen in het achterschot geen middelen tot af- ken ; 
sluiting hebben, wordt 75 percent van de /. de schachten boven de voortstuwings-
lengte tusschen de schotten in rekening ge- , ruimten door den trunk, door een bovenbouw 
bracht. van standaardhoogte of door een dekhuis van 

e. Indien de toegangsopeningen in beide dezelfde hoogte en van overeenkomstige sterkte 
schotten geen middelen tot afsluiting hebben, zijn beschermd . 
wordt 50 percent van de lengte in rekening 2. De standaardhoogte van een trunk is 
gebracht. 1 gelijk aan die van een brughuis. 

/. Van een open gedeelte achter het achter- , 3. Indien toegangsopeningen in schotten 
schot wordt 75 percent en van een open ge- van de kampanje of van het brughuis van 
deelte vóór het vóórschot wordt 50 percent van middelen tot afsluiting der le klasse zijn 
de lengte in rekening gebracht. voorzien, wordt 100 percent van de lengte van 

een volledigen trunk, verkleind in verhouding 
Bak. van zijn gemiddelde breedte tot B, bij de in 

Art. 51. De in rekening te brengen lengte rekening te brengen lengte van den boven-
van een bak wordt als volgt bepaald: bouw opgeteld . Indien de toegangsopeningen 

a. Indien een schot van voldoende sterkte in deze schotten niet van middelen tot afslui-
aanwezig is en de toegangsopeningen van mid- ting der le klasse zijn voorzien, wordt 90 per-
delen tot afsluiting der le of 2e klasse zijn cent, in dezelfde verhouding verkleind, daarbij 
voorzien, wordt 100 percent van de lengte opgeteld. Indien de hoogte van een trunk 
van de vóórlooplijn t-0t het schot in rekening kleiner is dan de sta ndaardhoogte, wordt de 
gebracht. toevoeging in verhouding van de werkelijke 

b. Indien geen middelen tot afsluiting zijn tot de standaardhoogte verkleind. Indien de 
aangebracht, moet als volgt worden gehan- hoogte van de luikhoofden op het trunkdek 
<leid: geringer is dan de standaardhoogte van luik-

1. indien de zeeg vóór het midden der hoofden (artikel 12), moet eene vermindering 
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van de hoogte van den trunk, welke overeen- 1 
komt met het verschil tusschen de werkelijke 
en de standaardhoogte van de hoofden , in re-
kening worden _gebracht. . 

2. Indien de totale in rekening te brengen 
lengte kleiner is dan L, wordt een percentage 
van deze aftrek, bepaald naar de volgende 
Tabel, toegepast. 

F. In rekening te brengen lengte van een 
overigens geslo ten bovenbouw met opening<en 

, gelegen in d;e hartlijn van het dek. 

Gesloten bovenbouw met opr-
hirigen gelegen in de hart
lij_n van het dek . welke niet 

,van permanente middelen 
tot afsluit,ing, zijn voorzien. 

Art, 53. Indien een overigens gesloten bo
venbouw aanwezig is met één of meer openin
gen . in de hartlijn van het dek van dien boven
bouw gelegen, welke openingen niet van per
manepte middelen tot afsluiting zijn voorzien 
(a,r-tikelen 11 tot en met 18) , wordt de •in 
rekening te brengen lengte van den boven
bouw . als volgt bepaald : 

a. .. Indien geen doeltreffende tijdelijke mid
delen tot afsluiting van deze in de hartlijn 
gelegen openingen (arti kel 46) aanwezig zijn, 
of de wijdte van de opening 80 percent of 
meer van de breedte B1 van het dek van den 
bovenbouw, op het midden van de lengte van 
de opening gemeten, bedraagt, wordt het 
schip beschouwd, alsof het ter plaatse van elke 
opening een open kuil heeft; waterloos poor
ten moeten ter plaatse van dezen kuil worden 
aangebracht; de in rekening te brengen lengte 
van den bovenbouw wordt bepaald volgens de 
11rtikelen 48, 50 en 51; 

b. Indien · doeltreffende tijdelijke middelen 
tot afsluiting van deze in de hartlijn gelegen 
op<;1nii,1gen aanwezig zijn en de wijdte van de 
opening geringer is dan 80 percent van de 
breedt!) B1, wordt de in rekening te brengen 
lengte eveneens bepaald volgens de artikelen 
48, 50' en· 51, met dien verstande, dat, indien 
toegangsopeningen in schotten binnen den 
bovenbouw door middelen tot afsluiting der 2e 
klasse zijn gesloten, zij in verband met de 
bepaling van de in rekening te brengen lengte 
worden beschouwd, als door middelen tot af
sluiting der le klasse te zijn gesloten, terwijl 
de totale in rekening te brengen lengte wordt 
verkregen door bij de lengte, bepaald als 
hierboven is aangegeven, het verschil op te 
tellen tusschen deze lengte en de scheeps
lengte en wel gewijzigd in de verhouding 

B1 --; b 
---- , waarbij b de wijdte van de opening 

B1 
in het dek is, met dien verstande, dat deze 
ver_houding nimmer grooter dan 0,5 wordt 
aangenomen. 

G . Aft1·ek voor bovenbouw. 

Aftrek. voor bo,renbo uw. 
Art. 54. 1. Indien de in rekening te bren

gen lengte van den bovenbouw gel ijk is aan 
L, bedraagt de aftrek van het vrijboord 356 
millimeter voor eene scheepslengte van 24,40 
meter, 864 millimeter voor eene lengte van 
85,30 meter en 1067 millimeter voor eene 
lengte van 122 meter en grooter. Bij tusschen
gelegen lengten wordt de aftrek door interpo
latîe ve1·kregen. 

I H 
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00 

0 

Art. 55. 1. De zeeg wordt gemeten van het 
dek in de zijde tot eene denkbeeldige lijn, 
welke evenwijdig aan de kiel door de zeeglijn 
op het midden der lengte is getrokken. 

2. Van schepen, welke met stuurlast ont
worpen zijn, mag de zeeg ten opzichte van de 
lastlijn worden gemeten, mits een bijzonder 
merk, gelijk aan den cirkel met streep van 
het uitwateringsmerk, op 0,25 L vóór het mid
den der lengte wordt geplaatst. 

3. Van gladdekschepen en van schepen 
met onderbroken bovenbouw wordt de zeeg op 
het vrijboorddek gemeten. 

[ 4. Van schepen, waarvan de bovenzijde van 
.\ het scheepsboord een ongewonen vorm heeft 

en waarbij eene terugwijking of verspringing 
in die bovenzijde voorkomt, wordt de zeeg be
schouwd in verband met de gelijkwaardige 
holte in het midden der lengte (artikel 36). 

5. Van schepen met een bovenbouw van 
standaardhoogte, welke zich over de geheele 
lengte van het vrijboorddek u itstrekt, wordt 
de zeeg op het dek van den bovenbouw ge
meten . Indien de hoogte van den bovenbouw 
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de standaardhoogte overtreft, mag b ij de be
paling van de zeeg met de grootere hoogte 
rekening worden gehouden. 

6. Indien een bovenbouw geheel gesloten 
is of de toegangsopeningen in de begrenzende 
schotten van middelen tot afsluiting der le 
klasse zijn voorzien en het dek van den boven
bouw ten minste dezelfde zeeg heeft als het 
blootgestelde vrijboorddek, wordt de zeeg van 
het gedeelte van het vrijboorddek binnen dien 
bovenbouw niet in rekening gebracht . 
Standaardzeeglijn . 

Art. 56. De ordinaten in centimeters van 
de standaardzeeglijn worden in de volgende 
Tabel aangegeven: 

Ordinaat !Factor. P laats Yan 
de ordi naat. _! __ 

ALL . . ... 
1/6 L van ALL 
1/3 L " ALL 
Grootspant. . 
1/3 Lvan VLL 
l /6L " VLL 
VLL ..... 

0,833 L + 25,4 
0,37 L + ll,3 
0,0925 L + 2,825 

0,185 
0,74 
1,666 

0 
L + 5,65 
L + 22,6 
L + 50,8 

1 
4 
2 
4 
2 
4 
1 

ALL = Achtereind van de lastlijn op zomer
uitwatering. 

VLL = Vooreind van de lastlijn op zomer
uitwatering. 

L in meters. 

~·leting van afwijkjngen van 
de stanclaardzeeglijn. 
Art. 57. Indien de zeeglijn niet samenvalt 

met de standaardzeeglijn, worden de zeven 
ordinaten van beide lijnen met de daarbij be
hoorende factoren, als aangegeven in de Tabel 
van artikel 56, vermenigvuldigd. Het verschil 
tusschen de sommen van de onderscheidene 
producten, gedeeld door 18, geeft dan het 
tekort of de overmaat van zeeg aan. Indien de 
achterste helft van de zeeglijn hooger en de 
voorste helft lager is dan de standaard, wordt 
de overmaat niet in aanmerking genomen en 
slechts het tekort in rekening gebracht. In
dien de voorste helft van de zeeglijn hooger 
on het achterste deel van de zeeglijn niet 
1 ager is dan 75 percent van den standaard, 
wordt de overmaat in 1·ekening gebracht. In
dien het achterste gedeelte lager is dan 50 
percent van den standaard, wordt geen reke
ning gehouden met de overmaat van zeeg in 
het voorschip. Indien de zeeg in het achter
schip eene waarde heeft tusschen 50 percent 
en 75 percent van de standaardzeeg, kan eene 
tusschenl iggende correctie voor de overmaat 
van zeeg worden toegestaan. 
Wijzigingen op grond v"n af-

wijkingen v,in de standtiard 
zeeglijn. 
Art. 58. De wijziging van het vrijboord 

met het oog op de grootte van de zeeg is het 
tekort aan of de overmaat van zeeg (artikel 

s 
5ï) vermenigvuldigd met 0, 75 - --, waar-

' 2L 

bij S de geheele lengte van den bovenbouw is, 
a ls aangegeven in artikel 41. 

Vermeerdering voor tekort 
aan zeeg. 
Art. 59. Indien de zeeg kleiner is dan de 

standaardzeeg, wordt de wijzig ing voor het 
tekort aan zeeg (artikel 58) bij het vrijboord 
opgeteld. 
Aftrek voor overmaat van zeeg. 

Art. 60. 1. Voor gladdekschepen en voor 
schepen, waar een ges loten bovenbouw ten 
minste 0,1 L vóór en 0,1 L achter het m idden 
der lengte van het schip bedekt, wordt de 
wijziging voor eene overmaat van zeeg (a rti
kel 58) van het vrijboord afgetrokken. Voor 
schepen met onderbroken bovenbouw, waar 
geen gesloten bovenbouw het midden van het 
schip bedekt, wordt niets van het vrijboord 
afgetrokken . Indien een gesloten bovenbouw 
minder dan 0,1 L vóór en 0,1 L achter het 
midden der lengte van het schip bedekt, wordt 
de aftrek door interpolatie bepaald. 

2. De grootst toegelaten aftrek voor eene 
overmaat van zeeg is 38 mill imeter bij eene 
scheepslengte van 30,5 0 meter en neemt toe in 
reden van 38 millimeter voor elke vermeerde
ring van 30,5 0 meter in lengte van het schip. 

J. D ek:rondt e. 
9tanddanrddekrondte. 

Art. 61. De standaarddekrondte van het 
vrijboorddek is een vijftigste van de scheeps
breedte. 
Wijziging voor dekrondtc. 

Art. 62. 1. Indien de de krondte van het 
vrijboorddek grooter of kleiner is dan de 
standaard, wordt het vrij boord onderscheiden
! ijk verkleind of vergroot met een vierde ge
deelte van het verschi l tusschen de werkelijke 
en de standaarddekrondte, vermenigvuldigd 
met de breuk, die aangeeft welk gedeel te van 
de lengte van het vrijboorddek niet door een 
gesloten bovenbouw is bedekt. 

2. Tweemaal de standaarddekrondte is het 
maximum, waarvoor a ftrek wordt toegestaan, 

K . Minirnu,n v rijboord. 
Zomervrijbo"'rd. 

Art. 63. 1. Het minimum vrij boord in den 
zomer is het vrijboord, dat u it de Ta bell en 
voor het Vrijboord na wijziging wegens af
wijkingen van de standaardgrootheden en na 
aftrek voor bovenbouw is afgeleid. 

2. Het zomervrijboord in zout water mag 
niet minder dan 51 millimeter bedragen. 
Tropen vrij boord. 

Art. 64. 1. Het minimum vrijboord in het 
tropisch vaargebied is het vrijboord , dat 
wordt verkregen door van het zomervrijboord 
1 

- van den zomerdiepgang, gemeten van den 
48 
bovenkant van de kiel tot het middelpunt van 
den cirkel, af te trekken. 

2. Het tropenvrijboord in zout water m ag 
ook niet minder dan 51 mi llimeter bedragen. 
Wintervrijboord. 

Art. 65. Het minimum vrij boord in den 
winter is het vrijboord, dat wordt verkregen 

1 
door bij het zomervrijboord - van den zomer-

48 
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diepgang, gemeten van den bovenkant van ' 
de kiel tot het middelpunt van den cirkel, op 
te tellen. 
Wintervrijbo0rd i11 den Noord

Atlantischen Oceaan. 
Art. 66. Het minimum vrijboord voor sche

pen met eene lengte, wel ke n iet grooter is 
dan 100,58 meter, is voor reizen gedurende de 
wintermaanden dwars over den N oord-Atlan
t,ischen Oceaan, ten noorden van den 36sten 
breedtegraad, gelijk aan het . wintervrijboord, 
Yermeerderd met 51 mill imeter. Voor schepen 
met eene lengte grooter dan 100,58 m eter is 
het gelijk aan het wintervrijboord . 
Vrijboord in zoet water. 

Art. 67. 1. Het minimum vrijboord in zoet 
water van een soortel ij k gewicht gel ijk aan de 
eenheid is het vrijboord, verkregen door van 

!:},_ 
het minimum vrijboord in zout water -- af 

40 t 
te trekken, waarin !:},. de waterverplaatsing 
in zout water in tonnen bij de uitwatering in 
den zomer en t het aantal tonnen is, waar
mede de waterverplaatsing per centimeter in
dompeling in zout water bij de uitwatering in 
den zomer toeneemt. 

2. Indien de waterverplaatsing bij de uit
watering in den zomer niet met zekerheid kan 

1 
worden vastgesteld, moet de aftrek - van den 

48 
zomerdiepgang zijn, gemeten van den boven
kant van de kiel tot het middelpunt van den 
cirkel. 
Tabel voor het vrijhoord van 

stoom- of motorschepen. 
Art. 68. De grondslag voor het mm1mum 

wmervrijboord voor stoom- of motorschepen, 
welke voldoen aan de vastgestelde normen, is 
11edergelegd in de navolgende tabel , waarbij 
de onder a tot en met / gegeven voorschriften 
moeten worden gevolgd. 

1 
''tl 1 , .-ci 

1 .~ IL 1 .~ L =:::::?~ L 1 'E's L :~~ =~'"" 
1 

,_ C 
" 0 ... 0 

>2 1 :> ..8 :> 0 :> 0 
,.0 .c 

1 1 

.; 
~ij .; '.; ai 

i: ~ 
.; ~?J ... " =l ~ ... " " - " " " " - " .., 

:@~ 
.., 

it 
.., ~i 

.., 
1 il " " " " ~ s ~ s ::.1 ~ 

1 1 

24 200 78 850 132 2080 183 3290 
27 225 81 905 1% 2155 186 3355 
30 250 84 960 138 2235 189 3415 
33 275 87 1015 141 2310 192 3475 
36 300 90 1075 144 2390 195 3530 
39 325 93 1135 147 2365 Hl8 3590 
42 1 355 96 1195 150 2540 201 3645 
45 385 99 1260 153 2615 204 3700 
48 420 

1 
102 1325 156 2685 207 3755 

51 455 
1 

105 1395 159 2760 210 3810 
54 490 ' 108 1465 162 2830 213 3860 
57 530 111 1540 165 2895 216 3915 
60 575 114 1615 168 2965 219 3956 
63 615 117 1890 171 3030 222 4015 
66 660 120 1765 174 3100 225 4070 
69 705 123 1845 177 3165 228 -1115 
72 755 1 126 1920 180 3230 231 4165 
75 800 1 129 2000 

a. H et minimum vrijboord voor g laddek
schepen wordt verkregen door bij de waarden 
volgens bovenstaande tabel een aantal milli
meters op te tell en, in reden van 38 milli
meter per 30.50 meter lengte. 

b. Het vrijboord bij tusschengelegen leng
ten wordt door interpolatie verkregen. 

c. Indien c (artikel 37) grooter is dan 0,68, 
wordt het uit de tabel verkregen vrijboord 

C + 0,68 
vermenigvuldigd met den factor 

1,36 
L 

d . Indien D (artikel 36) grooter is dan -, 
15 

wordt het vrijboord vermeerderd met 8,33 (D -

L L 
- ) R m illimeter, waarin R gelijk is aan --
15 3,96 

voor eene lengte, welke kleiner is dan 118,90 
meter en gel ijk aan 30 voor eene lengte gelijk 
aan of grooter dan 118,90 meter. 

Voor een schip met een gesloten bovenbouw, 
welke over ten minste 0,6 L het m iddenge
deelte der lengte bedekt, met een trunk of 
met een samenstel van gesloten gedeelten bo
venbouw en een trunk, dat van voor tot achter 

L 
doorloopt, wordt, indien D kleiner is dan - , 

15 

het vrijboord in bovenvermelde mate ve rkleind. 
Indien de hoogte van den bovenbouw of den 
trunk kleiner is dan de standaardhoogte, ge
schiedt de vermindering in verhouding tot de 
standaardhoogte. 

e. Indien de werkelijk gemeten holte tot 
het bovenvlak van het vrijboorddek in het 
midden der lengte grooter of kleiner is dan 
D, wordt het verschi l in millimeters tusschen 
de hol ten bij het vrijboord opgeteld of er van 
afgetrokken. 

/ . Nadat de maten voor den afstand van de 
uitwateringsl ijn voor den zomer tot de deklijn 
en van die van de overige uitwateringsl ijnen 
tot eerstgenoemde uitwateringslijn in m ill i
meters zijn bepaald, worden deze afgerond tot 
heele centimeters. Hierbij worden 0,5 centi
meter of meer als één centimeter gerekend en 
minder dan 0,5 centimeter verwaarloosd. 

HOOFDSTUK IV. 

Uitwatering van zeilschepen. 
Lijnen in verband met den 

cirkel te gebru iken . 
Art. 69. De lijnen voor winter. en tropen

uitwatering, genoemd in artikel 6, worden op 
zeilschepen niet aangegeven. Het hoogst ge
legen merk, tot waar een zeilschip in zout 
water in den winter en binnen het tropisch 
rnargebied mag worden geladen, is het mid
delpunt van den cirkel. (Zie afb. 3.) 

.Berekening van hbt vrij boord. 
Art. 70. Het vrij boord van zeilschepen 

wordt op dezelfde wijze berekend als het vrij
boord van stoom. of motorschepen, behoudens 
het bepaalde in de artikelen 71 tot en met 77. 
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Holte voor de berekenin~ van 
het vrijboord. (D) . 
Art. 71. 1. Bij de bepaling van de holte D 

(artikel 36) wordt voor zeilschepen, welke 
eene grootere tilling van het vlak hebben dan 
125 mi ll imeter per strekkenden meter van de 
halve breedte, de vertikale afstand van den 
hovenkant van de kiel verminderd met het 
halve verschil tusschen de totale tilling van 
het vlak en de totale tilling, indien deze 125 
millimeter per strekkenden meter zou bedra
gen. De maximum tilling van het vlak, waar
voor een aftrek wordt toegestaan, bedraagt 
208 millimeter per strekkenden meter van de 
ha lve breedte. 

2. Indien de vorm van het onderste ge
deelte van het grootspant hol verloopt, of 
indien dikke zandstrooken zijn aangebracht, 
wordt de holte gemeten van het punt, waar 
de lijn van het vlakke gedeelte van het 
bodernvlak, naar het middenvlak doorgetrok
ken, de zijde van de kiel snijdt. 

3. De hol te D mag niet kleiner dan 

worden genomen. 

VolhrirlscfJëfficient (c). 

L 

12 

Art. 72. De volheids-coëfficient c (artikel 
37) mag niet kleiner dan 0,62 en niet grooter 
dan 0,72 worden genomen. 

Bovenbouw op houten schepen. 
Art. 73. Op houten schepen moeten bouw 

en inrichtingen tot afsluiting van den boven
bouw, waarvoor aftrek van het vrijboord wordt 
toegekend, ten genoegen van de Commissie 
tot Vast.stelling van de Uitwatering zijn uitge
voerd. 

Aftrek voor bovenbouw. 
Art. 74. 1. Indien de in rekening te bren

gen lengte van den bovenbouw gelijk is aan L , 
bedraagt de aftrek voor bovenbouw 76 milli
meter voor schepen met eene lengte van 24,40 
meter en 711 millimeter voor schepen met 
eene lengte van 100,58 meter of grooter. Bij 
tusschengelegen lengten wordt de aftrek door 
interpolatie verkregen. 

2. Indien de totale in rekening te brengen 
lengte kleiner is dan L, wordt de aftrek een 

percentage van dezen aftrek, bepaald naar de 
volgende Tabel : 

0 ~ 0 0 

Minimum nijboord. 

Art. 75. 1. Het mm,mum vrijboord voor 
reizen gedurende den winter dwars over den 
Noord-Atlanti chen Oceaan ten noorden van 
den 36sten breedtegraad, is gel ijk aan het 
vrijboord, vermeerderd met 76 mi llimeter. 

2. Bij de berekening van het vrijboord in 
zoet water voor een houten schip wordt de 
diepgang gemeten van den onderkant der 
sponning van de kiel tot het middelpunt van 
den cirkel. 

Tabel voor het Vrij boord van 
zeilschepen. 

Art. 76. De grondslag voor het minimum 
nijboord (middellijn van den ci~kel) van 
ijzeren en stalen gladdekzeilschepen, we!ke 
voldoen aan de vastgestelde nonnen, is neder
gelegd in de ondervolgende tabel, waarbij de 
onder a tot en met e gegeven voorschri ften 
moeten worden gevolgd. 
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1-~ -~1 1,~1 1 1 -~ 
, L. lj L. tj L. L. :;:?~ 

1>..0 - 1 >..8 
m mm m m'll m mm m mm 
24 230 45 5S5 66 1005 87 1470 

,,.27 275 48 640 69 1065 90 1540 
- 30 320 51 700 72 1.130 93 1610 
. $3 370 54- 760 75 1195 96 1680 

36 420 57 820 78 1260 99 1755 
39 475 60 880 81 1330 102 1825 
;12 530 63 940 84 1400 

a. . Het vrijboord wordt bij tusschengelegen 
lengten door interpolatie verkregen. 

b. fodien c (artikel 72) grooter is dan 0,62, 
wordt het uit de tabel verkregen vrijboord 

C + 0,62 
vermenigvuldi gd met - - --

1,24 
L 

r. Indien D {artikel 36) grooter is dan -, 
12 

wordt het vrijboord vermeerderd met 8,33 

L L 
(D - -) X {10 + -) millimeter. 

12 7,62 

d. Indien de werkelijke holte tot den boven
kant van het vrijboorddek in het midden der 
lengte grooter of kleiner is dan D, wordt het 
Yerschil tusschen de holten in millimeters bij 
h.et vrijboord opgeteld of e r van afgetrokken. 

e. De afronding in centimeters van de ma
ten voor het vrijboord; nadat de berekening 
heeft plaats gehad, geschiedt op de wijze als 
a~ngegeven in artikel 68 onder f. 

Vrijboorcl van houten ,ei!-
·_ schepen. 

Art. 77. Het vrijboord van een houten zeil
schip is het vrijboord, hetwelk het schip zou 
verkrijgen, indien het van ijzer of staal ware, 
dooli door de Commissie tot Vaststelling van 
de Uitwatering vergroot in verband met de 
klasse, den bouw, den leeftijd en den toestand 
van het schip. 

HOOFDSTUK V. 

Uitwatering van stoom - of ·motorschepen, 
welke deklasten hout vervoeren. 

A. Alge,neen. 

Omsrhrijvingen. 

Art. 78. 1. Dekla.st hout. De uitdrukking 
,,deklast hout" duidt eene lading hout aan, 
welke op een onbedekt gedeelte van een vrij
boorddek of van een dek van den bovenbouw 
wordt verrnerd. Houtpulp of dergelijke ladi ng 
wordt niet als een deklast hout beschouwd. 

2. H outvaart-uitwatering. Eene houtvaart
uitwatering is eene bijzondere uitwatering, 
welke onder de voorwaarden, gesteld in de ar
tikelen 79 tot en met 97, door de Commissie 
tot Vaststelling van de Uitwatering kan wor
den verleend. 

B. Bijzondere voo,·waarden, waaraan in het 
algenieen nioet worden voldaan. 

Eisrhen, gesteld ter verkrij
ging van een certificaat voor 
de hout,vaart. Teckeningen. 
Art. 79. 1. Voor het verkrijgen van een 

certificaat voor de houtvaart, komen alleen 
in aanmerking de schepen, welke voldoen aan 
de eischen, gesteld in de artikelen 80 tot en 
met 87 en 91. 

2. Eene teekening van het algemeen plan, 
benevens teekeningen, welke de onderdeelen 
en inrichtingen voor het sjorren van de dek
lasten hout aangeven, moeten bij eerste aan
vraag tot het verkrijgen van een certificaat 
voor de houtvaart worden overgelegd. 

<:terkt~ en stabiliteit . 
Art. 80. Het schip moet voldoende sterk 

zijn met het oog op het gewicht van den dek
last en redelijke waarborgen bieden voor vol
doende stabiliteit bij het vervoer van dek
lasten hout. In verband daarmede is de Com
missie tot Vaststelling van de Uitwatering be
voegd de hoogte van den deklast, welke een 
schip mag vervoeren, te beperken, welke be
perking op het certificaat voor de houtvaart 
wordt aangegeven. 

Bo~enbou,v. 
Art. 81. Het schip moet voorzien zijn van 

een bak en bovendien van eene kampanje of 
van een verhoogd halfdek. Indien een ver
hoogd halfdek is aangebracht, moet daarop 
achteruit een sterke stalen kap of dekhuis zijn 
geplaatst. 

Verschansing. 
Art. 82. 1. H et schip moet voorzien zijn 

van eene verschansing van eene hoogte, welke 
in geval de toegestane hoogte van den deklast 
beperkt is, ten minste gelijk is aan een derde 
,·an die hoogte, met dien verstande, dat de 
verschansing niet lager mag zijn dan 75 centi
meter en niet hooger behoeft te zijn dan één 
meter. Indien geen beperking voor de hoogte 
van den deklast is voorgeschreven, moet de 
hoogte der verschansing ten minste één meter 
bedragen. 

2. De verschansing moet door verschansing
steunen van voldoende sterkte op onderlinge 
afstanden van ten hoogste 1,85 meter worden 
gesteund. Deze steunen moeten op dekbalken 
rusten en aan het dek en aan de verschansing 
met dubbele hoekstalen mannetjes zijn ver
bonden. Een der be ide mannetjes, welke de 
verschansingsteun aan de verschansing ver
bindt, moet over de geheele hoogte der ver
schansing doorloopen. De staande fl enzen van 
de mannetjes, welke de steunen aan het dek 
verbinden, moeten voldoende hoogte hebben, 
opdat de verschansingsteun daaraan met drie 
nagels kan worden verbonden. 

3. De verschansing moet voorzien zijn van 
de in• Hoofdstuk II voorgeschreven waterloos
poorten, welke zoodanig moeten zijn ingericht, 
dat, ook wanneer het schip een deklast voert, 
hunne goede werking is gewaarborgd. 

8chachten boven de vonrt-
... tuwingsruimtrn . 
Art. 83. De schachten boven de voortstu-
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wingsruimten op het vrijboorddek moeten door 
een bovenbouw worden beschermd, tenzij deze 
schachten voldoende sterk en hoog zijn om 
tegen het voeren van dek] asten hout langs 
hare zijden bestand te zijn. 

~tu,,rinrichting. 

Art. 84. 1. De plaats van het stuurrad 
moet zoodanig zijn, dat de roerganger te allen 
tijde vr.ij uitzicht over den deklast heen heeft. 

2. De stuurinrichting moet deugdelijk tegen 
beschadiging door den deklast zijn beschermd 
en, voor zoover dit uitvoerbaar is, te allen 
tijde bereikbaar zijn. Indien op het achterdek 
van schepen zonder kampanje eene stuu r in
richting aanwezig is, moet deze in eene stevige 
stalen dekhut, welke te allen tijde behoorlijk 
toegankelijk is, zijn opgesteld, tenzij eene an
dere doeltreffende bescherming aanwezig is. 

J nricht.ingen aan dek ;oor 
sj0rren van den deklast. 
Art. 85. 1. Op het dek moeten op onder

linge afstanden van ten hoogste 3 meter dek
potten van behoorlijke constructie en sterkte 
stevig aan de stringerplaat nabij de verschan
sing zijn bevestigd of gelijkwaardige inrich
tingen zijn aangebracht om de losse stutten ter 
voorkoming van het overgaan van den dek
last te steunen. Vertikaal boven eiken pot 
moet een tweetal gaten van ongeveer 26 milli
meter middellijn in het verschansingprofiel 
aanwezig zijn om gelegenheid te bieden be
doelde deklaststutten daaraan te bindselen. 

De afstand van den eersten dekpot tot een 
eindschot van den bovenbouw mag niet groo-
ter zijn dan 1,90 meter. . . . 

2. Voor het bevestigen van de SJOI-rrngs 
voor den deklast moeten sterke oogplaten aan 
de berghoutsgang op afstanden van ten ~~JOg
ste 3 meter stevig zijn bevestigd, waarb1J de 
afstand van de eerste oogplaat tot een eind
schot niet grooter mag zijn dan 1,90 meter. 

3. In het boveneind van eiken verschan
s ingsteun moet een gat met eene middell!in 
van ten minste 26 millimeter aanwezig ZIJn 
om zoo noodig extra sjorrings te kunnen aan
brengen. 

Lier of spil op achterdek. 
Art. 86. Eene werktuiglijk gedreven lier of 

spil moet op het achterdek aanwezig zijn, te~ij 
de inrichting zoodanig is, dat te allen t1Jde 
van eene der werktuiglijk gedreven lieren aan 
dek of op een bovenbouw kan worden ge
bruik gemaakt. Op schepen van minder ~an 
400 ton bruto inhoud wordt eene dergehJke 
lier of spi l niet geëischt. 

Bescherming van de beman-
ning, t egangen tot ,1oort
stuwingsruimten, en7. 
Art. 87. 1. Veilig en voldoend verkeer van 

en naar de verblijven van de bem1mning, naar 
de voortstuwingsruimten en naar alle ovenge 
gedeelten welke in verband met de werk
zaamhede~ aan boord moeten worden gebruikt, 
moet te allen tijde gewaarborgd zijn. 

2. De verblijven van de opvarenden moe
ten daartoe voorzien zijn van veilige nóoduit
gangen, indien de inrichting zoodanig is, dat 
gevaar bestaat, dat de gewone toegangsopenm
gen door verschuiving van den deklast worden 

versperd. Onder deze nooduitgangen moeten 
trappen of klimklampen zijn aangebracht. 

3. Als bescherming voor de bemanning bij 
het verkeer over den deklast, moeten lij nen op 
onderlinge afstanden van ten hoogste 30 centi
meter boven elkaar worden bevestigd aan ste
vig geplaatste stutten. De hoogte van deze 
bescherming moet ten minste 1,20 m eter boven 
den deklast bedragen. Deze bescherming moet 
aan beide zijden van den deklast worden aan
gebracht. Bovendien moet ter plaatse van 
eene loopgang als handleider eene lijn op ten 
minste 1 meter hoogte zijn gespannen en moet 
de deklast a ldaar voldoende vlak zijn om als 
loopgang te kunnen dienen. Intusschen mag 
het licht van de boord lantaarns in geen geval 
worden onderschept. 

Dekopeningen, welke door 
den deklast worden bedekt. 
Art. 88. Openingen, welke naar ruimten 

onder het vrijboorddek leiden en welke door 
den deklast worden bedekt, moeten goed ge
sloten en geschalmd zijn. Alle onderdeel en, 
als luikschilden, l angsmerkels en luiken, moe
ten op hunne plaats liggen. W anneer venti 
latie ·der ruimen noodig is, moeten de lucht
kokers op doeltreffende wijze beschermd zijn. 

Stuwen. 

Art. 89. 1. Een de klast hoi:. t moet zoo goed 
mogelijk passend tusschen neelE:? va~ den 
bovenbouw, luikhoofden en dergehJke z1Jn ge
stuwd en behoorlijk zijn gesjord. 

Ter plaatse van openingen, welke toegang 
geven tot de verblijven van de bemanning, de 
voortstuwingsruimten en andere ruimten, welke 
in verband met de werkzaamheden aan boord 
moeten worden gebruikt, moet de deklast zoo
danig zijn gestuwd, dat deze openingen be
hoorlijk kunnen worden bereikt, geopend en 
afgesloten tegen het binnendringen van water. , 

2. De deklast mag op geenerlei wijze de 
navigatie en het verrichten van noodzakelijke 
werkzaamheden aan boord belemmeren of ge
vaar ople,·eren voor de stabilite it gedurende 
bet verloop van de reis, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het verbru ik van brand
stoffen en voorraden en met het toenemen 
van het gewicht van den deklast door het op
nemen van water. 

Het vervoer van een deklast hout mag in 
het algemeen niet plaats hebben op een dek, 
waar de booten zijn opgesteld, Indien echter 
geen deklast hout in de nabijheid van de boo
ten wordt gestuwd en naar het oordeel van de 
Commissie tot Vaststelling van de Uitwatering 
het verkeer naar en de behandeling van de 
booten ook bij mogelijk verschu iven van den 
deklast geen hinder zullen ondervinden, kan 
zij van deze bepaling vrijstelling vedeenen. 

3. Op een schip, dat zich in den · winter in 
een periodiek wintergebied bevindt, mag . de 
hoogte van den deklast boven het vrijboorddek 
een derde gedeelte van de grootste scheeps
breedte ni et te boven gaan . 

Deklaststutten. 
Art. 90. 1. In elk der in artikel 85 voor

geschreven dekpotten moet een stevige stut 
tegen de verschansing worden geplaatst om het 
overgaan van den deklast te ve hrndere;. 
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Deze stutten moeten van hout zijn en stevig 
aan het verschansingprofiel worden gebind
seld. 

2. De etutten kunnen aan de l ading worden 
ontleend. Indien de aard va n den deklast di t 
wenschelijk maakt, moeten, zoowel voor den 
deklast op het vrij boord dek a ls voor dien . op 
een dek va n den bovenbouw tusschen boven
genoemde stutten extra stutten , zoo goed mo
gelijk bevestigd, worden geplaatst. 

3. Waar noodig moeten de stutten door 
dwarsscheepsche sjorrings van voldoende sterk
te onder] ing worden verbonden. 

Sjorrings. 
Art. 91. l. Een deklast hout m oet deugde

lijk over de geheele lengte door onafhankelijke 
over den deklast geslagen sjorr ings op af
standen van n iet meer dan 3 meter worden 
vastgemaakt. 

2. Indien de lengte van het a ls deklast ver-· 
voerde hout korter is dan 3,60 meter, moet de 
a fstand van de sjorrings op passende wijze 
verminderd worden of moeten geschikte voor
zieningen worden getroffen. 

3. De sjorr ings over den deklast moeten in 
goeden toe~tand verkeeren en voorzien zijn 
van de noodige slipha ken en spanschroeven, 
welke te a ll en tijde be1·eikbaar moeten zijn . 

C. B ijzondere eischen voor dieper afladen. 

Algemeen. 
Art. 92. 1. Schepen, waaraan eene vermin

dering van het vrijboord bij het vervoer van 
deklasten hout wordt toegestaan , moeten vol
doende sterk zijn met het oog op het dieper 
laden. 

2. · Ter beoordeeling van de Co=issie tot 
V aststelling van de Uitwatering moeten af
doende waarborgen aanwezig zijn voor het be
houd van voldoende stabili teit, zoodat, zelfs 
nadat de deklast nat is geworden en de brand
stoffen en voorraden zijn verbruikt, eene po
sitieve aanvangsstabi liteit aanwezig blijft. 

3. Opdat dieper l a den is geoorloofd, moeten 
de kuilen op het vrijboorddek met hout zijn 
gevuld tot eene hoogte, welke ten minste 
gelijk is aan de standaardhoogte van een 
brughuis. 

Bovenbouw. 
Art. 93. De volgens artikel 81 voorge

schreven bak moet bij de in artikel 92 be
doel de schepen eene hoogte hebben ten minste 
g<,l ijk aan de standaardhoogte en eene lengte 
van ten minste 7 percent van de scheepslengte. 

Verschansing. 
Art. 94. 1. D e hoogte van de verschansing 

m ag bij de in artikel 92 bedoelde schepen 
niet geringer zijn dan 1 meter en de dikte der 
verschansingplaat niet dunner d a n 7 milli
meter. 

2. D e afstanden tusschen de verschansing
steunen op het vrijboorddek mogen bij deze 
schepen niet g rooter zijn dan l1h maa l de 
hoogte van de verschansing. 

De verschansingsteunen moeten zijn vervaal'
digd van bulbpl aat van 180 X 10 millimeter 
of van gelijkwaardig profiel en overigens vol
doen aan het bepaalde in artikel 82. 

Schachten boven de voort
stuwingsruimten. 

Art . 95. De schachten boven de voortstuwings
ruimten op het vrijboorddek moeten bij de in 

, artikel 92 bedoel de schepen ten minste eene 
hoogte he bben gelijk aan de standaardhoogte 
van een bovenbouw. Indien deze schachten 
zich uitstrekken boven het dek van een boven
bouw, waarop een deklast hout word t ver
voerd, moeten zij voldoende sterk en hoog zijn 
om tegen het voeren van deklasten hout l a ngs 
hare zijden bestand te zijn. 

Dn b belo bodem . 

Art. 96 . De in artikel 92 bedoelde schepen 
moeten zijn voorzien van een dubbelen bodem, 
welke zooveel mogelijk van he t voorpie kschot 
tot het achterpiekschot doorloopt. Deze dubbele 
bodem moet over ten minste de halve scheeps
lengte midscheeps op doelmatige wijze door 
l angscheepsche waterdich te zaadhouten en door 
waterdichte vrangen zijn ingedeeld. D eze in
deeling moet zoodanig zijn, dat gemakkelij k 
voldaan kan worden aan het bepaalde in ar
tikel 113 van het Schepenbesluit, waarbij 
bovendien rekening moet worden gehouden 
met het voorschrift, dat ook compensatie moet 
kunnen worden gevonden voor het rijzen van 
het zwaartepunt van sch ip en lading door het 
nat worden van den deklast. 

Sjorrings. 

Art. 97. 1. De sjorrings over den deklast 
bij de in artikel 92 bedoelde schepen moeten 
bestaan uit ketting, welke niet dunner is dan 
19 millimeter of uit buigzaam staaldraad van 
gelijke sterkte. 

2. In staaldraadsjorrings moet een kort eind 
ketti ng met lange schalmen voorkomen, ten 
einde de lengte der sjorrings te kunnen re
gelen. 

3. Indien de onderlinge afstand der sjor
rings kleiner is dan 1,5 0 meter, mag de 
zwaarte der sjorrings evenredig verminderd 
worden, doch in geen geval mogen zij dunner 
zijn dan een ketting van 13 millimeter of 
staaldraad van gel ijke sterkte . 

4. Alle ondei·dee len, welke noodig zijn voor 
het vastmaken van de sjorrings, moeten in 
sterkte met die van de sjorrings overeenkomen. 

D. Lijnen om de H outvaart Uitwatering 
aan te duiden. 

1 Hon t.vaa.rtmerk. 

Art. 98. D e lijnen, welke het kleinste vrij
boord bij het vervoer van deklasten hout in 
verschillende omstandigheden en voor ver
schill ende jaargetijden aanduiden, moeten ho
rizontale lijnen zijn met eene lengte van 230 
millimeter en eene dikte van 25 millimeter. 
Zij beginnen bij en staan loodrecht op eene 
vertikale lijn, welke 540 millimeter achter het 
middelpunt van den cirkel (zie afb. 4) is ge
plaatst. Het merken en het controleeren van 
de plaats van het merk moeten op deze lfde 
wijze geschieden, als in de artikelen 7, 8 en 
9 is voorgeschreven. 
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De volgende lijnen kunnen voorkomen: 
a. Uitwateringslijn voor Houtvaart in den 

Zomer. De uitwatering voor Houtvaart in den 
Zomer (Houtvaart Zomeruitwatering) wordt 
aangeduid door den bovenkant van eene lijn, 
gemerkt HZ. 

b. Uitwateringslijn voor Houtvaart in den 
Winter. De uitwatering voor Houtvaart in den 
Winter (Houtvaart Winteruitwatering) wordt 
aangeduid door den bovenkant van eene lijn , 
gemerkt H W. 

c. Uitwateringslijn voor Houtvaart in den 
Wint e1· op den Noor,l;.Atlantischen Oceaan. 
De uitwatering voor Houtvaart in den Winter 
over den Noord-Atl antischen Oceaan (Hout
vaart Noord-Atlantische Winteruitwatering) 
wordt aangeduid door den bovenkant van 
eene lijn, gemerkt H W NA . 
. d. Uitwateringslijn voor Houtvaart in de 
Tropen. De uitwatering voor Houtvaart in de 
Tropen (Houtvaart Tropenuitwatering) wordt 
aangeduid door den bovenkant van eene lijn, 
gemerkt H T . 

e. Uitwateringslijnen voor Houtvaart in 
Zoetwater. De uitwatering voo1" Houtvaart in 
zoetwater in den Zomer (Houtvaart Zomer 
Zoetwateruitwatering) wordt aangeduid door 
den bovenkant van eene lijn, gemerkt H Z W. 
Het verschil tusschen de Houtvaart Zomer 
Zoetwateruitwatering en de Houtvaart Zomer. 
uitwatering is de correctie, welke moet wor
den toegepast voor het laden in zoet water bij 
de andere lijnen voor Houtvaartuitwatering. 
De lijn voor Houtvaart Tropen Zoetwater
uitwatering wordt aangeduid door den boven
kant van eene ·lijn, gemerkt H T Z W . 

E. Vrijboord. 

Berekeninf! van het vrij boord. 
Art. 99. 1. Indien de Commissie tot Vast ... 

stell ing van de Uitwatering overtuigd is , dat 
het schip geschikt is voor het vervoer van 
deklasten hout en dat de inrichtingen gelijk 
of ten minste gelijkwaard ig zijn aan hetgeen 
liierboven nopens de inrichtingen voor dat 
vervoer is voorgeschreven, mag voor stoom- of 
motorschepen, tijdens 'dat vervoer, het zomer
vrijboord, vastgesteld volgens het bepaalde in 
Hoofdstuk III, verminderd worden. Deze ver
mindering geschiedt door de volgende percen: 
tages in ·de plaats te stellen ·van die volgens 
artikel 55. 
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2. H et houtvaart wintervrijboord wordt -.er
kregen door bij het houtvaart zomervrijboord 
1 

- van den, tot bovenkant kiel gemeten, cor-
36 
respondeerenden diepgang op te tellen. 

3. H et houtvaart wintervrijboord in den 
Noord-Atlantischen Oceaan, is het wintervrij
boord in den Noord-Atlantischen Oceaan, als 
in artikel 66 voorgeschreven. 

4. Het houtvaart tropenvrijboord wordt ver
kregen door van het houtvaart zomervrij b09rd 
1 

- van den correspondeerenden d iepgang ·af 
48 
te trekken. 

5. De afronding der maten ' voor het vrij
boord na afloop van de bere kening geschiedt 
op de wijze als aangegeven in artikel 68 
onder /. 

HOOFDSTUK VI. 
Uitwatering van Tankschepen. 

A . Algemeen. · · 
Omschrijving. 

Art. 100. 1'ankschip. De uitdrukking tank
schip" omvat alle stoom- en motorschepen 
welke in het bijzonder zijn gebouwd en inge'. 
richt voor het vervoer van onverpakte vloei 
stofladingen. 
Toepassing. 

Art. 101. De bepalingen van de Hoofdst~k. 
ken I tot en met IV van deze bijlage zijn van 
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toepassing op tankschepen, voor zoover in de 
volgende artikelen van dit Hoofdstuk niet 
anders is voorgeschreven. 

B. Aanvullende voorwaarden, waaraan moet 
worden voldaan. 

Constructie van het schip. 
Art. 102. De constructie van het schip moet 

voldoende sterk zijn met het oog op den diep
gang in verband met het voor tankschepen 
vastgestelde vrijboord. 

Bak. 
Art. 1 03. H!)t schip moet een bak hebben 

van eene lengte niet kleiner dan 7 percent 
van de scheepslengte en eene hoogte n iet klei
ner dan de standaardhoogte. 

Schachten boven de voort-
stu wing:sruim ten. 

Art. 104. 1. De openingen in de schachten 
boven de voortstuwingsruimten moeten van 
stalen deuren zijn voorz ien. Deze schachten 
moeten door een gesloten kampanje of brug
huis van ten minste de standaardhoogte of 
door een dekhuis van gel ijke hoogte en over
eenkomstige sterkte worden beschermd. De 
schotten aan de einden van deze dekhuizen 
moeten eene sterkte hebben, welke met die 
van een vóórschot van het brughuis overeen
komt. _.~lle toegangen tot deze dekhuizen op 
het vr11 boorddek moeten van doelmatige afslui
t ingsinrichtingen zijn voorzien en de drempels 
moeten eene hoogte van ten minste 46 cent i
meter boven het dek hebben. B lootgestelde 
schachten boven voortstuwingsruimten op het 
dek van den bovenbouw moeten van sterke 
constructie zijn en alle openingen daarin moe
ten zijn voorzien van stalen middelen tot af
slu iting, welke blijvend aan de schachten ziju 
verbonden en gesch ikt zij n om aan beide zij
den geopend en gesloten te worden. De drem
pels van deze openingen moeten eene hoogte 
van ten minste 38 centimeter boven het dek 
hebben. 

2. Hoofden van luchtroosters boven ketel
ru imen moeten zoo hoog boven het dek van 
den bovenbouw reiken, als redelij k en prac
tisch uitvoerbaar is en moeten van sterke 
scharnierende stalen luiken zij n voorzien. 

Loopbrug. 
Art. 105. Eene deugdelijke vaste loopbrug 

moet tusschen het kampanjedek en het dek 
van een midscheeps geplaatst brughu is en, 
indien verblijven onder het bakdek aanwez ig 
zijn, tusschen het brugdek en het bakdek zijn 
aangebracht. Deze loopbrug moet in verband 
met hare blootgestelde opstelling, voldoende 
sterk zijn en van voor tot achter op dezelfde 
hoogte boven het vrijboorddek liggen a ls het 
dek van den bovenbouw. Andere gelijkwaar
dige middelen om de verblijven te bereiken, 
zooals gangen onder het dek, mogen worden 
toegepast om eene loopbrug te vervangen. 

lleschermjng van de beman-
ning. toegang tot voortstu
wingsruimten, enz. 
Art·. 106. Er moet eene vei l ige en voldoen-

L . & S. 1932. 

de ve_~b inding zijn tusschen de loopbrug en de 
verbhJven, de voortstuwingsruimten en a lle 
ru imten, welke in verband met de werkzaam
heden aan boord gedurende de reis moeten 
worden gebruikt. Hiervan zijn uitgezonderd 
pompkamers, welke op het vrijboorddek een 
mgang hebben, waarvan de openingen van 
n:i iddelen tot afslu iting der l e klasse zijn voor
zien. 

Luikhoofden. 

Art. 107. Alle luikhoofden op het vrijboord. 
dek en op het dek van expansietrunks moeten 
van deugdelijke waterdicht afsluitende stalen 
deksels zijn voorzien. 

Luchtkokers. 

Art. 108. Luchtkokers naar ruimten onder 
het vrijboorddek moeten van bij zondere sterkte 
zijn, indien zij niet door den bovenbouw of op 
even doeltreffende wijze zijn beschermd. 

Middelen tot loozing van water. 

Art. 1 09. 1. Op het onbeschermde gedeelte 
van het aan weer en wind blootgestelde dek 
van schepen met eene verschansing moet deze 
over ten minste hare halve lengte door ree-
1 ingwerk worden onderbroken of moeten even 
doeltreffende inrichtingen voor waterloozing 
zijn aangebracht. De bovenkant van de berg
houtsgang moet zoo laag mogelijk en bij voor
keur niet hooger dan de bovenkant van het 
stringerhoekstaal zijn. 

2. I ndien twee deelen van den bovenbouw 
door een trunk zij n verbonden, moet ter weers
zijden daarvan over de volle lengte van het 
aan weer en wind blootgestelde gedeelte van 
het vrijboorddek reelingwerk zijn aangebracht. 

Teekeningen. 

Art. 110. Teekeningen, welke de in di t 
Hoofdstuk bedoelde onderdeelen en inrich tin
gen aangeven, moeten aan de goedkeuring 
van de Commissie tot V aststelling van de U it
watering worden onderworpen. 

C. Vrijboord. 

Berekening van het vrij boord. 

Art. 111. Indien de Commiss ie tot V aststel
ling van de Uitwatering overtu igd is, dat aan 
de voorafgaande bepalingen is voldaan, wordt 
het zomervrijboord met behulp van de Tabel 
voor het Vrijboord van Tankschepen berekend. 
Alle correcties moeten volgens het bepaalde 
in Hoofdstuk III worden toegepast, met in
achtneming van het bepaalde in de artikelen 
112, 113 en 114. 

Aftrek voor onderbroken bo
venbouw. 

Art. 112. Ind ien de totale in rekening te 
brengen lengte van den bovenbouw kleiner is 
dan L, wOl'dt de aftrek voor onderbroken 
bovenbouw een percentage van dien voor een 
bovenbouw met eene lengte gelijk aan L, welk 
percentage uit de volgende tabel wordt ver
kregen. 
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Aftrek voor overmaat van ze~g. 
Art. 113. Indien de zeeg grooter is dan de 

standaardzeeg, wordt voor tankschepen de cor
rectie voor overmaat van zeeg (artikel 58) af
getrokken van het vrijboord. Van artikel 60 
is slechts lid 2 van toepassing. 

Wintervrijboord in den Noord-
Atlantischen Oceaan. 
Art. 114. Het minimum vrijboord voor rei

zen gedurende de wintermaanden dwars over 
den Noord-Atlantischen Oceaan, benoorden 
den 36sten breedtegraad, wordt verkregen door 
bij het wintervrijboord een aantal millimeters 
in reden van 25 millimeter voor elke 30,50 
meter lengte van het schip op te tellen . 

Tabel voor het vrij boord van 
tankschepen. 
Art. 115. De grondslag voor het m 1mmum 

zomervrijboord van tankschepen, welke vol
doen aan de vastgestelde normen, is nederge
legd in de onderstaande tabel, waarbij de 
onder a en b gegeven voorschriften moeten 
worden gevolgd. 

Zie voor tabel bovenaan volgende kolom. 
a. Voor schepen met eene lengte grooter 

dan 183 meter, wordt het vrijboord yolgens 
door de Commissie tot Vaststelling van de 
Uitwatering nader vast te stellen regelen be
paald. 

b. De afronding in centimeters van de 
maten voor het vrijboord na afloop der bere
kening geschiedt op de wijze als aangegeven 
in artikel 68 onder /. 

L.in 
m t rn 

1 Vrijboord 1 
in millim. 

L in I Vrijboord 
meters. in millim. 

57 
60 
63 
66 
69 
72 
75 
78 
81 
84 
87 
90 
93 
96 
99 

1()2 
105 
108 
lll 
114 
117 
120 

535 
575 
615 
655 
695 
740 
780 
825 
875 
920 
970 

1020 
1070 
1120 
1170 
1220 
1275 
1325 
1380 
1435 
l495 
1550 

123 
126 
129 
132 
135 
138 
141 
144 
147 
150 
153. 
156 
159 
162 
165 
168 
171 
174 
177 
180 
183 

1610 
1670 
1730 
1795 
1860 
1925 
1990 
2055 
2115 
2175 
2235 
2290 
2350 
2405 
2460 
1520 
2565 
2615 
2660 
2710 
2755 

D. Schepen van bijzonder type . 

Beplllingen voor schepen van 
bijzonder type. 
Art. 116. 1 . Voor stoom- of motorschepen, 

welke eene grootere lengte hebben dan 91,50 
meter en welke in constructie zoodanige over
eenkomst met een tankschip vertoonen, dat 
daardoor op soortgelijke wijze de zeewaardig
heid van het geladen schip is vergroot, kan 
eene vermindering van vrijboord worden toe
gestaan. 

2. De grootte van deze vermindering word t 
in dat geval door de Commissie tot Vaststel 
ling van de Uitwatering bepaald in verhou
ding tot het vrijboord, dat aan tankschepen 
wordt toegekend, waarbij rekening wordt ge
houden met de mate, waarin wordt voldaan 
aan de voorwaarden voor het toekennen va11 
het vrijboord voor tankschepen en met de 
waterdichte indeeling. 

3 .. Het vrijboord, dat aan zulk een schip 
wordt toegekend, zal in geen geval kleiner 
mogen zijn dan dat, hetwelk voor het schip 
als tankschip zou worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK VII. 

Vaargebieden eu periodieke selzoenvaar
gebleden. 

( Zie afb. 5.) 
Toepassing. 

Art. 117. In de verschillende vaargebieden 
mag niet dieper worden afgeladen, dan tot de 
bij het betreffende vaargebied behoorende lijn, 
welke deel uitmaakt van het uitwateringsmerk, 
a ls genoemd in de artikelen 6, 69 en 98, ter
wijl daarbij rekening moet worden gehouden 
met het bepaalde in de artikelen 63 tot en met 
67, 75 en 114, met dien verstande dat het in 
periodieke wintervaargebieden, buiten de daar. 
bij genoemde tijdperken, steeds geacht wordt 
zomer te zijn. 
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:\'oordclijk Periodiek Winter 
vaargebied. 

Art. 118. 1. Het Noordelijk P eriodiek Win
ter vaargebied is gelegen ten Noorden van 
eene lijn, getrokken van de Oostkust van 
Noord-Amerika langs de parallel van 36° 
Noorderbreedte naar Kaap Tarifa (Spanje), 
van de Oostkust van Korea langs de parallel 
van 35° Noorderbreedte naar de Westkust van 
Honshiu (Japan), van de Oostkust van 
Honshiu langs de parallel van 35° Noorder
breedte tot 150° Westerlengte en van daar 
langs de loxodroom naar de Westkust van het 
eiland Vancouver op 50° Noorderbreedte, 
waarbij Fusan (Korea) en Yokohama be
schouwd worden op de grenslijn te liggen van 
het Noordelijk Periodiek Winte1· vaargebied 
en het Zomer vaargebied. 

2. In dit gebied wordt het wintertijdperk 
gerekend van 16 October tot en met 15 April, 
behoudens de hieronder volgende uitzonderin
gen: 

a. In den Atlantischen Oceaan wordt in het 
Noordelijk Periodiek Winter vaargebied het 
wintertijdperk gerekend van 1 November tot 
en met 31 Maart, voor zoover een ~bied be
treft bewesten, bezuiden en beoosten eene lijn 
recht Zuid getrokken van de kust van Groen-
1 and op 50° Westerlengte tot aan 45° Noor
derbreedte, vandaar langs de parallel van 
45° Noorderbreedte tot aan den meridiaan 
van 15° Westerlengte, vandaar recht Noord 
tot aan 60° Noorderbreedte en vervolgens 
1 angs de parallel van 60° Noorderbreedte tot 
aan de Westkust van Noorwegen, waarbij Ber
gen beschouwd moet worden op de grensl ijn 
te liggen van dit gebied en het overblijvende 
gedeelte van het Noordelijk Periodiek Winter 
vaar~bied; 

b. In de Oostzee en hare toegangen (be
grensd door den meridiaan van Kaap Skagen) 
wordt het wintertijdperk gerekend van 1 No
vember tot en met 31 Maart; 

c. 1n de Middellandsche Zee en de Zwarte 
Zee wordt het wintertijdperk gerekend van 16 
December tot en met 15 Maart; 

d. In de J apansche Zee tusschen de paral
lellen van 35° en 50° Noorderbreedte wordt 
het wintertijdperk gerekend van 1 December 
tot en met 28/29 Februari. 

Tropisch vaargebied. 
Art. 119. 1. Het Tropisch vaargebied wordt 

aan de Noordzijde begrensd door eene lijn, 
getrokken van de Oostkust van Zuid-Amerika 
langs de parall el van 10° Noorderbreedte tot 
20° Westerlengte, daarna recht Noord tot 20° 
Noorderbreedte en vandaar langs de parallel 
van 20° oorderbreedte tot de Westkust van 
Afrika; vervolgens van de Oostkust van Afrika 
langs de parallel van 8° Noorderbreedte naar 
de Westkust van het Maleische schiereiland, 
vandaar de kust volgend van dit schiereiland 
en van Siam tot de Oostkust van Cochin 
China op 10° Noorderbreedte en vervolgens 
langs de parallel van 10° Noorderbreedte tot 
145° Oosterlengte; vandaar recht Noord tot 
13° Noorderbreedte en vervolgens langs de 
parallel van 13° Noorderbreedte naar de West
kust van Centraal Amerika, waarbij Saigon 
beschouwd wordt op de grenslijn te liggen van 

het Tropisch vaargebied en het Periodiek Tro
pisch vaargebied, bedoeld in artikel 122 onder 
d. De Zuidelijke grens wordt gevormd door 
eene lijn, getrokken van de Oostkust van Zuid
Amerika langs den Zuider-keerkri ng tot de 
Westkust van Afrika; van de Oostkust van 
Afrika langs de parallel van 20° Zuider
breedte tot de Westkust van Madagaskar, van. 
daar langs de West- en Noordkust van Mada
gaskar tot 50° Oosterlengte, vervolgens recht 
Noord tot 10° Zuiderbreedte, vandaar langs 
de parallel van 10° Zuiderbreedte tot 110° 
Oosterlengte, dan langs de loxodroom naar 
Port Darwin (Australië) en vandaar Oost
waarts langs de kust van Australië en het 
ei land Wessel tot Kaap Wessel, vervolgens 
langs de parallel van 11 ° Zuiderbreedte naar 
de Westzijde van Kaap York, van de Oost
zijde van Kaap York op 11 ° Zuiderbreedte 
langs de parallel van 11 ° Zuiderbreedte naar 
150° Westerlengte, vandaar langs de loxo
droom naar een punt op 26° Zuiderbreedte en 
75° Westerlengte en ten slotte langs de loxo
droom naar een punt op de Westkust van 
Zuid-Amerika op 30° Zuiderbreedte, waarbij 
Coquimbo, Rio de Janeiro en Port Darwin 
worden beschouwd op de grenslijn te figgen 
van het Tropisch en van het Zomer vaar
gebied. 

2. De volgende gebieden worden bovendien 
a ls Tropisch vaargebied beschouwd: 

a. Het Kanaal van Suez, de Roode Zee en 
de Golf van Aden tot den meridiaan van 45° 
Oosterlengte, waarbij Aden en Berbera be
schouwd worden op de grenslijn te liggen van 
het Tropisch vaargebied en het Periodiek Tro. 
pisch vaar~bied, als bedoeld in artikel 122 
onder b 2; 

b. De Perzische Golf tot den meridiaan 
van 59° Oosterlengte. 

Zuidelij k Periodiek Winter 
vaargebied. 

Art. 120. 1. Het Zuidel ijk Periodiek Win
ter vaargebied is gelegen bezuiden eene lijn, 
getrokken van de Oostkust van Zuid-Amerika 
langs de parallel van 40° Zuiderbreedte tot 
56° Westerlengte, vandaar langs de loxodroom 
naar een punt gelegen op 34° Zuiderbreedte 
en 50° Westerlengte, vervolgens langs de 
parallel van 34° Zuiderbreedte tot de West
kust van Afrika; van de Oostkust van Afrika 
op 30° Zuiderbreedte langs de loxodroom naai· 
de Westkust van Australië op 35° Zuider
breedte, vervolgens langs de Zuidkust van 
Australië tot Kaap Arid, vandaar langs de 
loxodroom naar Kaap Grim (Tasmanië), ver
volgens langs de Noordkust van Tasmanië 
naar Eddystone Punt, vandaar langs de lox0-
droom naar de Westkust van Zuideiland 
(Nieuw-Zeeland) op 170° Oosterlengte, vervol
gens langs de West-, Zuid. en Oostkust van 
Zuideiland tot K aap Saunders en vandaar 
langs de loxodroom naar een punt op 33° 
Zuiderbreedte en 170° Westerlengte; van dit 
punt I angs de parallel van 33° Zuiderbreedte 
naar de W estkust van Amerika, waarbij Val
paraiso, Kaapstad en Durban worden be
schouwd op de grensl ijn te liggen van het 
Zuidel ijk Periodiek Winter vaargebied en het 
Zom_er vaargebied. 
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2. In dit gebied wordt het wintertijdperk 
gerekend van 16 April tot en met 15 October. 
7.omervaargebieden. 

Art. 121. De in de artikelen 118, 119 en 
120 niet genoemde gebieden vormen de Zomer
vaargebieden. 

Periodiek Tropische va,uge bieden. 
Art. 122. De volgende gebieden worden als 

Periodiek Tropische vaargebieden beschouwd: 
a. In den Noord-Atlantischen Oceaan van 

1 November tot en met 15 Juli: 
Een gebied, aan de oordzijde begrensd door 

eene lijn van Kaap Catoche (Yucatan) naar 
Kaap San Antonio (Cuba), door de Zuid
C ubaansche kust tot 20° Noorderbreedte en 
door de parallel van 20° Noorderbreedte tot 
een punt op 20° Noorderbreedte en 20° Wes
terlengte, aan de Westzijde do_or -~e kust van 
Centraal-Amerika, aan de Zu1dz1Jde door de 
Noordkust van Zuid-Amerika en door de pa
rallel van 10° Noorderbreedte en aan de 
Oostzijde door den meridiaan van 20° Wester
lengte ; 

b. De Arabische Zee: 
1. Ten Noorden van 24° Noorderbreedte 

van 1 Augustus tot en met 20 Mei. (Karachi 
wordt beschouwd op de grenslijn te liggen 
van dit vaargebied en het hieronder bedoelde 
Periodiek Tropisch vaargebied 2); 

2. Ten Zuiden van 24° Noorderbreedte van 
1 December tot en met 20 Mei en van 16 
September tot en met 15 October; 

c. De Golf van Bengalen van 16 December 
tot en met 15 April ; 

d. In de Chineesche Zee van 21 Januari 
tot en met 30 April: 

Een gebied, begrensd aan de West-. en de 
Noordzijde door de kust van Indo-Chma en 
China tot Hongkong, aan de Oostzijde door de 
loxodroom van Hongkong naar de haven van 
Soeal (op het eiland Luzon), door de West
kust van de eilanden Luzon, Samar en Leyte 
tot aan de parallel van 10° Noorderbreedte en 
aan de Zuidzijde door de parallel van 10° 
Noorderbreedte. (Hongkong en Soeal worden 
beschouwd op de grenslijn te liggen van het 
Periodiek Tropisch vaargebied en het Zomer 
vaargebied); 

e. In den Noordelijken Stillen Oceaan: 
1. van 1 April tot en met 31 October een 

gebied, aan de Noordzijde begrensd door de 
parallel van 25° Noorderbreedte, aan de West. 
zijde door den meridiaan van 160° Oosterleng
te aan de Zuidzijde door de parallel van 13° 
N~orderbreedte en aan de Oostzijde door de 
meridiaan van 130° Westerlengte: 

2. van 1 Maart tot en met 30 Juni en van 
1 tot en met 30 Novembèr: een gebied, aan 
de Noordzijde en Oostzijde begrensd door de 
kusten van Californië, M exico en Centraal
Amerika, aan de Westzijde door den meridiaan 
van 120° Westerlengte en door de loxodroom 
loopende van een punt op 30° Noorderbreedte 
en 120° Westerlengte naar een punt op 13° 
Noorderbreedte en 105° Westerlengte en aan 
de Zuidzijde door de parallel van 13° Noor
derbreedte; 

j. In den Zuidelijken Stillen Oceaan: 
1. van 1 April tot en met 30 November 

een gebied aan de Noordzijde begrensd door 

de pa ral lel van 11 ° Zuiderbreedte, aan de 
·westzij de door de Oostkust van Australië, aan 
de Zuidzijde door de parallel van 20° Zuider
breedte en aan de Oostzijde door den meri
diaan van 175° Oosterlengte, met inbegrip van 
de Golf van Carpentaria, bezuiden 11 ° Zui
derbreedte; 

2. van 1 Maart tot en met 30 November 
een gebied aan de Westzijde begrensd door 
den meridiaan van 150° Westerlengte, aan de 
Zuidzijde door de parallel van 20° __ Zuider
breedte en aan de Noord- en Oostz1Jde door 
de loxodroom, die de Zuidgrens vormt van het 
Tropisch vaargebied. 

Haven op de grens van twee 
vaargebieden. 
Art. 123. Eene haven, liggende op de grens 

tusschen twee vaargebieden, wordt beschouwd 
te liggen binuen de zone, vanwaar het schip 
komt of waarheen het vertrekt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Bijlage IV. 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat , 

P. J . Re y me r. 

Brandbluschmiddelen. 

Pompen. putsen. 
Art. 1. 1. Aan boord van zeilvisschersvaar

t.uigen en zeilschepen, al dan niet van een 
hulpmotor voorzien, van niet meer dan 200 
ton bruto inhoud, kustsleepbooten en gesleepte 
schepen, indien zij bemand zijn,. moeten de 
noodige putsen om water van bmtenboord op 
te slaan aanwezig zijn. 

2. Aan boord van zeilschepen, al dan niet 
van een hulpmotor voorzien, van meer dan 
200 ton bruto inhoud, moet eene goed wer
kende handbrandspuit aanwezig zijn met zuig
buis en voldoende slangen om alle deelen van 
het schip te bereiken. 

3. Aan boord van stoom- of motorschepen, 
geen passagiersschip zijnde, . van 1000 t<?n 
bruto inhoud of minder en met genoemd m 
lid 1 moet ten minste één krachtige werktuig
lijk bewogen pomp, die onafhankelijk van het 
voortstuwingswerkfuig kan gebruikt worden, 
aanwezig zijn, om te kunnen d ienen tot het 
blusschen van brand. 

4. Aan boord van stoom- of motorschepen, 
geen passagiersschip zijnde, van meer _dan 
1000 ton bruto inhoud, en van passag1ers
schepE:n moeten, indien de bruto inhoud klei
ner is dan 4000 ton twee, en indien deze 4000 
ton of meer bedraagt drie krachtige werk
tuiglijk bewogen pompen aanwez ig zijn, dje 
onafhankelijk van het voortstuwingswerktuig 
kunnen worden gebruikt. De capaciteit van 
elk der pompen moet groot genoeg zijn om 
eene voldoende hoeveelheid water in twee 
krachtige stralen gelijktijdig in eenig deel van 
het schip, waar ook gelegen, te spuiten. 

Brandbluscbleiding. 
Art. 2. 1. Aan boord van de schepen, ge

noemd in lid 3 en 4 van artikel 1, geen pas
sagiel"Sschip zijnde, moeten de noodige leidin-
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gen of slangen aanwezig zijn, teneinde een 
krachtigen straal water in en op elk deel van 
het schip te kunnen rich ten , ook wanneer de 
water dichte deu ren gesloten zijn . 

Aan boord van passagiersschepen moet de 
brandbluschleiding zijn ingericht om twee 
krachti ge stralen wa ter in en op elk deel van 
het sch ip te kunnen spui ten, ook wanneer de 
waterd ichte en de brandwerende deuren ge
sloten zij n. 

2. Bovendien moet aan boord van de in 
1 id 1 genoemde schepen eene inrichting zijn 
aangebracht om door middel van eene vaste 
pijpl e iding in elke a fdeel ing, waar lading is 
geborgen, da delijk een ve1·stikkend gas te 
kunnen blazen . De capaciteit moet zoodanig 
zij n, dat eene hoeveelheid gas kan worden 
ontwikkeld tot een volume onder atmosferi
schen druk gelijk aan 30 pernent van den 
bruto inhoud van het grootste laadruim in het 
schip, gemeten tot het opperdek of, indien het 
sch ip meer dan twee doorloopende dekken 
heeft, tot het tweede dek, van onder gerekend. 
In plaats van d it gas mag stoom, mits in 
ruim voldoende hoeveelheid , worden toege
past. E ene inr icht ing voor brandblusschen door 
versti kkend gas of stoom wordt niet vereischt 
op stoomschepen van minder dan 1000 ton 
bruto inhoud, noch op motorschepen, geen 
passagiersschi p zijnde, van m inder dan 3500 
ton bruto inhoud. 

3. De brandbluschle idi ngen en de sla ngen 
moe ten voldoenden doorlaat hebben en van 
doelmatig m ateri a al zijn ver vaardigd. De aan
sluit ingen der le iding moeten op ieder dek 
zoodanig zijn aangebracht, dat de slangen ge
m a kkelijk daaraan kunnen worden gekoppeld. 
De brandslangen moeten, voorz ien van eene 
straalpijp , op vaste pl aatsen, welke onmiddel
lijk berei kt kunnen worden , zijn opgehangen . 
Bij zondere voorschriften voor 

oliestokende schepen. 
Art. 3. 1. Aan boord van schepen, waar 

ketels met olie gestookt worden , moeten be
ha lve de inr ichtingen, waardoor één of twee 
krachtige stralen water spoedig en gelijktijd ig 
in eenig deel van de voortstuwingsru imte kun
nen worden gespoten, aanwezig zijn : 

a. op el ke stookplaats één of meer bakken, 
tezamen inhoudende tenm inste 0,3 kubieke 
meter zand, met soda-oplossing door drenkt 
zaagsel of andere goedgekeurde droge stoffen, 
benevens schoppen om deze stoffen te ver 
spreiden; 

b. in elk ketel ruim en in elk deel van de 
machinekamer, waarin een gedeelte van de 
brandstofolie-insta lla tie is opgesteld, twee 
goedgekeurde draagbare extincteurs van een 
type, dat schuim of andere voor het bluschen 
van oliebranden goedgekeur de stof ontwikkel t . 

2. Aa n boord van passagiersschepen, waar 
de ketels met ol ie gestookt worden, moeten 
beh alve het in l id 1 genoemde nog aanwez ig 
zijn : 

a.. doelmatige sproeiers om wate r over de 
olie te verspreiden, zonder dat het opper vla k 
van de olie te zeer wordt bewogen ; 

b. inricht ingen, waardoor het in lid 1 
onder b bedoelde schu im snel ontwikkeld en 
verdeeld kan worden over de geheele beneden
oppervlakte van het ketel ru im of - in geval 

er meer dan een ketelruim is - va n elk ketel 
ru im en van elke m achinekamer, waarin zich 
deelen van de branclstofolie-install atie of be
zinktanks bevinden . De hoeveelheid schuim, 
welke kan worden ontwikkeld, moet ruim
schoots voldoende zijn om tot eene hoogte van 
15 cent imeter het geheele oppervlak van de 
bepl a ting, welke in oen ige a fdeel ing wordt ge
vo1m d door de tanktopbepl ating of door de 
huidbeplating, indien er geen dubbele bodem 
is, te bedekken. I nd ien machinekamer en 
ketel ru im n iet voldoende gescheiden zijn en 
brandstofoli e uit de vullings van het ketelru im 
in de machinekamer kan lekken, moeten ma
chinekamer en ketelruim tezamen als ééne af
deel ing worden beschouwd. H et toestel moet 
buiten de a fdeel ing, waar in brand kan voor
komen, in werking kunnen worden gesteld en 
geregeld. 

Bovendien moet aan boord van passagiers
schepen met één ketel ruim één schnimblus
scher met een inhoud van ten m inste 1 36 l iter 
en aan boord van d ie met meer dan één ketel
ru im twee van zulke schuimblusschers aan
wezig zijn . Deze blusschers moeten voorzien 
zijn van op h aspels gewonden slangen, welke 
geschikt zij n om a lle deelen van de ketel
ruimen en van de ru imten, welke bra ndstof
olie-pompinr ichtingen bevatten, te bereiken. 

3. Alle brandbluschmiddelen en hunne be
dienings inr ichtingen moeten gem akkel ijk be
reikbaar en zoo doelmatig mogelijk zij n ge
plaatst. 

4. A an boord van de in lid 2 bedoelde 
schepen moet één van de brandbluschpompen 
in den tunne l of op eene andere plaats buiten 
de machinekamer zijn opgesteld, indien m a
chinekamer en ketelruim niet door een stalen 
schot zijn gescheiden of indien brandstofoli e 
uit de vull ings van het ketelru im in die van 
de machinekamer kan vloe ien. I ndien meer 
dan twee pompen vereischt zijn, mogen zij op 
deze schepen niet a ll e in dezelfde ruimten zijn 
geplaatst. 
Bijzondere voorschriften voor 

motorschepen. 
Art. 4. 1. Aan boord van passagiersschepen, 

welke door motoren worden voortgestuwd, 
moeten beha lve de inrichtingen, waa rdoor 
twee krachtige stralen water spoedig en ge
lijkt ijd ig in eenig dee l van de voortstuwings
ru imte kunnen worden gegeven, in elke voort
stuwingsruimte deugdelijke schuimblusschers 
met geschi kte sproei-install aties, a ls hieronder 
is aangegeven, aanwezig zijn : 

a.. één schuimblusscher met een inhoud van 
ten m inste 45 li tei· en bovend ien één schu im
blus cher met een inhoud van ten minste 9 
liter voor elke 1000 rempaardekr achten der 
voortstuwingswerktuigen, met dien verstande 
da t het totale aantal schuimblusschers van 9 
l iter n iet kl einer mag zijn dan twee en niet 
grooter behoeft te zijn dan zes; 

b. indien zich een hu lpketel in de voort
stuwingsruimte bevindt, in pl aats van den 
bovenvermelden schuim blusscher met een in
houd van ten minste 45 liter, één schuim
blusscher met een inhoud van ten m inste 136 
liter met doelmatige slangaanslui t ingen of 
andere goedgekeurde m iddelen om schuim te 
verspreiden. 
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2. Aan boord van mot.orschepen, geen pas
sagiersschip zijnde, van een bruto inhoud van 
400 t.on en minder moet één deugdelijke extine
teur met een inhoud van ten minste 1¼ liter 
in de voortstuwingsruimte geplaatst zijn, in
dien het vermogen van den voortstuwings
mot.or 150 rempaarclekrachten of minder en 
twee dergelijke extincteurs, indien dat ver
mogen meer dan 150 rempaardekrachten be
d raagt. 

Aan boord van motorschepen, geen passa
giersschip zijnde, van een bruto inhoud van 
meer dan 400 en minder dan 1000 t.on, moeten 
twee deugdelijke extincteurs, elk met een in
houd van ten minste 2¼ liter, in de voort
stuwingsruimte geplaatst zijn. 

Aan boord van motorschepen, geen passa
gierssch ip zijnde, van een bruto inhoud van 
1000 ton en meer, moet per 1000 rempaarde
krachten vermogen van den voortstuwings
motor één schuimblusscher met een inhoud van 
9 liter, a ls bedoeld in lid 1 onder a, in de 
voortstuwingsruimte geplaatst zijn (gedeelten 
Yan 1000 rempaardekrachten worden voor 1000 
rempaardekrachten gerekend), doch het totale 
aantal behoeft niet grooter te zijn dan vier. 

Aan boord van mot.orschepen, geen passa
giersschip zijnde, waar een hulpketel in de 
voortstuwingsruimte is geplaatst, moet in die 
rnimte een schuimblusscher met een inhoud 
van ten minste 45 liter, als bedoeld in lid 1 
onder a, worden opgesteld. 

Draagbare extincteurs. 
Art. 5. 1. Aan boord van stoom- en mot.or

schepen van meer dan 400 ton bruto inhoud, 
moeten, behalve het in artikel 4 voorgeschre
vene, tevens draagbare extincteurs met een 
inhoud van ten minste 4½ liter in voldoend 
aantal aanwezig zijn, echter t.ot geen grooter 
aantal clan vier. 

2. Aan boord van passagiersschepen moeten 
de noodige draagbare extincteurs in de ver
sch illende bemannings. en passagiersverblijven 
en op verder claai-voor in aanmerking komen
de plaatsen zijn opgesteld, en ten minste twee 
in e l ke afdeeling van de voortstuwingsruimte. 

Rookhelm of gasmasker. 
A1·t. 6. 1. Aan boord van passagiersschepen 

moeten ten minste twee deugdelijke en vol
ledige uitrustingen, elk bestaande uit eene 
veiligheidslamp en een rookhelm of een gas
masker, op twee ver van elkaar gelegen plaat
sen geborgen, aanwezig zijn. 

2. Aan boord van schepen, geen passagiers
schip zijnde, van meer dan 1000 t.on bruto in
houd, moet ten m inste ééne uitrusting, als in 
1 id 1 bedoeld, aanwezig zijn . . 

3. De uitrustingen moeten zoodanig zijn 
g-eborgen, dat zij te allen tijde gemakkelijk 
bereikbaar zijn, terwij l een voldoend aantal 
leden der bemanning met de behandeling be
kend moet zij n. 

.Brandmelder. 
Art. 7. Aan boord van passagiersschepen, 

ingericht voor het vervoer van meer dan 12 
passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen aan
wezig zijn, met uitzondering van de schepen 
genoemd in de artikelen 1 en 10 van Bij lage 
lla. moet eene inrichting t.ot het aantoonen 

van brand en het aanwijzen van de plaats 
daarvan zijn aangebracht, welke inrichting 
automatisch op één of meer plaatsen, waar 
zulks het snelst door de officieren en schepe-
1 ingen kan worden opgemerkt, het bestaan en 
de plaats van brand in eenig deel van het 
schi p, dat niet t.oegankelij k is voor den ronde
dienst, kan aantoonen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
26sten ovember 1932 (Staatsb lad n°. 563). 

Bij I a ge V. 

M ij bekend, 
De :Minister van Waterstaat, 

P. J. Re y me r. 

Vervoer van brandbare vloeisto f fen, wel ke 
licht ontvlambaar zijn. 

HOOFDSTUK I . 

Algemeene bepalingen. 
Toepassing. 

Art. 1. Deze bijl age is van toepass ing op 
schepen, ingericht of gebezigd voor het ver
voer van de in artikel 2 bedoelde brandbare 
vloeistoffen. 

Omschrijvingen. 
Art. 2. Voor de t.oepassing van deze bij

l age wordt verstaan onder: 
brandbare vloeistoffen: vloeistoffen, welke 

bij een barometerstand van 760 mi ll imeter 
kwik een vlampunt hebben lager dan 56° Cel
sius, met uitzondering van brandbare vloei
st.offen, welke op zichzelf explos ief of in elke 
verhouding met water mengbaar zijn, zooals 
aethylalcohol ; 

K 1 : brandbare vloeistof met een vlampunt. 
lager dan 30° Celsius (eerste gevarenklasse); 

K 2 : brandbare vloeistof met een vlampunt 
van 30° t.ot 55° Celsius (tweede gevarenklasse); 

kofferdam: eene ruimte, welke bestemd is 
om ruimten, waarin K1 of K2 wordt vervoerd, 
af te scheiden van ancklre deelen van het 
schip en die begrensd wordt door de scheeps
hu id en door twee oliedichte dwarsschotten, 
die ten minste 60 centimeter van elkander zijn 
verwijderd (deze schotten moeten zich over de 
geheele breedte van het schip uitstrekken en 
van de kiel zóó hoog zij n opgetrokken, dat 
geen deel van tank of ruim grenst aan eenige 
andere besloten ruimte dan den kofferdam) ; 

vlanvpunt: het vlampunt bepaald met het 
toestel van Abel-Pensky, indien het 50° Cel
sius of I ager is en met het t.oestel van Pensky
Ma1·tens, indien het hooger dan 50° Celsius is. 

Verpakken en stuwen. 
Art. 3. 1. Wordt K 1 in verpakking ver

voerd, dan moet deze verpakking bestaan u it 
stevige blikken of metalen vaten, welke her
metisch zijn gesloten. Lekke vaten of blikken 
mogen niet vervoerd worden . 

2. Blikken moeten in stevige houten krat
ten of kisten worden vervoerd, tenzij de blik
ken op zichzelf voldoende sterk zijn. Zij mo
gen niet zoo hoog worden opgestapeld, dat de 
druk op de onderste laag te groot wordt. 

3. Vaten met K1 moeten met het spon- of 
vulgat naar boven worden gestuwd. 
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Passagiers. 
Art. 4. 1. Schepen, waarmede onverpakte 

K 1 of K2 wordt vervoerd, mogen geen passa
g iers vervoeren. 

2. Wordt K 1 in verpakking anders dan als 
deklading vervoerd, dan is vervoer van pas
sagiers slechts toegestaan na verkregen toe
stemming van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. 

Gebruik van CP!l koffcrdam. 
Art. 5. Een kofferdam mag n iet als laad

rnim of als bergplaats worden gebruikt. Eene 
uitzondering wordt gemaakt voor het bergen 
van vloeistof met een vlampunt van 55° Cel
si us of hooger, met dien verstande, dat, in
dien deze vloeistof bestemd is voor eigen ge
bruik, aan den kofferdam geen ladingtank, 
welke onverpakte K1 bevat, mag grenzen. 

HOOFDSTUK II. 

Tankschepen. 

Toepassing. 
Art . . 6. Dit hoofdstuk is van toepassing op 

schepen, welke bestemd zijn om onverpakte 
K1 of K2 als lading te vervoeren. 

Indecling. 
Art. 7. 1. Tanks, waarin K1 of K2 wordt 

vervoerd, moeten gelegen zijn in een gedeelte 
van het schip, dat aan de vóór- en achterzijde 
door een kofferdam is begrensd. De tanks 
moeten oliedicht zij n. 

2. In het door kofferdammen begrensde ge
deelte van het schip mogen zich, behalve la
dingtanks, slechts pompkamers en laadruimen, 
ingericht voor het vervoer van K1 in verpak
king, bevinden. 

3. De vorm en afmetingen moeten zoodanig 
zijn, dat in eene normaal gevulde tank de 
vrije vloeistofspiegel niet zóó groot is, dat 
door de bewegelijkheid der ladin,ll" gevaren 
kunnen ontstaan. 

Lens- en vulinrichting van 
kofferdammen. 
Art. 8. 1. De lensinrichting van een koffer

dam mag op geen!)rlei wijze in verbinding met 
andere leidingstelsels of andere ruimten staan. 

2. E en kofferdam moet van eene peilinrich
t ing zijn voorzien en in korten tijd geheel met 
water kunnen worden gevuld. 

Gasclichte afsluiting. 
Art. 9. Kofferdammen, pompkamers, tanks 

en laadruimen moeten evenals de bijbehooren
de hoofden gasdicht kunnen worden gesloten, 
behoudens dat de in de artikelen 12 en 23 ge
noemde ventilatieinrichting mag zijn aange
bracht. 
Ladingleidingen en pompen. 

Art. 10. 1. Alle lad ingtanks moeten door 
ladingleid ingen geheel leeg gepompt kunnen 
worden. Deze ladingleidingen moeten v~~ alle 
andere leidingen aan boord volkomen ztJn ge
scheiden. 

2. Alle ladingpompen moeten in daarvoor 
bestemde pompkamers zijn ondergebracht. 

3. Door de tankschotten mogen geen an
dere leidingen dan ladingleidingen worden ge
voerd. 

Pompkamers. 
Art. ll. De in artikel 10 genoemde pomp

kamers moeten achter het voorste en vóór het 
achterste kofferdamschot zijn gelegen. 

Ventilatieinrichting. 
Art. 12. 1 . Tanks, kofferdammen en pomp

kamers mogen slechts van eene ventilatie
inricht ing zijn voorzien, indien deze op eene 
doel treffende plaats uitmondt en aan het bo
veneinde eene deugdelijke vlamkeerende in
richting heeft, tenzij deze laatste naar het 
oordeel van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie in verband met de veilige plaatsing 
niet nood ig is. 

2. De ventilatieinrichting van tanks, la ad
ruimen, kofferdammen en pompkamers mag 
geen verbinding hebben met die van andere 
ruimten. 

Ontgasinrichting. 
Art. 13. De ontgasinrichting moet doeltref

fend zijn, zoodat alle tanks, laadntimen, kof
ferdammen en pompkamers a fdoende kunnen 
worden ontgast. 

Vloeibare brandstof. 
Art. 14. 1. De voortstuwings- en hulpwerk

tuigen van het schip mogen niet met K 1 of 
K 2 worden gedreven. 

2. Brandstofvoorraadtanks mogen niet on
middellijk aan eene ladingtank met onver
pakte K1 grenzen. 

Vervoer in verpakking. 
Art. 15. 1. Elk ru im van een tankschip, 

waarin K1 in verpakking wordt vervoerd, 
moet van elke andere ruimte van het schip, 
niet voor dit vervoer gebezigd - met uitzonde. 
r ing van eene pompkamer of een tank - door 
een kofferdam of door eene andere daarmede 
gelij k te stellen ruimte, zijn gescheiden. In 
deze met een kofferdam gelijk te stellen 
ru imte is het verrichten van elke handeling, 
die door vonkvorming, vuur of verhitting aan
leiding tot brand of explos ie zou kunnen ge
ven, verboden. 

2. Ruimen, waarin K1 in verpakking wordt 
vervoerd moeten voldoen aan de voorschrif
ten voor' dergelijke ruimen in Hoofdstuk III 
gegeven. 

Verblijven. 
Art. 16. Indien een verblijf geheel of ge

deeltelijk vóór den achtersten of achter den 
voorsten kofferdam, dan wel vóór of achter 
eene met een kofferdam gelijkgestelde ruimte, 
als bedoeld in het vorige artikel, is gelegen, 
moet het: 

a. óf door eene goed geventileerde vrije 
, rnimte met eene hoogte van ten minste 1 

meter,' gescheiden zijn van het bovenste dek 
van eene daaronder gelegen tank of laad
ruimte voor verpakte K1 ; 

b. óf geplaatst zijn boven eene laadruimte 
voor verpa kte K 1 , waarvan het bovenste be
grenzend dek oliedicht is geklonken en met 
eene laag oliewerende goed afsluitende stof 
van ten minste 35 millimeter dikte is bedekt. 
Bedieningsvoorschrift. 

Art. 17. l. Bij het laden moet rekening 
worden gehouden met de volumeverandering 
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van de lading tengevolge van te verwachten 
temperatuursveranderingen gedurende de reis. 

2. De kofferdammen moeten dagelijks wor
den gepeild. 

3. De hoofden van tanks en de luiken van 
ruimen moeten, met uitzondering van de ven
tilatieinrichting, gedurende de reis gasdicht 
zijn gesloten. 

Veiligheidsmaatregelen. 
Art. 18. l. Het is verboden aan boord van 

met K1 of K2 geladen schepen, in het ge
deel te van het schip vóór het achterschot van 
den achtersten en achter het vóórschot van 
den voorsten kofferdam, dan wel vóór of 
achter eene met een kofferdam gelijkgestelde 
ruimte, als bedoeld in artikel 15, te rooken, 
vuur of open licht te gebruiken, of handelin
gen te verrichten, welke vonkvorming, vuur of 
verhitting kunnen veroorzaken. Voor de ver
blijven kan dit verbod door den kapitein wor
den opgeheven. 

2. De in het vorige lid genoemde verbods
bepaling blijft voor een met K1 geladen schip, 
ook na het lossen van de lading van kracht, 
totdat in het in lid 1 genoemde deel van 
het schip alle ruimten onder het dek en de 
eventueel bovendeks gelegen pompkamers vol
doende droog, schoon en vrij van gevaarlijke 
dampmengsels zijn bevonden. 

3. Aan boord van een met K2 geladen 
schip moet de kapitein, na het lossen van de 
lading, die veiligheidsmaatregelen treffen, 
welke hem in verband met de omstandigheden 
noodig voorkomen, met dien verstande, dat 
voor eene tank, een kofferdam of eene pomp
kamer de in lid 1 genoemde verbodsbepaling 
van kracht blijft, totdat deze en de daaraan 
grenzende ruimten voldoende droog, schoon 
en vrij van gevaarlijke dampmengsels zijn be
vonden. 

HOOFDSTUK III. 

Schepen, blijvend ingericht voor vervoer 
van Ki in verpakking. 

Toepassing. 
Art. 19. Dit hoofdstuk is van toepassing op 

schepen, welke blijvend zijn ingericht om K 1 
in verpakking als lading te vervoeren. 

Indeeling. 
Art. 20. l. Ruimen, waarin K1 in verpak

king wordt vervoerd, moeten gelegen zijn in 
een gedeelte van het schip, dat aan de vóór
en achterzijde door een kofferdam of eene 
daarmede gelijk te stellen ruimte, als be
doeld in artikel 15, is begrensd. 

2. In het door de kofferdammen of door 
daarmede gelijk te stellen ruimten begrensde 
gedeelte van het schip mogen zich, behalve 
tot het vervoer van K1 in verpakking be
stemde ruimen, slechts pompkamers en tanks 
bevinden. 

Pompkamers, lens- en vulinrichting. 
Art. 21. l. Voor het lenspompen van laad

ruimen en kofferdammen moet ten minste één 
afzonderlijk leidingstelsel aanwezig zijn met 
eene pomp, die met geen ander leidingstelsel 
of andere ruimte is verbonden en in eene af
zonderlijke pompkamer, gelegen achter het 

voorste en vóór het achterste kofferdamschot, 
is opgesteld. 

2. L aadruimen, kofferdammen en pomp
kamers moeten in korten tijd met water kun
nen worden gevuld. 

Gasdichte afsluiting. 
Art. 22. Kofferdammen en daar tusschen 

gelegen laadruimen en pompkamers moeten, 
evenals de daarbij behoorende hoofden, gas
dicht kunnen worden gesloten, behoudens, dat 
de in artikel 23 vermelde ventilatieinrichting 
mag zijn aangebracht. 

Ventilatieinrichting. 
Art. 23. l. Laadruimen voor K1 in ver

pakking, kofferdammen en pompkamers mo
gen slechts zijn voorzien van eene venti latie
inrichting, indien deze bestaat uit ten minste 
twee ventilatiekokers, welke op eene doeltref
fende plaats uitmonden en waarvan één nabij 
den bodem van het laadru im aanvangt en bo
vendeks van eene zuigkap is voorzien. 

2. Alle ventilatiekokers moeten van eene 
deugdelijke vlamkeerende inrichting zijn voor
zien, tenzij zulks naar het oordeel van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie in ver
band met de veilige plaatsing niet noodig is. 

3. De ventilatieinrichting van laadruimen, 
kofferdammen en pompkamers mag geen ver
binding hebben met die van andere ruimten. 

Gebruik van hout, voorkomen 
van vonken. 
Art. 24. In ruimen, waarin K1 in verpak

king wordt vervoerd, in kofferdammen en in 
pompkamers mag geen blijvende houtgarnee-• 
ring aanwezig zijn, terwijl , voorzoover moge
lijk, bijzondere voorzorgen genomen moeten 
worden tegen het ontstaan van vonken in deze 
ruimten. 

Ontgasinrichting. 
Art. 25 .• De ontgasinrichting moet doeltref

fend zijn, zoodat alle laad ruimen, kofferdam
men en pompkamers afdoende kunnen worden 
ontgast. 

Vloeibare brandstof. 
Art. 26. De voortstuwings- en hulpwerktui 

gen van het schip mogen niet met K1 of K2 
worden gedreven. 

Vervoer in den bovenbouw. 
Art. 27. K 1 in verpakking mag in den bo

venbouw slechts worden vervoerd, indien de 
inrichting van den bovenbouw daartoe vooraf 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie is 
goedgekeurd. 

Verblij ven. 
Art. 28. Indien verblijven vóór den ach

tersten of achter den voorsten kofferdam, dan 
wel vóór of achter eene met een kofferdam 
gelijkgestelde ruimte, als bedoeld in artikel 
15, zijn gelegen, moeten zij door eene goed 
geventileerde vrije ruimte, met eene hoogte 
van ten minste 1 meter, gescheiden zijn au 
het bovenste dek van eene daaronder gelegen 
laadruimte, tenzij dit dek oliedicht is geklon
ken en met eene laag oliewerende goed af
sluitende stof van ten minste 35 millimeter 
dikte is bedekt. 
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Bedieningsvoorschrift. 
Art. 29. 1. Luiken van ruimen moeten ge

durende de reis gasdicht zijn gesloten. 
2. Deklading mag uitsluitend verwerkt wor

den indien de laadruimen gasdicht zijn ge
sloten. 

Veiligheidsmaatregelen. 
Art. 30. 1. H et is verboden aan boord van 

met K 1 in verpa kking geladen schepen, in het 
gedeelte van het schip vóór het achterschot 
van den achtersten en achter het voorschot 
van den voorsten kofferdam, dan wel vóór of 
achter eene met een kofferdam gelijkgestelde 
ruim te, als bedoeld in artikel 15, te rooken , 
vuur of open licht te gebruiken, of handelin
gen te verrichten, welke vonkvorming, vuur of 
verhitting kunnen veroorzaken. Voor de ver
blijven kan di t verbod door den kapitein wor
den opgeheven. 

2. De in het vorige lid genoemde verbods
bepaling blijft ook na het lossen van de lading 
van kracht, totdat in het in l id 1 genoemde 
gedeelte van het schip alle ruimten onder het 
de k en de eventueel boven het dek gelegen 
pompkamers voldoende droog, schoon en vrij 
van gevaarlijke dampmengsels zijn bevonden. 

HOOFDSTUK I V. 1 
Schepen, niet blijvend ingericht voor vervoe1· 

van K1 in ve,·pakking. 

Toepassing. 
Art. 31. D it hoofdstuk is van toepass ing op 

schepen, welke K 1 in verpakking als lad ing 
vervoeren, indi en deze daar toe niet volgens 
het hepaalde in Hoofdstuk III zijn ingericht. 

A. Vervoer als deklad,inr1-

K ennisgeving. 
Art. 32. Indien K1 in verpakking hier te 

lande als dekl ading zal worden gestuwd, moet, 
voordat met het inladen een aanvang wordt 
gemaakt, vol gens het bepaalde in l id 9 van 
artikel 94 van het Schepenbeslu it, het betrok
ken districtshoofd van de Scheepvaartinspectie 
daarvan tijdig kennis worden gegeven. Aan de 
door hem, in overeenstemming met het be
paalde in de artikelen 33 tot en met 37, ge
geven aanwijzingen moet gevolg worden ge
"even. 

Stuwen. 
Art. 33. De verpakte K1 moet op veiligen 

afstand van kombuizen, verblijven, enz. goed 
zeevast en afgezonderd van andere lading aan 
dek zijn gestuwd en zoo noodig op voldoend 
hooge garneering zijn geplaatst. 

Beschutting. 
Art. 34. Over en om de dekl ad ing K1 in 

verpakking moet eene gemakkelijk en vlug 
wegneembare beschutting tegen zonnestralen 
en vonken zijn aangebracht. De beschutting 
moet zóo hoog zijn en zoodanig zijn ingericht, 
dat eene ruime toetreding van lucht onder de 
beschutting en over en om de deklading kan 
plaats hebben. De wanden der beschutting 
moeten daartoe zoo noodig van voldoende ope
ningen zijn voorzi en. 

Verkeer van passagiers. 
Art. 35. Passagiers mogen geen toegang 

hebben tot die gedeelten van dekken, waarop 
K1 in verpakking is gestuwd. 

Veiligheidsmaatregelen . 
Art. 36 . Het is verboden in de nabijheid 

van de dekl ading K 1 in verpakking te rooken , 
vuur of open l icht te gebruiken, dan wel han
delingen te verrichten, welke vonkvorming. 
vuur of verhitting kunnen veroorza ken. 

Werpen . 
Art. 37. De deklading moet gemakkelijk 

kunnen worden geworpen. 

B. V ervoer anders dan als dekliuling. 

Toestemming tot vervoer. 
Art. 38. K1 in verpakking mag anders dan 

als deklading slechts worden vervoerd, nadat 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het 
vervoer voor één of meer bepaalde reizen 
onder door hem te stell en voorwaarden heeft 
toegestaan. 

Stuwen. 
Art. 39. De lading moet goed zeevast en 

zoo noodig op voldoend hooge garneering wor
den gestuwd. 

Gasdichte afsluit ing en ventilatie. 
Art. 40. 1. H et dek en de schotten van de 

ruimte, waarin K1 in verpakking wordt ver
,·oerd, moeten gasdicht zijn en de openingen 
in dat dek en in die schotten moeten gasdicht 
worden ge loten. 

2. Ruimen, waarin K1 in verpakking wordt 
vervoerd, moeten op doel t reffende wijze wor
den geventileerd, zoo mogelijk door ten minste 
twee flinke luchtkokers, waarvan er ééne, die 
tot bij den bodem van het ruim reikt, a an 
het boveneinde van eene zuigkap is voorzien. 
De ventilat ieopeningen moeten van een deug
del ijk vlamkeerend rooster zijn voorzien. 

3. Geen leiding of luchtkoker, d ie naar 
eene andere ruimte leid t, mag met een ruim, 
waarin K1 wordt vervoerd , in verbinding 
staan. 

Voorkomen van brand. 
Art. 41. 1. Onder eene lading K1 in ver

pakking mag geen buikdenning of houten dek 
aanwezig zijn. 

2. Electrische leidingen, welke door het 
ruim loopen, moeten zijn doorgesneden, tenzij 
de veiligheid door de inrichting der leidingen 
op andere wijze voldoende is gewaarborgd. 

Zanddammen. 
Art . 42. Waar zulks noodig is, moeten 

zandda.m.men gebouwd worden van te n minste 
40 centimeter dikte. 

Veiligheic'smaatregelen. 
Art. 43. 1. Het is verboden in of nabij een 

ruim , waarin K1 in verpakking is geladen, te 
rooken, vuur of open l icht te gebruiken , dan 
wel handel ingen te verrichten, welke vonk
vorming, vuur of verhitting kunnen veroor
zaken. Di t verbod moet ter plaatse duidelijk 
zij n aangegeven. 

2. De in het vor ig lid genoemde verbods-
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bepaling blijft ook na het lossen van de lading 
K1 van kracht, totdat de betrokken ruimten 
voldoende droog, schoon en vrij van gevaar
lijke dampmengsels zijn bevonden. 

3. H et gebru ikte stuwhout moet na het 
lossen van de lading K1 van boord worden 
verwijderd . 

HOOFDSTUK V. 

Vervoer van K2 in verpakking. 

Vervoer in gesloten rui mten. 
Art. 44. Voor het vervoer van K2 in ver

pakking anders dan als deklading kan het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie voorschrif
ten. geven. · 

Behoort bij K oni nklijk besluit van den 
26sten November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
D e M inister van Waterstaat. 

P.J. Reymer. 

H ij Ia ge Vl. 

B epalingen betreffentl,e tl,e inrichting van ik 
motorkamer en den daarin geplaatsten motor 

,net toebehooren in schepen van mintl,e1· 
dan 400 to11 bruto inhoud. 

Algemeen. 
Art. 1. Deze bijlage is van toepassing op 

a ll e schepen van minder dan 400 ton bruto 
inhoud, waarin een motor tot voortstuwing 
aanwezig is. 

)fotorkn.mer. 

Art. 2. 1. De ruimte in de motorkamer 
moet zoodanig zijn, dat de motor gemakkelijk 
kan worden bediend en dat a lle daarvoor in 
aanmerking komende deelen steeds behoorlijk 
bereikbaar zijn en zonder bezwaar in orde kun
nen worden gehouden. Het personeel moet 
rechtop staande den motor kunnen bedienen. 

2. Boven de ci linders moet voldoende vrije 
hoogte zijn en moeten de noodige middelen 
tot het uitvoe1·en van werkzaamheden aan den 
motor zijn aangebracht. 

3. De motorkamer moet een directen uit
gang naar het dek hebben en mag niet in on
middellijke verbinding met de verblijven staan. 

4. Alle scheidingswanden tusschen verblij
ven en motorkamer moeten in zooverre dicht 
zijn, dat daardoor geen schadelijke gassen uit 
rle motorkamer in de verblijven kunnen bin-
11endringen. 

5. Houtwerk mag in het algemeen in de 
motorkamer niet voorkomen; indien het dek 
van hout is, moet dit aan de onderzijde met 
staalplaat zijn bekleed. In houten schepen be
hoeven echter de wanden niet met staalplaat 
bekleed te zijn. Waar sterke verhitting kan 
worden verwacht, moet het hout door met 
staalplaat bekleede asbestplaten of ander doel
matig isolatiemateriaal worden beschermd. 

6. De motorkamer moet goed geventileerd 
kunnen worden en door middel van een schijn
! icht zoodanig vedicht zijn, dat des daags bij 
normale belichting in het gewone bedrijf geen 
kunstlicht behoeft te worden gebruikt. De 
lampen voor de verlicht ing moeten zooveel 
mogelijk worden beschermd en, tenzij de ver-

1 ichting electrisch is, bij voorkeur niet opge
hangen worden op plaatsen, welke moei lijk 
knnnen worden geventileerd. 

7. De inrichting van de vullings moet zoo 
zijn, dat vloeistoffen gemakkelijk naar de 
lensfl esschen, welke op de laagste plaats moe
ten zijn aangebracht, kunnen vloeien. 

8. Van de plaats, waar het schip wordt 
bestuurd, moeten door middel van een tele
graaf en van een spreekbuis naar de motor
kamer seinen kunnen worden gegeven, welke 
seinen moeten kunnen worden beantwoord. 
Een telegraaf en een spreekbuis worden niet 
vereischt, ingeval de motor bovendeks wordt 
bediend. In dit geval moet echter een alarm
schel , te bedienen ter plaatse, waar het schip 
wordt bestuurd, in de motorkamer aanwezig 
zijn. 

9. Indien het omkeeren van de draair ich
t ing der schroef van de plaats, waar het schip 
wordt bestuurd, kan geschieden, moet de in
richting .zoo zijn, dat bij vooruitdraaiende 
schroef de bewegingshefboom naar voren wijst. 

Motor. 
Art. 3. 1. Het hoofd-voortstuwingswerktuig 

moet op eene zorgvuldig a fgewerkte fundatie 
geplaatst en stevig bevestigd zijn. Schermpl a
ten, handgrepen en reelingwerk moeten, ter 
beveiliging van het bedienend personeel , doel 
matig worden aangebracht. 

2. Tornijzers moeten zoodanig zijn inge
richt dat zij niet vast kunnen loopen. Zij 
mogen niet voor het aanzetten van den motor 
worden gebruikt. 

'Ruitenboordsaanslujtingen. 
Art. 4. 1. Buitenboordsaansluiting van pijp. 

leidingen moet geschieden · door middel van 
klepkasten , kranen of afslui ters. Deze, zoo
mede de onderlinge pijpverbindingen, moeten 
zoodanig zijn ingericht, dat geen buitenboords
water ongewenscht in het schip kan loopen. 

2. De inlaatkoelwaterle iding moet aan de 
binnenzijde van het schip van een wierrooster 
zijn voorzien. Vaartuigen, welke de Wadden 
bevaren, moeten van een hoogen en een lagen 
in! aat zijn voorzien. Indien een vast rooster 
in de huid aanwezig is, moet tusschen de klep 
en het vaste rooster eene leiding met kraan 
van den I uchtketel naar den afsluiter tot het 
inlaten van koelwater zijn aangebracht, ten
einde het rooster bij verstopping te kunnen 
doorblazen. 

Le nsinrichting . 
Art. 5. 1. Eene door den motor gedreven 

lenspomp van voldoende grootte moet in staat 
zijn a lle afdeelingen van het schip lens te 
pompen. 

Aan boord van visschersvaartuigen behoeft 
de lenspomp niet op ruimten buiten de mo
torkamer te kunnen pompen, indien deze ruim
ten door een op den donkeyketel aangesloten 
lensblazer van voldoende capaciteit behoorlij k 
kunnen worden lens gepompt. 

Indien de persleiding afgesloten kan wor
den , moet op de lenspomp tusschen zuig- en 
perskleppen eene ontlastklep aanwezig zijn. 

De motorkamer moet bovendien door eene 
doelmatige h andpomp lens kunnen worden ge
pompt. 
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2. In de motorkamer en overal elders, 
waar brandstoftanks zijn geplaatst, mogen 
geen looden pijpen worden gebruikt. 

De middellijn der lensleidingen mag niet 
kleiner zijn dan 50 millimeter. Voor schepen 
met motoren met een vermogen niet grooter 
dan 60 rempaardekrachten kan echter eene 
kleinere middellijn worden toegestaan. 

3. De lensflesschen moeten gedurende het 
bedrijf gemakkelijk bereikbaar zijn. Zoo noo
dig moet de lensflesch daartoe verbonden zijn 
aan een gedeelte pijp, dat boven de vloer
plaat kan worden ontkoppeld. 

Koelwaterpomp. 
Art. 6. Op motorschepen met een voort

stuwend vermogen van meer dan 150 rempaar
dekrachten moet eene reserve-koelwaterpomp, 
welke tevens moet zijn ingericht om water 
aan dek voor brandblusschen te geven en als 
reserve-leuspomp dienst te doen, aanwezig zijn. 
Indien het voortstuwend vermogen 150 rem
paardekrachten of minder is, moet de lens
pomp eene aansluiting hebben op de koel
waterleiding om de koelwaterpomp te kunnen 
vervangen. 

Luchtcompressoren. 
Art. 7. 1. Alle motoren moeten voorzien 

zijn van een luchtcompressor of eene inrich
ting aan den kop van één der ci linders om 
daarmede de spanning in den in artikel 11 
genoemden luchtketel of -vat voldoende te 
kunnen opvoeren. De lengte van de leiding 
tusschen den cilinderkop en het luchtvat mag 
niet kleiner zijn dan 3 meter. 

2. Alle schepen moeten van een door een 
hulpmotor gedreven hulpcompressor zijn voor
zien, met dien verstande, dat 

a. bij toepassing van motoren met een ver
mogen van 150 rempaardekrachten of minder 
de hulpcompressor met de hand of den voet 
mag worden gedreven, indien deze compressor 
van zoodanige capaciteit is, dat in 20 minuten 
eene voldoende hoeveelheid lucht op de be
noodigde spanning kan worden gebracht en 

b. aan boord van zeilschepen met hulp
motorvermogen en van visschersvaartuigen, 
beide met motoren van een vermogen van niet 
meer dan 80 rempaardekrachten, met een 
reserve-flesch, gevuld met samengeperste lucht 
of koolzuur, kan worden volstaan. 

Aftapinrichtingen. 
Art. 8. Bij tweetakt motoren zonder spoel

pomp moet eene automatische aftapinrichting 
aan de krukkast zijn aangebracht om te voor
komen, dat de olie uit de krukkast in den 
cilinder kan komen. 

Knalpotten. 
Art. 9. 1. Knalpotten en uitlaatleidingen 

voor de afgewerkte gassen moeten goed be
schermd en bekleed zijn. 

2. Uitlaatleidingen moeten zoodanig uit
monden, dat bij sti lstaanden motor daarin 
geen buitenboordswater kan doordringen en 
vervolgens den weg kan vinden naar de mo
torcilinders. De uitlaatpijpen mogen niet door • 
verblijven zijn geleid. 
Veiligheidskleppen. 

Art. 10. Indien veiligheidskleppen op de 

deksels der motorcilinders zijn aangebracht, 
moeten zij zoodanig zijn geplaatst, dat bij het 
openen van deze kleppen geen i:revaar voor 
het bedienend personeel kan ontstaan. 

Constructie-eischen voor lucht-
ketels en -vaten. 

Art. 11. 1. Naadlooze luchtketels en -vaten 
moeten voldoen aan de volgende voorschriften: 

a. zij moeten eene cirkelvormige doorsnede 
hebben en glad, zonder trekgroeven en plooien 
en vrij van hamerslag zijn; 

b. indien zij van niet-veredeld staal zijn 
vervaardigd, moet het materiaal eene trek
vastheid van ten minste 34 kilogram per vier
kanten millimeter hebben, terwijl het product 
van de trekvastheid in kilogrammen per vier
kanten millimeter en den rek in percenten ten 
m inste moet bedragen: 

935 voor materiaal van 34 tot 42 kilogram 
per vierkanten millimeter trekvastheid; 

960 voor materiaal van 41 tot 49 kilogram 
per vierkanten millimeter trekvastheid; 

960 voor materiaal van 44 tot 52 kilogram 
per vierkanten millimeter trekvastheid; 

1000 voor materiaal van 50 tot 60 kilogram 
per vierkanten millimeter trekvastheid; 

c. indien zij va n veredeld staal zijn ver
vaardigd, mag de strekgrens van het mate
riaal na de veredeling niet meer dan 45 kilo
gram per vierkanten millimeter bedragen, ter
wijl de rek bij breuk ten minste 12 percent 
moet zijn; 

d. de wanddikte moet ten minste 5 milli
meter bedragen en mag in het cilindrische ge
deelte nergens dikker dan 11/5 maal de wand
dikte op de dunste plaats zijn; 

e. de wanddikte va n het cilindrische ge
deelte moet zoo groot zijn, dat bij de pers
proef, bedoeld in artikel 13, op geen enkele 
plaats eene berekende materiaalspanning ont
staat, die grooter is dan 2/3 van de materiaal
spanning bij de strekg1·ens van het materiaal. 

2. Gelaschte luchtketels en -vaten moeten 
voldoen aan de volgende voorschriften: 

a. zij moeten zoodanig zijn geconstrueerd, 
dat de naden niet aan buigspanningen zijn 
onderworpen; 

b. zij moeten eene cirkelvormige doorsnede 
hebben en glad en vrij van hamerslag zijn; 

c. indien de afmetingen dit toelaten, moe
ten zij na de vervaardiging doelmatig zijn 
uitgegloeid; 

d. het materiaal moet eene trekvastheid 
hebben van 34 tot 42 kilogram per vierkanten 
millimeter, terwijl het product van de trek
Yastheid in kilogrammen per vierkanten milli
meter en den rek in percenten ten minste 935 
moet bedragen; 

e. de wanddih..-te moet, voor zoover het ci
lindrische gedeelte betreft, zoo groot zijn, dat 
bij de persproef, bedoeld in artikel 13, op 
geen enkele plaats eene berekende materiaal
spanning ontstaat, die grooter is dan 2/3 van 
de materiaalspanning bij de strekgrens van 
het materiaal; 

/. de lasschen moeten voldoen aan eischen 
van goed en deugdelijk werk. 

3. Bij de berekening van de in lid 2 onder 
e bedoelde matel'Ïaalspanning wordt de sterkte 
van de laschnaden gesteld op: 
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a. 60 percent van het materiaal bij niet 
uitgegloeide ketels en vaten; 

b. 70 percent van het materiaal bij uitge
gloeide ketels en vaten of bij in het vuur over
lapt gewelde ketel s en vaten, die niet uitge
gloeid zijn ; 

c. 80 percent van het materiaal voor in het 
vuur overlapt gewelde ketels en vaten, die 
daarna uitgegloeid zijn. 

Voor laschwerk van bijzonderen aard of 
waarbij l aschmateriaal van bijzondere samen
stel! ing is gebezigd, kan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie toestaan, dat de sterkte 
van de laschnaden op een hooger percentage 
wordt gesteld. 

4. D e eindvlakken van ketels en vaten, 
welke eene uitwendige middellijn hebben van 
m eer dan 210 millimeter, moeten zoodanig 
zijn gevormd, dat het gebogen gedeelte, dat 
den overgang vormt van het ci l indrische ge
deelte naar het eindvlak, een straal heeft, die, 
uitwendig gemeten, ten minste 5 maal de 
plaatdikte, doch nimmer minder dan 30 milli
m eter bedraagt, terwijl de welving van het 
eindvlak uitgevoerd moet zijn met een straal , 
die, uitwendig gemeten, niet grooter is dan 
de uitwendige middellijn van het cilindrische 
gedeelte. 

De wanddikte van de eindvlakken moet zoo 
groot zijn , dat in het gewelfde gedeelte bij 
de persproef geen materiaalspanning ontstaat, 
die volgens berekening grooter is dan 1/3 van 
de materiaalspanning bij de strekgrens van 
het materiaal. 

5. De ketels en vaten moeten inwendig kun
nen worden nagezien. Bij eene lengte van 1,85 
meter of kleiner moeten zij aan één der ein
den een kijkgat, bij eene lengte grooter dan 
1,85 meter aan ieder einde een kijkgat heb
ben; het kijkgat mag niet kleiner dan 70 mil
limeter in middellijn zijn. De wanddikte van 
e indvl a kken, welke van eene opening zijn 
voorzien, moet 3 millimeter grooter worden 
genomen dan de in lid 4 volgens berekening 
bepaa lde dikte der e indvlakken. 

Appendages en aansluitingen. 

Art. 12. 1. De luchtketels en -vaten moe
ten op het laagst gelegen punt van eene aftap
inrichting tot het verwijderen van water en 
vuil zijn voorzien. Voorts moet elke ketel of 
elk vat zijn voorzien van een manometer, 
welke den druk in het vat, tot een maximum 
gelijk aan den beproevingsdruk, als bedoeld in 
a r t ikel 13, duidelijk aangeeft. De manometer 
moet zoodanig zijn geplaatst, dat deze in de 
motorkamer gemakkel ijk kan worden afge
lezen. Ook moet eene inrichting aanwezig zijn, 
die op doeltreffende wijze voorkomt, dat de 
druk oploopt boven den hoogsten werkdruk, 
waarvoor de ketel of het vat is bestemd. De 
afsluiter in de leiding van den ketel of het 
vat naar den motor moet zoo zijn ingericht, 
dat bij het openen het dekstuk niet mede uit
gedraaid kan worden. 

2. Bij ketels en vaten, die door eene ge
meenschappel ijke l eiding door den compressor 
of uit den motorcilinder worden gevuld, kan 
worden volstaan met één manometer op de 
gemeenschappelijke vu lleiding. Indien ook 
eene fl esch samengeperste lucht of koolzuur 

kan worden aangesloten, moet de aansluiting 
zoodanig zijn, dat de lucht of het koolzuur in 
elk geval bij het verlaten van de flesch de 
veiligheidsklep en den m a nometer rechtstreeks 
bereikt. 

Beproeving van luchtketels of vaten. 
Art. 13. 1. D e druk, waarop luchtketels en 

-vaten bij eerste en volgende beproevingen 
moeten worden geperst, bedraagt het dubbele 
van den werkdruk, tenzij het vat is voorzien 
van een mangat en inwendig geheel toeganke
lijk is, in welk geval de druk, waarmede de 
beproeving plaats heeft, slechts het anderhalf
voudige van den werkdruk behoeft te bedra
gen. 

2. D e persproef duurt zoolang als noodig is 
om den ketel of het vat behoorlijk te kunnen 
onderzoeken, terwij l daarbij de vereischte be
proevingsdruk onveranderd moet blijven. Tij
dens deze beproeving mag de ketel of het vat 
niet met verf zijn bedekt. 

3. De ketels en vaten moeten telkenmal e 
na verloop van ten hoogste 5 jaar inwendig 
worden schoongemaakt, nagezien en beproefd. 

Brandstof voorraadtanks. 
Art. 14. 1. In de motorkamer geplaatste 

brandstofvoorraadtanks moeten van de heete 
deelen van de motorinstallatie, a ls gloeikop, 
knalketel en uitlaatleiding zijn verwijderd. 

2. Deze tanks moeten van staalplaat m et 
eene dikte van ten minste 4 millimeter deug-
delijk zijn geconstrueerd . .. 

De tanks moeten van slingerschotten z1Jn 
voorzien, zoo zijn ingericht, dat zij gemakke
lijk inwendig kunnen worden gereinigd en 
goed zeevast worden bevestigd . Zij moeten met 
eene halve atmosfeer overdruk worden be
proefd. 

3. Indien de tanks zich in de motorkamer 
bevinden , moeten alle aansluitingen en ope
ningen aan de bovenzijde zijn aangebracht. 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 
14, lid 2, kan evenwel worden toegestaan, dat 
de leiding naar den motor of naar de dag
tank aan de onderzijde is aangebracht. 

Elke tank moet van eene vulpijp met eene 
middellijn van ten minste 50 millimeter en 
van eene peilpijp zijn voorzien. D eze laatste 
kan vervallen, indien de vulpijp tevens als 
peilpij p is ingericht. Deze pijpen moeten aan 
dek uitmonden en daar ter plaatse door een 
schroefdop kunnen worden afgesloten. Onder 
de uitmonding van de peilpijp in de tank 
moet de tankwand door een stootplaatje wor
den beschermd. 

Indien de tanks door middel van een open 
trechter aan dek gevuld worden, moet eene 
luchtpijp met eene middellijn, welke ten min
ste gelijk is aan de helft van die van de 
vulleiding, aanwezig zijn , die tot boven het 
dek doorloopt en voorzien is van een zwaans
hals. Indien de tanks door eene gekoppelde 
leiding worden gevuld, moet de doorlaat der 
luchtleiding 1¼ maal de doorlaat van de vul
le iding zijn. Vulpijpen moeten olied icht aan 
het dek zijn aangesloten. Behalve de voorge
schreven peilpijp mag een peilglas worden 
aangebracht, mits dit van deugdelijke con
structie, zeer goed beschermd en aan de on-
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derzijde van eene zelfsluitende kraan of af
sluiter is voorzien. 

Indien geen dagtank aa nwezig is, moet ge
legenheid bestaan tot het aftappen van water. 

Indien onder aan de brandstoftank eene af
tapkraan is aangebracht, moet deze eene zelf
s! uitende kraan zijn. 

Dagtank. 
Art. 15. 1. Onder dag tank wordt verstaa n 

de tank, welke uit een brandstofvoorraadtank 
wordt gevuld en eene hoeveelheid brandstof 
ka n bevatten te n hoogste gelijk aan het ver
bruik van den motor gedurende 24 uur. 

2. Bij aanwezigheid van eene dagtank moet 
deze op het l aagste punt van den bodem va n 
een water zak m et inrichting tot het aftappen 
van water zij n voorzien. E ene kl e ine opening 
a a n de bovenzijde va n de t ank, welke m et een 
schroefdop kan worden a fgesloten , mag zijn 
a angebracht om de hoeveelheid olie te kunnen 
peil en . Indien een peilg las is aangebracht, 
moet dit behoorlijk besche rmd en va n eene 
zelfslui tende kraan zijn voorzien. De luch t
pijp moet aan dek uitmonden , t enzij de dag
tank een inhoud heeft, welke minder is da n 
100 liter . 

Brandstofleidingen. 
Art. 16. 1. D e brandstofleiding moet van 

uitgegloe id naadloos koperen of getrokken 
naadloos stalen pijp zijn vervaardigd en van 
goede expansiebochten zijn voorzien. D e ver
bindingen moeten conisch zijn, metaal op m e
taal. terwijl de le iding goed bereikbaar en 
beschermd moet zijn tegen uitwendi ge bescha
di g- ing. 

D e aanslui t ing op de t ank van de leiding 
naa r den motor moet door middel van eene 
flens geschieden en van een binne npijpje van 
eene l engte va n ten minste 25 millimeter zijn 
voorzien. 

2. Elke l eiding, waardoor brandstof uit 
eene t a nk kan wegvloe ien , moet onmiddellijk 
aan die t ank voorzien zijn van eene deugde
lijke kraan of a fsluiter; welke ook aan dek, 
door middel van eene eenvoudige overbren
g ing, moet kunnen worden gesloten. De wijze, 
waarop dit geschiedt, moet ter plaatse duide
lijk zijn aangegeven. 

Spiritus. 
Art. 17. Indien voor het aansteken van 

lampen voor de voorve rwa rming va n een gloei. 
kop spiritus m oet worden gebezigd, mag deze 
vloeistof, in a fwijking van het bepaalde in 
art ikel 94 va n het Schepenbesluit, in een 
ve ilighe idskan van goedgekeurd type met een 
inhoud van ten hoogste 10 liter in de motor
kamer op eene vaste, daartoe ingerichte plaats 
zijn geborgen. 

H ul pmotor. 
Art. 18. Op schepen m et een voortstuwend 

vermogen va n m eer dan 150 rempaarde krach
ten moet in de motor kamer een hulpmotor 
voor het drijven van den hulpcompressor en 
van de r eserve-koelwaterpomp zijn opgesteld. 

Teekeningen. 
Art. 19. Voor nieuwe schepen of voor sche

pen, waarin een motor wordt geplaatst, moe-

ten va n de vol gende- onderdeel en en plannen 
teeke ningen in drievoud worden ingezonden: 

a. _Asleiding. Deze teekening moet zijn 
vo01:~1en van. de volgende opgaven: type, mid
delhJn der cilmders, sla g, aantal omwentelin
g:~n per minuut, hoogsten werkdruk, m iddel
liJn en gewicht van het vliegwiel, middellijn 
der schroef. 

b. Schroefaskoker e n bevest iging daarvan 
in den schroefsteven. 

c. Scheepsfundatie . 
d. Inrichtingsplan van de motorkamer . 
e. Lens. en ballastl e iding. 
/. Brandstofvoorraadta nks en dagtank. 
g. Lucht ketels of -vaten. 

Waarlooze deelen voor moto
ren van niet geklasseerde 
m ~torschepen. 
Art. 20. D e volgende wa arlooze deelen moe

ten voor motnren van niet bij een erkend 
particulier onde rzoekingsbureau geklasseerde 
motorschepe n, voor zoover de deelen bij den 
motor voorkomen, aan boord aa nwezig zijn: 

E en gloeikop voor elke twee cilinders. 
E e n stel zuigerveeren. 
E en stel spoelpompzuigerveeren. 
E en stel compressorzuigerveeren. 
E en bra ndstofklep compleet voor elke twee 

cilinders. 
E en inl aatkl ep . 
E en uitl aatkl ep. 
Een ontl astkl ep. 
E en stel kl eppen voor de krukkast (carter) . 
E en half stel kleppen voor de spoelpomp. 
E en stel compressorkleppen en -zittings . 
E en stel kl eppen of sta len kogels voor de 

brandstofpomp. 
E en stel kl eppen voor de koelwaterpomp. 
E en stel kl eppen voor de lenspomp. 
(Indien be ide pompen gelijk zij n, is één stel 

kl e ppen voldoende. ) 
E en stel kl eppen voor de smeeroliepomp. 
E en half stel I uchtaanzetkleppen. 
E en voll edig stel veeren. 
E en bra ndstofverstuiver voor eiken cilinder 

tot een max imum van vier. 
E en reservelamp voor elke twee cilinders. 
E en perspijp van de brandstofpomp naar de 

ve rstuivers. 
E en stel krukpenmetalen. 
E e n stel krukpenmetalen voor den compres

sordrij fstang. 
E en stel krukpenmeta len voor den spoel -

pompdrijfsta ng . 
E en zuigerpen m et bus of m etalen. 
E en stel drijfstangbouten. 
Twee hoofdmetaalbouten. 
E en half stel koppel ingbouten van elke soort. 
E en a fdichtingsring voor elk cilinderdeksel. 
Twee afdicht ingsringen voor de krukkast. 

Waarlooze doelen voor moto
ren van niet geklasseerde 
zeilschepen met hulpmo
torvermogen. 
Art. 21. D e volgende waarlooze deelen moe

ten voor motoren van niet bij een erkend 
particulier onderzoekingsbureau geklasseerde 
ze il schepen m et hulpmotorvermogen , voor zoo
ver de deelen bij den motor voorkomen, aan 
boor d aanwezig zijn: 
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Een gloeikop. 
Een stel zuigerveeren. 
Een brandstofklep compleet. 
Een inlaatklep. 
Een uitlaatklep. 
Een ontlastklep. 
Een half stel kleppen voor de krukkast. 
Een stel kleppen of stalen kogels voor de 

brandstofpomp. 
Een reservelamp. 
Een stel kleppen voor de koelwaterpomp. 
Een stel kleppen voor de lenspomp. 
(Indien beide pompen gelijk zijn , is één 

stel kleppen voldoende.) 
Een half stel luchtaanzetkleppen . 
Een volledig stel veeren. 
Een brandstofverstuiver voor elke twee ci

linders. 
Een stel drijfstangbouten. 
Een perspijp van de brandstofpomp naar de 

verstuivers. 
Een afdichtingsring voor elke twee cilinder

deksels. 
Een afdichtingsring voor de krukkast. 

Wnarlooze deelen voor d•,n 
lmlpmotor van niet-geklas
seerde mr-torachepen. 
Art. 22. De volgende waarlooze deelen moe

ten voor den hulpmotor van niet bij een er
kend particulier onderzoekingsbureau geklas
seerde motorschepen, voor zoover de deelen bij 
den motor voorkomen, aan boord aanwezig 
zijn: 

Een gloeikop. 
Een stel zuigerveeren. 
Een brandstofklep compleet. 
Een inlaatklep. 
Een uitlaatklep. 
Een ontl astklep. 
Een half stel kleppen voor de krukkast. 
Een stel kleppen of stalen kogels voor de ' 

brandstofpomp. 
Een stel kleppen voor de koelwaterpomp. 
Een volledig stel veeren. 
Een brandstofverstuiver. 
Een reservelamp. 
Een perspijp van de brandstofpomp naar de 

verstuivers . 
Een stel drijfstangbouten. 

GereerlsJhappcn en voo ::-raden 
voor mo ~n ren van mntor
schepen. 
Art. 23. Op motorschepen moeten de vol

gende gereedschappen en voorraden voor de 
n1otoren aanwezig zijn : 

Een stalen werkbankje met bankschroef. 
Sleutels voor a lle moeren. 
Een verstelbare sleutel. 
Benoodigde oogbouten. 
E en Weston takel; afmeting te bepalen 

11aa r de grootte van den motor. 
Een 1·atel met diverse boren, een boorbeugel 

met ketelkl em. 
Twee bankhamers en één voorhamer of vuist. 
Drie platte, twee kant- en één olieloop-

beitel. 
Eenige vijlen. 
Een buigtang. 
Een schroevendraaier. 
Een soldeerbout met soldeer en soldeerwater. 

Een goede electrische handlamp (zaklan-
taarn). 

Voldoende pakking. 
Eenig rood koperdraad. 
Eenige stukken plaatstaal en plaatkop~r. 
Diverse draadeinden. 
Diverse bouten, moeren en sluitringen. 

Gereedschappen en voorraden 
voor motoren van zeilsche
pen met hulpmotorvermogen. 
Art. 24. Op zeilschepen met hulpmotor

vermogen moeten de volgende gereedschappen 
en voorraden voor de motoren aanwezig zijn: 

Sleutels voor all e moeren. 
Een verstelbare sleutel. 
Benoodigde oogbouten. 
Twee bankhamers en één voorhamer of vuist. 
Een buigtang. 
Twee platte beitels en één kantbeitel. 
Twee vijlen. 
Een schroevendraaier. 
Een soldeerbout met soldeer en soldeerwater. 
Diverse bouten, moeren en sluitringen. 
Een goede electrische handlamp (zaklan

taarn). 
Voldoende pakking. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
26sten ovember 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaa t. 

P.J. R eyme r. · 

B ij I a g e VII. 

Voorschriften bet,·eff ende de electrische 
inrichtingen. 

HOOFDSTUK I. 

Inleiding. 
Toepassing. 

Art. 1. 1. Deze bijlage is van toepassing 
op den aanleg en het bedrijf van de in artikel 
2 omschreven 

a. bedrijfsinstallatie; 
b. noodinstallatie; 
c. algemeene installatie met uitzondering 

van die met eene spanning van ten hoogste 42 
volt tusschen twee leidingen bij een vermogen 
van ten hoogste 1000 watt, met dien verstan
de, dat deze uitzondering niet geldt voor tank
schepen en voor schepen, ingericht voor het 
vervoer van verpakte brandbare vloeistoffen, 
als bedoeld in bijlage V van het Schepenbe
sluit. 

2. Deze bijlage is niet van toepassing op 
rad ioinstallaties en op installaties, welke bij 
het in werking treden van deze bij lage reeds 
in bedrijf of in aanleg waren, voorzoover het 
niet nakomen de veiligheid van het met het 
bedrijf belaste personeel of de bedrij fszeker
heid van het schip niet in gevaar brengt. 

3. Bij uitbreiding, herstelling of wijziging 
rnn bestaande installaties moeten deze uit.
breidingen, herstellingen of wijzigingen zoo
veel mogelijk met inachtneming van het be
paalde in deze bijlage geschieden . 
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Omschrijvingen. 

Art. 2. Voor de toepassing van deze bijlage 
wordt verstaan onder: 

spanning : de effectieve spanning bij welke 
de electrische energie onder normale omstan
digheden wordt verbruikt; 

bedrijfsinstallatie: het gedeelte der scheeps
installatie, bestaande ui t: 

a. het · hoofdschakelbord; 
b. de lichtinstall atie ten behoeve van: 

de ruimten voor de machines, ketels 
en asleid ingen; 

de kolenbunkers; 
de bergplaatsen vo01· gereedschap en 

materialen; 
de ru imten buiten de mach inekamer, 

waarin bedrijfswerktuigen, met uit
zondering van die voor den civielen 
dienst, zijn opgesteld; 

de kompassen, verklikkers, machine-, 
stuur_ en verhaal telegrafen; 

de kaartenkamer; 
de bergruimten met brand- en met 

ontploffingsgevaar; 
de ruimen ; 
de valreepen ; 
de dekken voor het laden en lossen ; 

c. de navigatie-, anker- en zoeklichten; 
d. de dynamo's en generatoren ; 
e. de motoren voor de voortstuwing en die 

voor de hul pwerktuigen ; 
/. de verklikkers, machine-, stuur- en ver

haa ltelegrafen ; 
g . de morse-lampen; 
h. alle voor het scheepsbedrijf gebruikt wor

dende telefonen, schellen en overige seinmid
del en; 

i. de ontvangtoestellen voor geluidsgolven 
onder water; 

noodinstallatie: het gedeel te der scheeps
installatie bestaande uit: 

a. het noodschakelbord ; 
b. de inrichtingen voor het slui ten van de 

waterdichte deuren; 
c. de lichtinstallatie ten behoeve van: 

de sloepen en de plaats van insche
ping, zoomede de gangen, trappen 
en uitgangen, die daarheen leiden; 

de reddingm iddelen; 
de behandeling van waterdichte deu

ren en schuiven; 
de seinhut voor de radio-telegrafie; 
de behandeling van de brandblusch

middelen; 
eene voldoende verl icht ing van de ver

blijven, zoomede van de machine
kamer voor bediening van de hoofd
en hulpwerktuigen en van het hoofd
schakel bord ; 

de uitgangen van de machinekamer en 
de accum ul atorenruimte en/of de 
nooddynamokamer; 

d. de accumulatorenbatterijen en de nood
dynamo's; 

e. de noodlenspomp; 
j. de seininrichting voor het sluiten en de 

controle-inrichtingen op het gesloten zijn van 
waterdichte deuren en schuiven; 

g. de brandsignaal toestellen; 
algemeene installatie: het gedeelte der 1 

scheepsinstall atie bestaande uit : 

a. de lichtinstallatie ten behoeve van ve1·
blijven, hutten, salons, dekken vries- en koel
kamei·s en in het algemeen ,;an de ruimten 
niet onder de bedrijfs- en de noodinstall ati~ 
genoemd ; 

b. de motoren, niet behoorende tot de be
drij fs _ en de noodinstallatie, als ventilatoren 
liften en dergelijke; ' 

c. de gemeenschapsmiddelen voor bediening 
en comfort, als huishoudelijke telefonen en 
schell en ; 

electrische bedrijfsrui,nten: ruimten, waarin 
zich electrische machines, accumulatoren, scha
kel- en verdeelimichtingen, toestellen of lei
dingen bevinden en welke in den regel slechts 
door daartoe bevoegd personeel worden be
treden; 

vochtige ruimten: ruimten, waarin vocht het 
behouden van eene normale isolatie bemoei
lijkt of den electri schen weerstand van de 
daarin vertoevende personen belangrijk ver
mindert· 

moeilijk brandbaar materiaal: materiaal 
dat moeilijk kan vlam vatten, of, na vla~ 
gevat te hebben, niet vanzelf verder brandt; 

el ect,·ische machines: dynamo's, generato
ren, motoren en omzetters ; 

schakel- en, verdeel inrichtingen : schakel- en 
verdeelborden, schakel- en verdeelkasten kas
tenbatterijen, schakellessenaars en soortgelijke 
voor de verdeeling van den electrischen stroom 
dienende inrichtingen; 

schakelkasten: stevige gesloten metalen kas
ten, bevattende schakelaars, welke kunnen 
worden bediend, zonder dat de kasten behoe
ven te worden geopend ; 

verdeelkasten: stevige gesloten metalen kas
ten, bevattende smeltveiligheden voor meer 
dan één groep, al of niet te zamen met scha
kelaars· 

kaste,/,.batte,ijen: schakel- en verdeelinrich
tingen, opgebouwd uit schakel- en verdeel
kasten, railkasten en dergelijke; 

leidingonderb,·eken: inrichtingen, welke uit. 
sluitend dienst doen om leidingen te onderbre. 
ken, wanneer zij geen verbruiksstroom voeren ; 

stopcontacten: inrichtingen, bestaande uit 
contactdoozen en contactstoppen, welke dienen 
tot het aanslui ten van verplaatsbare leidingen 
aan vaste leidingen, van verplaatsbare leidin
gen onderling of van verplaatsbare leidingen 
aan verplaatsbare machines en toestellen ; 

aardve,·bindingen: metalen verbindingen van 
het te aarden voorwerp met het scheepsijzer; 

tankschepen : schepen, welke zijn ingericht 
voor het vervoer van onverpa kte brandbare 
vloeistoffen. 

Schema van de installe.tie. 

Art. 3. 1. Bij de eerste aanvraag tot het 
verkrijgen van een certificaat van deugdelijk
heid behoort een voll edig schema van de elec
trische install atie te worden overgelegd, het
welk in hoofdtrekken aangeeft: 

a. de stroomsoorten en spanningen; 
b. het aantal , de soort en het vermogen der 

dynamo's, generatoren, transformatoren, om
zetters, gelijkrichters en accumulatoren; 

c. het aantal en de soort van de schakel
bordmeters; 

d. de wijze van uitscha kelen en verbinden 
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,·an de afzonderlijke deal en der installatie; 1 
e. de soort en de wijze van aanleggen van 

rle leidingen ; 
/. de koperdoorsnede der leidingen; 
g. de nominale stroomsterkte der smelt

,·eiligheden en automatische schakelaars; 
h. het aantal , de soort en het vermogen der 

motoren, gloe il ampen en verdere stroomver
bru ikende toestell en. 

2. Het in lid 1 bedoelde schema moet steeds 
i.an boord aanwezig zijn. Veranderingen in 
den aanleg behooren daarop zooveel mogelijk 
te worden aangebracht. 

HOOFDSTUK II. 

Algemeene voorschriften. 
1'oegelaten spanningen. 

Art. 4. 1. Behoudens het bepaalde in ar
t ikel 45 mogen slechts de navolgende spannin
gen worden gebruikt: 

a. Bij gelijkstroom: 
1. voor het vast aangelegde deel der kracht

installatie spanningen van ten hoogste 440 
,·olt tusschen twee leidingen ; 

2. voor ve rlichting, verwarming en voor 
verplaatsbare machines, werktuigen en toestel
len alle spanningen van ten hoogste 220 volt 
tusschen twee leid ingen; 

b. Bij draaistroom : 
1. voor het vast aangelegde deel der kracht.. 

insta ll atie spanningen van ten hoogste 380 
rnlt tusschen de phaseleidingen; 

2. voor verlichting en verwarming buiten 
hutten en verbl ij ven spanningen van ten hoog
ste 220 volt tusschen de phaseleidingen; 

3. voor alle doeleinden in hutten en ver
blij ven en voor alle verplaatsbare machines, 
werktuigen, toestellen en lampen spanningen 
van ten hoogste 42 volt tegen de aarde. 

2. H et gebruik van spanningen, welke hoo
ger zijn dan de in lid 1 genoemde, kan slechts 
geschi eden na bekomen machtiging van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie onder door 
dezen te bepalen voorwaarden. 

Aarding van het nulpunt. 
Art. 5. 1. Bij toepassing van gelijkstroom 

met eene spanning van meer dan 220 volt moet 
een deugdelijk geaarde middenle ider aanwez ig 
zijn. 

2. Bij gebruik van draaistroom moet het 
sterpunt deugdelijk zijn geaard. 

Materiaal en inrichting. 
Art. 6. 1. H et voor de installatie gebruikte 

materiaal, benevens de wijze van aanleg van 
de insta ll atie, moeten in het algemeen eene 
rnldoende veiligheid en bedrijfszekerheid waar
borgen. 

2. Installaties moeten zoowel in het a lge
meen als in onderdeelen zoodanig zij n inge
richt en opgesteld, dat het optreden van brand 
en van stroomovergang op personen, zoowel 
bij het gebru ik en de bediening, a ls bij her
~tellings-, onderhouds-, meet. en controlewerk
zaamheden, zooveel mogelijk wordt voorkomen. 

Bescherming tegen aanraking. 
Art. 7. Bij a lle blanke deel en eener instal

latie, welke onder spanning kunnen geraken, 
moet eene deugdelijke en doelmatige bescher-

ming tegen aanraking zijn aangebracht. Dit 
voorschrift geldt niet : 

a. voor de collectors en sleepringen van 
electrische machines in electrische bedrijfs-
1~uiinten; 

b. voor de blanke deelen op schakel. en 
verdeelborden in electrische bedrijfsruimten, 
met dien verstande, dat zich ter plaatse hek
ken of reelings moeten bevinden, waaraan het 
behandelend personeel zich bij slingerend schip 
kan vasthouden. 

Aardverbinding. 
Art. 8. Alle deelen van electrische machi

nes, toestellen en leidingen, welke tengevolge 
van een gebrekkigen isolatietoestand onder 
spanning zouden kunnen geraken, moeten bij 
gebru ik van gelijkstroom van eene spanning 
hooger dan 220 volt en van wissel- of draai
stroom van eene spanning hooger dan 42 volt 
tegen de aarde van eene deugdelijke aardver
binding zijn voorzien. 

I solatietoestand. 
Art. 9. De isolatietoestand van de elec

trische installatie, zoowel in haar geheel al s 
in hare onderdeelen, moet voldoende zijn. 

Isolatiemateriaal. 
Art. 10. Het isolatiemateriaal moet bij 

normale belasting bestand zijn tegen de hoog
ste temperatuur, welke in normale omstandig
heden in de omgeving kan ontstaan. 

Beveiliging tegen loswerken. 
Art. ll. 1. Alle in de installatie voorko

mende mechanische bevestig ingen en e lectri
sche verbindingen moeten zoo deugdelij k mo
gel ijk zijn uitgevoerd en afdoende tegen los
tril len zijn beveiligd. 

2. Alle toestellen, zooals schakelaars, weer
standen, enz., welke in meer dan één stand 
kunnen worden gesteld, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat elk dezer standen is gewaar
borgd. 

Invloed van de zwaartekracht. 
Art. 12. De inrichting van alle toestellen, 

in het bijzonder die van meetinstrumenten op 
schakelborden en van automatische schake
laars, moet zoodanig zij n, dat de goede wer
king door verandering van den invloed der 
zwaartekracht niet wordt belemmerd. 

Invloed op instrumenten. 
Art. 13. 1. De opstelling en de aanleg van 

electrische machines, toestellen en le idingen 
moeten zoodanig zijn, dat kompassen, tijd. 
meters en electrische meetinstrumenten niet 
door optredende magnetische velden kunnen 
worden beïnvloed. 

2. De gloeidraad van de lampen voor ver
lichting van de kompassen moet op een af
stand van ten minste 18 centimeter van de 
roos verwijderd blijven; hij mag niet meer 
dan 0,6 ampère stroom voeren. De leid ingen 
voor deze l ampen moeten zoodanig zijn aan
gelegd, dat op een afstand van minder dan 
10 meter van de kompassen de heen- en de 
terugleiding tegen elkaar liggen. Zij mogen 
op een afstand van minder dan 2 meter van 
de kompassen geen ijzer- of staaldeelen be
vatten. 
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3. Toepassing van het enkell eiderstelsel is 
op een afstand van minder dan 10 meter van 
de kompassen verboden. 
8cha.kel- en verdeelinrichtingen. 

Art. 14. 1. De onderverdeeling van het lei
dingsnet voor licht en kracht en voor het 
geven van seinen moet, zoowel voor de be
drijfs-, als voor de nood- en voor de a lgemeene 
installatie, door middel van schakel- en ver
deelinrichtingen geschieden. 

2. Bij aanwezigheid van eene noodinstalla
tie moet de groep van de navigatielichten en 
van de morselampen op het noodschakelbord 
omschakelbaar zijn. Indien op of in de nabij
heid van de brug eene tweede verlichtings
groep aanwezig is, moet eerstgenoemde groep 
op eene doelmatige plaats kunnen worden 
omgeschakeld. 
Kruitkamer. 

Art. 15 . In de kruitkamers mogen geen 
electrische toestellen en leidingen, van welken 
aard ook, zijn aangebracht. 

HOOFDS'I'UK III. 
Transforrnatoren, rnachines · en accurnulatoren. 
rransformatoren. 

Art. 16. 1. Transformatoren moeten zooda
nige afmetingen hebben, dat zij bij de groot
ste stroomsterkte, die in normale omstandig
heden kan voorkomen, geen gevaarlijke tem
peratuur kunnen krijgen. 

2. Transformatoren moeten zoodanig zijn 
ingericht, beschermd, opgesteld en aangeslo
ten, dat eventueel optredende vuurverschijnse
len geen ontvlamming van brandbare stoffen 
kunnen veroorzaken. 

3. Transformatoren moeten elk afzonder
lijk in elke phase spanningloos kunnen wo1·
den gemaakt. 

4. Transformatoren moeten zijn voor'zien 
van eene me talen plaat, waarop het nominale 
schijnbare vermogen, de primaire en secun
daire spanning, de primaire en secundaire 
stroomsterkte en de schakeling der primaire 
en secundaire wikkelingen zijn aangegeven. 
Electrische machines. 

Art. 17. 1. Electrische machines moeten 
zoodanig zijn geplaatst, dat onderhoud en con
trole zonder gevaar kunnen geschieden. 

2. Electrische machines moeten zoodanige 
afmetiugen hebben, dat zij bij de grootste 
stroomsterkte , die in normale omstandigheden 
kan voorkomen, geen gevaarlijke temperatuur 
kunnen krijgen. 

3. Electrische machines moeten zoodanig 
zijn ingericht, beschermd, opgesteld en aan
gesloten, dat optredende vuurverschijnselen 
geen ontvlamming van brandbare stoffen kun
nen veroorzaken en zij gemakkelijk en zonder 
gevaar kunne n worden bediend. 

4. De smeerinrichtingen van electrische 
machines moeten ook bij slingerend en stam
pend schip eene goede smering waarborgen. 

5. Motoren voor lieren, liften en soortge
lijke werktuigen moeten van eene inrichting 
zijn voorzien, welke het plotseling dalen van 
den last bij het doorsmelten van smeltveilig
heden of bij andere stroomonderbreking ver
hindert. P ersonenliften moeten steeds van 
nood-eindschakelaars zijn voorzien. 
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6. Electrische machines moeten zijn voor
zien van eene metalen plaat, waarop het no
minale vermogen, de nominale spanning, de 
normale stroomsterkte en het aantal omwente
lingen per minuut zijn aangegeven. Bovendien 
moet bij draaistroommotoren de arbeidsfactor 
bij volle belasting en bij draaistroommotoren 
met sleepringanker de rotorspanning of de 
rotorstroomsterkte zijn vermeld. 
Accumulatoren. 

Art. 18. 1. Accumulatorenbatterijen in ge
sloten uitvoering moeten op eene zoodanige 
plaats zijn opgesteld, dat zij tegen beschadi
ging van buiten af behoorlijk zijn beschermd 
en de ontwikkelde gassen naar de buitenlucht 
kunnen ontsnappen. Accumulatorenbatterijen 
in open uitvoering moeten zijn opgesteld in 
uitsluitend voor dat doel bestemde ruimten, 
hieronder aangeduid als aocumulatorenruim
ten. 

2. Accumulatoren moeten geïsoleerd op 
eene stelling zijn geplaatst, en deze stelling 
zelf moet van het scheepsijzer zijn geïsoleerd. 
H et daarvoor gebezigd isolatiemateriaal moet 
niet-hygroscopisch zijn. 

3. Accumulatoren moeten zoodanig zijn op
gesteld en ingericht, dat zij bij slingeren van 
het schip niet onklaar kunnen geraken. 

4. Voor de bakken van accumulatoren mag 
geen celluloid zijn gebruib.-t. 

5. In accumulatorenruimten moeten midde
len voor eene doeltreffende luchtverversching 
aanwezig zijn. 

6. In accumulatorenruimten mogen geen 
andere leidingen aanwezig zijn, dan voor de 
in die ruimten aanwezige deelen der instal
latie noodig zijn. Machines en toestellen, die 
tot vonkvorming aanleiding kunnen geven, 
met uitzondering van doelmatig ingerichte 
schakelaars en stopcontacten, mogen daarin 
niet zijn geplaatst. 

7. Voor de kunstmatige verlichting van ac
cumul atorenruimten mogen slechts gloeilam
pen worden gebezigd, welke met inbegrip van 
haar houders van de omringende lucht zijn 
afgesloten. 

8. In of bij accumulatorenruimten moeten 
de grootste stroomsterkte bij laden en ont
laden, benevens de spanning en de capaciteit 
der batterij duidelijk zijn aangegeven. 

9. Op de deuren van accumulatorenruimten 
moet zijn aangegeven, dat het binnengaan 
met open licht en vuur is verboden. 

HOOFDSTUK IV. 
Schakel- en verdeelinrichtingen. 

Algemeene eischen. 
Art. 19. 1. Het materiaal, waaruit schakel

en verdeelinrichtingen zijn vervaardigd, moet 
onbrandbaar zijn. Omhulsels moeten, indien 
zij niet uit onbrandbaar materiaal bestaan, 
van eene brandvrije bekleeding zijn voorzien, 
met dien verstande, dat in de tot bewoning 
bestemde gedeelten van het schip moeilijk 
brandbaar materiaal mag worden gebez igd. 

2. Toestellen en verbindingsleidingen moe
ten overzichtelijk en met voldoende tusschen
ruimte zijn aangebracht. De bedieningstoestel
len en smeltveiligheden voor licht moeten zoo 
mogelijk van die voor kracht zijn gescheiden. 

53 
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• 3. " Schroefverbindingen tusschen de stroom
Yoerènde deelen van scha kel. en verdeelinrich
tingen moeten op deugdelijke wijze tegen los
werken zijn gevrijwaard. 

4. Rails en verbindingsleidingen moeten 
zoo mogelijk . ongeïi oleerd zijn ui tgevoerd: 
I)eze bepaling geldt niet voor hulp. en meet
draden en voor de verbindingsleidingen aan 
de achterzijde van tegen den wand aange
brachte schakel- en verdeelborden . 

5. Leidingen, -behoorende tot verschillende 
groepen, mogen niet aan eenzelfde stel klem
men zijn aangesloten. 

6. Toestell en en smeltveiligheden moeten 
binnen handbereik zijn aangebracht en gemak
kelijk, zonder dat gevaar bestaat om met 
blanke onder spanning staande deelen in aan
raking te komen, ·kunnen worden bediend. 

7. Schakel- en verdeelinr icht ingen moeten 
zoodani g zijn opgesteld of beschermd, dat op
tredende vuurverschijnselen geen ontvlamming 
van bra ndbare stoffen lm nnen veroorzaken. 
• 8. In gangen mogen bij scha kel- en ver

deel inrichtingen geen toestell en of voorwerpen 
zijn opgesteld, die de bediening en het onder
houd van deze inrichtingen kunnen belemme
ren . 

9. Scha kel- en verdeelinricht ingen moeten 
zijn voorzien van de nood ige aanduidingen ten 
dienste va n het bedrijf. De pola r iteit of phase 
der deelen moet duidel ijk door verschill ende 
kl euren kenbaar zijn gemaakt. 

Schakel- en verdeelborden. 
Art. 20. Voor schakel- en verdeelborden 

geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 
19, het volgende: 

a. Niet tegen den wand bevestigde borden 
moeten zoo zijn opgesteld, dat zich aan voor
en achterzijde eene vrije ru imte bevindt, die -
bij eene tota le lengte van 6 meter of meer 
van beide zijden - voor personen goed toe
gankelijk is. Indien aan beide of aan één der 
zijden van de ruimte achter de borden onbe
schermde stroomvoerende deelen zijn aange
bracht, moeten zich vóór d ie deelen houten of 
deugdelijk geïsoleerde leuningen bevinden. 

b. Bij tegen den wand bevestigde borden 
moeten de verbindingen der aangesloten lei
dingen aa n de voorzijde gecontroleerd en los
gemaa kt kunnen worden, tenzij de borden om 
een der zijden scharnierend bevestigd en daar
door de schroefverbindingen tusschen de 
stroomvoerende deelen behoorlijk be reikbaar 
zijn. De ruimte tusschen de borden en den 
wand moet zijn afgesloten door lij sten , welke 
va n onbrandbaar materiaal zijn ve rvaardigd of 
inwendi g brandvrij zijn bekleed. Stroomvoe
rende deelen moeten tenminste 2,5 cent imeter 
van den wand · zijn verwijderd en de wand 
moet, indien hij van brandbaar materiaal is 
vervaardigd, brandvrij zijn bekleed. 
Schakel- en verdeelkasten, 

kosten batterij en. 
Art. 21. Voor schakel- en verdeelkasten en 

kastenbat terij en geldt, onverminderd het be
paalde in a rtikel 19, het volgende : 

a. Scha kel- en verdeelkasten moeten zoo
danige afmetingen hebben, dat de bl anke 
onder spanning staande deelen en eventueel 
noodige vonkenschotten behoorlijk daarin kun
nen worden aangebracht. 

b . Schakel- en verdeelkasten en kastenbat
terij en moeten overzichtelijk en binnen h and
bereik zij n opgesteld. De e lementen , waaruit 
de kasten batterij en zijn opgebouwd, moeten 
ondeTling aanslui ten. 

c. A an de voorzijde van kastenbatterij en 
moet voldoende bedieningsruimte aanwezig 
zijn. 
Noodschakelbord. 

Art . 22. 1. Op schepen, welke met eene 
nooddynamo of met een accumul atorenbatterij 
zijn ui tgerust. moet bij die dynamo of bij die 
batterij een afzonderlijk noodsch akelbord of 
eene afzonderlijke noodkastenbatterij zijn aan
gebracht. 

2. Bij aanwez igheid van eene accumul ato
renbatterij moet eene inr icht ing aanwezig zijn , 
waardoor deze batterij automatisch op het 
noodsch akel bord of op de nood kastenbatterij 
wordt aange loten, zoodra de netsp anning 
wegval t, en tegelijkertijd de machin ist door 
een sein wordt gewaarschuwd . 

HOOFDSTUK V. 
Elec trische toesteUcn . 

Algemeen. 
Art. 23. 1. Stroomvoerende deelen van elec 

t rische toestell en moeten op onbrandbaar of 
moeilijk brandbaar, niet hygroscopisch isol a
tiemater iaal zijn aangebracht. D eze bepaling 
is niet van toepassing op stroomvoerende dee
len , die onder olie zijn gemonteerd. 

2. Stroomvoerende deelen van electrisch e 
toestellen moeten zoodanige afmetingen heb, 
ben, dat zij bij de g rootste stroomsterkte, die 
in normale omstand igheden kan voor komen, 
geen gevaarlij ke temperatuur kunnen krijgen. 

3. Electrische toestell en moeten zoodanig 
zijn ingericht, beschermd, opgesteld en aa nge
sloten, dat optredende vuurverschijnselen g-een 
ontvlamming van brandbare stoffen kunnen 
veroorzaken, zij gema kkelijk en zonder ge, 
vaar kunnen worden bediend en geen aanlei
ding kunnen geven tot stroomovergang op of 
verwondjng van personen. Voorts moeten toe
stell en zoo ver mogelijk verwijderd ûjn :opge
steld van plaatsen, waar zij aan brandgevaar 
blootstaan. 

4. Electrische toestell en moeten tegen me
c~anische beschadig ing bestand of gevrijwaard 
~~ . 

5. Op electrische toestellen moeten de hoog
ste spanning, waarvoor zij mogen wordep ge
br uikt en de daarbij behoorende stroomsterkte, 
zij n a angegeven. 
Algemeene eischen voor scha-

kelaars. 
Art : 24. 1. Scha kelaars moeten moment

schakelaars zij n. 
2. M aximumschakelaars moeten zijn v.oor

zien van eene vrijloopkoppeling. 
3. Sch akelaars met mescontact moeten zoo

danig zij n opgesteld of ingericht, dat zij niet 
vanzelf in hunne contacten ku nnen terugval
len. 

4. K appen tot bescherming van sch a kelaa rs 
mogen niet voorz ien zijn van eene gleuf tot 
doorlating van den bedieningshefboom . 

5. Doorns van ha ndvat ten en assen van 
draa ischa kelaa rs moeten van de onder span-
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11iug taande deelen deugdelijk zijn geïsoleerd. 
6. Hofboomschakelaars voor de bediening 

van mot.oren en stroomverbruikende t.oestellen, 
met uitzondering van die op schakel- en ver
deelborden in electrische bedrij fsruimten, moe
ten als schakelkasten zijn u itgevoerd. 

7. Schakelaars, met uitzondering van die, 
welke deel u itmaken van kastenbatterijen, 
moeten, ind ien mogelijk, zoodanig aan de lei
ding zijn aangesloten, dat in geopenden toe
stand de contacten, die in verbinding staan 
met de bedieningsorganen, niet onder span
ning staan . 

8. Bij schakelaars van gesloten constructie 
moet kunnen worden gezien of zij al dan niet 
zijn ingeschakeld. 

9. Op het vaste gedeelte van schakelaa1-s, 
geen maximumschakelaa1-s zijnde, moeten de 
hoogste spanning en de daarbij behoorende 
grootste stroomsterkte, waarvoor zij mogen 
worden gebruikt, zijn aangegeven. 

Op maximumschakelaars moeten de hoogste 
spanning, de nominale stroomsterkte van den 
schakelaar en de kleinste en de grootste 
stroomsterkte, waarop de schakelaar kan wor
den ingesteld, zijn aangegeven . 
Plaat,sing van schakelaars. 

Art. 25 . 1. In elke electrische installatie 
moeten de voór het bedrij f en het doelmatig 
en veilig verrichten van bedienings-, herstel
lings_ en onderhoudswerkza,amheden noodige 
schakelaars aanwezig zijn. 

2. Voor eiken motor, elke lampengroep of 
elk stroomve1·bruikend toestel moet een scha
kelaar aanwezig zij n, waarmede de onder 
spanning staande doelen daarvan uitgescha
keld kunnen worden. Bij motoren moeten der
gel ijke chakelaars of daarmede gelij kwaar
dige inrichtingen zoo nabij mogel ij k zijn aan
gebracht. 

D it voorschrift is niet van toepass ing op 
gloeilampen of groepen van gloe ilampen of op 
motoren of andern verbru ikstoestell en van ten 
hoogste 1,6 kW., deel uitmakende van eene 
groep, die door hetzelfde stel smeltveiligheden 
of door denzelfden automatischen schakelaar 
van ten hoogste 15 ampère nominale stroom
sterkte is beveil igd. 

3. Schakelaars mogen niet zijn aangebracht 
in uit hoofde van het bedrijf met de. aarde in 
verbinding zijnde leidingen,' tenzij deze door 
ééne handel ing gelij ktij dig met de overige bij
hehoorende leidingen uitgeschakeld worden. 

4. Nulspanningspoelen van aut.omatische 
schakelaars moeten achter de plaats der 
stroomonderbreking zijn aangesloten. 
Schakeling bij verschillende 

stroom bronnen. 
Art. 26. 1. Indien voor de voedii;ig van een

zelfde installatie of een gedeelte daarvan twee 
of meer verschillende stroombronnen aanwezig 
zijn, welke niet parallel mogen worden ge
schakeld, moeten daartoe omschakelaars zijn 
aangebracht. 

2. Indien de stroombronnen parallel zijn 
geschakeld, moet eene bevei ligingsinrichting 
zijn aangebracht, waarmede de belasting, bij 
het afvallen van een der stroombronnen, 
automatisch teruggebracht wordt tot de t.oe-
1 aatbare belasting der overgebleven stroom
bronnen. 

Leidingonderbrekers. 
Art. 27. Het gebruik van leidingonderbre

kers is a lleen geoorloofd, ind ien verwacht kan 
worden, dat het bedienen onder belasting n'iet 
zal voorkomen. 

Weerstanden. 
A rt. 28. 1. Aanloopweerstanden en l'egel

bare weerstanden, waaraan stroomverbrekende 
deelen voorkomen, moeten zoodanig zijn inge
richt, dat bij de bediening geen lichtboog bl ij
vend kan optreden. 

2. De stroomvoerende dealen van aanloop
weerstanden en van al of niet 1·egel bare weer
st~nden, moeten ter beschutting op doelmatige 
w1Jze door een metalen omhulsel zijn omgeven 
e~ zoodanig zijn beschermd en opgesteld, dat 
ztJ geen ontvlamming van brandbare stoffen 
kunnen veroorzaken. 

3. Buiten electrische bedrij fsruimten gele
gen stroomve1·brekende dealen van aanloop
weerstanden en regelbare weerstanden moeten 
zijn beschermd door stevige, geheel gesloten, 
metalen kappen, die voorzien mogen zijn van 
eene sterke glazen r uit. , 

4. Aanloopweerstanden van ge lijkstrooni
motoren met een vermogen van ten minste 3 
paardekrachten moeten zijn voorzien van eene 
inrichting, waardoor bij het wegvallen van de 
spannrng de wee1-stand automatisch·wordt voor
geschakeld. 

Verwarmingstoestellen. 
Art. 29. 1. Electrische k_achels moeten ge

durende het gebruik vast ztJo opgesteld. 
. 2. _Electrische kachels moeten zoodanig zijn 
rn!l'erteht en opgesteld, dat zij geen ontvlam
mrng rn h unne omgeving kunnen veroorzaken. 

3. E lectrische kachels, welker oppervlakte
t~:'11Peratuur 100° Celsius kan oversch rij den, 
ztJ n a lleen toegelaten, indien zij door een 
metalen omhulsel, welks oppervlaktetempera
t":ur hetzelfd bedrag niet kan overschrijden, 
z1J n beschermd. 

4. Het gebru ik van electrische kachels, 
waarvan de gloeiende verwarmingselementen 
de warmte door middel van een reflector uit
stralen, is ve1·boden. 

5. Verwarmingstoestellen, zooals strijkijzers, 
kooktoestellen en dergelijke, mogen alleen 
worden gebruikt indien de deelen welke de 
eigenl ij ke verwa{-mingslichamen uitmaken op 
doelmatige wijze zijn omgeven door een' be
schuttend metalen omhulsel. 

topcontacten. 
Art. 30. 1. Contactdoozen en contactstoppen 

moeten zijn voorzien van een h u is van n iet of 
moeilij k brandbaar materiaa l van voldoende 
mechanische sterkte, met dien verstande, dat 
het I ichaam van concentl'ische contactstoppen 
ook mag bestaan uit hard hout. 

2. Bij stopcontacten met aardingscontact 
moet dit laatste op overeenkomstige wijze zijn 
uitgevoerd als de stroomvoerende verbindin
gen, tenzij de constructie van dien aard is, 
dat vervui ling of oxydatie der aardingscontae
ten op tenminste even deugdelij ke wijze wordt 
voorkomen. 

3. B ij stopcontacten met aardingscontact 
moeten de aard ingscontacten van de contact
doos en de contactstop met elkaat in verbin-
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ding zijn, voor de stroomvoerende contacten 
el kaar aanraken. 

4. Contactstoppen, welke van eene contact
pen voor het tot stand brengen van eene aard
verbinding zijn voorzien, moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat eene aanraking tusschen deze 
contactpen en de onder spanning staande dee
l en der contactdoos niet mogelijk is. 

5. Contactstoppen moeten zoodanig zijn in
gericht, dat de toevoerleidingen met inbegrip 
van hunne buitenste bescherming naar binnen 
gevoerd kunnen worden, en zij moeten van 
eene inrichting zijn voorzien of gelegenheid 
bieden om de aansluitingsplaatsen der leidin
gen van trek te ontlasten. 

6. Cylindrische contactpennen moeten eene 
middellijn hebben van ten minste 5 millime
ter. Contactpennen mogen niet gespleten zijn, 
tenzij zij cylindrisch zijn en eene middellijn 
van ten minste 6 millimeter hebben. 

7. In contactstoppen mogen geen smelt
veiligheden aanwezig zijn. 

8. Het gebruik van enkelpolige contact
toppen voor het aansluiten van leidingen on

derling of aan machines, werktuigen en toe
stell en is verboden. Dit verbod geldt niet bij 
toepassing van met de aarde verbonden stroom
stelsels, indien slechts van eene een-aderige 
verplaatsbare leiding voor den stroomtoevoer 
wordt gebruik gemaakt. 

9. Contactstoppen met contactpennen mo
gen niet aan het van de stroombron afgekeer
de einde van de verplaatsbare leidingen zijn 
aangebracht. 

10. Op contactdoozen en contactstoppen 
moeten de hoogste spanning en de daarbij be
hoorende grootste stroomsterkte, waarvoor zij 
gebruikt mogen worden, zijn aangegeven. 

meltveiligheden. 

Art. 31. 1. Smeltveiligheden moeten zooda
n ig zijn ingericht, dat zij den stroom verbre
ken, zonder dat een Jichtboog blijvend op
treedt. 

2. Bij gebruik van smeltstukken, van weeke, 
plastische metaalsoorten of legeeringen ver
vaardigd, mogen deze niet onmiddell ij k in de 
klemmen zijn bevestigd; het tot smelten be
stemde gedeelte moet in contactstukken van 
koper of van even doelmatig metaal zijn ge
soldeerd. 

3. Smeltveiligheden van nominale stroom
sterkten van niet meer dan 35 ampère moeten 
bestaan uit smeltstoppen. De smeltstoppen van 
eene nominale stroomsterkte van 6 tot en met 
35 ampère, moeten zoodanig zijn ingericht, 
dat voor eene bepaalde stroomsterkte het 
door onachtzaamheid of bij vergissing inzetten 
van eene smeltstop voor eene hoogere stroom-
terkte niet mogelijk is. De smeltstoppen van 

eene nominale stroomsterkte van minder dan 
6 ampère moeten zoodanig zijn ingericht, dat 
het inzetten van eene smeltstop van meer dan 
6 ampère niet mogelijk is. 

4. Smeltveiligheden moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat het uitnemen of inzetten van de 
smeltstukken kan ge chieden, ronder dat daar
toe blanke, onder spanning staande deelen 
met de hand of met gereedschap behoeven te 
worden aangeraakt. 

5. Smeltveiligheden ter beveil iging van 

leidingen moeten zooveel mogelijk gecentrali
seerd zijn aangebracht. 

6. Het gebruik van gerepareerde smel t
stoppen is verboden. 

7. Buisveiligheden moeten zoodanig zijn in. 
gericht, dat bij het inzetten of uitnemen geen 
gevaar bestaat, om met onder spanning staan
de deelen in aanraking te komen. 

8. Op het vaste gedeelte van smel tveilig
heden en op de smeltstukken moeten de no
minale stroomsterkte en de spanning, waar
mor zij mogen worden gebruikt, zijn aange
geven. 
Meet- en contrOletoestellen. 

Art. 32. 1. In elke electrische instal latie 
moeten de voor eene deugdelijke bediening en 
controle en voor een doelmatig gebruik noodige 
meet- en controletoestellen aanwezig zijn, 
welke, voorzoover zij op schakelborden zijn 
aangebracht, voorzien moeten· zijn van een 
schaal van metaal of a nder materiaal, dat 
niet door vocht kan worden aangetast. Op de 
meetinstrumenten moet eene roode streep zijn 
aangebracht, aangevende de hoogste toe! aat
bare belasting. 

2. Ter controle van de motoren der hulp
werktuigen ten dien te van de voortstuwing 
of de besturing van het schip moeten op eene 
doelmatige plaats signaalinrichtingen met lam
pen of ampère-meters zijn aangebracht. 
Spanningaanwijzers. 

Art. 33. 1. Om te onderzoeken of de dee
len eener electrische installatie al of niet 
onder spanning staan, moet gebruik gemaakt 
worden van daartoe geschikte voltmeters, 
proeflampen of andere spanningaanwijzers. 

2. Voor spanningaanwijzers gelden de vol
gende bepalingen: 

a. zij moeten zoodanig zijn ingericht, dat 
daarin geen kortsluiting kan optreden; . 

b. het deel, dat de aanwezigheid van span
ning aanwijst, moet zijn omgeven door deugde
lijk en moeilijk breekbaar isolatiemateriaal; 

c. zij moeten tegen ruwe behandeling, val
len en stooten zooveel mogel ijk bestand zijn. 

HOOFDSTUK VI. 

Gloeilamphouders en gloeilampen. 
Algemeene cischen. 

Art. 34. 1. Gloeilamphouders met schroef
sluiting moeten zoodanig zijn ingericht, dat de 
lampvoet van de daarin aangesloten lamp 
geheel en deugdelijk tegen aanraking is be
schermd. 

2. Gloeilampen, dienende ter verlichting 
van bergplaatsen en van kolen- en andere 
ruimen, moeten van stevige schutglazen zijn 
voorzien, welke door korven of kappen van 
metaal deugdelijk tegen beschadiging zij n ge
vrijwaard. 
Lampengroepen. 

Art. 35. 1. Groepen van gloeilampen voor 
verlichting van besloten ruimten mogen uit 
ten hoogste 24 lampen bestaan. 

2. In ruimten, waarin twee of meer gloei 
lampen zijn aangebracht, zoomede in gangen, 
op trappen en bij uitgangen, moeten de lam
pen op ten minste twee afzonderlijke groepen 
zijn aangesloten. Deze bepaling geldt niet ten 
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aanzien van hutten · voor p::.ssagiers en andere 
opvarenden. 

3. Groepen van gloeilampen moeten zijn 
beveiligd door smeltveiligheden of automaten 
van ten hoogste 15 ampère nominale stroom
sterkte. Groepen, uit.sluitend bestaande uit 
gloeilampen van meer dan 200 watt, mogen 
echter zijn beveiligd door smeltveiligheden van 
ten hoogste 20 ampère nominale stroomsterkte. 
Handlampen. 

Art. 36 . 1. Als verplaatsbare lampen mo
gen alleen handlampen, als in lid 2 om
schreven, worden gebruikt. Staande lampen 
voor de verlichting van werktafels, lading
lampen on dergelijke, vormen hierop een uit 
zondering. 

2. Handlampen moeten aan de volgende 
eischen vol doen: 

a.. het lichaam tot opnemen van den gloei
lamphouder en het handvat moeten zijn ver
vaardigd uit deugdelijk en stevig isolatiemate
riaal of uit tegen vocht geimpregneerd hard 
hout, in welk laatste geval geen metalen dee
Jen van den lamphouder, welke onder span
ning kunnen geraken, op het hout mogen zijn 
aangebracht; 

b. de lampvoet moet deugdelijk en doel
matig tegen aanraking zijn beschermd en de 
bescherming moet voldoende aan mechanische 
beschadiging onttrokken of daartegen besta nd 
zijn; een en ander ook bij afgenomen be
schuttingskorf en -glas; 

c. de stroomvoerende deelen moeten zoo
veel mogelijk tegen aanraken zij n beschermd; 

d. de gloeilamphouder mag niet zijn voor
zien van een schakelaar; 

e. de invoe ringsopening voor de toevoerlei
ding moet zoodanig zijn afgewerkt en de lei
ding moot bij de invoeringsopening zoodanig 
tegen te sterk ombuigen zijn gevrijwaard, dat 
ook bij ruwe behandeling eene beschadiging 
of breuk der leiding bij die opening zooveel 
mogelijk wordt voorkomen; 

/. de verbindingen der toevoerleiding met 
den g loeilamphouder moeten van trekkrachten, 
die in de leiding kunnen optreden,- duurzaam 
zijn ontlast; 

g. beschuttingskorven, ophanghaken, beu
gels en dergelijke moeten op het lich aam van 
rle handlamp zijn bevestigd. 

HOOFDSTUK VIL 
Electrische leidinr,en . 

Samenstelling. 
Art. 37. 1. Electrische leidingen moeten 

van deugdelijke samenstelling zijn. 
2. H et stroomvoerende deel van electrische 

geleidingen moet van koper zijn en eene door
snede hebben van ten minste 1,5 vierkante 
millimeter, met uitzonderin g van leidingen in 
ornament-On en verplaatsbare leidingen, welke 
eene doorsnede van ten minste 1 vierkante 
millimeter moeten hebben. 
Beveiliging en belasting. 

Art. 38. 1. Leidingen moeten zijn beveiligd 
<loor smeltveiligheden of door automatische 
schakelaars, welke zoodanig zijn ingericht of 
ingesteld, dat de stroom tijdig verbroken wordt, 
indien gevaar bestaat, dat zij eene te hooge 
temperatuur krijgen. 1 Bij gebruik van smeltveiligheden moet elke 

pool of phase van eene smeltveil igheid zijn 
voorzien. Bij gebruik van automatische scha
kelaars moet elke pool of phase van eene 
stroomspoel of van een relais zijn voorzien. 

2. Het in l id 1 bepaalde is niet van toe
passing op : 

a.. nulleidingen, deel uitmakend van eene 
tweeleidig uitgevoerde groep; 

b. verbindingen aan schakelborden of tus
schen schakelborden en dynamo's of accumu
latorenbatterijen, en in het algemeen in zoo
danige gevallen, bij welke door het in werking 
treden van eene smeltveiligheid of een auto
matischen schakelaar gevaren zouden kunnen 
ontstaan, of bij welke het aanbrengen van 
eene smeltveiligheid of van een automatischen 
schakelaar door den aard der inrichting niet 
wel mogelijk is, een en ander mits de leidin
gen overzichtelij k, brandvrij en voldoende be
schermd zijn aangelegd. 

3. Smeltvei l igheden of automatische scha
kelaars mogen niet zijn aangebracht: 

a. in aardleidingen; 
b. in nulleidingen, tenzij deze deel uitma

ken van eene tweeleidig uitgevoerde groep. 
4. Niet parall el geschakelde leidingen, 

welke van verschillende zijden stroom kunnen 
ontvangen, moeten aan die zij den door smelt
veiligheden of automatische schakelaars zijn 
beveil igd. 

__ 5. Parallel geschakelde leidingen van ge
!iJke koperdoorsnede van ten minste 50 vier
kante millimeter mogen, mits voldoende be
schermd, gezamenlij k door één smeltveiligheid 
of automatischen schakelaar zijn beveiligd. 

6. Leidingen mogen niet met eene grootere 
stroomsterkte worden belast en voor de be
veiliging mogen geen smeltstukken van eene 
grootere nominale stroomsterkte worden ge
bruikt dan in onderstaande tabel is aange
geven: 

Toe te laten Nominale stroom-

Koper-
stroomsterkte sterkte van de smelt-

ju ampère. stukken in ampère. 
doorsnede 
in vier- C:"'. 

"ljQ~ ""' '~ -~ ~]ja) 
,, _ . 
-~~].~ -0 " ... kante :.a $..0:3 ge~ gs1 

- 0 ~ ~..O+> 
milli- . ... ~ ~ d "'<D :§"g E1 - "' .! 0 "'ö g]~i "'-~ 

meters. ~.2~.~ ~.s~-~ 8~ t .. "',,_ ~~"E.. 
~§S -'< "' h~ -'<"' ,,_ ,,_ 

- -
1 10 - 6 -
1,5 10 10 10 10 
2,5 15 15 15 15 
4 22 26 20 25 
6 30 37 25 35 

10 40 60 35 60 
16 48 so 60 80 
25 63 105 60 100 
35 78 125 80 12.'i 
50 94 160 100 160 
70 120 200 1% 200 
95 lliO 245 160 225 

120 175 280 200 250 
150 203 330 225 300 
11-,5 233 370 250 350 
240 275 440 300 400 
300 316 525 350 500 
400 400 640 400 600 
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·· Bij snel en sterk wisselende belasting mogen 
- mits de leidingen overzichtelijk en vol
doende beschermd zijn gelegd - ter beveili
ging van . leidingen met eene koperdoorsnede 
van 10 vierkante millimeter en meer, smelt
veiligheden worden gebruikt, waarvan de no
minale stroomsterkte ten hoogste eene waarde 
heeft, welke overeenkomt met de koperdoor
s,nede, die in bovenstaande tabel twee regels 
lager is aangegeven. 

Vaste leiding van de bedrijfs-
en van de noodinstallatie. 

, Art. 39 . 1 . Voor de vaste leidingen van de 
.bedrijfs- en van de noodinstallatie mogen al
,leen zijn gebruikt: 

a. voor het gedeel te aan dek, in de ma
ch inekamer, in het ketelruim en in de kol en
ruimen: gepantserde of omvlochten londkabel; 

-2. Voor de leidingen van het gedeelte der 
bedrijfs- en der noodinstallatie, dat werkt met 
eene spanning van ten hoogste 42 volt, is het 
bovenstaande niet van toepassing, met dien 
verstande, dat daarvoor ten minste sterkstroom
rnbberaderleidinq moet zijn gebruikt. 

Vaste leid.in !( van de algemee-
. ne installatie. 

.. Art. 40. Voor de vaste leidingen van de 
algemeene installatie mogen all een zijn ge
bruikt: 

a. aan dek: qepantserde of omvlochten 
loodkabel; 

b. in vochtige ruimten: bovendien onge
pantserde loodkabel en speciaal beschermde 
rubbe,·aderleiding; 

c. voor het overige gedeelte der installatie: 
bovendien rubberaderleidinq; 

d. voor het monteeren van verlichtingsorna
menten : bovendien rubberadersnoer. 
Verplaatsbare leidingen. 

Art. 41. 1. Voor verplaatsbare leidingen 
mogen alleen zijn gebruikt: 

b. voor de overige gedeelten: bovendien 
nnqepantserde loodkabel en rubberaderleiding; 

c. voor het monteeren van verl ichtingsorna
menten: bovendien rubberadersnoer. 

a. soepele rubbermantelleiding en soepele 
rubberaderl eiding, de laatste beschermd door 
een lederen huls of eene omvlechting van ge
teerd touw; 

b. in hutten en verblijven: bovendien rub
berailersnoer. 

2. Verplaatsbare leidingen mogen niet zijn 
voorz ien van een metalen pantser. 
Aanleg van vaste leidingen. 

Art. 42. 1. Ongepantserde leidingen moe
ten deugdelijk en doelmatig zijn beschermd of 
zoodanig zijn aangebracht, dat zij niet aan 
mechanische beschadiging zijn blootgesteld. 

2. Het beschermen van rubberaderleidingen 
rloor stalen buizen is verboden, behalve ach
ter eene betimmering in droge ruimten en 
over korte afstanden ter verbinding van mo
toren, controllers, weerstanden en dergelijke. 

3. Bij gebru ik van loodkabel in hutten en 
verblijven wordt de in lid 1 bedoelde bescher
ming niet geëischt, mits de bevestiging ge
schiedt door metalen beugel t jes op afstanden 
van ten hoogste 25 centimeter. 

4. Onderlinge verbindingen of aftakkingen 

van leidingen moeten in laschdoozen of klem
mendoozen of daarmede gelijkwaardige inrich
tinµ-en zijn aangebracht of geschieden op ver
deelborden · of in verdeelkasten. Indien water
dicht materiaal gebruikt wordt, moeten de 
kabels zoodanig in die doozen worden inge. 
voerd, dat indringen van vocht niet mogelijk is. 

5. Bij gebruik van kabels met papierisola
tie moeten de einden der · kabels door m iddel 
van kabelmoffen, welke het indringen van 
vocht of bijtende stoffen beletten, luchtdich t 
worden afgesloten. 

6. Verbindingen van leidingen met machi
nes, verzamel- en verdeelrails en toe tellen 
moeten door schroeven of daarmede gelijk
waardige middelen tot stand zijn gebracht. 

Hiertoe moeten snoeren of meerdradiµ-e lei
dine-en met eene doorsnede van 6 vierkante 
millimeter en meer, en ééndradige leidingen 
met eene doorsnede van 16 vierkante milli 
meter en meer, van eindverbindingen als ka
belschoenen of dergelijke zijn voorzien. Zijn 
snoeren of meerdradige leidinµ-en met eene 
doorsnede van minder dan 6 vierkante milli 
meter hiervan niet voorzien, dan moeten de 
enkele drailen der kern door soldeeren of op 
andere gelijlnrnardige wijze tot één geheel 
zijn vereenigd . 

7. a. De doorvoering van leidingen door 
waterdichte schotten en dekken moet zoodanig 
zijn, dat de waterdichtheid van het schot en 
het dek behouden blijft. De leiding moet tot 
ten minste 50 centimeter boven het dek door 
eene pijp, die tegen roesten is gevrijwaard , 
zijn beschermd tegen het indringen van water. 

b. De doorvoering door niet-waterdichte 
schotten, dekbalken, enz., moet op zoodanige 
wijze geschieden, dat geen gevaar bestaat voor 
beschadiging der leidingen in de doorvoer
openingen. 

Enkelleiderstelsel. 
Art. 43. 1. Bij toepassing van het enkel 

leiderstelsel moeten de hoofdverbindingen met 
het schip door middel van in het scheepsijzer 
vastgezette en geborgde tap- of moerbouten 
zijn uitgevoerd. De draadeinden moeten daar
aan met moer en contra-moer of met veeren
rlen ring zijn bevestigd. 

2. H et contactmakend schroefoppervlak der 
bouten moet ten minste het achtvoudige van 
de koperdoorsnede van den te bevestigen draad 

_ bedragen. 

Aanle~ van verplaatsbare lei
dingen. 
Art. 44. 1. Voor het gebruik van verplaats

bare leidingen gelden de volgende bepalingen: 
a. Verplaatsbare leidingen moeten door 

middel van stopcontacten met de vaste leidin
gen zijn verbonden; 

_ b. Van eene contactstop mag slechts ééne 
verplaatsbare leid ing uitgaan. 

2. De verbindingen van verplaatsbare ma
chines, toestellen en armaturen en van stop
contacten met de toevoerleidingen moeten op 
deugdelijke wijze van trekkrachten, die in de 

·leidingen kunnen optreden, zijn ontlast. 
3. De wijze van invoering der leidingen in 

verplaatsbare machines, toestellen en armatu
ren moet zoodanig zijn, dat beschadiging der 
leidingen wordt voorkomen. 
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HOOFDSTUK VIII. 

Tankschepen en schepen, ingericht voor het 
vervoe,· van verpakte brandbare vloeisto ff en. 

A:.mvullende voorschriften 
voor tankschepen. 
Art. 45. De electrische installatie op tank

schepen en op · schepen, ingericht voor het 
vervo r van verpakte brandbare vloeistoffen, 
als bedoeld in Bijlage V van het Schepenbe-
5Juit, moet, met inachtneming van het in de 
vorige artikelen bepaalde, voldoen aan de 
volgende naderè voorschriften: 

a. Buiten de voortstuwingsruimte mogen 
slechts de navolgende spanningen worden ge
bruikt: 
· ·1. Bij gelijkst1·oom: 

voor krachtdoeleinden alle spanningen, doch 
niet hooger dan 220 volt tusschen twee lei
dingen; 
' voor verlichtings- en verwarmingsdoeleinden 

alle spanningen, doch niet hooger dan 110 volt 
tnsschen twee leidingen. 

2. Bij draaistroom: 
all e spanningen, doch niet hooger dan 72 

~ql t t u schen de phaseleidingen en 42 volt ten 
op1,ichte van de aarde. 

b. Alle van het hoofdschakelbord afgaande 
groepen moeten in alle polen of phasen door 
schakelaars uitgeschakeld kunnen worden. 

c. Alle schakel- en verdeelkasten moeten 
wat.erdicht gesloten zijn uitgevoerd, en de ka
bels moeten hierop met waterdicht.e kabel
invoeringen zijn aangesloten. 

à. Geen deel der installatie mag bij nor
male belasting meer dan 30° Celsius in tem
peratuur kunnen stijgen, behalve: 

1. electromotoren, waarbij de temperatuurs
verhooging niet meer dan 50° Celsius boven 
de temperatuur der omgeving mag bedragen; 

2. · weel'standen, welke geen temperatuur 
hooger dan 180° Celsius mogen bereiken; 

3. lampen. 
e. Schakelaars voor de verlichting moeten 

dubbelpolig zijn uitgevoerd. 
f. De leidingen moeten van gepantserden 

of omvlochten loodkabel zijn, welke aan dek 
bovendien nog op andere wijze tegen mechani
sche beschadiging moet zijn beschermd. In de 
verblijven der officieren mag blanke looil
kab èl zijn gebruikt. 

g . In tanks en kofferdammen, tenzij deze 
laat te t.evens pompkamer zijn (zie onder k), 
mogen geen leidingen zijn aangebracht. 

h. De kabels tusschen het hoofdschakelbord 
en de verdeelborden moet.en bij gebruik van 
gelijkstroom enkelpolig zijn uitgevoerd. 

i. Het schip mag niet als t.erugleider wor
den gebruikt. 

j. De verlichting moet, met inachtneming 
van het bepaalde onder k en l, geschieden door 
gloeilampen, welke, met uitzondering in de 
verblijven der officieren, moeten zijn omgeven 
door hermetisch gesloten schutglazen, welke 
van eene stevige metalen bescherming zijn 
voorzien. 

k. De verlichting van pompkamers, even
als die van laadruimen, best.emd voor het ver
voer va n K1 in verpakking (Bijlage V), moet 
geschieden door gloeilampen, welke binnen 
vast aangebrachte gasdichte ornamenten van 

deugdelijke uitvoering zijn aangebracht. De 
schakelaars voor de bedienjng van deze lam
pen moeten deugdelijk en gasdicht zijn uitge
rnerd en buiten deze ruimten zijn aangebr\jcht. 
Ook de leidingen moeten zich zooveel mogelijk 
buiten deze ruimten bevinden. 

l. In tanks en kofferdammen, alsmede voor 
t ijdelijke verlichting van de on_der k genoemde 
ruimten, mogen slechts electrische mijnlampen 
of gloeilampen worden gebruikt, welke • als 
stroombron droge element.en met eene totale 
spanning van ten hoogste 6 volt hebben. 

1n. In pompkamers mogen geen electriscpe 
rachtwerktuigen worden geplaatst, tenzij · de 

daarvoor benoodigde electrische installatie vol
doet aan nader door het Hoofd van de Scheep. 
vaarti nspectie te steil en eischen. 

Behoort bij Koninklijk. besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblaà n°. 563), 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

P.J. Re.ymer. 

B ij I a g e VIII. 

Redding11iulàelen. 
Reddinggordels. 

Art. 1. 1. R eddinggordels moeten van deug
delijke samenstell ing, voor het doel geschikt 
en goed onderhouden zijn. Zij moeten ook het 
binnenst.e buiten gedragen kunnen worden. 

2. Reddinggordels voor volwassenen of voor 
volwassenen en kinderen, moeten ten minste 
zooveel drijfvermogen hebben, dat zij in zoet 
water, zonder te zinken, gedurende 24 uur een 
gewicht van 7,5 kilogram ijzer kunnen dragen. 

3. Bij kinderreddinggordels (voor kinderen 
tot den leeftijd van 12 jaar) kan het in lid 
2 genoemde gewicht tot 4,5 kilogram vermin
derd worden. Deze gordels moeten aan binnen
en buitenzijde voorzien zijn van een ongeveer 
15 centimeter breeden horizontalen rooden 
band, waarop in duidelijke letters het woord 
;,kind" is aangegeven. 

4. Reddinggordels, welke voorzien zijn van 
luchtkasten of welke voor het gebruik moeten 
worden opgeblazen, mogen niet tot de uit
rusting van het schip behooren. 

5. Als reddinggordels kunnen ook worden 
toegelaten alle andere voorwerpen, welke pas
send om het lichaam kunnen worden vastge
maakt en voldoen aan de hierboven gestelde 
e ischen. 

Reddingboeien, 
Art. 2. 1. Reddingboeien moeten op deug

delijke wijze van massief kurk of daarmede 
gelijkwaardige stof zijn vervaardigd; zij moe
ten doelmatig en goed onderhouden zijn en 
zoodanig zijn geverfd, dat zij op het water 
duidelijk zijn te onderscheiden. 

2. Reddingboeien, gevuld met biezen, kurk
afval , kurkkorrels of eenige andere korrelige 
stof zonder samenhang, zoomede redding
boeien, welke voor het gebruik moeten worden 
opgeblazen, mogen niet tot de uitrusting van 
het schip behooren. 

3. Reddingboeien kunnen gesloten of hoef
ijzervormig zijn. Gesloten reddingboeien moe-
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ten eene inwendige middellijn van ten minste 
45 centimeter hebben. Hoefijzervormige red. 
dingboeien moeten zoodanig zijn verstijfd, dat 
bij de in lid 4 genoemde proef de wijdte der 
opening tusschen 35 en 40 centimeter blijft. 

4. Reddingboeien moeten voorzien zijn van 
eene stevig aangebindselde, in bochten han
gende grijplijn, terwijl elke reddingboei zoo
veel drijfvermogen moet bezitten, dat zij in 
zoet water, zonder te zinken, gedurende 24 
uur een gewicht van 14,5 kilogram ijzer kan 
dragen. 

Klassen van booten. 
Art. 3. De booten worden verdeeld in drie 

klassen en wel : 
Je Klasse . 

Open reddingbooten met vaste boorden en 
middelen tot vergrooting van het drijfvermo
gen, welke: 

a. uitsluitend binnen boord zijn aange
bracht; 

b. zoowel binnen als buiten boord zijn aan
gebracht. 

:lle Klasse. 
a. Open reddingbooten als die der le klasse 

onder b, doch met gedeeltelijk samenvouw
bare waterdichte bovenboorden ; 

b. Reddingbooten met vast dek, met vaste, 
dan wel samenvouwbare waterdichte boven
boorden. 

Se I(lasse. 
Open booten zonder middelen tot vergroo

ting van het drijfvermogen. 

Eischen, waaraan de booten 
moeten voldoen. 
Art. 4. 1. Alle booten moeten behoorlijk 

van deugdelijk materiaal, volgens door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie te geven 
aanwijzingen, zijn gebouwd. Zij moeten van 
z?.odanige'!. v?.rm en zoodanige afmetingen 
ZlJn, dat ZIJ b1J zeegang eene ruime mate van 
stabiliteit bezitten en bij volle bezetting en 
volledige uitrusting, voldoende vrijboord heb
b_~n. Alle booten moeten zóó sterk zijn, dat 
ZIJ zonder gevaar met volle bezetting en vol
ledige uitrusting te water kunnen worden ge
bracht. 

Alle booten moeten langs de buitenzijde 
voorzien zijn van eene in bochten hangende 
stevig aangebindselde grijplijn. 

2. Booten moeten, tenzij de beschikbare 
rnimte aan boord niet toelaat eene boot van 
deze grootte te plaatsen, een inhoud · van ten 
minste 3,5 kubieke meter hebben. 

Booten, waarvan het gewicht met volle be
zetting en volledige uitrusting grooter is dan 
20300 kilogram en booten, waarvan het drijf
vermogen afhangt van het optuigen, vóór het 
te water laten, van een der voornaamste ge
deelten van den romp, worden aan boord niet 
toegelaten. 

Reddingbooten moeten bij voorkeur voor en 
achter scherp zijn. 

Reddingbooten voor 100 personen en meer 
moeten motorbooten zijn. 

In de booten moet eene inrichting zijn, waar
door de onderblokken der takels gemakkelijk 
en vlug kunnen worden uitgeboekt; gelijk
tijdig uithoeken wordt niet geëischt. 

3. Reddingbooten van de le klasse moeten 

voldoen aan de volgende eischen: 
Het gemiddelde van de zeeg vóór en achter 

moet ten minste gelijk zijn aan 4 percent van 
de lengte van de boot. 

De luchtkasten moeten zoodanig zijn ge
plaatst, dat bij volle bezetting en volledige 
uitrusting en onder ongunstige weersomsta n
digheden eene voldoende mate van stabiliteit 
verzekerd is. Zij moeten van doelmatig mate
r iaal , bij voorbeeld koper, doch niet van zink 
zijn vervaard igd en waterdicht zijn. Zij mogen 
van inschroefbare afsluitdoppen zijn voorzien. 

Bij houten booten met uitsluitend binnen 
boord aangebrachte middelen tot vergrooting 
van het drijfvermogen, moeten de luchtkasten 
een gezamenlijken inhoud hebben, ten minste 
gelijk aan een tiende van den inhoud van de 
boot. 

Bij houten booten met zoowel binnen als 
buiten boord aangebrachte middelen tot ver
grooting van het drijfvermogen moeten de 
luchtkasten een gezamenlijken inhoud hebben, 
ten minste gelijk aan zeven en een half per
cent van den inhoud van de boot. Het hier
boven genoemde buiten boord aangebrachte 
middel moet een van kurk of van eene daar
mede gelijkwaardige stof vervaardigden drijf
gordel zijn. Bij gebruik van kurk moet deze 
gordel een inhoud hebben van ten minste 33 
duizensten van den inhoud van de boot. Wordt 
eene andere stof gebezigd, dan moet de in
houd zoo groot zijn en de plaatsing zoodanig, 
dat het drijfvermogen en de stabiliteit niet 
minder zijn dan die van eene soortgelijke boot, 
voorzien van een kurken drijfgordel. Kurkkor
rels, kurkafval, riet en dergelijke stoffen mo
gen niet worden gebezigd. Gordels, welke 
moeten worden opgeblazen, zijn niet toege
laten. 

Het drijfvermogen van eene metalen boot 
moet ten minste gelijk zijn aan dat, geëischt 
voor eene houten boot van denzelfden inhoud. 

4. R eddingbooten van de 2e klasse moeten 
voldoen aan de volgende eischen: 

Zij moeten, indien het open booten betreft, 
voorzien zijn van luchtkasten en een drijfgOI'
del, welke aan dezelfde eischen moeten vol
doen, als die in lid 3 genoemd, met uitzon
dering van hetgeen ten aanzien van de in
houden is voorgeschreven. 

De luchtkasten en de drijfgordel van eene 
houten boot, moeten onderscheidenlijk een in
houd hebben van ten minste 43 en 6 kubieke 
decimeter voor elk der personen, waarvoor de 
boot bbstemd is. 

Het ldrijfvermogen van eene metalen boot 
moet t n minste gelijk zijn aan dat, geëischt 
voor eene houten boot van denzelfden inhoud. 

Het vrijboord in zoet water, vertikaal ge
meten op het midden van de lengte van de 
boot, van den bovenkant van het vaste boord 
in de zijde tot de toegelaten lastlijn, mag bij 
eene lengte van 7,90 meter niet minder be
dragen dan 20 centimeter, bij eene lengte van 
8,50 meter niet minder dan 22,5 centimeter en 
bij eene lengte van 9,15 meter niet minder 
dan 25 centimeter. Voor booten met tusschen
gelegen lengte, wordt het kleinste toelaatbare 
vrijboord door interpolatie verkregen. 

Indien van booten met vast dek en met 
vaste, dan wel samenvouwbare waterdichte 
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bovenboorden, het dek gedeeltelijk is verzon
ken, moet het verzonken gedeelte eene opper
vlakte hebben van ten minste 30 percent van 
de geheele oppervlakte van het dek. Dit ver
zonken gedeelte moet over de geheele lengte 
ten minste op eene hoogte boven de toegela
t.en lastlijn, gelijk aan een half percent van 
de lengte der boot, zijn gelegen. Deze hoogte 
moet aan de einden van dit verzonken ge
deelte ten minste anderhalf percent bedragen. 

Het vrijboord van eene boot van dit type 
moet zoodanig zijn, dat een reservedrijfver
mogen van ten minste 35 percent is verzekerd. 

Booten met doorloopend dek met eene ge-
middelde zeeg vóór en achter, ten minste ge
lijk aan eene standaardzeeg van drie percent 
van de lengte, mogen in zoet water geen klei 
ne1· vrijboord hebben dan 7 centimeter bij 
eene holte van 31 centimeter, 9,5 centimeter 
bij eene holte van 46 centimeter, 13 centi
meter bij eene holte van 61 centimeter en 16,5 
centimeter bij eene holte van 76 centimeter. 
Voor tusschengelegen holten wordt het klein
ste toelaatbare vrijboord door interpolatie ver
kregen . 

Indien de zeeg kleiner is dan bovengenoem
de standaardzeeg, wordt het kleinste toelaat
bare vrijboord verkregen door aan de hierbo
ven gegeven getallen toe te voegen een zevende 
van het verschil in centimeters tusschen de 
standaa.rdzeeg en de werkelijke gemiddelde 
,,eeg. Voor dekrondte wordt geen vermindering 
van vrijboord toegestaan. 

De holte wordt gemeten op het midden van 
de lengte der boot vertikaal van het hoogste 
punt van het dek in de zijde tot de onder
zijde van de zandstrookgang, het vrijboord te 
zelfder plaatse van het hoogste punt van het 
dek in de zijde tot de toegelaten lastl ijn. 

Booten met vast dek moeten voorzien zijn 
van doelmatige inrichtingen voor eene vlugge 
waterloozing bovendeks. Propgaten zijn niet 
toegestaan. 

5. Booten van de 3e klasse mogen geen 
vrijboord, kleiner dan 30 centimeter hebben. 

Motorreddingbooten. 
Art. 5. l. Motorreddingbooten moeten vol

doen aan de in artikel 4 voor reddingbooten 
van de le klasse gestelde eischen. 

2. De motor en zijne onderdeelen moeten 
op doelmatige wijze omkast zijn, ten einde 
onder ongunstige weersomstandigheden de 
goede werking te waarborgen. De snelheid 
moet bij volle bezitting en volledige uitrus

"ting in kalm water ten minste zes zeemijlen 
per uur bedragen. De boot moet achteruit kun
nen varen. 

3. De gezamenlijke inhoud van de luchtkas. 
ten en, indien deze aanwezig is, de inhoud van 
den buitenboordsdrijfgordel, moeten zooveel 
grooter zijn, dan in artikel 4 is voorgeschre
ven, om op te wegen tegen het verschil van 
het gewicht van den motor, het zoeklicht en de 
radiotelegrafische inrichting met toebehooren 
en dat van het aantal personen, dat de boot 
meer zou kunnen dra.gen, indien de motor, 
het zoeklicht en de radiotelegrafische inrich
ting met toebehooren niet aanwezig waren. 
Reddingvlotten. 

Art. 6. l. Reddingvlotten moeten van doel-

matig materiaal deugdelijk zijn gebouwd en 
zoo sterk zijn, dat zij van het dek van het 
schip zonder beschadiging te water gelaten of 
geworpen kunnen worden. 

Vlotten, bestemd om te water geworpen te 
worden, moeten zoodanig gewicht en zooda
nige afmetingen hebben, dat zij gemakkelijk 
kunnen worden behandeld. 

Vlotten moeten, op welke zijde zij ook drij
ven, doeltreffend en stabiel zijn. 

2. Reddingvlotten moeten voorzien zijn van 
vaste luchtkasten of drijvers met een gezamen
lijken inhoud van ten minste 85 kubieke deci
meter voor elk der personen, waarvoor het 
vlot bestemd is. Deze luchtkasten of drijvers 
moeten zoo dicht mogelij k nabij de buiten
zijde van het vlot zijn aangebracht. Het drij f
vermogen mag in geen geval afhankelijk zijn 
van het inblazen van lucht. 

3. De reddingvlotten moeten langs de bui
tenzijde voorzien zijn van eene stevig aange
bindselde, in bochten hangende grijplijn en 
aan beide zijden van vaste of samenvouwbare 
verschansingen van hout, zeildoek of ander 
materiaal. 

4. In beladen toestand moet het dek van 
een reddingvlot boven water blijven. 

Drijven de toestellen. 
Art. 7. l. Als drijvende toestellen komen 

in aanmerking dekstoelen, dekbanken en an
dere voorwerpen, die een voldoend drijfvermo. 
gen hebben. 

2. Zij moeten deugdelijk van doelmatige 
materialen zijn vervaardigd en, op welke wijze 
zij ook drijven, doeltreffend en stabiel zijn. 

3. Afmetingen en gewicht moeten zoodanig 
zijn, dat zij zonder gebruik van werktuiglijke 
inrichtingen kunnen worden behandeld en de 
sterkte moet zoo zijn, dat zij van het dek van 
het schip te water kunnen woi:den geworpen 
zonder beschadigd te worden. 

4. De luchtkasten of daarmede gelijkwaar-
dige drijvers, moeten zoo dicht mogelijk bij de 

1 
zijden van het toestel zijn aangebracht. 

Toestellen, welke om drijfvermogen te ver-

/ 
krijgen, moeten worden opgeblazen, zijn niet 
toegelaten. 

1 
5. Eene stevig aangebindselde, in bochten· 

hangende grijplijn moet rondom een drijvend 
toestel zijn aangebracht. 

1 

1 

Berekening van den inhoud 
van booten. 
Art. 8. 1. De inhoud van eene reddingboot 

van de le klasse en van eene boot van de 3e 
klasse, moet worden bepaald naar den regel 
rnn Stirling (Simpson) . 1 

1 

1 

De inhoud van eene boot met platten spie
gel, moet worden berekend, alsof de boot van 
achteren scherp toeloopt. 

2. De inhoud in kubieke meters van eene 
boot, volgens den regel van Stirling, wordt 
uitgedrukt door de formule: 

1 
lnhoud = - X (4A + 2B + 4C), 

12 

waarbij I de lengte van de boot in meters is, 
gemeten van de binnenzijde van de houten of 
metalen huid aan den voorsteven tot het over
eenkomstige punt aan den achtersteven. Bij 
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eene boot' met platten spiegel wordt de lengte 
gemeten tot den binnenkant van den spiegel. 

A, B en C geven onderscheidenlijk de op
pervlakten der dwarsdoorsneden aan, op een 
vierde van de lengte I van voren, in het mid
den van de lengte I en op een vierde van de 
lengte I van achteren gerekend. 

De oppervlakten A, B en C in vierkante 
meters, worden bepaald door achtereenvolgens 
de volgende formule op elk der drie dwars
doorsneden · toe te passen: 

h 
Oppervlak= - (a + 4b + 2c + 4d + e), 

12 
waarbij h de holte in meters is, aan de binnen
zijde van de houten of metalen huid gemeten 
van de kiel tot de lijn van bovenkant dol
boord, of in bepaalde gevallen tot eene lagere 
hoogte, als hierachter aangegeven, a, b, o, d 
en e de horizontale wijdten der boot in meters 
zijn, gemeten op de twee uiterste punten van 
de holte, alsmede op de drie deelpunten, welke 
men verkrijgt bij deeling van h in vier ge
lijke deel en; a en e zijn de wijdten aan de 
uiteinden .en c is die in het midden van h. 

3. Indien de zeeg van het dolboord, ge
meten op twee punten, gelegen op een vierde 
der lengte van de uiteinden, meer bedraagt 
dan een honderdste van de lengte van de boot, 
moeten de holten, welke gebruikt worden voor 
de berekening der oppervlakte van de dwars
doorsneden A of C, gelijk worden gesteld aan 
de holte der boot in het midden, vermeerderd 
met een honderdste van de lengte van. de boot. 

4. Indien in het midden van de boot de 
holte meer bedraagt dan vijf en veertig hon
. derdsten van de grootste wijdte, moet de 
holte, te gebruiken voor de berekening van 
.het oppervlak van de midscheeps doorsnede 
B, op vijf_ en veertig honderdsten van de 
·wijdte worden gesteld, en de holte, te gebrui
ken voor de berekening van oppervlakken van 
de doorsneden A en C, gelegen op een vierde 
van de lengte van voren en van achteren, ver
kregen worden, door de voor de doorsnede B 
gebruikte holte te vermeerderen met een be
drag gelijk aan een hondèrdste van de lengte 
rnn de boot, met dien verstande, dat de hol
ten, voor de berekening van de vlakken A en 
C gebruikt, in geen geval de werkelijke holten 
op die punten mogen overschrijden. 

5. Indien de holte van de boot meer be
draagt dan 122 centimeter moet het aantal 
personen, dat krachtens artikel 10 volgt uit 
den naar deze methode berekenden inhoud, in 
evenredigheid met de verhouding van 122 
centimeter tot de werkelijke holte, worden 
verminderd, tenzij bij eene proefneming met 
de boot te water met het genoemde aantal in
zittenden, allen voorzien van reddinggordels, 
een bevredigend resultaat is verkregen. 

6. Voor booten, welke voor en achter zeer 
scherp toeloopen, of welke aldaar een zeer 
,·ollen vorm hebben, zal in elk bijzonder ge
val het toe te laten aantal personen door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie worden 
vastgesteld. 

7. De inhoud van eene motorboot wordt 
verkregen door den bruto inhoud te vermin
deren met den inhoud van de ruimte, inge
nomen door den motor met toebehooren, en, 

zoo deze aan boord zijn, ook met die, inge
nomen door de radiotelegrafische inrichting 
en het zoek! icht met toebehooren. 

8. Het bepalen van den inhoud van eene 
boot door 0,6 van het product van lengte, 
breedte en holte te nemen, kan worden toege
laten, indien vaststaat, dat de uitkomst geen 
grooteren inhoud oplevert dan op de in de 
vorige leden aangegeven wijze zou zijn ver
kregen. De in dit lid bedoelde holte is de
zelfde als die, bedoeld in lid 2, doch de lengte 
wordt gemeten tusschen de aansnijding van de 
buitenzijde van de huid met den voorsteven en 
het daarmede overeenkomende punt aàn den 
achtersteven, en de breedte is de grootste 
breedte gemeten op buitenkant huid. Indien 
de holte meer bedraagt dan 45 honderdsten 
van de breedte, mag slechts deze waarde in 
rekening worden gebracht. 

Berekenin~ van het dekopper-
vlak van redding booten van 
de 2e klasse. 
Art. 9. 1. H et dekoppervlak van eene red

dingboot met vast dek, moet volgens de hier
onder volgende methode worden bepaald. Deze 
methode moet tevens worden toegepast bij de 
berekening van het oppervlak binnen . de vaste 
boorden van eene open reddingboot van de 
2e klasse. . 

2. De in lid 1 bedoelde oppervlakken in 
vierkante meters worden verkregen door de 
formule : 

1 
Oppervlak = - (2a + 1,5b + 4c + 1,5d + 2e) , 

12 

waarbij I de lengte in meters is, gemeten tus
schen de aansnijding van de buitenzijde van 
de huid met den voorsteven ·en het daarmede 
overeenkomende punt aan den achtersteven. 
a, b c, d en e de horizontale wijdten in me
ters 'aanduiden tusschen overeenkomstige pun
ten van de buitenzijde van de huid, waarvan 
men de ligging vindt door deeling van 1 · in 
vier gelijke deelen en onderverdeeling van het 
voorste en het achterste deel wederom in ge
lijke deelen. a en e zijn de wijdten ter hoogte 
van de voorste en ach terste onderverdeel ing, 
terwijl c die op het midden van de lengte is 
en b en cl die op de tusschengelegen punten 
zijn. 

Aantal personen in redding
booten en booten, op vlot
ten en aan drijvende toe
stellen. 
Art. 10. 1. Het aantal personen, dat eene 

open reddingboot van de le klasse (a, artikel 
3) mag opnemen, wordt verkregen door den 
inhoud in kubieke meters te deelen door 0,283. 

2. Voor eene open boot van de le klasse 
(b , artikel 3) wordt dit aantal verkregen door 
den inhoud in kubieke meters te deelen door 
0,255. 

3. Voor eene reddingboot van de 2e klasse 
wordt het toe te laten aantal personen be
paald door het oppervlak volgens artikel 9 te 
deelen door 0,325. Indien het aantal zitplaat
sen in de boot grooter is dan het door boven
staande deeling verkregen getal, kan het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie voor de 
berekening een kleineren deeler toelaten, 
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welke echter niet kieiner mag zijn dan 0,283. 
4. Voor eene boot van de 3e klasse wordt 

het toe te laten aantal personen bepaald door 
den inhoud in kubieke meters te deelen door 
0,283. 

5. Indien blijkt, dat, zonder het gebruik 
der riemen te hinderen, voor het gevonden 
aantal volwassenen van een reddinggordel 
voorziene personen geen behoorlijke zitplaat
sen in de boot aanwezig zijn, moeten de in de 
vorige leden verkregen aantallen worden ver
minderd. Bij reddingbooten van de 2e klasse 
b. mag het deel van het dek langs de boorden 
als zitplaats worden medegerekend. 

De verki-egen aantallen moeten bij booten 
van de 2e en 3e klasse eveneens worden ver
ri,inderd, indien bij beladen booten het vrij
boord kl einer wordt dan in artikel 4 is aan
gegeven. 

6. Voor de bepaling van het aantal op red
dingvlotten toe te laten personen wordt de 
äekoppervl akte in vie1·kante meters gedeeld 
door 0,372. Dit aantal mag echte1· nimmer 
grooter zijn dan het getal verkregen door den 
totalen inhoud in kubieke decimeters van 
luchtkasten en drijvers te deelen door 85. 

7. Het aantal personen, waarvoor een drij
vend toestel geacht wordt ten hoogste bestemd 
te zijn, is het kleinste der getallen, verkregen 
door het aantal kilogrammen ijzer, dat het 
toestel in zoet water kan dragen, te deelen 

'door 14,5 en door den omtrek van het toestel 
: in centimeters te deel en door 30,5. 

Proef tot nagaan van het vrij-
boord. 
Art. ll. Bij de proef tot het nagaan van 

het vrijboord, moeten de booten bezwaard wor
den met een gewicht van ten minste 75 kilo
grammen voor iedere persoon, welke zij ge
acht worden te kunnen opnemen. 

Merken van reddingmiddelen. 
Art. ;12. 1. De afmetingen vari eene boot, 

alsmede het aantal personen, waarvoor zij be
stemd is, moeten in duidelijk en blijvend 
schrift daarop worden aangebracht. Alle boo
ten moeten doorloopend zijn genummerd. 

2. Reddingvlotten en drijvende toestellen 
moeten op dezelfde wijze met het aantal per
sonen, waarvoor zij bestemd zijn, worden ge
merkt. 

Uitrusting van booten en red
dingvlotten. 
Art. 13. 1. Reddingbooten moeten zijn uit

gerust met: 
a. één 1·iem per doft, benevens twee waar

locize riemen; anderhalf stel roeipennen of 
dollen ; één bootshaak; 

b. een roer met helmstok of met stuurjuk 
en stuurreepen en een stuurriem met bijbe
hoorende dol ; 

c. één of meer masten met volledig zeiltuig; 
d. eene vanglijn van bedoelde lengte ; 
e. twee doelmatige proppen voor elk prop

gat , indien dit niet van behoorlijke zelfwer
kende kleppen is voorzien, een hoosvat en 
een gegalvaniseerd ijzeren emmer of puts; 

/. twee bijlen; 
g. eene voor gebruik gereed zijnde met olie 

!{ev11lde lamp; 

h. een drijfanker of de benoodigdheden om 
dit samen te stellen; 

i. eene bus, inhoudende 4½ liter plant
aardige of dierlijke olie, zoodanig vervaardigd, 
dat de olie gemakkelijk op het water kan 
worden gestort en zoodanig ingericht, dat zij 
aan het drijfanker kan worden vastgemaakt ; 

j. een misthoorn; 
k . driQ " roode lichten" met zelfwerkende 

ontsteking en één doos lucifers, beide water
dicht verpakt; een flambouw ; 

l . eene Nederlandsche vlag; 
m. een bruikbaar kompas met nachthuis en 

verlichting, dat op stalen booten met de com
pensatiemiddel en op eene vaste plaats moet 
zijn opgesteld ; 

n . eene zeekaart van de zeeën, welke het 
schip zal bevaren; 

o. een kistje geschikt om de kleine uit
rustingsartikelen op te bergen; 

p. eene luchtdichte kist, inhoudende een 
kilogram levensmiddelen (hard brood) voor 
elk der personen, waarvoor de boot bestemd is; 

q. een waterdicht vat of tank met akertje 
en ketting, inhoudende één liter zoet water 
voor elk der personen, waarvoor de boot be-
stemd is. · 

2. Reddingbooten met vast dek moeten 
bovendien van ten minste twee lenspompen 
zijn voorzien. 

In reddingbooten aan boord van passagiers
schepen moet het aantal in lid 1 onder k ge
noemde " roode lichten" tot ten minste twaalf 
worden uitgebreid. 

3. Reddingbooten aan boord van passagiers. 
schepen, welke andere dan korte reizen ma
ken, moeten boven de in lid 1 genoemde uit
rusting, voorzien zijn van ½ kilogram gecon
denseerde melk voor elk der personen, waar
voor de boot bestemd is. 

Deze hoeveelheid kan aan boord van schee 
pen, welke reizen maken dwars over den 
Noord-Atlantischen Oceaan noordelijk van 35° 
Noorderbreedte, tot ¼ kilogram per persoon 
worden teruggebracht. 

Aan boord · van passagiersschepen, welke 
korte reizen maken, kan het zeiltuig in alle 
booten, en aan boord van die, welke reizen 
over den Noord-Atlantischen Oceaan noorde
lijk van 35° Noorderbreedte maken, in de 
helft der booten worden weggelaten. 

4. In reddinghooten aan boord van visschers
vaartuigen en van schepen, uitsluitend be
stemd en gebruikt voor de vaart over de wad
den, langs de mond van de Weser naar de 
Elbe en door het Kaiser Wilhelmkanaal tot 
Kiel, behoeft de in lid 1 onder c, g, k, m en 
n genoemde uitrusting niet aanwezig te zijn. 

5. Motorreddingbooten behoeven niet te 
voldoen aan het in lid 1 onder c voorgeschre
vene, terwijl slechts een half stel riemen wordt 
geëischt. Zij moeten echter twee bootshaken 
voeren. De aan boord van passagiersschepen 
voorgesc!U'even motorbooten moeten van eene 
radiotelegi·aafinrichting en van een zoeklicht 
zijn voorzien. 

De radiotelegraafinrichting moet waterdicht 
in de boot worden opgesteld zoodanig, dat zij 
ovel'Zichtelijk is en gelegenheid biedt tot be
hoorlijk onderhoud. 

De zender moet een vonkzender zijn met 
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hooge toonfrequentie, waarmede de golf van 
500 Kp/s {600 meter) kan worden uitgezonden. 
Het aantal meterampères bij te water liggende 
boot moet ten minste 10 bedragen. De ont
vanger moet zoo mogelijk veerend zijn opge
steld en ingericht zijn voor ontvangst van de 
golf van 500 Kp/s {600 meter), zoowel met 
lamp als met kristal. 

De krachtbron kan een motor of eene accu
mulatorenbatterij zijn, waarbij de brandstof. 
voorraad, onderscheidenlijk de capacitei t zoo 
groot moet zijn, dat de zender ten minste 6 
uren in totaal met vol vermogen kan werken. 
De brandbatterij moet gedurende ten minste 
4 achtereenvolgende etmalen de benoodigde 
gloeidraadenergie kunnen geven. De noodige 
waarlooze deelen moeten voor elke radio
telegraafinrichting aanwezig zijn. 

Het zoeklicht moet eene lamp hebben van 
t.en minste 80 Watt met een doelmatigen re
flector, zoodat een licht gekleurd voorwerp 
over eene breedte van ongeveer 18 meter, op 
een afstand van 180 meter, duidelijk kan wor
den verlicht. H et zoeklicht moet drie uur 
achtereen onafgebroken kunnen schijnen, ter
wijl de inrichting een totalen tijdsduur van 6 
uren aan den eisch, hierboven aan de ver
] ichtingscapaciteit gesteld, moet kunnen vol
doen. 

Indien de energie voor de radiotelegraaf
inrichting en voor het zoekl icht door dezelfde 
bron wordt geleverd, moet deze in staat zijn 
om het gelijktijdig werken van beide toestel
] en te verzekeren. 

Motorreddingbooten moeten van voldoende 
brandstof zijn voorzien. 

6. Voor booten van de 3e klasse kan de 
uitrusting beperkt blijven tot hetgeen onder a, 
b, d, e, j, l, p en q, van lid 1 van dit artikel 
wordt genoemd, benevens één bijl als bedoeld 
onder /, met dien verstande, dat voor b een 
stuurriem alleen voldoende is. 

7. Elk reddingvlot moet worden uitgerust 
met: 

a. vier riemen; 
b. vijf scheegaten, klampen of dollen ; 
~ eene vanglijn; 
d. een drijfanker; 
e. eene bus, inhoudende 4½ liter plant

aard ige of dierlijke olie, zoodanig vervaar
digd, dat de olie gemakkelijk op het water 
kan worden gestort en zoodanig ingericht, dat 
zij aan het dr ijfanker kan worden vastge
maakt; 

/. een in het water ontbrandend redding-
1 icht; 

g. ten minste één dozijn "roode lichten" 
met zelfwerkende ontsteking en één doos lu
cifers, beide waterdicht verpakt; 

h. een luchtdichte kist, inhoudende één 
kilogram levensmiddelen voor elk der per
sonen, waarvoor het vlot bestemd is, welke 
kist echter op schepen, welke korte reizen 
maken, niet wordt geëischt; 

i. een waterdicht vat met akertje en ket
ting, inhoudende één liter zoet water voor elk 
der personen, waarvoor het vlot bestemd is. 
Davit,g en daaraan verbonden 

booten aan boord van pas
sagiersschepen. 
Art. 14. 1. Aan boord van passagierssche-

pen moet aan elk stel davits eene redding
boot van de le klasse verbonden zijn, terwijl 
indien deze booten geen ruimte voor alle op
varenden bieden, aanvullende reddingbooten 
geplaatst moeten worden en wel in de eerste 
plaats één boot onder elke der aan davits ver
bonden booten; vervolgens worden booten 
binnenwaarts van deze laatste geplaatst. 

Indien reddingvlotten zoo kunnen worden 
geplaatst, dat zij in het algemeen in noodge. 
vallen beter voldoen dan reddingbooten, mo
gen reddingvlotten worden gebezigd, mits dè 
gezamenlijke inhoud van de reddingbooten ten 
minste even groot is als die, aangegeven in 
kolom C van de tabel van arti kel 16. 

2. Voor korte reizen moeten, indien de ge
zamenlijke inhoud van de aan davits verbon
den reddingbooten van de le klasse kleiner ia 
dan de minimum inhoud, aangegeven in kolom 
D van de tabel van artikel 16, en de booten 
geen plaats bieden voor alle opvarenden, aan
vullende booten, reddingvlotten of andere drij. 
yende toestellen in zoodanig aantal voorhan
den zijn, dat voor alle opvarenden voldoende 
plaats aanwezig is. 

3. Indien het noch praktisch uitvoerbaar,. 
noch redelijk is het aantal stellen davits, be
doeld in kolom A van de tabel van artikel 16 
te plaatsen, kan met een kleiner aantal stellen 
worden volstaan, met dien verstande, dat dit 
aantal nimmer kleiner mag zijn dan het mi
nimum, vastgesteld in kolom B van de tabet 
van artikel 16 en dat de gezamenlijke inhoud 
van de reddingbooten ten minste gelijk is aan 
den minimum inhoud, aangegeven in kolom 
C, of voor korte reizen in kolom D van boven
genoemde tabel. 

4. Het aantal stellen davits behoeft nim
mer grooter te zijn dan het aantal redding
booten van de l e klasse, benoodigd om ruimte 
te bieden voor alle opvarenden. 
Middelen tot t e waterbrengen 

der hooten. 
Art. 15. 1. Aan boord van passagierssche

pen moeten de middelen voor het te water 
brengen van booten, als davits, blokken ea 
sloepstakels met toebehooren, zóó sterk zijn, 
dat de booten met volle bezetting en volledige 
uitrusting, zelfs bij slagzij van ten hoogste 16 
graden, veilig te water kunnen worden ge
bracht. 

2. De bewegingsinrichting van de davits 
moet zoo sterk zijn, dat de booten, bemand 
met de bedieningsmansch a ppen en geheel uit
gerust, doch overigens zonder passagiers, tege 
de grootste slagzij in, waarbij de booten nog 
kunnen worden gestreken, naar buiten kunnen 
worden gedraaid . 

3. Indien op passagiersschepen bij korte 
reizen de hoogte van het sloependek boven de 
lastlijn , bij den kleinsten diepgang t ijdens de 
vaart in zee, 4,5 meter niet te boven gaat, 
behoeft de sterkte van davits en inrichtingen 
niet grooter te zijn dan voor de boot, uitslui
tend met bedieningsmanschappen en uitrus
ting bezwaard, noodig is. 

4. Aan boord van schepen, geen passagiers
schip zijnde, moet de sterkte van de davits en 
verdere inrichtingen voldoen aan het in lid 3 
bepaalde. 

5. De takels moeten van voldoende lengte 
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zijn om de onderblokken tot op het water te 
kunnen overhalen, indien het schip bij den 
geringsten diepgang eene slagzijde van 15 
graden heeft. 

H aken aan onderblokken van takels zijn 
niet toegestaan. 

6. Bij elk stel davits moet eene doelmatige 
touwlader aanwezig en voor het gebrek ge
reed zijn. 

Tabel, a'a n~evende minimum 
aantal stellen davits, boo
ten, en bnotruimte voor 
passagiersschepen. 
Art. 16. 1. Het minimum aantal stell en 

davits, booten en bootruimte voor passagiers
schepen, als bedoeld in artikel 14, wordt ge
geven in de ondervolgende tabel. 

Lengte van het 
schip volgens 
den meetbrief 

in meters. 

31 en kleiner 
dan 37 

37 ,. " 43 
43 ,, " 49 
49" " 53 
53,, ,, 58 
ö8 '1 " 63 
63" " 67 
67 ,, ,, 70 
70 .., ,. 7.) 
75 ,.. ,., 78 
78 ,, ., 82 
82,, ,, 87 
87., ,, 91 
91 ,. ., 9 i 
96 ,. ,, 101 

101,, ,, 107 
107 ,, ,, 113 
113 ,, ,, 119 
119 ,, ., 125 
125 ,. ,, 133 
133,, ., 140 
140,, ,, 149 
149 ,. " l b9 
159,. ,, 168 
168., ,, 177 
177 ,. ,. 186 
186., ,, 19 ; 
195,, ,, 20! 
204,, ,, 2 13 
213 ., ,, 223 
223,, ,, 232 
232., ,, 241 
241 ., ,, 2.30 
250 ., ,. 261 
261 ,, ., 271 
27 1 " ,, 282 
282,, ,, 293 
:!93., ,. 303 
:103 ,, ,, 314 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
22 
22 
24 
24 
26 
26 
28 
28 
30 
30 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 

10 
10 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 

28 
35 
44 
53 
68 
78 
94 

110 
129 
144 
160 
175 
19 3 
214 
235 
255 
273 
301 
331 
370 
408 
4H 
49) 
530 
57Îl 
620 
671 
717 
765 
808 
8 ,4 
908 
972 

1031 
1097 
llöO 
1242 
1312 
1380 

Il 
17 
24 
33 
37 
,u 
4i 
48 
52 
60 
68 
76 
Si 
94 

10.; 
11 6 
125 
133 
144 
166 
170 
185 
201 
217 

2. Indien de lengte van het schip grooter 
is dan 314 meter, zal het minimum aantal 
Etellen davits door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie worden vastgesteld. 

3. Voor de toepassing van deze tabel wordt 
de inhoud van eene boot van de 2e klasse ver
kregen door vermenigvuldiging van het aan
tal personen, dat zij kan opnemen, met 0,283. 

4. Indien de lengte van het schip kleiner 
dan 31 meter of grooter dan 168 meter be-

draagt, zal de mm,mum inhoud van de red
dingbooten, bedoeld in kolom D, door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie worden 
vastgesteld. 

Behoort b ij Koninklijk besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

P.J. Reymer. 

B ij I a g e VIIIa. 

R eddingmiddel en aan boord van pelgrims
schepen en passagiersschepen, wel ke groote 

aantallen passagiers, voo,· wie geen vaste 
slaapplaatsen aanwezig zijn, in bepaalde 

gebieden vervoeren.. 

HOOFDSTUK I . 
Toepassing. 

Art. 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op 
schepen, gebezigd voor het vervoer van pel 
grims naar of van havens aan de Roode Zee, 
alsmede op schepen, welke bestemd zijn voor 
het vervoer van meer dan 12 passagiers, voor 
wie geen vaste slaapplaatsen aanwez ig zijn, 
van of naar Nederlandsch-Ind ië, Bri tsch-Indië, 
Ceylon, Hongkong en de Straits Settlements. 
Geldigheid van ~ijlage VIII. 

Art . 2. Bijlage VIII is op de in artikel 1 
bedoelde schepen van toepassing met inachtne
ming van hetgeen in de volgende artikelen 
nader is bepaald. 
Bo9ten en davits op schepen 

anders dan gebezigd voor 
pelgrimvervoer. 

Art. 3. 1. Schepen; niet gebezigd voor het 
pelgrimvervoer, moeten voorzien zijn van het 
aantal stellen davi ts a ls aangegeven in kolom 
A van de tabel van a r t ikel 6, met dien ver
stande, dat het aantal stellen davits niet 
grooter behoeft te zijn dan het aantal redding
booten, noodig om alle opvarenden te kunnen 
opnemen. 

2. Aan elk stel davits moet eene redding
boot van de le ki asse zijn verbonden. Indien 
de aan davits verbonden reddingbooten geen 
voldoende ruimte bieden voor a lle opvarenden 
of de inhoud kleiner is dan die, aangegeven 
in kolom D van de tabel van artikel 6, moeten 
aanvullende reddingbooten worden geplaatst. 
De gezamenlijke inhoud daarvan moet zoo 
groot zijn, dat hij met dien van de onder 
davits gepl aatste booten groot genoeg is om 
a l Ie opvarenden te kunnen opnemen, zonder 
dat echter de inhoud, aangegeven in boven
genoemde kolom D , behoeft te worden over
schreden. Indien a lle opvarenden niet in de 
boote n kunnen worden opgenomen, moeten 
voor de overblijvenden de noodige aanvullende 
reddingmiddelen worden geplaatst. 

3. Indien het noch practisch uitvoerbaar, 
noch redelijk is het schip uit te rusten met 
het aantal stell en davits, bedoeld in lid 1, 
kan met een kleiner aantal stellen davits wor
den volstaan, met dien verstande, dat dit aan
tal nimmer kleiner mag zijn dan het minimum 
aanta l volgens kolom B van de tabel van ar
tikel 6, en dat de gezamenlijke inhoud van 
de booten ten minste gelijk moet zijn aan den 
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mm,mum inhoud aangegeven in kolom D van 
die tabel. 
Bijzondere reizen. 

Art. 4. 1. Op reizen tusschen Hongkong en 
de Carolinen, Ladronen en Marianen, de El
lis en Gilbert eilanden, Guam, de Marshall 
en Pelim ei landen, behoeft in afwijking van 
het bepaalde in artikel 3, lid 2, de aanvul
ling van de onder davits geplaatste redding
booten slechts te geschieden totdat de geza
menlijke inhoud van alle reddingbooten ten 
minste gelijk is aan die, aangegeven in kolom 
F van de tabel van artikel 6. 

2. Op reizen in de Golf van Bengalen en 
in de Andaman Zee ten Noorden van de lijn 
Calimerepunt-Atjehhoofd-Penang behoeft, in 
afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 2. 
de gezamenlijke inhoud van de reddingbooten 
slechts groot genoeg te zijn om 80 percent van 
alle opvarenden op te kunnen nemen zonder 
dat echter de inhoud aangegeven in kolom F 
van de tabel van artikel 6 behoeft te worden 
overschreden, terwijl slechts zooveel aauvul 
lende reddingmiddelen behoeven te zijn ge
plaatst als noodig is om voor 80 percent van 
het aantal opvarenden voldoende ruimte te 
verkrijgen. 

3. Op korte reizen gelden de bepal ingen 
van artikel 3 met dien ver tande, dat voor 
kolom D de kolom E van de tabel van artikel 
6 in de plaats wordt gesteld en dat de in den 
tweeden volzin van lid 2 van artikel 3 be
doelde inhoud slechts met aanvullende red
dingmiddelen behoeft te worden aangevuld, 
totdat eene gezamenlijke ruimte voldoende 
voor 80 percent van alle opvarenden is ver
kregen. 

4. Op reizen als bedoeld in het voorgaande 
lid binnen een gebied begrensd door eene lijn 
loopende van een punt op de Westkust van 
het Maleische Schiereiland op 10° Noorder
breedte langs de kust van Azië tot een punt 
in Cochin China op 11 ° Noorderbreedte, dan 
naar een punt op 8° Noorderbreedte en 110° 
Oosterlengte, verder naar een punt op 8° 

oorderbreedte en 125° Oosterlengte, vervol
gens naar een punt op den evenaar op 140° 
Oosterlengte, langs den evenaar tot 160° Oos
terlengte, vervolgens naar een punt op 11 ° 
Zuiderbreedte en 170° Oosterlengte, verder 
naar een punt op 23° 30' Zuiderbreedte en 
170° Oosterlengte, vandaar naar een punt op 
23° 30' Zuiderbreedte en 160° Oosterlengte, 
vervolgens naar de Oostkust van Kaap York 
op 11 ° Zuiderbreedte, van de Westkust van 
Kaap York op 11 ° Zuidesbreedte naar Kaap 
\Vessel en Wesseleiland, vervolgens langs de 
Austral ische kust naar Port Darwin (Kaap 
Charles), vervolgens naar een punt op 10° 
Zuiderbreedte en 109° Oosterlengte, verder 
naar Christmaseiland, vervolgens naar een 
punt op 2° Noorderbreedte en 94° Ooster
lengte, vervolgens naar een punt op 6° 30' 
Noorderbreedte en 94° Oosterlengte en ver
volgens naar het punt van uitgang, doch met 
uitsluiting van de havens en plaatsen in het 
rechtsgebied van het Gemeenebest van Aus
tralië, behoeft de in den tweeden volzin van 
lid 2 van artikel 3 bedoelde inhoud slechts 
met aanvullende reddingmiddelen te zijn aan
gevuld, totdat eene gezamenlijke ruimte vol -

doende voor 60 percent van , alle opvarendeu 
is ver kregen. 
Vervoer van pelgrims. 

Art. 5. 1. Bij het vervoer van pelgrims op 
reizen naar en van havens aan de Roode Zee 
gelden de voorschriften van artikel 3 met dien 
verstande, dat in lid 2 en 3 van dat artikel 
voor "kolom D" moet worden gelezén "ko
lom F". 

2. Indien op de in lid 1 bedoelde reizen 
niet meer dan 12 passagiers, voor wie vaste 
slaapplaatsen aanwezig zijn, worden vervoerd, 
moet bovendien in lid 1 van artikel 3 voor 
,,kolom A" gelezen worden "kolom C". 

3. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde reizen 
korte reizen zijn moet in lid 2 en 3 van artikel 
3 voor "kolom D" gelezen worden "kolom E". 
Tabel, aangevende minimum 

aantal stellen da vita en boot
ruimte. 
Art. 6. 1. Het minimum aantal stellen da

vits en de minimum bootruimte voor . de in 
artikel 1 bedoelde schepen wordt gegeven in 
de ondervolgende tabel. 1 

Lengte van het 
schip in meters 
volgens den 

meetbrief. 

31 en beneden 37 
43 
49 
53 
58 
63 
67 
70 
75 
78 
82 
87 
91 
96 

22 
28 
35 
42 
54 
62 
75 
88 

9 
12 
17 
22 
26 
31 
37 
42 
46 
52 
57 
69 
80 
93 

37" 
43" 
49" 
53" 
58" 
63" 
67" 
70 " 
75" 
78 " 
82" 
87" 
91 
96" 

101" 
107 " 
113 " 
119 " 
125" 
133 " 
140 " 
149 " 
159" 
168 " 
177 " 
186 " 
195 " 
204" 

101 
107 
1.13 
119 
125 
133 
140 
149 
159 
168 
177 
186 
195 
204 
213 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
20 

2 
2 · 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 

10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
14 
14 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
12 
12 
12 
14 
14 

103 
116 
127 
140 
157 
171 
188 
204 
218 
241 
265 
2!16 
327 

1 

361 

1 

392 
424 

105 
116 
125 
133 
144 
156 
170 
185 
201 
217 

461 
496 
537 
574 
613 

ll 
Ui 
22 
2 
33 
38 
46 
52 
58 
65 
72 
86 

101 
117 
131 
145 
156 
166 
181 
195 
212 
231 
251 
271 
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2. H et aantal stell en davits en de boot
ruimte van schepen, welke kl e iner of g rooter 
zijn dan in deze tabel aangegeven, worden 
door het H oofd van de Scheepvaartinspectie 
vastgesteld. j · 
Uitrusting. 

Art. 7. De verminderde hoeveelheid gecon
denseerde mel k, genoemd m de tweede zin
snede van lid 3 van artikel 13 van Bijlage 
VIII, behoeft ook slech ts op de in deze Bij
lage bedoelde schepen aanwezig te zijn. Het 
medevoeren van gecondenseerde melk kan ge
heel worden nagelaten op reizen genoemd in 
a rti kel 4, 1 id 3. 

HOOFDSTUK II. 
Toepassing. 

Art. 8. Dit hoofdstuk is van toepassing op 
schepen gebezigd voor het vervoer ·van 'groote 
aantallen passagiers, voor wie geen vaste 
slaapplaatsen aanwezig zijn, tusschen h avens 
in de navolgende geb ieden: 

a. · De Caraïbische Zee, benevens eene strook 
ter breedte van 30 ze·emijl en aan de Noord
zijde der Groote Antillen en aan de Noord. en 
Oostzijde der Kleine Antill en en voor korte 
reizen in een geb ied, gelegen ten Westen van 
de lijn Ragged Point (Barbados) naar de mon
ding van de Sur inamerivier. 

b. Voor korte- reizen langs de Westkust van 
Middel- en Zuid-Amerika tusschen havens, 
niet Noordelijker gelegen dan 13° Noorder
breedte ef! niet Zuidelijker dan Coquimbo. 

c. Voor korte· reizen langs de Westkust van 
Afrika tusschen havens niet Noordelijker ge
legen dan· Kaap Blanco en niet Zuidel ijker 
dan Mossamedes. 

d. De Roode Zee en de Golf van Aden 
bewesten den meridiaan Yan 52° Oosterl engte, 
a lsmede voor korte reizen langs de Oostkust 
va n Afrika niet Zuidelijker dan de h aven van 
Lourenzo M arques. 

Geldigheid van Bijl,.ge VIII. 
Art. 9. Bijlage VIII is op de in artikel 8 

bedoelde schepen van toepass ing met inacht
neming van hetgeen in de volgende artikelen 
n_ader is bepaald. 
Booten en davits op schepen, 

bedoeld in artikel 8. 

Art. 10. 1. De schepen moeten voorzien zijn 
van het aantal stellen davits a ls aangegeven 
in kolom A van de tabel in artikel 6, met 
dien verstande, dat het aantal stellen davits 
niet grooter behoeft te zijn dan het aantal 
reddingbooten, noodig om alle opvarenden te 
kunnen opnemen. 

2. Aan e lk stel davits moet eene redding
boot van de l e kl asse zijn verbonden. Indien 
de aan dav its verbonden reddingbooten geen 
voldoende ruimte bieden voor alle ·opvarenden 
of de inhoud kleiner is dan die, aangegeven 
in kolom D van de tabel van artikel 6, moe
ten aanvullende reddingbooten worden ge
plaatst. De gezamenlijke inhoud daarvan moet 
zoo groot zijn , dat hij met dien van de onder 
davits geplaatste booten groot genoeg is om 
alle opvarenden te kunnen opnemen. 

3. Indien op reizen, a ls bedoeld in artikel 
8 onder a, c en d, het noch practisch uitvoer-

baar, noch redelijk is· de i'n het vorige lid be- , 
doelde aanvullende reddingbooten te plaatsen, 
kan genoegen worden genomen met een ge
zamenlij ken inhoud der reddingbooten, welke 
groot genoeg is om 80 percent van alle · op
varenden te kunnen opnemen, mits voor de 
overige opvarenden voldoende aanvullende 
reddingmiddelen a anwezig zijn. 

Indien de schepen zich op deze reizen niet 
verder dan 30 zeemijlen van het naastbijzijnde 
land verwijderen, kan met een gezamenlijken 
inhoud der reddingbooten, welke. groot genoeg 
is om 60 percent van a lle opvarenden te kun
nen opnemen, worden volstaan. 

4 . Indien het noch practisch uitvoerbaar, 
noch redelijk is het schip uit te rusten met 
het aantal davits, a ls in lid 1 is voorgeschre
ven, kan het Hoofd van de Scheepvaartinspec
t ie een kleiner aantal davits toestaan, mits 
voldoende middelen aanwezig zijn om de niet 
onder davits geplaatste booten veilig te water 
te brengen. 

Uitrusting. 
Art. ll. H et medevoeren van de geconden

seerde melk, genoemd in de tweede zinsnede 
van lid 3 . van artikel 13 van Bijlage VIII, 
wordt n iet geëischt . 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

B ij 1 age IX. 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat , 

P. J . R e y me r. 

Genees-, H eel . en V erband1niddelen. 

Toepassing. 
Art. 1 . Aan boord van schepen, waarop 

geen geneeskundige gemonsterd is, moeten de 
in de in artikel 8 opgenomen lijst genoemde: 

I. middelen voor inwendig gebruik, 
II. m iddelen voor uitwendig gebruik, 

III. ontsmettingsmiddelen, 
IV. verbandmiddelen, 
V. verplegingsartikelen, 

ten m inste in hoeveelheden, als daarin ver
meld, met de daarbij behoorende aanwijzingen, 
aanwezig zijn. · 

Berging. 
Art. 2. 1. De in artikel 1· bedoelde' mid

delen moeten, hetzij in kisten, vervaardigd 
van goed droog hout van ten minste 1 centi
meter dikte, met koperen houtschroeven, het
zij in daarvoor ingerich te kasten of ruimten 

, (scheeps- of stuurrnansapotheken) zijn gebor
gen. 

2. Deze• kisten, kasten of ruimten moeten 
aan de buitenzijde duidelijk met een rood 

, kruis zijn gemerkt. 

Scheiding der verschillende 
middelen. 
Art. 3. De onder I en II genoemde midde

len moeten gescheiden worden bewaard van 
die, onder III en IV aangegeven. Aan boord 
van visschersvaartuigen en kleine schepen 
mogen de middelen gezamenlijk in een kist 
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worden bewaard, mits zij door een houten 
tusschenschot zijn gescheiden. 

Nummerin~ der middelen, af-
schrift 1 \J st. 
Art. 4. Op de verpakking der onder I, II 

en III genoemde middelen moet het nummer 
volgens de in artikel 8 opgenomen lijst zijn 
aangebracht. Een afschrift van deze lijst moet 
goed bevestigd in de kisten, kasten of ruim
ten aanwezig zijn. 

Opinmpreparaten, Latijnsche 
benaming. 
Art. 5. 1. Opiumpreparaten moeten door 

een apotheker zijn geleverd, hetgeen uit een 
merk op de verpakking duidelijk moet blij
ken. Deze preparaten zijn in de lijst der voor
geschreven middelen met een kruisje aange
geven. 

2. Op de etiketten, aanwezig op de verpak
king der middelen, moeten, ten behoeve van 
in het buitenland te raadplegen geneeskundi
gen, zooveel mogelijk naast de Nederlandsche 
de Latijnsche benamingen zijn vermeld. 

Aanvullende middelen. 
Art. 6. 1. Behalve de in artikel 1 vermel

de middelen, die steeds aan boord moeten zijn, 
mogen in verband met de aanwezigheid van 
verplegend personeel of met den aard der 
reis andere genees-, heel- en verbandmiddelen 
en verplegingsartikelen worden medegenomen, 
indien de aanwijzing daarvan op verzoek van 
of na overleg met den eigenaar van het schip 
door een bevoegd geneeskundige is geschied. 

2. De In lid 1 bedoelde artikelen moeten 
voorkomen op eene door Onzen Minister vast 
te stellen lijst, welke op verzoek van den 
eigenaar kan worden aangevuld. 

3. Ten aanzien van deze middelen zijn alle 
hierboven genoemde voorschriften omtrent ber
ging, verpakking en aanschaffing van toe
passing. 

Handleiding. 
Art. 7. Voor alle aan boord aanwezige ge

nees-, heel- en verbandmiddelen en verple
gingsartikelen, zoowel de voorgeschrevene, ge
noemd in artikel 1, als de facultatieve, bedoeld 
in artikel 6, moet steeds eene door Onze 
Minister aangewezen handleiding voor het ge
bruik van deze middelen en artikelen aan 
boord zijn. 

Lijst van middPlen. 
Art. 8. De hierna volgende lijst geeft af

ronderlijk de middelen aan, welke aan boord 
van visschersvaartuigen (A) , schepen van 200 
ton bruto inhoud en minder (B) , schepen van 
meer dan 200 ton bruto inhoud op reizen met 
niet langeren duur dan één etmaal (C), en 
die waarvan de reis langer duurt (D), moeten 
worden medegenomen. 
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Koortsmiddel. 5 Kinine-ta,blet- Tabl. -Hydrochloratis Chi-1 Idem. 20 st. 10 st. 4 st:-inet l<lei ns ' e hoeveelheid v. 10 st . 
ten . nini 0,250 g. 

Pijnstillend 6 Aceto-s(l.licy 1- Tab!. Acidi acetylo-sali- Idem. 30 st. 20 st. 20 st. l st. 10 s.t. 
middel. tabletten . cyl. 0,500 g. 00 

r' dan wel 
~ 
ei:, 

~ 
aspirine-
tabletten. 

rp Hoestmidde- 7.,. Hoest- T1tbl. Pulveris ûpii com- Idem. 30 st. 20 st. 20 st. I st . 10 st. 

,... Jen. tabletten. tositi 0,100 g. 

"' icarbona tis n 1trici .. 0,400 g . !"" Flesch. 8 Anij sspiritus. Solutio ammoniae spiri- 50 g. 50 g. 1 g. 25 g . 
tuosa anisata. 

Maag middel. 9 Maagzout. Bicarbonas natricus . Idem. 50 g . 50 g. 5%" ,. ,, 50 g . 
Druiper- 10 Copaiva bal- B alsamum Copaivae of Flesch. 50 g. 50 g. 2 ) 2 g met kleinste hoeveelhei<l van 30g. 

middel. sem of aantal- Oleum Santa li . 
olie. 

Braakmiddel. 11 Ipecacuanha Tab!. Pulveris radicis ipe- Buisj e 10 st. 10 st. 1 st. 20 st . 
tabletten. cacuanhae 0,500 g . van 10 st. ~ 

~ 

II. MMdelen voor uitwendig· g·ebrulk. 'Z 
Mond- en oog- 121Boorwater . Solutio Acidi borici 3 %, Flesch. 1500 g. 1500 g . 50 g 500 g. 0 
water. <: 

Middel t egen 13

1 

Petroleum Olei petrae venalis Sa- Idem . 250 g. 100 g. 25 g 100 g. t,j 

ongedierte. met groene ponis viridis, Aquae aa 
1 1 

:=:: 
zeep. J'sartes aeq uales. 1 tl:! 

Wondpoeder . 14 Dermatol. · alias bismuthicus Strooibus. 30 g. 20 g. ¼g 5 g. t,j 

basicus. l<' lesch. i;d 
Brandmiddel. 15 Brandzalf. Acid. t annici 2,5 g. Tube van 250g. 250 g. 250 g. 50 g 250 g . 

vaselini al bi 50 g . U1 
lanolini aa 23, 75 g. 

l<' lesch . 
Ot 

Gorgelmiddel 16 Waterstof- Solutio peroxydi hydro- 500 g . 500 g. 50 g 50 g . ~ 

en wond - superoxyd genii 3 % , ~ 

middel. 
17 Superol in Tab!. Sulfatis ortho-öxv- Buisj e van 20 st. 20 st. 2 st . 50 st . 

tabletten. chinilini 0,5 g. • 10 st. 
Wondmidde- 18 Perubalsem. Balsamum peruvianum Tube van 50 g. 50 g. 10 g. 5 g 5 g . 

Jen. verum . 50 g. 
19 Jodiumtinc- Solutio J odii Spirituosa Nauw- 25 g. 10 g. !½ g 

10 g. 
tuur 5 % - 5 %. mondstop-

flesch met 
houten 

omhulsel. 
20 Boorzalf. Lanolini, Vaselini albi aa Tube van 50 g. 50 g. 50 g. 5 g . fi0 g . 

p . aeq . cum Acido borico 50 g. 
10 % .... 

Middel tegen 21 Kamfer- Solutio camphorae spiri- Flesch . lO0g. IOO g. 25 g 500 g. 
"' doorliggen en spiritus. tuosa 10 %- C0 

""' 
~ 

bij bevriezen. N) 

'\fiddel t egen 22 Clycerine. Glycerinum . Idem . 250 g. 250 g. 50 g fi0U g . 
winterhan-
den, enz. 

Strooipoeder. 23 Talk . Talcum venetum. 1."lesch. 
St rooibus. 

50 g. 500 g. 



Ontsmettings. 1241Kresol7._eep-
zeep. 

1 

oplossmg. 
,25 Superol in 

tabletten. 

Verband wat• 
ten. 

Hydrophile. 
gaas. 

Idem. 

J-Iydopbile 
gaas. 

Idem. 

Cambric wind
se's. 

Idem. 

Vingersnelver
banden. 

Snelverbanden . 
(klein). 

Idem (middel-
soort). 

Idem (groot). 
Driekantige 
doeken met 
en zonder figu
ren en Neder
landsch bij
schrift. 

Caoutchouc 
hechtpleister, 
lang 5 m breed 
l1/"" m. 

Gossypium 
depuratum. 

Tela . 

Tela. 

---- ----
111. Ontsmettingsmiddelen. 

!Liquor Kresoli Saponatus l F lesch. 1750 g. 1750 g. 1 I'" g mot kloiMto hoo,ealheid •· 760 g. 

\Tabl. Sulfatis ortho.öxy
1

Buisio van 20 st. 20 st. l 2 at. ,, ,, 50 at. 
chinilini l g. 10 st. 

IV. Verband mld1lelen. 
Rol met 300 g. ,200 ft 200 g. 200 g. 50 g 

blauw pa- 3 stuka 2 stu s 2 stuks (2 stuks). 
pier door-
schoten 

2 m lang-
10 cm breed 
per 100 g in 

carton. 
Pakje van 

16 X 1/16 m. 
Pakje van 
16 X ¼ m. 

Pakje 
zwachtels 

5 m lang-
6 cm breed 

Pakje 
zwachtels 
5 m lang 

10cm breed 

Pakje 
zwachtels 
5 m lang, 

5cm 
breed. 
Pakje 

zwachtels 
5 m lang, . 

10 cm 
breed. 
Pakje. 

2m. lm. 1 m. l 116 l m. 

¼m, ¼m, ¼m, 1/• m ¼m, 

5 st. 5 st. 2 st. 1/,o sr. 5 st. 

5 st. 5 st. 2 st. 1/,o st. 5 st.. 

5 st . 5 st. 2 st. 1/,0 st. 5 st. 

5 st. 5 st. 2 st. 1/,0 st. 5 st. 

10 st. 

3 st. 3 st. l st. } 

2 st. 2 st. l st. l st., in 3 soorten, met kleinste hoe-
veelheid van 3 st. 

l st. l st. l st. 
6 st. 6 st. l st. ¼ met kleinsto hoevrnlheid van 6 st. 

(1 met (1 I)'let (met fig.) (1 met fig.) 
figuur) figum ) 

l. st. 1 .st .. 
, 1. 

l st. ¼o st. met kleinste hoeveelheid vanlst. 

..... 
co 
~ 
t:..:> 

1:-:> 
0, 

~ 
0 
< 
trJ 
Is: 
t:D 
trJ 
~ 

~ 
Ot 
0, 
~ 

00 
Ot 
o . 



Veiligheidsspel
den van roest
vrij metaal, in 
verschillende 
grootten. 

Spalken (houten) 
in verschillende 
lengten tot 
40 cm. 

Gegalv. draad
spalken (Cra
mer) 80 om 
lang. 

Vette watten in 
rollen 2 x 10. 

Engelsch pluksel 
van¼ m. 

Mosetig batist, 
breed 25 cm, 
1 m lang. 

Verbandschaar. 
Koortsthermo

meter. 
Anatomisch 

pincet. 
Splinterpincet 
Chirurgische 

schaar. 
Scalpel. 
Mannen urinaal. 
Ondersteek. 
Glycerinespuitje. 
Wondagraves 
met pincet. 

Gummi hand
schoenen. 

Houten keel. 
spatels. 

Medicijnflesschen 
100-500 g met 
bijbehoorende 
kurken. 

Witte en blauwe 
etiketten. 

Handleiding. 

1 roestvrij j taal. 
me-

roestvrij me
taal. 

v. 

Pakje. 12 st. 12 st. 12 st. 

eenige eenige eenige 

2 stuks in 2 st. 2 st. 
cart. doos. in car- in car-

ton . ton. 

Rol. 4 st. 2 st . 2 st. 

Opgerold in l st .. 1 st. 1 st. 
pakje. 
Idem. 1 st. 1 st. 1 st. 

Ver11leglng·sartlkelen. 

1 1 1 1 
1 1 1 

1 

IIn houten 1 stel. 1 stel. 1 stel. I 
doosje. 

1 1 1 
1 1 1 

Doosje. 
Metalen 1 st. 1 st. 
doosje. 

Metalen of 
houten. 

doosje met 
talkpoeder. 

Doos. 10 st. 10 st. 

5 st. 5 st. 

JO st. 10 st. 
v. elke v.elke 
kleur. kleur. 

1 1 l 

Behoort bij Koninkl~jk besluit van den 26sten November 1932 (Staatsblad n°. 563) . 

1 st. met kleinste hoeveelheid van 12 st. 

eenige. 

2 stuks ln totaal. 

¼ st. met kleinste hoeveelheid van 2 sL. 

t /10 st. 1 st. 

' /io st. 1 st. 

1 in totaal. 
3 in totaal. 

1 stel in totaal. 

1 in totaal. 
1 in totaal. · 
2 st. in totaal. 
1 st. in totaal. 

3 paar in totaal. 

100 st. in totaal. 

25 st: in totaal. 

25 st. van elke kleur in totaal. 

l in totn,al. 

Mij bekenu, 
n e Minister van Waterstaat, J.P. R e y me r 
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Bij Ia ge X. 

Reylement betreffende de exwmens te,· ver
krij yin(! van een certificaat van be kwaa,n

heid als luisteraar. 

Afgifte en geldjgheidsduur cer
tificaten. 
Art. 1. 1. Een certificaat van bekwaamheid 

als luisteraar wordt a fgegeven aan hen, die 
met voldoenden uitslag aan het hierna aange
geven examen hebben deelgenomen en den eed 
of de belofte van geheimhouding hebben af
gelegd. 

2. Een certificaat van bekwaamheid als 
luisteraar heeft een geld igheidsduur van 5 
jaar en kan niet worden verlengd. 

3. Voor het verkrijgen van een hernieuwd 
certificaat wordt het opnieuw met voldoenden 
uitslag afleggen van een examen in de onder
deelen a en b, genoemd in artikel 5, geëischt. 

4. De certificaten zijn van een door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie vast te 
stellen model. 

Examencommissie. 
Art. 2. Het examen ter verkrijging van een 

certificaat van bekwaamheid als luisteraar 
wordt in de Nederlandsche taal afgenomen 
door eene door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie te benoemen commissie onder voor
zitterschap van den Inspecteur der Kust. en 
Scheep radiotelegrafie. 

Aanmelden voor het examen. 
Art. 3. Het examen wordt, behalve gedu

rende de maanden Juli en Augustus, zoo mo
gelijk éénmaal per week afgenomen. Zij, die 
daaraan wenschen deel te nemen, behooren 
zulks ten minste 8 dagen te voren aan te 
vragen aan den Inspecteur voornoemd, onder 
opgave van naam, voornamen en woonplaats 
en met overlegging van: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister ; 
b. een goed gelijkend portret (paspoort

model) in tweevoud. 

Examengelden. 
Art. 4. 1. Om tot het examen te worden 

toegelaten, moet de candidaat voor den aan
vang hiervan aan den Inspecteur der Kust. en 
Scheepsradiotelegrafie een bedrag van vijf 
gulden hebben betaald voor de kosten van 
een examen ter verkrijging van een eerste 
certificaat van bekwaamheid als luisteraar en 
een bedrag van twee gulden en vijftig cent 
voor die van een examen ter verkrijging van 
een hernieuwd certif icaat. 

2. De opbrengst van de examengelden wordt 
door den Inspecteur voornoemd aan het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie overgemaakt en 
door dezen in 's Rijks Schatkist gestort. 

Programma. 
Art. 5. Het examenprogramma omvat: 
a. zuiver op het gehoor opnemen van groe

pen code (letters, cijfers en leesteekens door 
elkaar), met eene snelheid van 16 groepen per 
minuut, elke groep samengesteld uit 5 teekens, 
waarbij elk cijfer of leesteeken voor 2 telt; 

b. opnemen van de alarm-, nood-, veilig
he ids- en spoedseinen (zie de artikelen 114 en 

115 van het Schepen bes] uit), wanneer deze 
seinen tusschen eene serie andere seinen door 
worden gegeven ; 

c. bekendheid met de beteekenis der onder 
b genoemde se inen ; 

d. het regelen van de ontvangtoestellen, 
welke bij eene radiotelegraafinrichting worden 
gebruikt. 

Uitslag examen. 
Art. 6. Candidaten, die aan a lle onder

deelen van het in het vorig · lid genoemd 
examenprogramma hebben voldaan, zijn voor 
het examen geslaagd. 

Inzage van het examenwerk. 
Art. 7. 1. H et opneemwerk der candidaten 

wordt na a floop van het examen gedurende de 
daarop volgende drie maanden bewaard. 

2. Ieder geëxamineerde kan in dit tijdvak 
bij den Inspecteur der Kust- en Scheepsradio. 
telegrafie inzage van zijn examenwerk nemen. 

Register. 
Art. 8. De Inspecteur der Kust. en Scheeps. 

radiotelegrafie houdt een register bij, dat de 
namen van de personen, aan wie een certifi
caat van bekwaamheid a ls luisteraar is uit
gereikt, bevat. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26st.en 
November 1932 (Staatsblad n°. 563) . 

Bij Ia ge XI. 

Mij bekend, 
De ilfinister van Waterstaat, 

P. J . Re y me r. 

Reylement betreffende het afleyyen van be
wijzen van bekwaamheid ter verkrijying 

van een diploma als sloepsyast. 

Model diploma. 
Art. 1. De diploma's a ls sloepsgast worden 

door het Hoofd vau de Scheepvaartinspectie, 
volgens een door hem vastgesteld model , af
gegeven. 

Commissies. 
Art. 2. Diploma's als sloepsgast worden 

uitgereikt na het afleggen van bewijzen van 
voldoende bekwaamheid ten overstaan vau 
eene der door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie benoemde commissies, in elke waar
van een Inspecteur voor de Scheepvaart a ls 
Voorzitter optreedt. 

Aanmelden. 
Art. 3. 1. Zij, die de in het vorige artike l 

bedoelde bewijzen van bekwaamheid wenschen 
af te leggen, moeten zich wenden tot den voor. 
zitter van eene der in artikel 2 bedoelde com
missies. 

2. Om tot het afleggen van de in artikel 2 
bedoelde bewijzen te worden toegelaten moet 
de candidaat den leeftijd van 18 jaren heb
ben bereikt en ten minste zes maanden aan 
boord van schepen van meer dan 400 ton bruto 
inhoud hebben dienst gedaan. 

3. De voorzitter van de commissie stelt tijd 
en plaats van het onderzoek vast. 
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Vereisch te kennis. 

Art. 4. De kennis, die voor het verkrijgen 
van het diploma wordt gevorderd, omvat: 

a. voldoende bedrevenheid in a lle hande
lingen, verband houdende met het ui trusten, 
het g,3reed maken en het te water laten van 
booten en reddingvlotten; 

b. voldoende bedrevenheid in het gebruik 
\'an d riemen· 

c. bekendheid met de praktische behande
ling van de booten en reddingvlotten; 

d. bekendheid met de bevelen, betrekking 
hebbend op het gereed maken en de behande
ling van de reddingmiddelen; 

r. bedrevenhe id in de uitvoering van die 
beve len. 
Uitreiken van het diploma. 

Art. 5. Indien een candidaat voldoende be
wijzen van bekwaamheid heeft afgelegd, zendt 
de voorzitter van de commiss ie een rapport 
daarover, vergezeld van door den candidaat 
te verstrekken identiteitsgegevens betreffende 
zijn persoon en een goed gelijkend portret 
(paspoortmodel), aan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie, die het diploma onmid
dellijk kosteloos uitreikt. 
Herhaalde aanmelding. 

Art. 6. Een candidaat, die bij het onder
zoek niet voldoet, kan eerst na verloop van 
drie maanden weder tot het a fl eggen van de 
bewijzen van voldoende bekwaamheid worden 
toege laten. 
Dienstdiploma's. 

Art. 7. 1 . Zonder het afleggen van de in 
artike l 2 bedoelde bewijzen van· voldoende be
kwaamheid kunnen door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie diploma's a ls sloepsgast 
worden uitgere ikt aan: 

a . allen, die vóór 1 Juli 1932 aan bomd 
Yan Nederlandsche schepen van meer dan 400 
ton bruto inhoud als bootsman, bootsmansmaat 
of kwartiermeester of die in andere lnvaliteit 
gedurende ten minste 4 jaren aan dek dienst 
hebben gedaan; 

b . allen, die in het bezit zijn van een di 
ploma a ls stuurman in de groote vaart; 

c. a ll en, die , na het behalen van het e ind
diploma A of B der zeevaartscholen, op sche
pen van meer dan 400 ton bruto inhoud, ten 
minste één jaar aan dek dienst hebben ge
daan; 

cl. oud-zeeofficieren; 
e. gewezen opperschippers, schippers, boots

lieden , kwarti ermeesters en matrozen der lste 
klasse van de Koninklijke Marine. 

2 . Dekdienst op vreemde schepen kan ook 
in aanmerking worden genomen. 

3. Zij , die meenen, zonder het afleggen van 
de in artikel 2 bedoelde bewijzen van voldoen
de bekwaamheid, voor een diploma in aanmer
king te komen, kunnen zich onder inzending 
van de gegevens en het portret, bedoeld in 
artikel 5, tot het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie wenden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n° . 563). 

Mij bekend, 
D e M iniste1· van Waterstaat, 

P. J. Re y me r. 

B ij I a g e XII. 

Reglement op de geneeskundige keuringen van 
kapiteins, stuurl ieden, machinisten, machinist

stokers en personen, aan wie aan boord de 
wacht of h et houden van uitkijk in 

zee kan wo1·d.en opged?"agen. 

HOOFDSTUK I. 

Algemer.n. 
Eerste keuring. 

Art. 1. Kapiteins, stuurlieden, machinisten, 
machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan 
wie de wacht of het houden van uitkijk aan 
dek dan wel de wacht in de machinekamer kan 
worden opgedragen, moeten vóór de eerste in
diensttreding aan eene keuring van hunne ge
zichts_ en gehoororganen worden onderworpen. 

Hernieuwde keuring. 
Art. 2. 1. Kapiteins, stuurlieden, machinis

ten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden , 
aan wie de wacht of het houden van uitkijk 
aan dek dan wel de wacht in de machine
kamer kan worden opgedragen, moeten op
nieuw aan eene keuring van bun gezichts
en/of gehooro rgaan worden onderworpen: 

a. indien zij handelingen of verzu imen heb
ben gepleegd, welke onvoldoende gezichts- of 
gehoorscherpte of onvoldoend kleurenonder
scheidingsverrnogen doen onderstellen; 

b. telkens na vedoop van vijf jaren na df, 
vorige keuring, met dien verstande, dat na 
de eerste keuring, welke beeft plaats gehad, 
nadat de belanghebbende vijf en twintig jaar 
is geworden, behoudens het bepaalde onder a 
en het bepaalde in lid 2 van dit artikel, geen 
keuring behoeft te geschieden, voordat de leef
tijd van een en veertig jaar is voltooid. 

2. Machinisten, machinist-stokers en niet
gediploméerden, aan wie de wacht in de m,i
chine kamer kan worden opgedragen, moeten 
zich, in afwijking van het bepaalde in lid 1 
onder b, bovendien zeven jaar na de eerste 
keuring, welke heeft plaats gehad, nadat de 
bel a11ghebben cle vijf en twintig jaar is ge
worden, nogmaals aan eene keuring van het 
gehoororgaan onderwerpen. 

Voorwaa1·den voor goedkeuring. 
Art. 3. Belanghebbenden moeten bij de 

keuringen aan de in de artikelen 14, 15, 17 
en 18 omschreven e ischen voldoen. 

Deskundigen. 
Art. 4 . l. De keuringen van het gezichts

en gehoororgaan van kapiteins , stuur] ieden , 
machinisten, machinist-stokers en niet-gedi 
plomeerden, aan wie de wacht of het houden 
van uitkijk aan dek dan wel de wacht in de 
machinekamer kan worden opgedragen, ge
schieden door geneeskundigen, door Onzen Mi_ 
nister als deskundigen aangewezen. Deze des
kundigen zullen zoo eenigsz ins mogelijk spe
cialisten op het gebied der oogheelkunde en 
der oorheelkunde zijn. 

2. Als specialist in den zill van dit regle
ment zu llen worden aangemerkt geneeskundi
gen, die uitsluitend oog- of oorheelkundige 
praktijk uitoefenen , zoomede geneeskundigen , 
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die tot genoegen van Onzen Minister het be
wijs leveren, dat zij zich voor het verrichten 
,an deze keuringen in het bijzonder hebben 
bekwaamd en er zich voor hebben ingericht. 

3. De deskundigen moeten, voor zoover de 
kelll'ing van het gezichtsorgaan betreft, den in 
art ikel 16 omschreven leidraad volgen. 

Aanteekeuing van de uitkom-
sten der keuringen. 
Art. 5. l. De uitkomsten der keuringen met 

de rlaaruit getrokken conclusies moeten door 
de deskundigen worden opgeteekend in twee 
vanwege Onzen Minister te verstrekken regis
ters van de bij dit reglement gevoegde mo
dellen A, waarvan een exemplaar jaarlijks 
vóór 15 Januari aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie moet worden ingezonden. 

2. Indien een belanghebbende niet aan de 
gestelde eischen blijkt te voldoen en dus niet 
kan worden goedgekeurd, geeft de deskundige 
hie,·van onmiddellijk kennis aan het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie, die hiervan aan 
alle overige deskundigen mededeeling doet. 

Kosten der keuringen. 
Art. 6. 1. De aan de keuringen verbonden 

kosten worden door den belanghebbende ge
dragen en rechtstreeks aan den deskundige 
betaald. Laatstgenoemde heeft het recht te 
eischen, dat de kosten vóór den aanvang van 
de keuring worden afgedragen. 

2. De kosten worden door het Rijk gedra- 1 

gen, i ndion het eene keuring betreft krach
tens artikel 2, lid 1 onder a, door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie aangevraagd. 

3. Deze kosten bedragen vier gulden voor 
elke keuring van het gezichtsorgaan of van 
het gehoororgaan voor kapiteins, stuurlieden 
en machinisten in de groote en kleine vaart, 
drie gu lden voor elke keuring van een dezer 
organen voor alle overige categorieën van 
schepel ingen in die vaarten en een gulden 
vijftig cent voor elke kem·ing van een dezer 
organen voor alle categoriën van schepelingen 
in de visscherij. Indien buiten Nederland ge
neeskundigen als deskundigen worden aange
wezen, mogen zij ongeveer hetzelfde tarief in 
rekening brengen als de in Nederland aan
gewezen deskundigen. 

4. De deskundigen zenden de declaraties 
voor de gelden van keuringen ten laste van 
het Rijk aan het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. 

Afgifte geneeskundige ver
klnringen. 
Art. 7. 1. De deskundige, die eene keuring 

krachtens dit reglement heeft verricht, waar
van de uitslag gunstig is, geeft eene genees
kundige verklaring af volgens een der bij 
dit reglement gevoegde modellen B. 

2. Hij teekent het ontvangen bedrag op de 
verklaring aan, bekrachtigt dit met zijne 
handteekening en doet in zijne tegenwoordig
heid de verklaring tevens door den bel ang
hebbende teekenen. Bovendien vermeldt hij 
het ontvangen bedrag in de door hem bij te 
houden, in artikel 5 bedoelde registers. 

3. De fo1mulieren van geneeskundige ver
klaringen worden op aanvraag vanwege Onzen 
Mini ter verstrekt. 

Plaats der keuringen . 

Art. 8. 1. De keuringen, in artikel 4 be
doeld, moeten geschieden in de plaatsen, waar 
de in dat artikel genoemde deskundigen woon. 
achtig zijn of hunne praktijk uitoefenen. 

2. De belanghebbenden zijn vrij in de 
keuze, bij welke der volgens artikel 4 aange
wezen deskundigen zij zich ter keuring wen
schen aan te melden . 

Handeling bij afkeuring. 

Art. 9. 1. Eene geneeskundige verklaring. 
door een deslnrndige afgegeven, nadat de be
langhebbende is afgekeurd, is ongeldig, doch 
de belanghebbende heeft het recht zich, wat 
betreft het (de) orgaan (organen), waarvoor 
hij is afgekeurd, door een scheidsrechter te 
doen herkeuren. 

2. De deskundige geeft den afgekeurde een 
verwijzingsbiljet volgens het bij dit reglement 
gevoegd model C, dat deze kan verzenden aan 
een der scheidsrechters, door wien hij dan zal 
worden opgeroepen om zich aan eene herkeu
ring te onderwerpen. 

3. De deskundige, die iemand heeft afge
kem·d, maakt dezen er op opmerkzaam, dat 
het zich aanmelden bij een anderen aange
wezen deskundige voor h em geen nut kan 
hebben. 

Scheidsrechters. 

Art. 10. 1. Door Onzen Minister worden 
scheidsrechters benoemd voor de herkeuring 
van het gezichtsorgaan en van het gehoor
orgaan, a ls bedoeld in artikel 9, lid 1. D eze 
scheidsrechters moeten geneeskundige specia-
1 isten zijn, die uitsluitend oog- of oorheel
kundige prab.-tijk uitoefenen. Zij zijn gehouden 
de in dit reglement gegeven aanwijzingen zoo
veel doenlijk te volgen en volgen de daarin 
gestelde eischen te keuren. 

2. De uitspraak van een scheidsrechter is 
beslissend. Hij kan zijne uitspraak echter op
schorten tot na een tweede onderzoek, waar
voor echter geen kosten in rekening mogen 
worden gebracht. 

Kosten keuring door scheids
rechters. 

Art. 11. 1. De aan de herkeuring door een 
scheidsrechter verbonden kosten worden door 
den belanghebbende gedragen. 

2. De kosten voor de in artikel 9 bedoelde 
herkeuring bedragen tien gulden . Zij worden 
door den belanghebbende rechtstreeks aan den 
scheidsrechter betaald, die het recht heeft te 
eischen, dat de kosten vóór den aanvang van 
de herkeuring worden afgedragen. 

3. De kosten worden door het Rijk gedra
gen, indien het eene keuring betreft krach
tens art. 2, lid 1 onder a, door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie aangevraagd, dan wel 
eene keuring op verzoek van een deskundige 
(zie artikel 16, § 1, lid 6, voorlaatste zin
snede en artikel 16, § 4, lid 4 onder d, vijfde 
en voorlaatste zinsnede). 

4. De scheidsrechters zenden de declaraties 
voor de gelden van keuringen ten laste van 
het Rijk aan het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. 
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Keuring door scheidsrechters. 
Art. 12. 1. Van den uitslag eener herkeu

ring geven de scheidsrech ters onmiddellij k 
kenn is aan het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, die, ingeval de belanghebbende is 
_goedgekeurd, hiervan aan alle deskundigen 
mededeel ing- doet, waarvan deze aanteeken ing 
houden. De sche idsrechter geeft aan den be-
1 anghebbende, die is goedgekeurd, eene ge
neeskundige verklaring af van een der in 
artikel 7 bedoelde modellen. Hij handelt 
overigens a ls in artikel 7, 1 id 2, voor een 
desku ndige is voorgeschreven. 

2. De formuli e ren van geneeskundige ver
klaringen worden op aanvraag vanwege Onzen 
~'[inister verstrekt. 

A,mteekenen van de uitkom-
sten der keuringen door 
scheidsrechters. 
A rt. 13. De scheidsrechters zij n gehouden 

de registers, bedoeld in artike l 5, li d 1, bij te 
f\ouden en te handelen, als in dat artikel is 
voo1·gesch reven. 

HOOFDSTUK II. 

K e"ringen •va,n het gezichtsorgaan. 

Eischen keuring gezichtsor
gaan personen voor voltooi
ing van het één en veertig
ste jaar. 

· Art. 14. Bij de keuringen van het gezichts
orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gel
den voor belanghebbenden, die den leeftijd 
van een en veertig jaar nog niet hebben vol 
tooid, en voor eerste keuringen de navolgende 
eischen: 

I . l(apiteins en st'lt"rlieden. 
a. De · belanghebbende moet uitwendig ge

zonde oogen en oogleden hebben ; 
b. hij moet een onbeperkt gezichtsveld heb

ben op beide oogen; 
· c. h ij moet b ij het zien met be ide oogen 

gel ijktijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gezichtsscherpte hebben van ten minste 5/6, 
en bij het zien met elk oog afzonderlij k , van 
ten minste 5/10 ; 

d. hij mag op het best ziende oog niet meer 
dan 1 ½ dioptrie en op het andere oog n iet 
meer dan 2 dioptrieën manifeste hypermetro
pie hebben; 

e. hij moet vrij zijn van progressieve oog
·gebreken en moet normale pupil reacties heb
ben· 

f.' hij moet bij het zien met be ide oogen 
gelij ktijdig een normaal kleurenonderschei
d ingsvermogen hebben voor rood en groen. 

I I. Niet-gediplorneerden, aan wie d e wacht 
of het ho'ltden van 'ltitlcijk aan dek kan wor
rlen opgedragen. 

a. De belanghebbende moet u itwend ig ge
zonde oogen en oogleden hebben; 

b. hij moet een onbeperkt gezichtsveld heb
ben op beide oogen; 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
gelij ktijdig, zonder corr igeerende glazen, eene 
gez ichtsscherpte hebben van ten m inste 5/7,5 
en in dat geval bij het zien met een der oogen 
op elk oog eene gezichtsscherpte van ten min
ste 5/15 ; heeft h ij bij het zien met een der 

oogen eene gez ichtsscherpte van ten minste 
5/20, dan moet in dat geval de gezich tsscherpte 
van be ide oogen te zamen zonder corrigeeren
de g lazen 5/6,6 bed ragen; 

cl. hij mag óp het best ziende oog niet 
meer dan 2½ en op het andere n iet meer dan 
3 dioptrieën manifeste hypermetropie hebben; 

,.. hij moet v,;j zijn van progress ieve oog
gebreken en moet normale pupi lreacties heb
ben· 

f.' hij moet bij het zien met beide oogen 
ge lij ktijd ig eEln normaal kleurenondersche i
dingsvermogen hebben voor rood i:n groen. 

III. Machinisten, rnachinist-stokers en niet
gediptorne erden, aan wie de wacht in de 
machinekamer kan worden opgedragen. 

a. De belanghebbende moet u itwendig ge
zonde oogen en oogleden hebben ; 

b. hij moet een onbeperkt gez ichtsveld heb
ben op beide oogen ; 

c. hij moet , bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig, zonder corrigeerende gl azen , eene 
gez ichtsscherpte hebben van ten m inste 5/7,5 
en bij het zien met elk oog afzonderlij k van 
ten m inste 5/15, dan wel van ten m inste 5/6,6 
op een der oogen en ten minste 5/20 op het 
andere oog; 

d. hij moet vrij zijn van progressieve oog
gebreken en moet normale pupil reacties heb
ben . 

1 Eischeu keuring gezichtsor
gaan personen na voltooi
ing van het één en veertig
ste jaar. 
Art. 15. B ij de keuringen, met uitzonde

ring van eene eerste keuring, van het gezichts
orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gelden 
voor . belanghebbenden. die den leeftij d van 
een en veer tig jaar heb ben voltooi d, de na
volgende eischen: 

J. Kapiteins , st"urlieden en niet-gecliplo
,neerde,~, aan wie de wacht of het ho'ltden van 
uitkijk aan d ek kan worden opged,·agen . 

ei. De be langhebbende moet normale pupil
reacties en uitwendig gezonde oogen en oog
leden hebben ; 

b. hij moet op een der oogen een onbeperkt 
gez ichtsveld hebben, ind ien de beperking van 
het andere oog a lthans n iet op een progress ief 
1 ij den van netvlies of oogzenuw berust; 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
ge lij ktijd ig, zonder corrigeèrende glazen, eene 
gezichtsscherpte hebben van ten minste 5/10 
en bij het zien met een der oogen op elk oog 
van ten minste 5/30. of bij gemis van een oog 
bij het zien met het andere oog van ten 
minste 5/7,5, of wel bij het zien met beide 
oogen gel ij ktijd ig van ten m inste 5/15, m its 
met pos itieve sferische glazen 5/7,5 wordt be
reikt· 

tl.. ' hij moet bij het zien met e lk oog afzon-
1 <led ij k, zonder corrigeerende g lazen, v r ij zij n 

van centrale scotomen voor rood en groen. 
IL Machinisten, ,nachinist-stokers en niet

gcdiplonieerden, aan wie de wacht in de rna
chineka11,e,· kan worden opgedragen. 

a. De belanghebbende moet normale pupil
reacties en uitwendig gezonde oogen en oog
leden hebben; 

b . h ij moet op een der oogen een onbepe1·kt 
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gez ichtsveld hebben, indien de beperking van 
het andere oog al thans niet op een progressief 
lijden van netvlies of oogzenuw berust; 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
ge lijktijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gezichtsscherpte hebben van ten minste 5/15 
en bij het zien met elk oog afzonderl ijk van 
ten minste 5/30 of bij gem is van een oog met 
het andere oog van ten minste 5/10 . 

Leidraad bedoeld in artikel 4. 

Art. 16 . § 1. Onde,·wek van kapiteins en 
.s tuurlieden: 

a. bij eerste keuring; 
b. bij volgende keuringen ·vóó1· voltooiing 

rem het een en veertigste levensjaar. 
1. Men plaatst den belanghebbende met het 

gelaat naar het raam, beschouwt de gesteld
he id van de oogen en de oogleden, welke 
laatste zoowel op de binnenzijde a ls op de 
buitenzijde worden bezien, terwijl ook op de 
bewegingen en op het samenwerken van beide 
oogen wordt acht geslagen. 

Bij acute ontstekingen moet de besliss ing 
worden uitgesteld; bij chronische, die het ver
moeden wettigen, dat op den duur het gezichts
vermogen zal achteruitgaan, moet de belang
hebbende worden afgekeurd. 

Het resultaat wordt in kolom 8 van het 
register ingevuld met = Normaal of met 
A = Abnormaal. Afwijkingen worden in ko
lom 15 " A anmerkingen" aangeteekend. 

2. Vervol gens plaatst men den belangheb
bende met den rug naar het raam en verzoekt 
hem eerst m et het rechter-, dan met het lin
keroog, onder behoorlijke a fsluiting van het 
andere oog, het tegenovergestelde oog van den 
deskund ige te fixeeren. Jn een vlak, dat om
streeks het midden houdt tu schen het oog 
van den te onderzoeken persoon en dat van 
den deskundige, steekt de laatste, op de grens 
van zijn e igen normaal gezichtsveld, één, twee 
of meer vingers uit, welk aantal door den 
be la nghebbende moet worden opgegeven. B lijkt 
deze aangifte onjuist of twij felachtig, dan 
moet het gezichtsveld volgens eene meer nauw
keurige methode, d. i. met een gez ichtsveld
meter, worden onderzocht. Het resultaat wordt 
in kolom 9 met N = Normaal of met A = 
Abnormaal ingevuld. Bij beperking van het 
gez ich tsveld wordt de belanghebbende afge
keurd en de a fwijking in kolom 15 aange
tec kend. 

3. Bij de bepal ing van de gezichtsscherpte 
p laatst men den belanghebbende met den rug 
na.ar het raam en hangt men de lette rproeven, 
welke vanwege Onzen Minister ter beschikking 
rnn de deskundigen worden gesteld , op mans
hoogte en op een afstand vah vijf meter in 
helder daglicht op, of men zorgt, dat zij met 
kunstlicht worden belicht. 

De deskundige vergewist zich , dat een nor
maal oog in het gegeven geval 5/5 gezichts
scherpte heeft . 

De gez ichtsscherpte wordt nu zonder gebruik 
van g lazen eerst m et beide oogen gelij ktijdig 
onderzoch t; zij moet ten minste 5/6 bedragen. 
Vervolgens wordt de gezichtsscherpte van elk 
oog afzonderlijk zonder gebru ik van een g las 
bepaald ; zij moet ten minste 5/10 bedragen. 

Het resultaat wordt in kolom 10 ingevuld. 

Bereikt de gezichtsscherpte de genoemde 
g renzen niet, clan wordt de belanghebbende 
a fgekeurd. 

4 . Indien de voo,cgeschreven gezichtsscherpte 
aanwezig is, wordt van ieder oog afzonderlijk 
de re fractie bepaald en nagegaan of deze op 
het best ziende oog meer dan 1 ½ en op het 
andere meer dan 2 diopt rieën bedraagt. Is di t 
het geval , dan wordt de be langhebbende af
gekeurd. 

5. De oogen va n iederen belanghebbend!' 
worden met den oogspiegel onderzocht, ten 
einde na te gaan of progress ieve gebreken aan
wezig zij n. Het resultaat wordt in kolom 13 
met N = ormaal of met A = Abnormaal 
ingevu ld. Afwijkingen worden in kolom 15 
aangeteekend. · 

6. H et onderzoek naar het kleurenonder
scheidingsl'ermogen moet met beide oogen ge
lijktijdig zonder gebruik van glazen in eene 
goed verlichte kamer (kunstli ch t is uitgeslo
ten) plaats hebben . 

Men moet het onderzoek doen volgens de 
methode der Pseudo-isochromatische platen 
volgens Stilling of volgens Ishirara (nieuwst,; 
uitgaven). 

\Vordt de proef goed geda an, dan keurt me11 
belanghebbende goed. 

Twijfelt men, clan zal men een onderzoek in
ste l !e n met den anomaloscoop van Nagel oî 
een gel ijkwaardig toestel, maar heeft men een 
dergelijk instrument niet ter be chikking, da11 
bes] ist men niet en verwijst be langhebbende 
naar een sche idsrechter-oogheelkund ige. H et 
onderzoek met den anomaloscoop moet ge
chieden als in de daarbij gevoegde gebruiks

aanwijzing is aangegeven. 
De resu ltaten van het onderzoe k worden met 

N = Normaal of met A = Abnormaal in ko
lom 14 ingevuld en de afwijkingen worden i11 
bij zonderheden in kolom 15 aangeteekend. 

§ 2. Onderzoek van niet-gediplo,n eerden, 
aan wie d e wacht of het houden van i,itkijk 
aan dek kan worden opgedragen: 

a. bij ee.-ste keuring; 
b. bij volgende keuringen ·vóór voltooiiny 

van h et een en veertigste l e-vensjaa1·. 
1. Als lid 1 van § 1 (kapiteins en stuur

lieden). 
2. Als lid 2 van § 1 (kapiteins en stuur-

1 ieden). 
3. B ij de bepaling van de gezich tsscherpte 

plaatst men den bel anghebbende met den rug 
naar het raam en hangt men de letterproeven 
op manshoogte en op een afstand van vijf 
meter in helder dagl icht op, of wel men zorgt. 
dat zij met kunstlicht worden belicht. 

De deskundige vergewist zich, dat een nor
maal oog in het gegeven geval 5/5 gezichts
scherpte heeft. 

De gezichtsscherpte wordt nu zonder gebruik 
van g lazen eerst bij het zien met beide oogen 
onderzocht; zij moet ten minste 5/7,5 bedra
gen. Vervolgens wordt de gezichtsscherpte van 
e lk oog afzonderlij k zonder gebruik van gla
zen bepaald, waarbij 5/15 de g1·ens is, die in 
dit geval nog op elk oog afzonderl ijk ka11 
worden toegelaten. 

Is de gezichtsscherpte op beide oogen te 
samen 5/6,6, dan mag zij op één oog nog ten 
minste 5/20 bedragen. · 
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Het resultaat wordt in kolom 10 ingevuld. 
Bereikt de gezichtsscherpte de genoemde 

grenzen niet, dan wordt de belanghebbende 
afgekeurd. 

4. Indien de belanghebbende aan bovenge
stelde eischen voor de gezichtsscherpte voldoet, 
wordt de refractie op ieder oog afzonderlijk 
bepaald en nagegaan of deze op het best zien
de oog meer dan 2½ dioptrie en op het andere 
meer dan 3 dioptrieën bedraagt. Is dit het 
geval , dan wordt de belanghebbende afge
keurd. 

Het resultaat wordt, wat de refractie be
treft, in kolom 11 en wat de gezichtsscherpte 
betreft, in kolom 12 ingevuld. 

5. Als lid 5 van § 1 (kapiteins en stuur
i ieden). 

6. Als I id 6 van § 1 ( kapiteins en stuur-
1 ieden). 

§ 3. Onderzoek van machini.sten, ,nachinist
stoke-rs en niet-gediplomeerden, aan wie de 
wacht in de machinekamer kan worden opge
i!Jragen: 

a. bij eerste keuring; 
b. bij volgende keuringen vóór voltooiing 

van h.et een en veertigste levensjaar. 
1. Als lid 1 van § 1 (kapiteins en stuur

lieden). 
2. Als lid 2 van § 1 (kapiteins en stuur

lieden). 
3. Bij de bepaling van de gezichtsscherpte 

plaatst men den belanghebbende met den rng 
naar het raam en hangt men de letterproeven 
op manshoogte en op een afstand van vijf 
meter in helder daglicht op of wel men zorgt, 
dat zij met kunst! icht worden belicht. 

De deskundige vergewist zich, dat een nor
maal oog in het gegeven geval 5/5 gezichts
scherpte heeft. 

De gezichtsscherpte wordt nu zonder gebru ik 
van glazen eerst bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig onderzocht; zij moet ten minste 
5/7,5 bedragen. Vervolgens wordt de gezichts
scherpte van elk oog afzonderlijk zonder ge
bruik van g lazen bepaald, waarbij 5/15 de 
g rens is, die nog kan worden toegelaten. 

Vindt men op beide oogen te samen eene 
gezichtsscherpte lager dan 5/7,5 en op elk 
oog afzonderlijk lager dan 5/15, dan moet de 
belanghebbende worden afgekeurd, tenzij men 
op één oog 5/6,6 en op het andere 5/20 vindt, 
in welk geval tot goedkeuring moet worden 
besloten. 

Het resultaat wordt in kolom 10 ingevuld. 
4. Als I id 5 van § 1 (kapiteins en stuur-

1 ieden). 

§ 4- Onderzoek van kapiteins, st1iurlieden en 
11ict-gediplo1nee1·den, aan wie de ,vacht of het 
liottdcn van uitkijk aan dek kan w!Yrden. op
gedrage11;, bij volgende keuringen na voltooiing 
van het een. en veertigste levensjaar. 

1. Men plaatst den belanghebbende met 
het gelaat naar het raam, beschouwt den toe
stand van de oogen en van de oogleden, als
mede de omgekeerde oogleden. Lijden beide 
oogen of oogleden aan eene chronische ont
steking, die het vermoeden wettigt, dat op 
den duur het gezichtsvermogen zal achternit
gaan, dan moet de belanghebbende worden 

afgekeurd; is dit slechts tot een oog beperkt, 
dan kan hij worden goedgekeurd. 

Afwijkingen worden in kolom 8 aangetee
kend. 

2. Vervolgens plaatst men den belangheb
bende met den rug naar het raam en verzoekt 
hem eerst met het rechter, dan met het linker 
oog, onder behoorlijke afsluiting van het 
andere oog, het tegenovergestelde oog van den 
deskundige te fi xeeren. In een vlak, dat om
streeks het midden houdt tusschen het oog 

1 ,,an den te onderzoeken persoon en dat van 
den deskundige, steekt de laatste, op de grens 
van zijn eigen normaal gezichtsveld, één, twee 
of meer vingers uit, welk aantal door den be
langhebbende moet worden opgegeven. Blijkt 
deze aangifte voor beide oogen onjuist, dan 

, moet hij worden afgekeurd; is de juiste op
gave tot één oog beperkt, dan kan hij worden 
goedgekeurd. 

Afwijkingen worden in kolom 9 aangetee
kend. 

3. Daarna gaat men over tot de bepaling 
der gezichtsscherpte , waarbij het volgende in 

i acht te nemen is. 
a. Als letterproeven worden gebruikt die, 

welke vanwege Onzen Minister ter beschikking 
van de deskundigen worden gesteld. 

b. De letterproeven bestaan uit 8 regels. 
De boven de rijen letters gedrukte cijfers ge
ven in meters den afstand aan, waarop de 
letters door een no,·maal oog onderscheiden 
worden . 

De gezichtsscherpte wordt door een breuk 
uitgedrukt, waarvan de afstand in meters van 
het oog van den belanghebbende tot de let--

1 terp roeven de tel Ier is en waarvan de noemer 
het geta l aangeeft van de rij der kle inste let
te rs , die op dezen afstand door het onderzochte 
oog nog behoorlijk worden gelezen. 

Men onderzoekt steeds op 5 meter afstand. 
r. De letterproeven zijn aldus ingedeeld: 

5/30 
5/20 
5/15 
5/10 
5/7,5 
5/6,6 
5/6 
5/5 

d. De letterproeven moeten helder zijn ver
licht, bij voorkeur met kunstlicht. Zij moeten 
aan den wand op manshoogte worden opge
hangen. De belanghebbende wordt met den 
rug naar het raam geplaatst, de letterproeven 
worden tegenover het raam geplaatst. 

Bij het gebruik van kunstlicht moeten de 
oogen van den belanghebbende voor het di-

1 recte licht worden beschermd. 
e. De deskundige vergewist zich, dat een 

normaal oog de onderste rijen der letterproe
ven op 5 meter afstand behoorlijk kan lezen. 

/. Men laat nu den belanghebbende zonder 
glazen en met beide oogen gelijktijdig ziende 
de letters van het letterbord noemen; 
leest hij zonder fouten de vierde rij = 5/10, 
dan gaat men over tot het doen lezen met elk 

1 oog afzonderlijk, onder behoorlijke a fsluiting 
van het andere oog; 1 eest hij dan de bovenste 
rij zonder fouten, d. i. 5/30, dan kan hij wor
den goedgekeurd. 
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y. Blijft hij in gebreke, d. i. leest hij bij 
het zien met beide oogen de v ierde rij met 
fouten of in het geheel niet, doch de derde rij = 5/15 zonder fouten , dan plaatst men posi
t ieve sterische glazen van 0,5 dioptrie, vervol-

.,gens van 0, 75 dioptrie, enz. tot de grenzen 
genoemd in art. 14, II onder d, voor zijne 
·oogen en leest hij nu de vijfde rij van het 
letterbord zonder fouten, dan heeft hij eene ge. 
zichtsscherpte van 5/7,5 en kan dus worden 
goedgekeurd. 

h. Heeft men met een éénoogige te doen, 
dan moet deze zonder glazen eene gezichts
scherpte van 5/7,5 hebben, d. i. hij moet de 
vijfde rij van het letterbord op 5 meter zonde1· 
fout lezen. Voldoet hij daaraan niet, dan 
moet hij worden afgekeurd. 

i. De gevonden gezichtsscherpten van beide 
oogen (O.O.), rechteroog (O.R.) en linkeroog 
(O.L.) worden in kolom 10, de nummers der 
glazen worden in kolom 11 en de gezichts
scherpte met gebruik van glazen wordt in 
,kolom 12 ingevuld. 

Nadere opmerkingen worden in kolom 14 
aangeteekend. 

k. De deskundige houdt steeds de mogelijk
heid van misleiding van de zijde van de be
langhebbenden in het oog. Indien meer can
didaten moeten worden gekeurd, draagt men 
zorg, dat de wachtenden noc)1 de letterproe
ven kunnen zien, noch het lezen kunnen hooren. 

4. Het kleurenonderscheidingsvermogen moet 
worden onderzocht volgens de methode van 
St illing of die van Ishihara (zie artikel 16, 
§ 1). Leest de belanghebbende de platen met 
ieder oog afzonderlijk goed, dan gaat men 
uver tot het onderzoek naar centrale scotomen 
en gebmikt daarbij een schijf volgens het be
ginsel van Donders voor opvallend licht, die 
nu kl eurenschijfjes heeft van één, anderhalf, 
drie en vijf vierkante millimeter. 

a. Het onderzoek met opvallend licht moet 
geschieden in eene goed verlichte kamer en 
de belanghebbende moet niet te voren in eene 
donkere kamer hebben vertoefd, omdat dan 
zijne adaptatie is gestoord. 

b. De afstand, waarop de schijf voor het te 
onderzoeken oog moet worden gehouden, moet 
in overeenstemming zijn met de gevonden ge
zichtsscherpte, d. w. z. vindt men gezichts
scherpte van: 

5/30 · tot ' beneden 5/15 clan gebruikt men het 
vlakje van 3 mm2 op een afstand van 33 cm; 

5/15 tot beneden 5/10 clan gebruikt men het 
Ylakje van 1 ,5 mm2 op een afstand van 33 cm; 

5/10 tot beneden 5/7,5 clan gebruikt met het 
v lakje van 1 mm2 op een afstand van 33 cm; 

5/7,5 tot beneden 5/5 dan gebruikt men het 
v lakje van 1,5 mm2 op een afstand van 66 cm; 

5/5 dan gebruikt men het vlakje van 1 mm2 
op een afstand van 66 cm. 

c. Men plaatst den belanghebbende met den 
rug naar het raam, zoodat de vlakjes goed 
verlicht zijn, en houdt de schijf vertikaal op 
den boven aar>gegeven afstand. 

d. Men plaatst zich voor den belanghebben.. 
de en houdt de verlichte schijf vertikaal op 
den boven aangegeven afstand van zijn oog, 
en zorgt, dat het verlichte vlakje en het oog 
in een zelfde horizontaal vlak liggen. 

u vel'Zoekt men hem met één oog, het 

andere behoorl ijk afsluitende, het midden der 
figuur te fixeeren, waarop men de verschil
lende vlakjes in het fixeerpunt brengt en hem 
verzoekt deze te noemen. 

Noemt hij, met elk der oogen ziende, de 
roode en groene vlakjes goed, dan wordt hij 
goedgekeurd, noemt hij ze, met één der oogen 
ziende, niet goed, dan wordt hij afgekeurd. 

Toch kan een belanghebbende met een cen
traal scotoom op één oog nog worden goed
gekeurd, wanneer bij oogspiegelonderzoek 
blijkt, dat het veroorzaakt wordt door een lid
teeken in de gele vlek, dat als een gevolg van 
een afgeloopen proces kan worden aangeno-
1nen. 

Is de deskundige niet ervaren in het oog
sp iegelonderzoek, dan bes! ist hij niet, maar 
verwijst den belanghebbende naar een· scheids
rechter-oogheelkundige. 

Bij het onderzoek, dat zonder glazen moet 
plaats hebben, moet de belanghebbende nauw
keurig het vlakje fixeeren (men waakt dus, 
dat hij niet ter zijde fixeert en herhaalt het 
onderzoek bij twijfel) en onmiddellijk be
slissen. 

Twijfelt men na deze onderzoekingen, dan 
venvijst men den candidaat naar een scheids
rechter-oogheelkundige. 

H et resultaat moet in kolom 13 worden in
gevuld. 

§ 5. OniJ,erzoek van machinisten, machinist
sto kers en niet-gediplomee-rden, aan· wie de 
wacht in de 1nachinekamer kan worden op
gediragen, bij volgende keuringen na ·vol
tooiing van het een en veertigste levens jaar. 

1. Als lid 1 van § 4 (kapiteins, stuur
lieden, enz.). 

2. Als lid 2 van § 4 (kapiteins, stuur
] ieden, enz.). 

3. Als lid 3 onder a, c en d van § 4 (kapi
teins, stuurlieden, enz.) en bovendien: 

Men laat nu den belanghebbende, zonder 
gebruik van glazen eerst met beide oogen 
ziende, de letters noemen. Leest hij zonder 
fouten de derde rij, d. i. 5/15, dan gaat men 
over tot het doen lezen met elk oog afzonder
lijk, onder behoorlijke afsluiting van het an
dere oog. Noemt hij dan, zonder gebruik van 
g lazen ziende, de eerste rij goed, dan heeft hij 
eene gezichtsscherpte van 5/30 op elk oog af
zonderlijk en kan dus worden goedgekeurd. 
Bereikt hij bij het zien met beide oogen of 
bij het zien met het rechteroog en het linker
oog afzonderlijk de bovengenoemde gezichts
scherpte niet, dan moet hij worden afgekeurd. 

Heeft men met een éénoogige te doen, dan 
moet hij zonder glazen de vierde rij d. i. 5/10 
zonder fouten lezen en anders worden afge
keurd. 

De gevonden gezichtsscherpte van O.O. , van 
O.R. en van O.L. wordt in kolom 10 ingevuld. 

HOOFDSTUK III. 

K euringen van het gehoororgaan. 
E ischen keuring gehoororgaan 

personen voor voltooiing 
van het één en veertigste 
jaar. 
Art. 17. Bij de keuringen van het gehoor

orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gel-
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den, zoolang de belanghebbenden den leeftijd 
van een en veertig jaar nog niet hebben vol
tooid, voor kapiteins, stuurlieden, machinisten, 
machinist-stokers en niet gediplomeerden, aan 
wie de wacht of het houden van uitkijk aan 
dek dan wel de wacht in de machinekamer 
kan worden opgedragen, de volgende eischen: 

a. De gehoorscherpte moet zoodanig zijn, 
dat fluisterend en van ter zijde gesproken 
woorden met elk der ooren afzonderlijk, bij 
afsluiting van het -andere oor, op een afstand 
van 5 meter goed kunnen worden verstaan en 
nagezegd, dan wel, dat fluisterend en van ter 
zijde gesproken woorden met het eene oor, bij 
afsluiting van het andere oor, op een afstand 
van ten minste 2 meter, en met het andere 
oor op een afstand van ten minste 6 meter 
goed kunnen worden verstaan en nagezegd. 

b. Geen belangrijke afwijking mag aan
wezig zijn in den toestand vart de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch eene etterige afscheiding 
uit het oor. 

Eischen keuring gehoororgaa.n 
personen na voltooiing van 
het één en veertigste jaa.r. 

Art. 18. Bij de keuringen van het gehoor
orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gelden 
voor de categorieën van personen, genoemd 
in artikel 17, indien de belanghebbenden den 
leeftijd van een en veertig jaar hebben vol
tooid, de navolgende eischen: 

a. De gehoorscherpte moet zoodanig zijn, 
dat fluisterend en van ter zijde gesproken 
woorden met elk der ooren afzonderlijk, bij 
afsluiting van het andere oor, op een afstand 
van 2 meter goed kunnen worden verstaan en 
nageze·gd, · dan wel, dat fluisterend en van te_~· 
zijde gesproken woorden met het eene oor, b1J 
a fsluiting van het andere oor, op een afstand 
van ten minste 1 meter en met het andere 
oor op een afstand van ten minste 5 meter 

goed kunnen worden verstaan en nagezegd. 
b. Geen belangrijke afwijking mag aanwe

zig zijn in den toestand van de uitwendige ge
hoorgang, van het middenoor of van het in
wendige oor, noch eene etterige afscheiding 
uit het oor. 

HOOFDSTUK IV. 

Overgangsbepaling. 

Overgangsbepaling. 
Art. 19. 1. De in artikel 1 bedoelde ver

plichting geldt niet ten aanzien van degenen, 
die vóór het in werking treden van het Sche
penbesluit aan de bij de Schipperswet 1907 
(Staatsblad n°. 244) gestelde eischen van 
lichamelijke geschiktheid hebben voldaan, in
dien sedert de keuring, voorafgaande aan het 
ingevolge genoemde wet door hen afgelegde 
examen, niet meer dan vijf jaren zijn ver
streken, met dien verstande, dat het voor ka
piteins en stuurlieden een stuurliedenexamen 
en voor machinisten een machinistenexamen 
moet zijn geweest. 

2. De in lid 1 genoemde verplichting geldt 
evenmin ten aanzien van degenen, die in het 
bezit zijn van een keuringsbewijs, afgegeven 
ingevolge het reglement op de geneeskundige 
keuringen van schippers, stuurlieden, machi
nisten, machinist-stokers en personen, aan wie 
aan boord het houden van uitkijk in zee kan 
worden opgedragen (uitkijken) (Bijlage VI 
van het Koninklijk besluit van 22 September 
1909, Staatsblad n° . 315), zoolang dit keu'. 
ringsbewijs ingevolge de bepalingen van dat 
reglement nog geldig is. 

Behoort bij Koninklijk beslui t van den 26ste~ 
November 1932 (Stciatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
D e Minister v-an Waterstaat , 

P. J. R e y me r. 
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J1 1. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betl'effen d e he, Ke •khblorya11n , ·,-11 kaplk!ln,. ~n 1<t_u"rll •den . 

De ondergetookende verk\aar~ h~den den heer -· 
geboren den ···-·····-·-··-·-.-···-·---· te . te bobben onderzocht rn te beu ben bevonden: 
1°. dat de belanghebbende uitwendig gezonde oogen en oogleden beert; 
2'. dat bij beert een onbeperkt gezichtsveld op beide oo~en; 
so. dat hij bU het zien m~t beide oogen gelijktijdig, zonder corrigeerendc gla~en, cene 

gezichtsscherpte heen van ten minste 5/ 8 en mot elk oog afzonderlijk van ten mmsto 5/io; 
4°, dat hU vrU is vo.n meer dan 11/ 1 dioptrie manifeste hypermelropio op hot bost ziende 

oog en van 2 dloptrieen op het andere oog; . 
&0. dat hU vrll i1 van progressieve gebreken en normale pupilrencties heeft; 
6'. d•t hij bU het zien. met beide ·oogen gelijktijdig een normaal kleurcnonderscheidings• 

vermogen voor rood en groen heeft. 

B 2. 

(Elachen, vast.ge11Wld bU KonlntlUk beeluit vao (Staaublod n•. .) 

Hanàteekening ran den gekeurde: Dt door den Mfoister van Waterstaat 
aangewezen deskund1·ge: 

19 

OHtl'aw1·e n van den sekeurde: 
•l•liapl1,,c>ln e n aH •tanrman ,·oor d e r;roote en klelae ,..art f 4,-! ••, 
a l• kapl t<eln e n ah1 •tuurman In d e vt »:ch e.rU r 1.30 

•~ ~~:::3a1:~ i8:t~/~j~!t0r::nro;et~~~~!ev:~u~paaalng Is en hct i('en niet :n rcken ina u-ordt r ebu.cht. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
btHre.ffende h e t sealc.bt.!liorgaan van nl e l,-5:edlplomeerden aan wie d e wadi& of b et houd.-n 

, ·a 11 ultkUk ••• d ek Il.an worden OP&'edracea. 

De ondergeteekende verklaart heden don heer __ ·-··•-·•-•·•-
geboren den .. te ... _ te hebben · onderzocht on te bob bon bevonden . 

1°. dst de belanghebbende uitwendig gezonde oogen en oogleden heeft; 
2'. dat hij heelt een onbeperkt gezichtsveld op beide oogen; 

*1 8°. dat h ij bU . het zten met beide oogen gelUktijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gezichtssc herpte 'beeft van ten minste 1/u on met elk oog afzonderlijk van tenminste 
1/u or wol van tenminste '/u op een der oogen en tenminste 1/to 01> het anaere oog; 

4°. da.t hij vrij is van mee r d~n 21/ 1 dioptr ie m!l.nifeste hypermetropie op h~t best ziende 
oog en van 8 dioptrieän op het andere oog ; 

i>0
• dat hU vrjj is van progressieve gebreken en normale pupilreacties beeft; 

6°. dat bij bU het zien met beide oogcn gelijktijdig een normaal kleurenonderscheidings
vcrmogcn voor ,_-oor! on groen heeft. 

(Eh1chcn, w::i.stpteld bij KoninklUk besluit vao 
Ha11dteektning van den gekeurde: 

(~o• •• J 

De door den Minister t'an Wattrstaat 
aanget~ezen deskundige : 

...... 19 
Oat.,·••sen , ·an dtia cckeurde: 

al" 11le t•,i;edlplomc-erde ,·• orde arroiOte e n 11.lel ■e vaart. . 
■ 111 n let•&"t:dlplonaeerde In tie v t- berU ,. 

~\J~1~~' j':a~!l~/~1, ~i•,.!~!~oï/Jted~'N:~ld, botgoon nl11t op don rckourde van t.oepa•ln1 la. 
Doorht\lcn l1ot;:oon nlot op den t,,-ekeurdo v11n t.oepaMlng i11 en ,hels:oon nio1 in rekcninr wordt 1robr11.cht. 

B :l. 

n 4. 

GENEES.KUNDIGE VERKLARING 
b-etreffe•• • ll et sealelttaors-■ va• m•chl• .. ten, ... -. ........... oke ni e• n•e!::5:t!dlplomee ffe111 t aan w e 

de waell" 1 ■ d e maebl■ekamer kan worde• op,;edrace n. 

De onderget.cekende _____ _ verklaart heden den heer 
geboren den - te ---·-----•··· ................. te hebben oaderzocht. en te hebben bevonden : 

1°. dat de belanghebbende uitwendig gezonde oogen en oogleden beeft; 
2°. da t •hij heeft een onbeperkt gezichtsveld op beide oogen en de beperkingen van bet 

andere oog n ltit op een progressief zenuw; of netv1i88lljdon berust; 
*)3°. dat hU b\j het zien met belde oogoo gelijkt\jdig, zonder corrlgoerendo glazen, eenc 

gezichtsscherpte heeft van ten minste 1/.,s, en met elk oog arzonderlUk, vnn ten min ste 
1/ 16 , or wel van ten minste 1/e,e op een der oogen ep. ten minete. ,1/,o op het andero o·og; 

4:0 • dat hU vrU is, vim progressieve ooggebreken en normale pupil reacties heeft. 

(1'!1achen, •utpet&ld bU Konin.kJUk bNlult ••n (Slaat,blod n•. .) 

Banr1'eektning van den gekeurde: De door den Miniater van Waterstaat 
nangewtUn deskundige: 

19 ·-

O•&•••se• ••• de• C'tikewNle , 

al• maell.lnle&. veor d e croo&.e e a klel.11e vear, . • • • • · · · · · · · · f 4•-i 
••• ate'1'cldlpl••Hr4CI YOor de sr.ote e n kle.l • e Yaar&. . . . . . . . . f 8,- •••) 
al11 ••e.hl•l•t, ..,._ .. lol11t ... l oker e• 11.le"1;edtplomeenle 111 d e wlei,eh e rU r 1,GO 

~~~rne~li~~l4:'~~Jt1;~'\i/eov~~n
1
~s t!O:~fi':~eld, holfetn niot o p den gekeurde nn toepualng la. 

Doorhalen hoe.,e.n nlei. op den cekeurde no t.o.pat11ID1 la en het,een olot In rû:tnlnc wordt gebracht.. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffen• e he& t;e•lelabeq-• ..-aa kapUel••• ata•rlledie■ en nle!:::J!dlplomeerde• -n wie de 

waellt or lle&. beadea •a• aHk Uk -• d ek ka• worde • opt;edraa-ea. 

De ondergeteekende ·--- verklaart heden den heer 
geboren den . te ---···--·-·- ---·•· te hebben onderzocht eu te hebben bevonden : 

1°. dat de belanghebbende normale pupiirencties, en uitwendig gezonde oogen en oogleden 
heeft; . 

2°. dat hij op een der oogen een onbeperkt gezichtsveld heelt en de beperking van het an · 
dere oog niet op een progressief zenuw- or netvlies IUden bet ust; 

*)3'. dat hij bij het zien met beide oogen gelij ktijdig, zonder corrigeerende glazen, eonc 
gezichtsscherpte heeft van tenminste 1/ 10 en bti het zien mot elk oog arzonderlUk van 
tenminste 1/ 40 or hij gemis van een oog op het andere van ten minste '/7,$, or wel bij 
het zien met beide oogen gelUk tUdig van ten minste 5/ 15 , mi ts met positieve sferische 
glazen 1/ 7,1 wordt bereikt; 

4°. dat bU bU .het ... zien met elk oog afzonderlijk zonder corrigeerende glazen, vrij is van 
scotomon. voor rood en groen. 

{Eltchen, va.atpateld bU Konlnk.llJt beelult n n 

Hanclteekeuiflg i:an den gekeurde: 
f8'ootl!bwtn•. .) 

De door tien Minister i;-an Waterstaat 
aangewezen deskundige: 

19 
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B 6. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betn,rrendc lui, ce:r.lchhor,raan v•~ ~ aaacht•hi&,etoke- en nlet,,.sedlp\oauierde•• .. ,. 'tl'le 

de wacht In de n1acblnekamer kan worden QPl(t:draaen. 

De ondergeteekendt:1 verklaart heden den heer 
geboren den ..... ·~·· te .... ··- te hebben onderzocht en te hebben bevonden: 

1 °. dat,de belanghebbende normale pupil reacties en uitwendig gezonde oo~n en oogleden beeft; 
2°. dat hij op een der oogen een onbeperkt gezichtsveld heeft en de beperking van he t 

andere oog niet op een progressief zonuw• of netvlieslijden berust: 
•1 s•: dat hi) bij het zien met beide oogen gelijktijdig, zonder corrigeerende glazen, eone 

gezichtsscherpte heeft van ten minste '/" en bll , het zien met elk. oog a(zonderlijk van 
ten minste '/101 of bU gemis van eon oog op het- andere van ten minste '/io-

(Staat,blad no. {Ei.schon, l'aBlgOBte.ld bU Konint.1Uk besluit van 

Ha,idtcekening va>i clm gekeurde: De door den ·Minister van Wàterataat 
· aangewezen deskundige.: _ 

Ontvang-en van den g-~k.-urde : 
alM ruachln1,.it g: roote e n klelne , ·aart . 
ahi nle l•,i-edlpl met-rde In d e croote eu kle lue "l'_r, 

19 . 

11111 mall'hlnbf. mi:-~blal.t. •foker e • nlei-sedlplt,-eerde la d e 11l1111eherU 

•1 Dit formulier la 1<lccbl! 1,eldlg, Indien is doorgehaald, hetgeen op den gokeurdo niet •an loepAsslng Is. n, Dat um en j1Urt.al voluit gellchre \'en in te vullen. 
, .. , Doorhalen hetgeen 11let op den gekeurde van t.oep111!slng IS en hetgoon niet in rekening wordt gebracht , 

r ••-1 r 3,- •••, 
C 1,30 

DU eel"llll.e aano,te lllng e n bU alle keurluareu "1'66r , ·0Hoolh11. 1·1111 het. een t•n , ·ee rli g-o, l e J11a1•. 

GENEESKUNDIGE VERI.::LARING 
belrell'e1tde bet geboor<1rpa11 ,·au llaJillelu1 11tu urlleden. maehlnl~t,n . m11thlt1l~t-~tnltN'!I 1'11 111 ,•Hrtdh>lllmttnltn U li w·le 

de • ·aeht or het houden n u u!Oijk aan dek or de ,nebt In de n1ad1l11eli.ll.111tr kl.n 1rnr ,lt11 opgringen . 

De ondergeteekende verkl aart !loden den heer........,:,..._ . ._, ...................... ~ .... , .......... . 
geboren den ______ te ·····~·· ... te hebben onderzocht en te heUben bevonden: 
*J 10. a. dat de belanghebbende cene ; oodanîge gehoorscherpte .t1eeft1_ dat .h_ü. flui~rend en van 

ter zijde gesprOken woorden met elk der ooren af\ ondc rluk 1 bü afs lu1t111g van het andere 
oor, op een afstand van ó meter goed kan verstaan rm 11azeggen of i 
b. dat de belanghebbende eene zoodanige gehoorscherpte heeft, dat hU flui Steren1l en vnn 
tor zijde gesproken woorden met het ecne oor, bij afsluiting vnn hot andere OOI', op ee11 -
afstand van ten minste 2 meter en met het andere oor op een afstand van ten minste 
6 meter goed kan verstaan en nazeggen ; 

20. dat bij hem geen belangrijke afwijking aanwezig. is in don toestand vrm _ do uh,we1_1d_igc 
gehoorgang, van het middenoor or van het inwendige oor, noch eene etl-enge n.fsche1drng 
uit het oor. 

(Eischen, vastg1JHteld bij Koninklijk bosluit van 

Handteekening van den geke11n.le: 
(Staaltblml n". 

De door den Minister van Watcrst1iat 
aangewezen desku11t.tiye: 

rn - . 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
bnttff'e■de 11.e, gehoorurgull .-u llapltelH-, ,t"rlle4n0 9\Mlllal!tea, m1elll11lsi-11.obn ea nlcljl:e41ploaeeri:H1 un wie de waeb.t 

or he, bo114e• TH •ltll:IJt ua dek or de -'t 1111 te JIUclll11d:a,ner bil woNea or,gedlnge111, 

De ondergetoekende ------- verklaart beden den heer ..... _____ _ 
geboren den . _ to - ···· te hebben onderzocht en te hebben bevonden : 
•1 1'. a. dat de belanghebbende eene zoodanige gehoorscherpte beeft, dat bi) !luisterend en 

van ter zijde gesproken woorde~ met elk der ooren afzonde.rltjk, bij afsluiting van het 
andere oor, op een afätand van 2 meter gqed kan verstaän ën nazeggen of: 
b. dat de belanghebbende eene- zoodanige gehoorscherpte heet't, dat h\j fluisterend en 
van ter zijde gesproken woorden met het eene oor, bij afsluiting van het andere oor, 
op een afstand van ten ·minste 1 Jile~~r en µiet het andere. oor 1op een afstand van ten 
minste ö meter goed · kan · verstaán en nazeggen; 

2'. dat bij hem geen belangrijke afwijking aanwezig is in den toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het inwendige oor, noch eene etterige afscheiding 
uit het oor. 

(Elsc.hen, -..aatge3t.eld bij KoniDkJ.Uk. beefolt n.u 

Handluk<ning oan den gek<urde :· 

c. 

(~kld.n. 

De door áen Minister van Waterstaat 
aangewezen d,skundige: 

... 19 .. 

VERWIJZINGSBILJET 

betreffende de herkeuring van het gezichts
orgaan/gehoororgaan (Artikel 9, Bijl age XII 

va n het Schepenbes lui t .) 

De oudergeteekende .... .......... ......... ..... ....... . 
verkl aa rt, dat de heer ...................... ........... . . 
geboren den .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. te .. ... .......... .... .. 
door hem voor het gez ich ts/gehoororgaan is 
afgekeurd en op heden wat dat orgaan betreft 
herkeur ing door een scheids.rechter heeft ver
zocht. 

Ondergeteekende heeft den belanghebbende 
rnedegedeel cl , dat hij herkeu r ing kan aanvra
gen, door dit biljet te zenden aan een der 
door den Minister van Waterstaat aangewezen 
scheidsrechters, die hem dan ter herkeur ing 
zal oproepen. 

lJe door· den Mi nis te,· van W aterstaat 
aangewezen deskundige, 

.. . , den 19 ... 

00 
0:, 

~ 

~ 
0:, 
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B ij I a g e XIII. 

TARIEF van de vergoeding, bedoeld in a1·tikel 
17, lid 5 "an de Schepenwet. 

Het maximum van de vergoeding, bedoeld 
in a rtikel 17, lid 5, van de Schepenwet, be
draagt per etmaal of gedeelte daa,·van: 

a. voor schepen zonder eigen werl<tuiglijke 
,·oortstuwing: f 0,05 per ton bruto inhoud; 

b. voor schepen met eigen werktuiglijke 
-voortstuwing, met uitzondering van passagiers. 
schepen a ls onder c bedoeld en sleepbooten: 
f 0,10 per ton bruto inhoud; 

c. voor . passagiersschepen, welke zijn inge
richt voor het vervoer van meer dan vijftig 
passagiers: f 0. 30 per ton bruto inhoud; 

d. voor sleepbooten: f 1,50 per vierkante 
meter verwarmd oppervlak vau de hoofd
stoomketels; 

e. voor dokken: f 0,05 per 1000 kilogram 
hefvermogen; 

f . voor drijvende voorwerpen, andere dan 
dokken, welke over zee naar hunne bestem
ming zull en worden gesleept : f 0,05 per ton 
bruto inhoud. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Wate1·staat, 

P. J . Re y me r. 

Bij Ia ge XIV. 

Openen en sluiten v<in patrijspoorten aan boord 
van passagiersschepen. 

1. Indien in een tusschendek het laagste 
punt van de opening van eene patrijspoort, 
lager is gelegen dan eene lijn, welke even
wijdig aan het schottendek op het scheeps
boord is getrokken en welke haar laagste punt 
heeft op een afstand van 1,37 meter, vermeer
derd met 2½ percent van de breedte van het 
sch ip, boven de lastlijn, waarop het schip bij 
vertrek uit de haven ligt, moeten alle patrijs
poorten in dat tusschendek, vóór het schip de 
haven verlaat, met behulp van een sleutel 
waterdicht zijn gesloten. Zij mogen gedurende 
de reis niet worden geopend. (Zie afbeelding 
hiernaast. 

2. Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
geeft voor elk schip den maximum gemiddel 
den diepgang aan, bij welken gerekend wordt, 
dat deze patrijspoorten met het laagste punt 
van de opening boven de in lid 1 bedoelde 
lijn zijn gelegen en deze bijgevolg op zee 
mogen worden geopend, een en ander onder 
verantwoordelijkheid van den kapi tein. In het 
tropisch vaargebied mag bij mooi weder deze 
diepgang met 0,30 meter worden vergroot. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n° . 563) . 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

P.J. Reymer. 

Bij Ia ge XV. 

M odel van het Radiodagboek. 

Eerste bladzijde. 

RADIODAGBOEK 

van het zeeschip: 

reederij: 

op reis van 

aanvangende den 

kapitein: 

naar 

Tweede bladzijde. 

19 

.H et dagboek wordt bijgehouden ingevolge 
artikel 9 van de Schepenwet en met inacht
neming van hetgeen daaromtrent in het Sche
penbesluit is voorgeschreven. 

In het dagboek moet aanteekening worden 
gehouden van a lle voorvallen met betrekking 
tot den radiodienst, welke van belang zijn voor 
de beveiliging van menschenlevens op zee. 

In het bijzonder moeten daarin volledig 
worden vermeld a lle noodberichten en het 
nood verkeer. 

Voorts moeten in het dagboek worden aan
geteekend de tijden, gedurende welke luister
dienst is gehouden. Deze aanteekening moet 

, door hen, die dezen I uisterd ienst hebben ver
ri cht, worden onderteekend. 



Derde . bladzijde. 
Bezetting van het station. 

Kwaliteit 
-

Naam un voorlet,ters. Radio telegrafist, 1 

1 

Certificaat als : 
Ch,if van het station. Radiot.ele.'!:rafist. Luisteraar. 

-- -~ 

j 
•· 

. - ' -

-

-1 
- . 

Î 
. ------- --- -

Op dezen staat worden alle personen, die met den radiodienst of met luisterdienst zjjn belast, geplaatst. 
De kwaliteit moet in de desbetreffende kolom met een kruis worden aangegeven. 
Bij vertrek wordt de naam van den betrokkene doorgehaald, terwijl nieuw aan boord gekomenen op deze lijst worden vermel<!_. 

Vierde en volgende bladzijden. 

/s : . RADIODAGBOEK - bij te houd,m in M:. T. 0. 
Reederij: 
Varende in de zóne: van naar 

Golflengte, Aantal telegrammen Stations, 
1 

Datum Tjjd. waarop werd Aanteekeningen. l 
waarmede Duur van de 

1 

Maximum 
ontvangen of Ver- Ont- gecorrespon- verbinding. afstand. 

geseind. zonden. vangen. deerd werd. 
--

j 1 
1 

1 

dag, den 19 dag, den 19 
De Kapitein, De Chef van. het station, 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten November 1932 (Staatsbl.ad n°. 563). Mij bekend, 
Dr Min-ister -van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

.00 
~ 
Ot 
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B ij I a g e XVI. 

Seinen in verband met de veiligheid van 
de scheepvaart. 

Begin van elk sein. 
All e berichten, geseind krachtens artikel 115 

van het schepenbesluit, moeten worden voor
a fgegaan door het veiligheidssein T T T ge
volgd door een aanwijzing van den aard van 
het gevaar en wel aldus: T T T I J s; T T T 
Wrak; T T T Storm; T T T Scheepvaart. 

Wijze van seinen. 
Art. 2. 1. Bij de te verstrekken inl ichtin

gen is de tijd in alle gevallen de middelbare 
t ijd Greenwich. 

2. B ij het seinen van berichten omtrent ijs, 
wrakken en andere onmiddellijke gevaren voo1· 
de scheepvaart moeten worden vermeld: 

a. de aard van het ijs, wrak of gevaar, dat 
is waargenomen; 

b. de plaats, waar het ijs, wrak of gevaar 
het laatst werd waargenomen; 

c. uur en datum, waarop elke waarneming 
werd gedaan . 

3. Bij het seinen van berichten omtrent 
Tropische stormen (Orkanen in West-Indië, 
typhonen in de Chineesche zeeën, cyclonen in 
de Indische zeeën en stormen van overeenkom
stigen aard in andere streken) moeten worden 
vermeld: 

a. Het ontmoeten van een tropischen storm. 
De ve rplichting tot mededeeling moet in 

breeden zin worden opgevat, zoodat ook be
richten moeten worden gezonden , indien er 
goede redenen zijn om te veronderstellen, dat 
een tropische storm in de nabijhe id heerscht; 

b. De meteorologische berichten. 
Aan de onder a bedoelde rnededeeling moet, 

voor zoover mogelijk , met het oog op de groote 
waarde van juiste meteorologische gegevens 
om de positie en de richting van beweging 
van stormcentra te bepalen, toegevoegd wor
den: 

I. de barometerstand in millimeters, Engel
sche duimen of millibaren; 

II. de verandering van den barometerstand 
gedurende de voorafgaande twee à vier uren; 

IJL de windrichting ; 
IV. de windkrach t volgens de schaal van 

Beaufort of volgens de tiendeelige schaal; 
V. de toestand van de zee (kalm , matig, 

ruw hoon-) · 
VI. de° de ining (licht, middelmatig, hoog) 

en de richting, vanwaar zij konlt. 
Indien de barometerstand wordt gegeven, 

moet een der woorden millimeters , Engelsche 
duimen of millibaren worden bijgevoegd, ter
wijl tevens moet worden aangegeven of de 
stand "verbeterd" of "niet-verbeterd" is. In
dien wijzig ingen van den barometerstand wor
den gegeven, moet tevens de koers en vaart 
van het schip worden vermeld. 

Alle richti~gen behooren rechtwij zend te 
worden opgegeven . 

c. Uwr, datum en plaats van het schip. 
De tijd in uur en datum en de p laats van 

het schip behooren te worden gegeven voor 
het oogenblik, waarop de medegedeelde me
teorologische waarnemiqgen werden gedaan 
en niet voor het oogenbl ik, waarop het be
r icht gereed was, of verzonden werd. 

d. De latere waarnemingen. 
Indien een kapitein mededeel ing heeft ge

daan van een tropischen storm is het wensche-
1 ij k, zoolang het schip onder den inv loed van 
den storm blij ft, verdere waarnem ingen te 
doen en deze door te geven met tusschenpoo
zen van dri e uren. 

Voorbeelden. 
Art. 3. Als voorbeelden van mededeelingen 

worden de navolgende telegrammen gegeven: 
a. I Js. 

T T T IJs groote berg gezien 46.05 noord 44.10 
west re 0800 middelbaren tijd Greenw ich 15 
Mei. 

b. Wrak. 
T T T Wrak waargenomen wrak bijna onder 
water op 40.06 noord 12.43 west te 1630 mid
delbaren tijd Greenwich 21 April. 

c. Gevaar voor de scheepvaart. 
T T T Scheepvaart Alpha lichtschip niet in 

station 1800 middelbaren tijd Greenwich 3 
Januari . 

d. Tropische storm. 
T T T Storm ondervinden tropischen storm 

barometer verbeterd 994 mi ll ibaren snel da
lend wind noordwest kracht 9 zware buien oos
telij ke dein ing koers oostnoordoost 5 mijl 
22.04 noord 113.54 oost 0030 middelbaren t ijd 
Greenwioh 18 Augustus. 

T T T Storm voorteekenen wijzen op nade
ring orkaan barometer verbeterd 29.64 Engel
sche duimen dalend wind noordoost kracht 8 
middelmatige deining uit het noordoosten 
voortdurende regenbuien koers 35° 9 mijl 
22.00 noord 72.36 west 1300 m iddelbaren tijd 
Greenwich 14 September. 

T T T Storm omstandigheden wijzen op vor
ming van hevigen cycloon wind zuid ten wes
ten kracht 5 barometer onverbeterd 753 mi lli 
meter drie laatste uren 5 mi llimeter gedaald 
koers noord 60 west 8 mijl 16.20 noord 93.02 
oost 0200 middelbaren tijd Greenwich 14 Sep
tember. 

T T T Storm typhoon in zuidoosten wind 
aanwakkerend van het noorden en barometer 
snel dalend plaats 18.12 noord 126.05 oost 
0300 middelbaren tijd Greenwich 12 Juni. 

Behoort bij Koninklij k besluit van· den 26sten 
November 1932 (Staatsblad n°. 563). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat , 

P.J. Reymer. 



LIJS'f van de meeist voorkomend e g·evaar lljke g·oederen met hunne wijze van ver11akken en istuweu aan boord. 

0 .1 Benaming. 1 

·-;- 1 Aceton. (a) 
(b) 

* (c) 

2 Acetyleen.* 

3 Acetyloid. 
4 Aether. * 

fi Aethylacetfl.at. * 

6 Aethyla.Jcohol. 

7 Alcohol (zuiver). 

Verpakking. 2 
1 

Stuwage en voorwaarden. Bijzondere opmerkingen. 

In bulk . 
Metalen vaten. 

-,-Als K
1 

(bij lage V). 
Als K 1 (bijlage V) ; bij vervoer als Maximum inhoud v,in het vat 

deklading beschermen tegen di- 100 1. 
recte zonbestraling.! 

Cilinders met poreuzen inhoud. Als K1 (bijlage V) ; bij vervoer als 
deklading beschermen tegen di
recte zonbestraling. 

Cilinders met poreuzen inhoud om- Op koele. goed geventileerde plaa ts, Op passagiersschepen slechts met 
geven door kokosmatten of gelijk- ver van brandbare lading, ketel- bijzondere toestemming van de 
waardige bescherming. ruim en woonruimten, tenminste Scheepvaartinspectie. Niet op 

2,5 m van den scheepswand. schepen met meer dan 50 passa
Boven of irt ruimten met steen- giers. 
kolen , slechts na bekomen toe-
stemming. Bij gelijktijdig vervoer 
met ontplofbare stoffen door de 
voortstuwingsruimte daarvan ge-
scheiden. 

Zie calciumcarbid (44). Zie calciumcarbid (44)). 
Sterke goed gesloten fl esschen in Uitsluitend aan dek. 

zaagsel in houten kisten, of in 
Op passagiersschepen slechts met 

1 

bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie. hermetisch gesloten vaten of 

trommels met maximum inhoud 
van 45 1. 

IJzeren of stalen vaten. 

Metalen vaten . 

Uitsluitend aan dek. Op passagiersschepen slechts tot 
eene door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie te bepalen 
hoeveelheid. 

Als K 1 (bijlage V); bij vervoer als Maximum inhoud van het vat 
deklading beschermen tegen di- 400 1. 
recte zonbestraling. 

Volgens aanwij zing Hoofd van 
Scheepvaartinspectie. 

de Volgens aanwij zing Hoofd van de Slechts met bijzondere toestem-
Scheepvaartinspectie. ming van de Scheepvaartinspec

tie. 
8 Alcohol (vermengd met Als brandbare lichtontvlambare Als hra.ndbare lichtontvlambare 

water) . vloeistoffen (Bijlage V). vloeistoffen (bij lage V). 
9 Alcoholhoudende tof- Zie lichtontvlambare vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 

fen. • (109). (109). 
10 Alsenium (legeering Hermetisch geslot en stalen vaten Op droge, goed geventileerde plaat- Niet op passagiersschepen 

ijzer, silicium en alu1 of, bij reizen van minder dan 14 sen bij een luikhoofd, ver van meer clan 50 passagiers. 
minium) . * , dagen duur, in zakken. woonruimten, verwijderd van mi-

' nera le zuren. Bij gelijktijdig ver 
voer met ontplofbare stoffen, door 
voortstuwingsruimte daarvan ge
scheiden. 

met 

1 De met een * gemerkte stoffen mogen, al dan ni ll t met eene bijzondere vergunning van de Scheepvaartinspectie, met passagiers
schepen vervoerd worden. 

2 Indien niet anden voorgeschreven, mag bij de verpakkinl! geen staal of ijzer worden gebruikt, tenzij dit met eene zoodanige 
laag metaal is bedekt, dat het staal of ijzer niet aan de lucht is blootgesteld. 

Een vat of cilinder wordt hermetisch gesloten geacht, indien de slui t ing luchtdicht is en, onder normale omstandigheden van 
weer en wind bij vervoer over zeo, blijft . 



• 1 

11 Aluminiumfakkels. • Dicht gesoldeerde metalen doozen. Onder een luikhoofd. 

12 Aluminium chloride. • Hermetisch gesloten vaten. Ver van minerale zur.en. 

Niet op passagiersschepen met 
meer dan 50 passagiers. 

Op passagiersschepen slechts met 

13 Ammooi• ; opl,-JoJ LT =en dfümo, op 
in water van am- • sterkte geperst. 
rnoniak . • 

bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie, tenzij de 
stof kristalhoudend is en de ver 
pakking uit stalen vaten bestaat 

de benoodigde Koele goed geventileerde ruimen, Bij een soortelijk gewicht van 
ver van verblijven of a.i,n dek, 0,96 en hooger vervallen de bij
beschermd tegen directe zon be- zondere voorschriften van kolom 

14 Ammoniakgas 
baar).• 

(vloei-

1 

1 

15 !Ammonium carbo-
naat. • 

16 Ammonium nitrnat. 
17 Ammonium perchlo-

ra 1t 

18 Amylacetaat. * 

19 Amylalcohol. .. 

20 Aniline-olie. * 

* 

straling. 4 en 5. Bij beoordeeling van de 
sterkte van de drums, moet er 
rekening mede worden gehou
den, dat dezè in de tropen groo-
ter moet zijn. • 

Goed gesloten, onder druk beproef- Op koele goed geventileerde plaats ; Op passagiersschepen slechts met 
de cilinders, bekleed met cocos- tenminste 2½ m van het soheops- bijzondere toestemming van do 
matten of verpakt in kratten. boord; ver van verblijven. Indien Scheepvaa rt inspectie. 

ook ontplofbare stoffen worden 
vervoerd, moeten zij daarvan door 

. 1 de voortstuwingsruimte zijn ge-
scheiden. 

Goed verpakt in_ diohtgesoldeer~e Ver van verblij ven en voedings-
blikken of vaten. 1 nûddelon. 
· Alleen benedendeks. 

Als ammoniumcarbonaat (15). Als ammoniumcarbonaat (15), niet 
in betzeUde ruim roet trinitroto-

IJzeren of stalen drums. 
luol en dergelijke stoffen. 

Als alcohol (7). 

Hermetisch gesloten stalen drums Als K 1 (bijlage V). 
of vaten. 

Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie, uitslui -
tend als deklading . 

Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere. toestemming van de 
Scheepvaartinspectie, in kleine 
hoeveelheden en uitsluitend als 

· deklading. 
Kleine blikken, kisten en ijzeren Ver van voedingsmiddelen en ver- Op passagiersschepen slechts met 

vaten bij deklading; hermetisch blijven. bijzondere toestemming van de 

2 1 1 Anilinez001t. * 
gesloten vaten ben~dendeks. Scheepvaartinspectie, uitslu i

tend a ]q deklading. 
In ijzeren of waterdichte vaten; in Ver van voedingsmiddelen, alko

drogen toestand ook in clichtge- holoiden en van verblijven. 
·· plakte kisten of vaten. 

22 Antimoon chloride Korfflesschen of steenen kruiken Als dekladi11g, ver van voedings-
(vloeibaar) (antimoon in sterke kratten, staande in kalk. middelen en verblijven, beschut 
perda chloridi). tegen directe zonbestraling. 

23 Antimoon sulfide. * Ver van voedingsmiddelen en ver-
blijven. 



24 1 Azijnzuur (bij 98-100 Goed geslo.ten korfflesschen of fles- Ver van voedîngsm1 e en en ver-
% ijsazijn). * scihën in gevlochten manden met blijven; aan dek te beschutten 

gevlochten deksel per twee fl es- t egen directe zonbestraling. 

p passagierssc epen s ec s 
met bijzondere tóestemmin_g vsan 1 

de Scheepvaartinspectie; in ' 
kleine · hoeveelheden en in eene 
concentra t,ie van ten mimite 
90 %-

schen in sterke . krat of houten ·· 
kist (bij vervoer van l flesch is 
krat niet noodig), dan wel \izeren 
of stalen of goedbeschermde alu-
minium vaten of voldoende sterke 
waterdichte houten vateri. Bij 
eene concentratie van meer dan 
80 % ook in waterdichte houten 
vaten, met was gedicht . · 

2/\ Bango .bullets. Met zink- of tinreepen hermetisch Onder een luikhoofd en niet onder 
gesloten kisten. · 1 verblijven. 

26 Barium nitraat . * Vaten met papier beplakt en op Benedendeks. Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie, in kleine 
hoeveelheden . 

duidelijke wijze gemerkt. 

Benedendeks " in h ermetisch ge- Ver van voedingsmiddelen, ver-
sloten vaten. blijven en licht ontvlambare 

stoffen. _ 

27 l3ariumoxyde. 

28 
1 

Bariumperoxycle. * IJ.zeren of stalen hermet.isch ge- Onwrikbaar stuwen ver van voort- In ruimten; waar ëleze stof i~ ·gê
sloten en verzegelde vaten, als stuwingsruimten, van plaatsen bórgen, mogen geen chloor- of 
deklacling ook in houten kisten. waar kortsluiting kan voorkomen zwaveldioxyde dampen worden 

en van licht ontvlambare stoffen . gebruikt. 
:l!) 1 Bengaalsche lucifers. * [edere lucifer afzonderlijk in pa- Niet in de.nabijheid·van·verblijven. Op passagiersschepen slechts met 

pier; per 15 in een doos. Tien - · ·· .: · · · · · · · ·: bijzondere toestemming van de 

30 Binitro-benzol 
(-tóluol). * 

doozen hermetisch in zink of blik · Scheepvaartinspectie. 
verpakt en per 3 blikken in houten 
kist. 

Vaten voor natte waren of henne- Ver van detonators en van voe- ·op passagiersschepenslechtsmet 
t isch gesloten vaten. .dingsmiddelen. · bijzondere toestemming v ,i,n rl e 

· . Scheepvaartinspectie. 
31 Bisulfietloog ; oplossing H ermetisch gesloten stalen trom- Ver van verblijven en van voedings-

van natriumbisulfiet .* mels of. vaten voor natte waren. middelen. 
32 Bitumineuse verf. * Sterke vaten van hoogstens 50 1 Op gemakkelijk bereikbare plaat- Op passagiersschepen sléchts 'toe, 

inbond of blikken van hoogstens sen. Bij gelijktijdig vervoer van gelaten als het vlampunt boven 
5 l inhoud te verpakken bij 16 ontplofbare stoffen daarvan door 93° C. Ï8 gelegen. 

33 Brandspiritus. 
34 Broom.* 

35 Broominethyl. * 

36 Broomwaterstof. 

37 Brown's Meltonian 
cream. 

38 1 Brunswick Black . * 

blikken of minder in kisten met de voortstuwfogsruiinto geschei-
geschikte absorbeerende stof. den. Benedendeks op goed geven-

tileerde koele plaats. · 
Als K 1 (bijlage V). Als K (bijlage V). 

Bij ge1ijktijdig vervoer van ont- Op passagiersschepen slechts met 
plofbare stoffen, uitsluitend aan bijzondere toestemming van de 
dek. · Scheepvaartinspectie. 

Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst · gas in cilinders 
(169). 1 (169). 

Als sapeterzuur (168) , doch geenAls salpeterzuur (168). 
metalen trommels of vaten. 1 

Als a lcoholhoudende stoffen (9) . Als alcoholhoudende stoffen (9). 
. ' 1 ' ' ' . .. - ' -

Als lichtontvlambare stoffen (109). ,Als licht ontvlambare stoffen (109). IOp passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 

, Scheepvaartinspectie. 



39 Butylacetaat. * Als a lcohol (7) in ~jzeren of ~talen Als alcohol (7). 
drums . 

Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie, uitslui 
tend a ls deklading. 

40 Butylalcohol. 
n. zuivere. 

1 

Volgens aanwijzingen van het Volgens aanwijzingen van het Mag slechts vervoerd wmden met 
Hoofd v/d Scheepva,artinspe •tie. H oofd v/d Scheepvaartinspectie. bijzondere toestemming van de 

b. met water ver- Als K 1 (bijlage V). Als K 1 (bijlage V). Scheepvaartinspectie. 
men d 1 

41 Bijtende (kaustieke) 1 IJzeren of stalen vaten, of bij korte Ver van zuren, voedingsmiddelen 
kali of kaliumhy- reizen of als deklading in sterke \ en verblijven; afgescheiden van 
droxyde. * 1 waterdichte eiken vaten. ontplofbare st offen. 

42 Bijtende (kaustieke) Als kaliumhydroxyde (41 ). Als ka liumhydroxyde (41). 
soda of natriumhy- 1 1 
droxyde. * . 

43 Calcium azide . • In dubbele vaten met nat zaagsel Op een koele plaats, ver van voe- Slechts a ls 20 % oplossing in 

44 Calcium carbid . 

' tusschen beide. dingsmiddelen en verblijven, de water. 
vaten geheel ondergedompeld in 
een t ank met zoetwater. 

In hermetisch gesloten verzegelde In droge goed geventileerde ruim
vaten met een wanddikte van ten ten niet onder verblij ven, in de 
minste 6 mm, of in kleine bussen, nabijheid van een luik, niet onder 
verpakt in sterke houten kisten. andere lading. Bij gelijktijdig ver

voer met ontplofbare stoffen door 
de voortstuwingsruimte daarvan 
gescheiden. Bij vervoer a ls dek
lading ver van verblijven, be
schermd tegen nat worden . 

45 Calciumchloraat (25 % Sterke goed gesloten ijzeren vaten. Niet in hetzelfde ruim met brand- Op passagiers schepen slechts met 
oplossing). * bare materialen of nabij zwavel- bijzondere toestemming van de 

zuur en andere sterke minerale Scheepvaartinspectie. 
zuren. 

46 Calciumoxyde (onge- In hermetisch gesloten vaten. Bij gelijktijdig vervoer van ont -
bluschte kalk). Onverpakt in kleine hoeveelheden. plofbare stoffen door de voort-

stuwingsruimte daarvan geschei
den. Op gemakkelijk bereikbare 
plaats te stuwen. 

47 Calcium phosphide. Als calcium carbid (44). Als calcium carbid (44). 
48 Carbidkoeken. Als calcium carbid (44). Als calcium carbid (44). 
49 Carbolzuur of phenol. * Hermetisch gesloten sterke stalen Op koele plaats, ver van voedings- Op passagiersschepen slechts met 

vaten in houten verpakking met middelen en van verbl~jven. bijzondere toestemming van de 
zaagsel. Voor medische doeleinden Scheep vaartinspectie. 
in kleine flesschen in zaagsel ver-
pakt. Op schepen, geen passa-
giersschip zijnde, ook in goed ge-
sloten vaten voor natte waren. 

50 Carbonpapier. * Luchtdichte blikken, verpakt in Bij gelijktijdig vervoer met ontplof- Op passagiersschepen slechts in 
houten kisten . Indien verpakt in bare stoffen door de voortstu- kleine hoeveelheden. 
kisten met ander papiermateriaal, wingsruimte daarvan gescheiden. Geldt alleen voor papier met 
deze kisten bijzonder te merken. vettige bestanddeelen en fijn 
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51 Carbonyl chloride 
(phosgeen). 

52 Celluloid. "' 

53 Celluloid ,rlakmiddel. 
(pasta) . 

54 Celluloid (opgelost). * 

Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cili~der , -
( 169) . (169). 

Goede houten kisten, gemerkt met Op goed bereikbare plaats, niet na-
het woord " Celluloid". bij de verblijven. Op passagiers-1 

schepen moet het ruwe materiaal 
aan dek zijn gestuwd ; verwerkt 
in goederen benedendeks onder 
een luik. 

Hermetisch gesloten ijzeren vaten, Uitsluitend als deklading. Op passagiersschepen slechts met 
met lood bekleed , of in steenen bijzondere toestemming van de 
kruiken, beide met zaagsel ver- Scheepvaartinspectie. 
pakt in houten kisten. 

Als licht ontvlambare stoffen ( 109). Als licht ontvlambare stoffen ( 109). Het oplossingsmiddel is a lcohol 

55 Chilisalpeter of 
umnitraat. 

natri- Op passagiersschep en in met papier 
dichtgeplakte vaten. 

Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cilinders 

dan wel petroleum. 
Op passagiersschepen slechts in 
kleine hoeveelheden. 

56 Chloor. * 

57 Chlooraethyl. * 

58 Chloorkalk. * 

i'i9 Chloormethyl. * 

60 Chloorzwavel. * 

61 Chloroform.* 

62 Chroomzuur.* 

(169) . (169) . 
Verpakking te merken met: ,,Ge- Niet in de nabijheid van natrium, 
vaarljjk, voorzichtig behandelen" . kalium, phosphor, kopervijlsel, 
Ook in grootere gelaschte ketels antimoonpoeder, terpentijn a m-

of flesschen, welke op sterkte zijn monia en salmiak (chloorammo-
onderzocht, doch niet meer dan 12 nium) . 

Zie samengeperst gas in cilinders/Zie samengeperst gas in cilinders 
(169). (169) . 

Indien onbrandbaar gemaakt door Op koele plaats ver van verbl~jven. 
eenige bijvoeging in sterke her-
meUsch gesloten ijzeren of stalen 
vaten . 

Sterke ijzeren vaten, of, in de ge- In goed geventileerde ruimte, niet Op passagiersschepen slechts met 
matigde luch t streken , sterke on- tezamen met t erpentijnzuren , voe- bijzondere toestemming van de 
beschadigde houten vaten. dingsmiddelen of goederen, die Scheepvaartinspectie. 

door gassen kunnen bederven. 
Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cilinders 

(169). (169). 
Hermetisch gesloten tromm"ls, a ls Ver van verblij ven en voedings- De inhoud der gelaschte trom 

1 

deklading, en sterlte gelaschte middelen. mels niet- grooter dan 225 1. 
trommels, gesloten door schroef
doppen, benedendeks. 

Sterke goed gesloten flesschen in Ver van verblijven en voedings- Op passagiersschepen slechts met 
zaagsel of houtwol in houten \ middelen. bijzondere toestemming van de 
kisten, of in sterke hermetisch ge- Scheepvaartinspectie. De inhoud 
sloten vaten. der hermetisch gesloten vaten 

niet grooter dan 45 1. 
In opgelosten toestand in fl esschen In opgelosten toestand ver van Op passagiersschepen uitsluitend 

of steenen vaten, geplaatst in verblijven, voedingsmiddelen en in opgelosten toestand en na 
kisten met zand of aarde ; in on- bra ndbare s toffen ; in onopge- ontvangen toestemming van het 
opgelosten toestand bovendien in losten toestand uitsluitend als Hoofd van de Scheepvaartin-
vaten met lood bekleed . deklading. spectie. 

63 Cilinders of vaten met Sterke, hermetische gesloten cilin
schapenvet, ontsmet- ders of vaten. 
tingsmiddelen, zuren 
en dergelijke. * 
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64 i Ólensol : . ·· 1 Ben~dendel{S i~ -ste~ne11 pot~n met, Ver van voedingsmiddelen en zuren Ihhoud stecnen potten rn 1 ;. va 1) 

1 

schroefsluiting. verpakt in J<isten : de korfflesschim · 45 '!. · · 
met zaagsel ; a ls deklading in . 
glazen korfflesschen verpakt in . · · · ' 
samengeperst stroo in ijzeren krat, 
met. manden deksel. 

65 Collodiumwol. 
(a) droog. 
( l>) opgelost in 

of aether. * 

(a) Zie ontplofbare stoffen (146)". (o) Zie ontplofbare stoffen (146). 1 

alcohol (b) Sterke gesloten metalen vaten (b) Uitslui tend als ,deklading. (b) Op passagiersschepen slechts 
van ten hoogste 25 l inhoud rnet l met-bijzondere toestemming van 
zaagsel in nouten kisten, of ge- de Scheepvaartinspectie. 
sloten aardewerk flesschen van _; 
ten hoogste 5 l inhoud van elkaar 
gescheiden door schotten met 
zaagsel in houten kisten of her-

, metisch gesloten vaten van ten 

(c) nat gemaakt met (c) Indien meer dan 3 % vochtge-

1 

hoogste 50 l inhoud. 

. water. * halte, a l dan niet in blikken ge- . 
1 

- perst, verpakt in geparafineerd · · · .. · • 
papier in kisten. 

(d) verzadigd met ge- (d) Sterke hermetisch gesloten blik- (d) Met bijzondere zorg te stuwen. (d) Op ,Passagiersschepen slechts 
methyleerde spiritus.* ken in houten kisten . . met biJzondere toestemming van 
• · · de Scheepvaartinspectie. 

66 Collodium , ongezui- 1 Sterke, goed gesloten flesschen, met Uitsluitend als deklading. jOp passagiersschepen slechts met 
verde. * zaagsel in houten kisten. · bijzondere toestemming van de 

Scheepvaartinspectie. 
Als natriumperoxyde (139) . Als natriumperoxycle •(139). 1 
Als kerstklappers (102). . 

67 Combuzite. * 
68 Confettibommon. * 
69 Copra. * In droge zakken of matten. _ Jn Jàget gelegen ruimen niet tegcn ·De coprn mag niet vochtig zijn. 

een schot stuwen en zorgen voor 
goede ventilatie, waarbij de ope, 
ningen in de ventilatoren tegen 
indringen van vonken moeten 

_ worden beschermd. 
70 Cyaanwaterstof (zuur) Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cilinders 

(blauwzuur). (169). (169). 
71 Diacetonalcohol. Als K1 (bijlage V). Als K1 (bijlage V). 

., . 

72 Diarobenzol. Als ontplofbare stoffen (146). Als ontplofbare stoffen (146). 
73 Dichloo~aethyleen. Als tetrachloorkoolstof (180). Als tetrachloorkoolstof (180). .. 
74 Dinitrobenzol (-toluol). Vaten voor natte waren of herme- Ver van detonators en voedings- Op pàssagiersschepen sléclits met 

75 Dinit.ophenoL 

76 Ducol. 
77 Dru)rinkt voor photo

gra~ure,' 
78 Enamel zwart. 

tisch gesloten vaten. middelen. . bijzondere toestemming van de 

Sterke gave vaten voor natte waren 

Als K, (bijlage V). 
Als J(1 (bijlage V). 

Al~ K1 (bij lage V). 
Als K1 (bijlage V). 

· scheepvaartinspectie. 
Slechts toegestaan, indien 40 % 

water is toegevoegd. 

AJsJichtontyl~mbare stoffen (109). Als licht ontvlambare stófümü.09\. __ 
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80 Ferrosilicium. * 

81 Films.* 

Sterke outen isten o vaten o , 
indien in poedervorm, in drie. 
dubbele drums van ijzer- of staal
plaat. Elke kist, vat of drum ge
merkt met het woord " Ferrosili
cium", het percentage silicium 
en de herkóinst. · 

p passag1ersscfiepen s ec s oe-
15 % en niet meer dan 80 % gestaan, indien het gehalte sili
silicium dan bij vervoer beneden- cium niet meer dan 30 % of 
deks in droge goed geventileerde meer dan 75 % bedraagt. _ 
ruimte, niet onder verblijven ge- Mag slechts · worden" vervoerd 
legen en door een wa terdicht voorzien van een certificaat, 
schot van de ruimte voor passa- vaststellende het percentage 
giers en bemanning gescheiden. silicium, en verklarende, dat 

Niet in dezelfde ruimte met ont- het ferrosilicium na de vervaar
plofbare stoffen, voeclingsm idde- diging in stukken was gebroken 
len, bijtende loogzouten en andere of tot poeder vermalen en in 
lading, welke aan bederf ondet'· dien toestand onder bedekking 
hevig is. Kan hieraan niet worden ten minste 10 dagen aan de lucht 
voldaan , clan alleen als dekl ading. is blootgeGteld. 

Zinken of dich tgesolcleerde kisten, Verwijderd van ontplofbare stoffen. Op passagiersschepen slechts met 
teJlZ\Î elke film in een afzonder- · bijzondere toestemming van d e 
lijke bus is verpakt en geen brand: Scheepvaartinspectie. 
bare stoffen in hetzelfde ruim zijn, 
gestuwd. 

~2 F'lashaxe kaarsen. Als ontplofbare stoffen (146). Als ontplofbare stoffen (146). 
83 Fluorwaterstof (zuur). Sterke looden dichtgelakte fles- Pitsluitend als deklading, be- De 111.houd der guttapercha fl es

schen. in stroo in houten kisten, schermd tegen directe zonbest.ra- schen hoogstens 5 J. 
of in .sterke goed gesloten gu tta- ling, ver van verblijven en voe-
percha fl esschen in kisten mot wit-. d ingsmicldelen. BiJ gelij ktijdig 
kalk. Bij een sterkte van ten min- vervoer met ontplofbare stoffen 
ste 58 % en vrij van minerale van deze door de voortstuwings-
zu ren ook in ijzeren drums. ruimte gescheiden. 

84 1Formalclebycle, fo ,·ma- Ver van de verblij ven. 
line, formol. 1 

85 Gasoline. Als K 1 (bijlage V). Als K (bijlage V). . 
86 Geneesmiddden en ver- In sterke glazen flesschen of go',ld Als deklading of benedendeks, re- Op passagierssohepen s lechts nlflt 

1 

d.oovendc .middrlen in verzegelde aarden kruiken in kis- kening ho1Jdenrl met het v lam- bijzöndere toesten:uning _van de 
, kleine. ho~veelheden ten. Bij vloeistoffen in de _kisten punt. , R.cheepya_artinèpçctic. 

•· ·verpakt. * iaagsel of ander materiaal dat 
vloeistof kan opnemen. Middelen, 
die bij breken van de verpakking 
op elkander kunnen inwerken ,. 
niet in eenzelfde kist. , . . 

87 

1 

Geo]jede goederc,,. * Indien verpakt in kisten moeten Indien benedendeks dan op goed lOp passagiersschepen slechts met 
deze voorzien zijn van gawn of gevent;leerde en gemakkel\jk be- bijzondere ·toestemming van de 

1 op andt>rP wijze geventileerd wor- 1 reikba re plaats. Scheepvaartinspectie. ·, . 

1 

den. Bij gebruik als verpakking! · 
van andere ~oederen moeten • zij 
goed droog zijn en in niet te veel 
lagen . .

1 

Graphol. * Als Kl (biJ lage V). . Als K, (biJ lage V). 
Guano. 

., 

Gutta percha oplos1ing 1 , . ,

1 
(solutium) 

(a}_opge}~st in trichloor (a)_ Luchtdichtè ,stalen of ijzeren (,a,) ()p goed ·geyentileerde p)aats (a) Op p3:ss1tgierèschepen bene
·• ae'thyleen, ' t,etrnohloor l1 trommels met met meer dan 25 1 V'er va.n V'erb.bl\1ven en voe,-lmgs- cle_n,<;\~§ . . m ~e!):n g;J1Qotere hoe-

koolstof. * inhoud of luchtdichte kleine blik- middelen. veélh.eid .<;lan,• ,4_00 ;J. . .r'' , ., rr ". • 
. . , ken in _z~gsel i.;1 idsten verpakt. .. , .. _ i;, ;; ,• •. :;:• · 

1(bf opgelo~t 111 alcohol. l("b) Als hcbtontvlnmbn.re stoffen (b) Áls licht onLvlnmbnrn ~t-offen 
t- • (109). 1 (109). 



fll. Hars (colonhorium). * St,erke vaten. Op koelo plaats. Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 
ScheepvaartinRpectie . 

92 Houtgeest. • 
93 Jake Bombo. * 
94 Kaliumchloraat. * 

95 1 Kaliumcyanide. • 

1 

96 Kaliumnitraat. • 

97 Kalium (natrium-) 
sulfiet. * 

(a) droog. 

(b) nat (ten minste 
50 % ). 

(c) met water verza
digd. 

98 Kalk, gebluschte. * 

99 Kalk, ongebluschte. 

100 K alkstikstof (nitro 
leum). * 

101 Kerstkaarsen . * 
102 Kerstklaprrs of ko

zakken. 

Als 1( 1 (bijlage V). Als K 1 (bijlage V). 
Als kerstklappers ( 102). Als kerstkÏappers ( J02) . 
IJzeren of stalen vaten of kleine Ver van zwavelzunr en andere Op passagi-:irsschepen slechts in 
met papier dichtgeplakte vaatjes minerale zuren, onder in,1chtne- kleine hoeveelherlen voor medi
of met tinreepen ge<i il}hte kistjes ming van bijzonderQ voorzorgen. sehe doeleinden en met toestem
van voldoenrle sterkte. Op pnssa- Niet in dezelfde ruimte met brand- ming van de Scheepvaartinspec-
giersschepen in kleine fl esschen in bare stoffen. tie. Op andere schepen tot een 
kisten met zaagsel. maximum van 10,000 kg per 

• ruim, tenzij bijzondere toestem
ming van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie is ver

Hermetisch gesloten ijzeren vaten 
of hermetisch gesloten zinken of 
t innen doozen in houten ki ten. 

Op passagiersschepen in vaten met 
papier dichtgeplakt . 

(a) Sterke luchtdichte vaten (staleJ (a) Benedendeks. 
trommels). 

(b) In koeken verpakt of gesmolten (b) Ver van zuren. 
in hermetisch gesloten, geheel ge-
vulde trommels. 

In zakken in met linnen beplakte Niet onder verblijven en ver van 
vaten of vaten voor natte waren. andere lading, die er door kan 
Met certificaat , houdende dat de worden aangetast. 
kalk volkomen is gebluscht, ook 
in sterke zakken. 

Hermetisch gesloten ijzeren of Op gemakkelijk bereikbare plaats. 
stalen trommels. · Bij gelijktijdig vervoer van ont
Als verpakkingsmiddel niet ge- plofba re stoffen door de voort
sloten in kleine hoeveelheden. stuwingsruimte van deze stoffen 

gescheiden. 

kregen . 
Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 

cheepvaartinspectie. Maximum 
gewicht der kisten of vaten 
115 kg. 

Op passagiersschepen slechts in 
kleine hoeveelheden en met bij -
zondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie. 

(a) en (b) Op passagiersschepen 
slechts met bi.Jzondere toestem
ming van de Scheepvaartin
spectie . 

Dubbele zakken, welke waterdicht Niet onder of in compartimenten, Bij een percentage calcium carbid 
zijn voorzien. waarin zich verblijven bevinden, van meer dan 0,5 % niet op pas

gevrijwaard tegen aanraking door sagierschepen. 
water 

Zie veiligheidslucifers (184). Zie veiligheidslucifers (184). 
Sterke hou ten kisten met papier Bijzondere aandacht aan het stu- Afzonderlijke ontstekers niet op 

dichtgeplakt. wen wijden . passagiersschepen met meer dan 
De ei~enlijke ontstekers bij afzon- 50 passagiers. 

derliJke verpakking in zink of 
hermetisch met reepen tin ge-
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103 Knalzuurzout. 
104 Koolteer. * 

105 Koolzuurgas. * 

106 Kreosoot. * 

!

Zie ontplofbare stoffen (146). lzie ontplofbare stoffen (146). 
Als lichtontvlambare vloeistoffen Als lichtontvlambare vloeistoffen! 

met hetzelfde vlampunt (109). met hetzelfde vlampunt (109) . 

(169) . (169). 

(a) (vloeibaar). 

Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cilinders! 

(a) Sterke vaten of tonnen . (a) Op goed geventileerde plaats (a) Op passagiersschepen slechts 
ver van verblijven en voedings- met bijzondere toestemming van 
middelen. de scheepvaartinspectie. 

(b) (vaste). · (b) Sterke vaten. (b) Op koele goed geventileerde 
plaats, ver van verbEjven en 
voedingsmiddelen . Bij gelijktijdig 
vervoer van ontplofbare stof
fen, daarvan door voortstuwings-

107 Kresylzuur.,. 
108 Lampenzwart. * 

(roetzwart). 

ruimte gescheiden. 
Als vloeibare kreosoot (106). Als vloeibare kreosoot (106). Als vloeibare kreosoot (106). 
Kisten of vaten met papier be- Op droge plaats in de nabijheid 

plakt of ijzeren drums. Voor ver- van een luikhoofd. 
pakking geen bedrukt papier be-
zigen. 

109 ·1 Lichtontvlambare Naam van het produkt en vlam-1 
vloeistoffen. punt duidelijk op de verpakking. 

(a) alcohol, a lcoholde Als K1 (bijlage V). Als K 1 (bijlage V) . 
rivaten. * 

(b) alcohol, vermengd Stoffen vermengd met alcohol Uitsluitend als deklading op passa-
met andere stoffen.• (vernissen) op passagiersschepen giersschepen, op andere schepen 

in hermetisch gesloten blikken ook benedendeks. 

(c) Benzine.* 

of steenen kruiken van ten hoog-
ste 5 1 inhoud, in sterke kisten, de 
kruiken gescheiden door houten 
schotten . Ook in goed gekurkte 
fleschjes, blikjes of tuben met 
capsules gesloten, verpakt in 
doozen met geribt karton en zaag-
sel in sterke kisten. Op andere 
schepen ook in vaten of ijzeren 
of stalen trommels van ten J:ioog-
ste 180 1 inhoud. 

Met alcohol samengestelde sto{fen, Op passagiersschepen uitsluitend 
tenmiirste 65 % alcohol, in sterke als deklading, op andere schepen 
hermetisch gesloten houders van ook benedendeks. 
ten hoogste 25 1 inhoud, verpakt 
in zaagsel in houten kisten. 

Als K 1 (bijlage V). Als K 1 (bijlage V). 

(d) Minerale terpentijn Trommels van ten hoogste 25 I in- Op passagiersschepen benedendeks 
vlampunt boven houd, of in kisten met 16 blikken alleen met bijzondere toestemming 
33½° C. * à 5 l elk, of in sterke stalen vaten van de Scheepvaart inspectie tot 

van ten hoogste 180 1. een maximum van 4500 1. 

Op passagiersschepen slechts in 
kleine hoeveelheden en op korte 
reizen. 
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(e) Minerale terpentijn/Il) blikken van ten hoo;st~ 5 1 in Op p:Ssagiersschepen -~-;s~i_tend_ -J - · 

vlampunt van 28°- zaagsel in sterke kisten of sterke 11,ls deklading. 
~3½ó C. * vièrkante blikken van ten hoogste . 

. . . 20 1 per 2 stuks in sterke kist. Op · 
schepen, geen passagiersschip 
zijnde, ook in sterke trommels tot 
50 1 inhoud. 

(/) Petroleumproduk- Hermetisch gesloten blikken van Op passagiersschepen uitsluitend 
ten(andere) met vlam- ten hoogste 5 1 inhoud in kisten a ls deklading . 
punt van 22½0 tot met zaagsel. - · 
33½o C. * . 1 

(g) Petroleumproduk- Als (d), doch indien het vlampunt Als (d), doch inclien het vlampunt 
ten(andere) met vlam- boven 43½° C. is gelegen, ook boven 43½° C. is gelegen, ook 
punt boven 33½° C. * als (/) en in grootere trOIJunels. . benedcndckR op passagiersschepen . 

(h) Petroleumproduk- In sterke houders in kisten met . Slechts met toestemming van de 
t en met vlampunt be- zaagsel. · ; Scheepvaartinspectie. 
neden 22½° C. 

(i) l'etroleumteer. * Als (/) ; is het vlampunt boven Op passagiersschepen uitsluitend 
32° C. gelegen, dan ook in goed als deklading. 
gesloten sterke vaten van ten 
hoogste 180 1 of in stalen trom• 
mels of vaten van ten hoogste 400 L 

(k) Scheepshuid verf* In trommels. · . Benedende '., s, i rJ<lien het vlampunt 
boven 33½° C. is gelegen, op pas

. sa.giersscbepen echter slechts als! 
. • het vlampunt boven 43½° C. ligt,1 

({) Vloeibare poetsmid- Kleine met schroefstoppen gc1slot en Op passagiersschepen uitsluitend 
11--------------1-ûelen voor metalen, blikkl,\n, vaten of tuben , of sterke als deklading. 

schoensmeer enz. trommels van ten hoogste 41\ 1 
(vlampunt tussC'hen inhoud, alles verpakt in kisten. 
28° en 33½o C.) * 

(m) Vloeibare poets- In blikken van ½ l inhoud in kis. Op passagiersschepen als dekla
IT\!dclelen (vlampunt ten, of in sterke trommels van ding, of met bijzondere toestem
honger da.n 33 ½° C.). hoogstens 45 1 .inhoud. ming va.n de Scheepvaartinspectie 

benedendeks, doch niet meer clan 

110 Linoleum was. * 

l ll Lycopodiumpoecler. * 
112 Lythene. 
113 Lucifers (fosfor). 

100 kg. 
Zie licht ontvlamhare vloeistoffen Zie licht ontvlambare vloeistoffen 
(109). (109) . 

Sterke met papier bepla.kte vaten. 
Als ~J.. (bijlage V). Als K 1 (bijlagt'l V). 
In bJ.ikken of hermetisch met tin Ver van verblijven en voedings-
gesloten doozen. middelen. . _ 

Op koele goed geventileerde plaats. Op passagiersschepen sll).qhts met 
. bijzondr.re toestemming van de 

114 Lijm (stukken. • 

115 Magnesiumka.arsen. 

116 !Magnesiummetaal. 

In doozen hermetisch met zink- of Onder een luikhoofd. 
tinreepen gesloten. 

In sterke met tin voorziene doozen ; Ver van verblijven, zoodanig dat 
met geolied papier voorzien, in- geen gevaar bestaat voor aan 
dien in den vorm van blokken raking met sterke zuren of zee-

- en stangen. water . 

Scheepvaa.rtinspectie. 



118 Magnesiumfakkels. In doozen hermetisch gesloten met Onder een luikhoofd. 
J zink- of tinreepen. 

Als ferrosilicium (80) . 
rosilicium. * . . . 

ll9

1

Mangaanhourlend fer- Als ferrosilicium (80). Als ferrosilicium (80). 

120 Materialen voor de ver- Vaten voor natte waren, herme- Ver van voedingsmiddelen 
vaardiging van k leur- tisch gesloten vaten of stalen tonators. 
stoffen. * vaten of trommels met schroef

stoppen, met een inhoud van niet 
meer dan 400 l. 

en de- Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 

· Scheepvaartinspectie. 
Onder deze stoffen worden ge

noemd : Binit.robenzol (natte 
bolletjes) ; Binitrotoluol (mas
sief en vloeibaar) ; Dinitroben
zol, Metaphenybendianinae, Me
tatoluybendianine, Nitrobenzol 
Nitrobody, Orthonitrotoluol,Or
thotoluidine, Paradichloorben 
zol, Paranitrophenol, Parani 

. trotolnol, Xylidine. 
121 Mei. * Zie licht ontvlambare vloeistoffen Zie licht, ontv lam bare vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 

(109). (109). (109). 
122 Mengsel van salpeter- Als salpeterzuur (168), doch geen Als salpeterzuur (168). 

zuur en zwavelzuur, aluminiumtrommels, on ijzeren 
80 % en 20 %- trommels slechts indien het meng

sel niet meer dan 10 % water 

123 Meta bra ndstof. * 
bevat. 

In sterke hermetisch gesloten 
blikken . 

124 Metaalgruis, -poeder Hermetisch gesloten trommels van In goed geventileerd ruim bij het Op passagiersschepen slechts met 
(aluminium, brons, voldoende sterkte of in kleine her- luik, niet onder andere lading en bijzondere toestemming van de 
koper, lood, messing, metisch gesloten blikken met ver van zuren. Bij gelijktijdig ver - Scheepvaartinspectie. 
tin en zink. * zaagsel en dergeliJ_·ke in sterke v9er met ontplofbare stoffen, door 

, . · kisten verpakt. De colli voorzien de voortstuwingsruim_te -daarvan 
van duidelijke merken. gescheiden. 

125 Metaal poetsmiddelen. Zie lichtontvlambare vloeistoffen Zie licht ontvla mbare v locistoffen Rekening houden met de samen-
(vloeibare). * (109) . (109). · stelling (met alcohol of met 

petroleum). 
126 Middel voor r.einigen

1
Op passagiersschepen in herme- Op koele plaats, ver van verblijven Hier zijn slechts bedoeld de mid-

i 
ven s.chapen (vloei- t isch gesloten sterke ij1,eren of en voedingsmiddelen. 

1 

deleJT, .welke arsenicum bevat-
(baar). * stalt.n trommels; op a ndere sche- ten. De andere vallen onder 

pen ook in sterke vaten. Alle colli "ontsmettende vloeistoffen" 
gemerkt met "vergift." , (147). 

127 Methylalcohol. Als K 1 (bijlage V) , doch ook in Als K 1 (bijlage V), doch indi,m als 
trommels van ten hoogste 400 i deklading vervoerd, beschermen 

128 Methyleenchloride. 

129 Minerale olie. * 

130 Mistsignalen. 
131 l\fistsignalen (spoor

wegen)* 

inhoud. tegen directe zon bestraling. 
Als tetrachloorkoolstof (180). Als tetrachloorkoolstof (180), doch 

bij voorkeur als deklading, be
schut tegen directe zonbestraling. 
Benedendeks gemakkelijk toegan-

Zie - lichtontvlambare 
(109). 

kelijk. _ _ 
vloeistoffen Zie Jiçh t- ontvlambare -vloeistoffen Zie lichtontvlambarn vloeistoffen, 

Als flashaxekaarsen (82)·. 
Goed stevig verpakt. 

(109) . (109). 
Als fi ashaxekaarsen (82). 



132 Monochloornaphta
line. * 

133 Natrium (metaal). 

134 
135 
136 

NRtriumchloraat. * 
Natriumcyanide. * 
Natrinmny pochloriet .. 

(Bleek loog) * 

137 Natrium metabisuJ
fi et. * 

138 Natriumnitraat.* 

Goed verpakt, zoodat geen lekkage! 1 
kan optreden. 

Voor vervoer benedendeks in dicht- Op gemakkelijk bereikbare plaats, Mag niet vervoerd W-Orden op 
1?esoldeerde blikken met zaagsel niet onder andere goederen . schepen, welke ontplofbare stof-
in een tweede dichtgesoldeerd fen aan boord hebben . 
blik, in sterke houten kist, of bij 
groote hoeveelheden in bijzondere 
waterdichte ijzeren trommels, ge-
sloten door een waterdicht en 
luchtdicht deksel van bijzondere 
constructie, verzekerd door hang-
slot, en geplaatst in sterke houten 
kist, door latten en zaagsel vast-
gezet. 

Als kaliumchloraat (94). Als kaliumchloraat (94). Als kaliumchloraat (94) . 
Als kaliumcyanide (95). Als kaliumcyanide (95). Als kaliumc;vanide (95. 
Glazen of aarrl en vaten met veilig- Uitsluitend als deklading, ver van 

heidskleppen in de spon of stop verblijven en van minerale zuren. 
en met ~eschikt materiaal ver- Te besclrnrmen 1,egen directe zon-
pa.kt in een omhulsel. bestraling. .. 

H ermetisch gesloten trommels of Ver van vcrbl1iven en voedings-
vaten voor natte wa.-en. mirlden . 

Vaten met papier dichtgeplakt. Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectifl en in 
kleine hoeveelheden. 

1
9 N t peroxycle. * · ·1 I.Jzeren of stalen trommels van vol- Niet in dezelfde ruimte met, bra nd - Op passagiersschepen slechts met 

-+-doendll s-ter-kre-en-n-ie van-a, a r-e---stofTen. b ijzondere- t oestemming---va-n-de 
-------r..,,-,.tiugerr;-we-lke hen moeiiijh aartinspectie. 

behandelen maken . In het shelter
dek ook in blikken in houten 
kisten of in glazen flesschen met 
kieselguhr in stevige doozen. 

UO Natriumsulfiet.* Als kaliumsulfiet (97 ). Als ka liumsulfiet (97). Als kaliumsulfiet (97). 
141 Nikkelcarbonyl. In op druk geperste cilinders (voor Als deklading, beschermd tegen 

142 Nit-ricake. * 

143 Nitrocellulosc. * 
144 Olie vern is.* 

145 Ongeclroogde huiden . * 

samrngeperstegassen) met boven- dfrecte zonbestraling. 
laag van kooloxyde, of in kleine 
glazen fl esschen met verzegelde 
stopJ>en in verzegelde blikken met 
kieselguhr in kist en verpakt. 

Op la nge reizen droog verpakt in Op passagiersschepen en schepen, 
sterk<' waterdichte t rommels. welke tevens ontplofbare stoffen 

vervoeren, bijzonder op het stu
wen acht geven . 

A ls ongezuiverde collodium (66). Als ongezuiverde collodium (G6). Als ongezuiverde collodium (66). 
Zie lichtontvlam bare vloeistoffen Zie licht ontvlambare vloeistoffen Zie licbtontvlambare vloeistoffen 

(109) . (109). (109). 
Ver "\ an verblijven en voedings- S lechts bij noodzij.ak met passa-

middelen. giersschepen . 
146 Ontplofbare stoffen.* Zie artikel 94 Schei,enbesluit,. Zie artilrel 94 Schepenbesluit. 
147 Ontsmettende vloei- Hermetisch gesloten vaten of sterke 

!-l.tnff An * v a t .P_n 'lt nn1•...-n a t .tD u.r..o -r Q.n 
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148 Oplossing ferri chloride l.l''JesscJ1en in zaagsel verpakt. Ver van verb.hJven en voedings-
in verdund zoutzuur.* middelen. 

149 Oxonatine. * Zie lichtontvlambare vloeistoffen Zie licht ontvlambare vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 
(109). (109). (109) . 

150 Oxygeniet (ka liumper- Vaten met papier dichtgeplakt. Benedendeks, niet in hetzelfde Op passagiersschepen slechts met 
chloraat).* ruim met nitraatverbindingen. bijzondere toest emming van de 

Scheepvaartinspectie, . mits de 
stof niet meer dan 3 % houts-

15 1 Oxyliet (chloorkalk 
met natriumper 
oxyde). * 

152 jParanitrosodi methy la 
niline. * 

153 
154 
155 
156 

Paratron . * 
P entachlooraethaan. 
Perchlooraethyleen. 
Phosphor (witte). 

Afa natl"iumperoxyd e (139). 

!Sterke waterdichte vaten. 

kool bevat. 

I
Als natriumperoxycle (139). Op passagiersschepen slechts met 

bijzondere toestemming van de 
Scheepvaartinspectie. 

Op koele goed geventileerde plaat- 0~ passagiersschepen slechts i~
sen. dien ten minst e 50 % water 1s 

toegevoegd. 
Als guttapercha-oplossing (90) . Als guttapercha-oplossing (90). Als guttapercha-oplossing (90) . 

Als t etrachloorkoolstof (180). Als tetrachloorkoolstof (180) . 
Als t etrachloorkoolstof (180). Als tetrach loorkoolstof (180) . 
Onder water in flinke gesoldeerde Uitsluitend als deklading. 

blikken cilinders, welke herme
tisch zijn gesloten. E enige blikken 
te zamen met zaagsel in een kist, 
Bij sterke cilinders mag de inhoud 
20 kg phosphor bedrage n, zij 

Mag niet vervoerd worden op 
schepen, welke ontplofbare stof
fen hebben geladen. 

157 
1 

moete n dan per twee stuks in een 
kist worden verpakt. 

Phosphor (roode) in!Phosphor in blikkt>n in kisten met Bij vervoer benedendeks zoo plaat
brokken en phosphor- zaagsel ; phosphorsulfide en phos- sen, dat de colli gema kkelijk kun-
sulfaten . * phorpentasulnde in luchtdichte neo worden verwijderd. 

vaten. 

Op passagiersschepen slechts met 
bijzondere toestemming Yan de 
Scheepvaartinspectie. 

158 Phosphorzure kalk. * Op goed geventileerde plaats, ver 
van ketels en andere warmte
bronnen. 

159 Phosphorpentasulfide.* Zie phosphor (roode) in brokken Zie phosphor (roode) in brokken Zie phosphor (roode) in brokken 
(157). 

160 Phosphorzuur. * 
(157). 

Bij vervoer benedendeks in sterke 
(157) . 

Indien het s.g. 1,2 of meer be
draagt, op passagiersschepen 
slechts met biJzondere toestem
ming van de Scheepvaartinspec
tie. De manden flesschen mogen 
geen grooteren inhoud hebben 
dan 20 l. 

goed gesloten flesschen per 6 stuks 
in stroo in houten kisten, of in 
hermetisch gesloten mandenfles
schen in stroo verpakt, of in met 
lood bekleede voldoend sterke 
kisten met gesoldeerd looden dek
sel. Is het sg. lager dan 1,2 dan 
looden , glazen of steenen flesschen 

161 Pikrinezuur, trinitro- Goede verpakking. Stevig gestuwd, op koele plartts, Op passagiersschepen uitsluitend 
phenol. * In drogen toestand zie ontplofbare buiten contact met lood , metaal- als deklading. 

162 P lantaardig zwart.* 

stoffen (artikel 94 Schepen be- oxyden, chloraten of nitraten of In drogen toestand, zie ontplof
sluit). een ander oxydeerend lichaam. bare stoffen, artikel 94 Schepen 

In drogen toestand zie ontplofbare besluit. 
stoffen, artikel 94 Schepenbesluit. 

Als lampenzwa.rt (108). Als lampenzwart (108), 
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16_3 Pynolene. * 
164 Pyridine.* 

165 Rokend zwavelzuur 

166 
(oleum). 

Rubberafval. * 

167 Rustikoff. 

168 Salpeterzuur. 

169 Samengeperst gas 
cilinders. * 

Zie lichtontvlambare 
(109). . 

vloeistoffen 
1
Zie lichtontvlambare 

(109) . 
vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 

(109). 
Zie lichtontvlambare 
(109). 

v loeistoffen Zie lichtontvlambare 
(109). 

vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 
(109). 

. Zie zwavelzuur (209). Zie zwavelzuut' (209). 

Gevulcaniseerd in poedervorm in Bij het stuwen zorg dragen dat 
sterke houten, met linnen be- geen poeder kan ontsnappen. 
plakte vaten. 

Voorzichtig behandelen, opdat geen 
lekkage ontstaat. 

In bemande flesschen of steenen Uitsluitend als deklading. Mag niet vervoerd worden op-
vaten per 4 stuks in een kist, vast- Ver van verblijven, voedingsmid- schepen, welke ontplofbáre stof 
gezet met kieselguhr. delen ,andere zuren en brandbare fen hebben geladen. De f!ès-

Bij een sterkte van ten minste stoffen . schen of vaten met geen grooter 
50 % en een s.g. van ten minste inhoud dan 12 1. 
1,32' ook in trommels van staal, 
tegen zuren bestand. . 

Bij een sterkte van ten minste 
95 % en een s.g. van ten minste 
1,5 ook in aluminium trommels. 

in De cilinders voorzien van merk of Indien benedendeks in koele goed Op passagiersschepen slechts in 
certificaat betreffende samenstel- geventileerde ruimte, ten minste dien gevuld met zuul'stof, kool 
ling en persing. 2½ m van het scheepsboord, ver \ zuur, chloormethyl , lachgas of 

Bekleed met gevlo_chten t ouw, van ontplofbare stoffen en van z waveldioxyde. · 
.voorzien van grommers of van I de verblijven. De ruimte tusschen 
metalen schoen of kraag aan elke cilinders en scheepsboord o:p te 
zijde. Ook afzonderlijk t e verpak- vullen met stevige lading. BiJ ge-
ken in hou ten kratten . lijktijdig vervoer op passagiers-

schepen met ontplofbare stoffen, 
daarvan door de voortstuwings
ruimte gescheiden . 

Slechts met bijzondere toestem
ming van de Scheepvaartinspec
tie in ruimen naast kolenruimen. 

Gelaschte vaten of houders voor 
dit speciale vervoer te stuwen 
volgens aanwijzing van d e Scheep
vaartinspectie. 

Als kaustieke soda (42). 170 Soda (kalium of na- Als kaustieke soda (42). 
tri.urn hydroxyde). * 

171 Sodox. * Als natriumperoxyde (139). Als natriumperoxyde (139). 
172 Spiritus, aetheris, Als lichtontvlambare vloeistoffen Als lichtontvlamhare vloeistoffen Als lichtontvlambare vloeistoffen 

nitron. * (109 ). (109). 1 (109). 
173 Steenkolen.* Zie artikel 92 Schepenbesluit. Zie artikel 92 Schepenbeslmt. 
l 74 Steenkolengas, lichtgas Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cilinders 

175 Steenkolenolie. * 
( 169). 1 ( 169). 

Als lichtontvlambare vloeistoffen Als lichtontvlarnbare v loeistoffen 
met hetzelfde vlampunt (109). 1 met hetzelfde vlampunt (109). 

176 Sublimaat, kwikchlo- Sterke vaten of sterke vaten voor Ver van voedingsmiddelen. Op passagiersschepen slechts met 
ride. • natte waren. bijzondere toestemming van de 
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177 Tetaantetrachloride. 

178 Tetra-aethyllood. * 

179 Tetrnchloora,ethaan. * 
180 !Tetrachloorkoolstof. * 

181 Toluol. * 
182 Veiligheidslont. * 
183 Veiligheidspatronen. 

184 Veiligheidslucifers. * 
185 Vergiften.* 8 

Met matten bekleede flesschen of Uitsluitend als deklading, ver van 
steenen potten met luchtdichte zuren, lichtontvlambare stoffen, 
stoppen, verpakt in kisten gevuld voedingsmiddelen en van de ver
met vloeistof absorbee.rende stof. blijven. Beschermd tegen directe 
Ook in trommels van goed, zacht, zonbestraling. Bij gelijktijdig ver
niet-roestend staal. voer van ontplofbare stoffen, 

Bij vervoer benedendeks gelakte 
flesschen in zaagsel in een blik. 

daarvan door de voortstuwings
ruimte gescheiden. _ 

Op passagiersschepen slechts in 
kleine hoeveelheden toe~estaan 
met, bijzondere toestemmmg van 
de Scheepvaartinspectie. 

Als tetrachloorkoolstof (180). Als tetrachloorkoolstof (180). Als tetrachtoorkoolstof (180). 
Benedendeks in hermetisch geslo- Indien benedendeks, te stnwen op 
ten stalen vaten. Als deklading goed geventileerde plaats. 
ook in grootere stalen vaten. 

Zie lichtontvlambare vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 
(109). (109). (109). 

Goede stevige verpakking. 
Moet voorzien zijn van een verti-
ficaat van verpakking. 

Goede verpakking. 

Bijzonder sterke verpakking, 

1 

mo,kt mot "Vo,gilt". 

Nabij een luikhoofd. 

ge- Ver van voedingsmiddelen . 

Alle a ls deugdelijk bekend staan 
de merken zijn toegelat,en. 
Zijn de stoffen nog op andere 
wijze gevaarlijk, dan moet, ook 
om toegelaten te worden aan 
boord van passagiersschepen, 
daarmede rekening worden ge
bonden. 

1 Hier onder zijn te rekenen: 
Aconiet, aconitin0 en de da.armede bereide prep~raten ; Alkaloïden en hunne zouten en alle vergiftige samenstellingen daarmedP ; 
Arseen en samenstellingen daarvan (uitgezonderd voor land- en tuinbouw en wasschen van schapen); Amandelolie (uitgezonderd 
indien het blauwzuur eraan is onttrokken); Atropine en hare zouten; Bariumzouten /uitgezonderd bariumsulfaat); Belladonna 
en alle preparaten (behalve pleisters) met meer dan 0,1 belladonna-alkaloïden ; Blauwzmu en a lle samenstellingen met meer dan 
0,1 % ; Braakwijnsteen (kaliumantimoonultratraat en alle samenstellingen met meer dan l % ; Bijtende snblimaat; Canthariden
tinctuur en a lle hlarentrekkende samenstellingen daarvan ; Cantharides en hunne afleidingen ; Calbolzuur en oplossingen daarvan 
van meer dan 3 %, (tenzij bestemd voor land- en tuinbouw of voor hflt wasschen van schapen) ; Caunabis; Chloraalhydraat, Chloro
form en 11,lle samenstellingen met meer dan 20 % ; Coca en alle siimenstellingen mAt meer dan 0, l coca alkaloïde ; Cyiiankalium 
en hare afleidingen; Diaethylbarkituurzuur en a!lè alkyl-, aryl- of metaalhoudende afleidingen daarvan (Ver,,1 al, Propona.I, Medina!, 
enz.); Digitaline en bare afl eidingen; Digitalis; Rcgonine en a lle samenstellingen met meer dan 0,1 % ; Heroïn (diamorphine) en 
alle preparaten met meer dan 0,1 % daarvan; Lood met oliezuur of andere vetzuren (diachylon, enz.) . Mercuurammoniumchloride 
(witte precipitaat) ; Mercu.rijodide ; Mercurirhodanirle; Moederkoren en alle samenstellingen daarvan ; Nux vomica of samenstel
lingen met meer dan 0,2 % strychnine; Opium All a lle samenstellingen van meer dan 0,2 % morphine; Oxaalzuur; Papavers (uit
gezonderd roode papavers, bloemhfaden en roode papaverstroop); Picrotoxine, Strophantus, strophantine en andere samenstel
lingen van strophantus ; Subphonel en zijn homologen (trional, tetronal, enz.); Samenstellingen met vergiftige alkaloïden van tabak 
(niet rook- en snuiftabak en samenstellingen voor verdelging viin insecten ; Zevenboom en daaruit verkregen olie (oleum sabina·) 
en de samenstellingen daarvan; Zinkchloriden en oplossingen daarvan (uitgezonderd voor soldeeren). 
Vergiften waarvan uitzonderingen zijn gemaakt, moeten duidelijk gemerkt zijn voor het bijzondere doel en vergezeld zijn van pa
pieren, waaruit verscheper en ontvanger blijken. 
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1 
186 Vilt (geprepareerde as- Moet goed droog en hard zijn 

faltdakbedekking en 1 vervoer benedendeks. · 
bij !Benedendeks stuwen onder een Op passagiersschepen slechts met 

1 

Juikhoofd. bijzondere toestemming van de 
asfalt doek). • 1 Scheepvaartinspectie. 

187 Vilt (reukeloos). 

188 Vitriool. 
189 Vochtige ladingen.* 

190 Vuurmakers.• 
191 Vuurwerkpoeders. 
192 Waterstof. 

Als zwavelzuur (209). 

Bij vervoer benedendeks gemak
kelijk bereikbaar en niet onder 
andere goederen. 

Als zwavelzuur (209). 
Op passagiersschepen op een koele, 
goed geventileerde p laats. 

Als veiligheidslucifers (184). Als veiligheidslucifers (184). 

Zie samengeperst gas in cilinders Zie samengeperst gas in cilinders 
Als flasbaxekaarsen (82). Als flashaxekaarsen (82). 1 

(169). (169). 
193 Waterstofperoxyde. • Bemande flesschen of andere ge- Uitsluitend als deklading ver van Op passagiersschepen slechts op

schikte houders met veiligheids- verblijven, en warmtebronnen, lossingen tot ten hoogste 6 %
kleppen. De houders te omgeven beschermd tegen directe zonbe- Op andere schepen moet boven 
met ijzeren korven met stroo of straling. N ,et bij organische stof- 40 % oploss ng bijzondere toe
dergelijke in sterke buitenste ver- fen, poeders, harsachtige stoffen, stemming van de cheepvaart
pakking. De stoppen der flesschen oliën en lading, die organische ïnspectie zijn verleend. 
goeda~efsloten. Aan de buitenzijde dampen afscheidt. Bij gelijktijdig 
duidelijk gemerkt met "Gevaar- vervoer met ontplofbare stoffen, 

lijk", en aanduiding omtrent het door de voortstuwingsruimte daar 
. stuwen. van gescheiden. 

194 Waterlichten, Holmes- Als calciumcarbid (44). Als calciumcarbid (44). 
lichten, reddingboei- 1 
lichten.* 

195 Westron. * Als tetrachloorkoolstof (180). 
196 Westrosol (trichloor Als tetrachloorkoolstof (180). 

Als tetrachloorkoolstof (180). 
Als tetrachloorkoolstof (180) . 

aethyleen). * 
197 Wijngeest. • 

198 Xylol. 
199 Xylonite. * 
200 IJzeroxyde. * 

201 Zinkpoeders. * 

202 Zoutzuur. 

203 Zwavel. * 

204 ,Zwavelclioxydc. • 

1 

Zie lichtontvlambare vloeistoffen Zie lichtontvlambare vloeistoffen 
(109). (109). 

Als Kh (bijlage V) . Als K (bijlage V). 
Als ce uloïd (52). Als celluloid (52). 
Met certificaat, waaruit blijkt, dat Goed geventileerd ruim, voorzien Op passagiersschepen slechts met 

de stof ten minste 6 maanden, tegen overgaan der lading, door bijzondere toestemming van de 
voor korte reizen ten minste 6 gasdicht dek van de verblijven Scheepvaartinspectie. 
weken, in de open lucht heeft ge- afgesloten. 
legen. 

Hermetisch gesloten trommels van Goed geventileerd ruim onder een Op passagiersschepen slechts met 
voldoende sterkte; duidelijk ge- luikhoofd en niet onder andere bijzondere toestemming van de 
merkt. la-ding. Ver van zuren. Scheepvaartinspectie. 

Als salpeterzuur (168), doch geen Als salpeterzuur (168). 
metalen trommels of vaten . 

Op passagiersschepen in trommels, Op een koele, goed geventileerde en 
vaten of kisten. . gemakkelijk te bereiken plaats, , 

ver van de verblijven . 

!
Glazen of metalen vaten of oilin- 1Uitsluitend als deklading be- Op passagiersschepen s lechtsmot 
ders in houten kisten met cocos- schermd teaen directe ,.onbP.- bijzondere toestemming Yan de 
poerlpr of kieselg11 hr. strnhn/:!. 
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Art. 
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HooFDS'l'UK II. K euringen van het 
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HOOFDSTUK III. Keitringen van het 
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BIJLAGE XVII. Lijst van de meest 
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ren met hunne wijze van ver
pakken en stuwen aan boord. 

s. 564. 

26 No vembe1· 1932. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het lyceum te Bloemendaal 
van de Vereeniging " Kennemer L yceum" , 
ge vestigd aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 September 1932, n°. 11581 III, a fdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwij s
wet; 

Gezien Ons besluit van 13 Augustus 1926, 
n ° . 34 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
November 1932, n °. 29) ; 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1932, 
n°. 14389, afdeeling Voorbere idend Hooger 
en Middel baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1932 de a f

deeling gymnasium van het lyceum te Bloe-
1nendaal van de Vereeniging "Kennemer 
Lyceum", gevestigd aldaar, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorsch1·iften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getu igschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift , in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor-

den geplaatst, en wa arvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten November 1932. 

s. 565. 

WILHELMINA. 
De M iniste1· ·van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J, Terp s tra. 
( Uitgeg. 13 December 1932.) 

26 November 1932. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 30 Augus
tus 1923 (Staatsblad n°. 424), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 25 
onder b der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, zooals dat bes! uit laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 
J anuari 1929 (Staatsblad n°. 13). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 3 October 
1932, n°. 2272, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 25 onder b der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1932, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 November 1932, n°. 
2767, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 30 Augustus 

1923, Staatsblad n°. 424, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 J anuari 1929, Staats
blad n°. 13, en te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
Tabel I , behoorende bij Ons vorengenoemd 

gewijzigd besluit, wordt vervangen door de 
bij dit besluit gevoegde t abel. 

TABEL I. 

X µ .,,.,o µ ,; + l.\ j .u .,,. + ~.!! j .''~ +3.~ l l' x +- 1,1 I )' s +-6,,!'.o l' x+H,.;j/1_, + ;,; 11,+M 

,, OJll)St 0.9876 1 0~"· 1 0.00:1' 1 0.08/)f, 0.9840 0.98G3 1 U.fri78 0.\1%';' 
ir) 0.0079 0.®7 0.00îB 0.961U 0.9797 O.fl&i7 0.98&1 I {J.!lS7i,; 0.11'.Nü 
w 0.99i6 0.98JG 0.0000 O.K,00 0.9i91 O.PS:J.:i 0.91')0 0.9",s 1 "-'"""' 
17 0.9972 0.98t:, 0.!)tW} 0.!fü88 0.9788 0.1}8:U o.~'.:! UJJh78 V.99:-r.! 
18 0.9007 0.98::MJ 0,!)13::\'; 0.9.JS I 0.9786 O.l'!sa;J 0.98G:! i O {/S';"IJ U.!.194.-. 
19 0.9002 o.~o O.N;:11 O.OZJ';' ti o.o;s:5 U.9&13 0.\.l8li0 I 0.98';' -l 0.99H 

,o 0.99W 0.!)8:!7 (J,!'16:!7 Q_9:>;-1 0.0;&.1 0.91--:11 0!1&,i O.!"ln: 1 Q.f/'Jfü 

" 0.9008 0.98:!-l IJ.!J6:!U 0 .0Cii:! 0 .9';8:! U.!'8:!8 o.~ I o.~I o=• 0.IJOC:i7 0.98:!'.! 0.!'16~-l 0J)ö71 O.Oîin O.!lS-_>t_; 0.98-J I o.~7 0.99:3~, 
:!3 o.no:io 0.98'_'0 0.00:!'.! 0,!),j69 0.9777 O.P828 O.ffi..,l 0.98U;', O.WJI 
2-l 0,!)!);",j 0.98\i 0.flG20 0.90li9 0.9ii-l o.o~:e:! 0.9819 I 0Jl862 0.!.IO'.:!i" 

2f> o,m, I 0.981:l 0.0019 o.~ 0.9714 O.OS-20 o.98!0 

1 

o.< ;s 

I 

o.roe,, 
26 0,l)'J,8 0.98 11 0.9618 (JJK,il o.977a 0.0817 0.08 12 0.98::,o; 0.!19-~I 
2i 0.OflH 0.9808 0.9620 o.ocm O.Oii O fl.9814 0513-i0 0.98-·;, ti.O!Y.!1 

"" O.OOfü 0.'J80i 0.W:! l 8:~i~ l O.Oï08 o.981a i::i 1 3:~ 8:;:~; "" 0.9008 0.09)6 0.00:?0 0.9767 0.!HI:! 

30 0.99:kl 1 0.08CH 0.002 1 0.0ä73 0.9767 0.9813 0.'38-11 1 O.{~·,G 0.'J!l:!3 
:H U.00".3 1 0.000:! 0.96:!:! 0.®75 0.\.1769 0.!lBIU o.n."11 1 o.it&·>-1 0.91,)J,.._ 
"J:? 0.00-:!7 I 0.980 1 0.002& 0.0~170 oo;;o 0.9811'> OSIS.'19 0.98-10 0.\.1!1[:! 
:~J i:l:it 1 

0.0HO:! 0.96:!8 o.~ 0.077 1 0.9813 0.983-1 1 0.!~'-).1:{ O.!l'lc:11 
:H 0.9&:).) 0.003-:! 0.9r,s;; 0.9770 0.9800 o.9828 I o.ns·os 0.l~J . .; 

:fü ~:~t ; O.!l307 0.003[1 o.o~ OJ}76ü 0.080".! 0 .0320 ~::;t i ~:i[li :{6 U.980!) 0.00: \7 0.QöS-1 0.11';"00 0.97% 0.!1HU 1 
:u f)_!I()-.!~ 0.""'9 0.903j U.!157!l 097.j.3 0.97~ 0.9800 05•8:?'.! tl.!~:! 
:l3 0.00-:!!{ ! o.~; f•.9631 Q_9j7~ 0.97-H 0.!'•71-Li 0.!l808 0.98:!:J 0.!00:-: 
:ro 0.9918 J 0.0801 0.00:!7 0.0i>70 0.97-13 U.978:J 0.980!1 U.~'--.!I U.!l!:i9": 

,o 0.!)!)\2 0.971l6 0.00:!:l 0.0008 0.974:l 0.9i81 0.0810 I 0.!18:!;, 1 0.u&.ll 

" 0.9':»I 0.9ifll Q()G:! I O.!lW-1 0.974-l 0.fliSG 0Jl81 1 o.f<:-":!4 0.iN,:", 

" 0 .0$!)8 1 0.9il-l7 0.00:?'.:! O.W72 0.974-7 0.97l-î. 0.llSI0 
:;:~::: 1 g:~~~~ " 0.9893 1 0.9787 11.00:!;) 0.9;;76 0Jli-18 u.n-;so O~i 

" 0.9801 1 0,0;&, i u.OOJO o.o:-iso O.!li -18 oir;~ 0 .98001 U.!lt!UÏ 1 U.9.,ti\ 

-4,:, 0.0Sl):! 0.9791 0.9633 0.9ö82 o.o-:- 1u 0.9777 g:~~~~- j 0.!l'iOO ~ 0!~d ,o 0.9893 0.97!):\ 0.963, 0.lm82 0.9i-ll 0.9771 0.U7!1~ 0.!"N!,! 

" U-J1 0.9iUI g:I 8:~i I g:i;~ 1 ~:~~~ °:flj"8;:! ! 0.07111 ! 0.98-1-1 
18 U.08!1\ 0.97fr. 0.ll7î9 0.9790 0.\1..-l.1!• 

" 0.986", 0.978 1 0.96::!7 0.0078 0.07~7 0 .97~11) O\J779 o.0 -;Bro 0.!"114.:!I 
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TABEL I (vervolg). 

/ 11 ... 0 -1 ,,x + 1,1 lµ:,. +:iµx+U l'x •••• A,. •~ P,. + a,e P:1.+1,1 I P1+M 

0.0878 1 0.97" 1 0.9624 O.Dr1î8 0.9726 0.97W 0.9ï78 0.978' 0.9818 
I 0.9870 0.97f,6 0.002-J 0.9682 0.9727 0.9759 0.9ï7' 0.9773 0.979-1 

I g:: ~:f~ l 8:: 0.9389 0.0728 0.9766 0.97&1, 0.97M 0.97S. 
0.06116 · 0.9727 0.9747 0.97. ö 0.97:!8 0.9-:-00 

' 0.98i8 1 O.976,..'i 0.0029 0.9000 0.9719 0.0730 0.9719 0.9698 0.9698 

1 O.!)S<. 0.0;•1 l 0.9630 0.9000 0.9iOS 0.9i()j 0.9601 0.9670 0.9671 
0J839 I 0.9ï.45 0.96:!5 0.9689 0.9689 0.9677 0.9663 0.9618 0.96M 
OJ&I 0.9733 0.9611 0Jl.i74. O.OOM 0.0061 0.96«> 0.9681 0.0037 l 0.fi818 0.9712 1 0.9MH 0.9066 0.0630 0.9630 U.A626 0.0020 0.9628 
0.9791 0.06ei> 1 0.9568 O.OC>38 0.9611 0.9616 0.9616 0.9610 0.9607 

0.97iH · OOOw 

I 
o.o:.n O.OC,26 0.9009 0.0008 0.9606 0.9007 0.9uai 

1 0.0730 0.06'26 OJY..iOO 0.9ö2'2 0.961l2 0.9600 0.9l'>W 0.9fl76 0 . ...., 
0.96!)8 0.9603 0.OOZ-2 0.96..<><J 0.0086 0.9:,88 0.957-1- {i,00-14 0.9007 
0.9871 O.OC>B:9 O.OölS 0.9623 0.0370 0.96ï0 0.9643 0.9000 0.946:J 
0.0wl o.wao j o.9.'>16 0.9620 0.9',W O.9ó39 0.9501 0.9,60 0.9-420 

0.9637 0.0012 o.~10 o.oc.oo 0.9sat'.l 0.9408 0.9,i;,9 0.9U 8 0.9374 
1 0.9623 0.0&,8 0.919'2 0.9'80 0.9'80 0.9-iOO 0.9417 0.W7S 0.9318 

0.9607 0.0037 0.9463 0.9-i.i2 0.94-IB 0.IU lS 0.9371 0.9317 0.9'.!63 
0.9,;8,i 0.OCJOO 0.942j 0.9"04 0.9'00 0.9368 0.9316 0."263 0.9100 
o.o.;oo 0.946b 0.9"86 0.9366 0.9300 0.9312 OJJ-261 0.9195 0.912r. 

0.9ó07 0.Q423 0.93-18 0.93'>..ó 0.9300 0.9'2j8 0.919, 0.9126 0.0060 
0.9463 0.9382 0.0007 o.ren OJ1'..ó2 0.9192 0.912ó 0.00óO 0.8000 
0JU20 0.9339 0.re::i6 0.9':?-:!8 0.9186 0.9122 0.0050 0.8000 0.118'2> 
0.9374 0.9"l8-I, 0.9'206 0.9101 0.9118 0.""'8 0.89W 0.88'25 0.8720 
0931 8 0.99-82 0.9 U.3 0.9096 0.90 '4 0.89-19 0.88":?5 0.8720 0.8646 

0.9'263 0.9166 0.9078 0.90'26 0.89'8 O.Bl<lb 0.87W 0.86iö 0.8'60 
0.919rl 0.9101 0.0011 0.8931 0.88.-Z 0.87"20 0.81»6 0.8460 o.-i 
0.912.1 0.9030 0.8020 0.8811 0.8718 0.86'5 0.8ffil 0.8330 0.8100 
0.0000 0.89'64 01:8)-..! 0.8711 0.&Ht 0.8460 0.8380 0.8 100 0.8060 
o.sorio 0.8818 0.8706 0.8640 0.8460 0.8330 0.8190 0.8000 0.7900 

O.BS'Já l 0.8712 0.81138 U.SIOO 0.8330 0.ftUI0 0.8000 0.7900 0.iifJO 
0.87~ 0.8641 0.8400 0.8330 0.8190 0.8060 0.7900 0.7700 0.7030 

g:~ 1 g:= o.8380 0.8100 1 0.8060 0.7000 0.?ïOO 0.7630 1 0.7.100 
0.8190 0.8060 0.7900 0.7700 0.7630 0.7460 0.72!1) 

0.83301 08100 0.8000 0.7900 0.77W 0.7630 0.7400 0.7200 0.7030 
1 

0.8Hl0 0.8060 0.7000 0.7760 0.7630 0.7400 0/1230 0.7030 0.6820 
0.8000 0.7900 0.7700 0.7680 0.7460 0.7230 0.7080 0.6820 0.6640 
0.7000 0.7760 0.7630 0.7460 0.7230 0.7080 0.6820 0.8040 0.6200 
0.7750 0.7630 0.7460 0.7230 0.7000 0.6820 0.8040 0.""60 0.5910 
0.7630 0.7460 0.7200 0.7030 0.6820 0.00;40 0.6260 0.MH0 0.6'il0 

0.7'60 0.7230 0.7080 0.6820 O&»O 0.6"60 0.6910 G."610 0.6010 
0.7200 0.7080 0.6820 0.6610 0.6260 0.6910 O.MI0 OMlO 0.4860 
0.7080 0.6820 0.&>40 0.&!60 0.5910 O.MJO o.t,010 0.4850 
0.6820 0.OMO 0.6260 0.5910 0.6610 0.6010 0.4800 
0.6&:&0 0.6260 0.6910 0.6610 0.0010 0.48ó0 

0.&200 0.6910 0.6610 OMIO 0.4850 
0.;;910 0.6610 0.6010 0.4860 
0.6ól0 0.0010 0.4Só0 
0.6010 0.4360 
0.4800 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbe id is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 26sten November 1932. 

s. 566. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r s c hu u r . 

(Uitgeg. 9 D ecember 1932.) 

29 No ·vember 1932. BESLUIT, waarbij met 
wijziging in zooverre van het Koninklijk 
besluit van 19 Juli 1910 (Staatsblad n°. 
239) de akte, genoemd onder d, van arti 
kel 77 der Middelbaar-onderwijswet wordt 
gesplitst in twee akten, programma's voor 
deze akten worden vastgestel cl en de be
voegdheid tot het geven van onderwijs 
wordt bepaald aan het bezit van elk dier 
akten verbonden. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 

October 1932, n°. 6522III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 77 der Middelbaar-onder
wijswet; 

Gezien het Koninklijk besluit van 24 April 
1885 (Staatsblad n°. i12) en Ons besluit van 
19 Juli 1910 (Staatsblad n° . 239); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 November 1932, n°. 
14784, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van Ons beslu it 

van 19 Juli 1910 (Staatsblad n°. 239) ; 
1°. te bepalen, dat de akte, genoemd onder 

d van artikel 77 der Middelbaar-onderwijswet 
wordt gesplitst in twee akten: de akte MA 
en de akte M B ; 

2°. voor de onder 1 °. genoemde akten vast 
te stell en de programma's, aan dit besluit ge
hecht ; 

3°. te bepalen, dat de bezitters van de akte 
MA bij het examen voor de akte MB, indien 
zij dit wenschen, worden vrijgesteld van een 
examen in het deel van het programma voor 
de akte MB onder I genoemd met u itzonde
ring van het onderdeel 3 der e ischen, ge
noemd onder •e · 

4°. te bepal~n, dat de akte MA bevoegd
heid verleent tot het geven van onderwijs in 
het hand- en rechtlijnig teekenen aan hoogere 
burgerscholen met driejarigen cursus en aan 
cholen voor welke gelijke bevoegdheid wordt 

vereischt, en dat de akte MB bovendien be
voegdheid verl eent tot het geven van onderwijs 
in het hand- en rechtlijnig teekenen aan hoogere 
burger cholen met vijfjarigen cursus en aan 
schol en, voor welke gelijke bevoegdheid wordt 
vereischt; 

5°. te bepalen, dat dit besluit voor het 
eerst zal worden toegepast op de in 1934 te 
houden examens. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1932. 
·w1LHELMINA. 

De Minister van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 3 Jan. 1933.) 

Programma voor de akte M A. 
D e ve re isch ten zijn : 
a. Kennis van de vlakke meetkunde en van 

de stereometrie, voor zoover noodig ter ve1·
kl aring van de regelen der beschrijvende 
meetkunde en der perspectief. 

b . Kennis van de beschrijvende meetkunde 
tot en met de beh andeling van regelmatig 
gebogen vlakken en omwentelingslichamen, 
wowel in rechthoekige als in scheeve parall el
projectie. 

c. K ennis van de leer der perspectief en 
van licht en schaduw (zon- en kunstlicht) tot 
en met de behandeling van rngelmatig gebo
gen vlakken en omwentel ingslichamen. 

d. Algemeene kennis van den ontwikke
lingsgang der beeldende kunsten . 
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e. Kennis 1 °. van de ontwikkeling van het 
onderwijs in het hand- en rechtlijnig ree kenen; 
2°. van de eischen van een doel treffen den 
leergang voor het onderwijs in het hand- en 
rechtlijnig t,eekenen in het algemeen en 3°. 
van de hier te lande meest gebruikelijke 
methoden voor het onderwijs in het teekenen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft. 

/. Vaardigheid in: 
1. het teekenen van een stilleven naar de 

natuur· 
2. h~t teekenen van planten of bloemen 

naar de natuur; 
3. het teekenen van een borstbeeld naar 

het leven; 
4. het teekenen van ontwerp-schetsen voor 

\'ersiering van gebruiksvoorwerpen; 
5. het teekenen van de projecties van een 

op te meten voorwerp; · 
6. het teekenen van een werkstuk uit de 

beschrijvende meetkunde; 
7. het schetsen van voorwerpen uit de beel

dende kunst of kunstnijverheid naar model; 
8. het schetsen op het school bord; 
9. het maken van een fantasie-uiting in 

vrije keuze van .materiaal. 
Het examen in de vakken a tot en met -e 

geschiedt mo11deling, met verklarende schetsen 
op het school bord; 

bovendien: 
in het vak b door het vervaardigen der tee

kening onder 6 van letter / genoemd, in het 
vak i/; door het schetsen genoemd onder 7 van 
letter /. 

Toelichting tot de teekeningen onder letter / 
genoemd: 

1. Stilleven, samengesteld uit voorwerpen, 
verschillend in vorm en stof (te bewerken met 
chaduwen). 

2. Deze nauwkeurig te teekenen (uit tb 
voeren in waterverf). 

3: Te teekenen op ongeveer natuurgrootte 
(te bewerken met schaduwen). 

4. Naar opgaven. 
5. Zuiver in inkt te teekenen en op te wer

ken met waterverf. 
6. Uit te voeren in zuivere potloodlijnen. 

Sohaduw in vlakke tint aan te geven. 
7. Op zoodanige wijze, dat vaardigheid in 

het kunsthistorisch schetsen voor leerlingen 
blijkt. 

8. Vrije schetsen uit het geheugen naar op
gegeven voorwerpen en van een onderwerp 
naar keuze uit eenige verschillende opgaven 
(illustratief teekenen). 

9. Geheel vrije keuze van onderwerp en 
materiaal. 

Programm a voor de akte M B. 

D e vereischten zijn: 
I. a. Kennis van de vlakke meetkunde en 

van de stereometrie, voor zoover noodig ter ver
klaring van de regelen cler beschrijvende 
meetkunde en der perspectief. 

b. K ennis van de beschrijvende meetkunde 
t(lt en met de behandeling van regelmatig 
gebogen vl akken en omwentelingsl ichamen, 
zoowel in rechthoekige als in scheeve parallel
pmjectie. 

c. Kennis van de leer de,· perspectief en 

van licht en schaduw (zon- en kunstlicht) tot 
en met de behandeling van regelmatig gebo
gen vlakken en omwentelingslichamen. 

d. Algemeene kennis van den ontwikke
lingsgang der beeldende kunsten. 

e. Kennis 1°. van de ontwikkeling van het 
onderwijs in het hand- en rechtlijnig teekenen; 
2° . van de eischen van een doeltreffenden 
leergang voor het onderwijs in het hand- en 
rechtlijnig teekenen in het algemeen en 3°. 
van de hier te lande meest gebruikelijke 
methoden voor het onderwijs in het teekenen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft. 

/. Vaardigheid in: 
1. het teekenen van een stilleven naar de 

natuur· 
2. h~t teekenen van planten of bloemen 

naar de natuur ; 
3. het teekenen van een borstbeeld naar 

het leven; 
4. het teekenen van ontwerp-schetsen voor 

versiering van gebruiksvoorwerpen; 
5. het teekenen van de projecties van een 

op te meten voorwerp; 
6. het teekenen van een werkstuk uit de 

beschrijvende meetkunde; 
7. het schetsen van voorwerpen uit de beel

dende kunst of kunstnijverheid naar model ; 
8. het schetsen op het schoolbord; 
9. het maken van een fantasie-uiting 111 

vrije keuze van materiaal. 
Het examen in de vakken a tot en met e 

geschiedt mondeling, met verklarende schetsen 
op het school bord; 

bovendien: 
in het vak b door het vervaardigen der tee

kening onder 6 van letter / genoemd, in het 
vak i/; door het schetsen genoemd onder 7 van 
letter /. 

Toelichting tot de teekeningen onder letter / 
genoemd: 

1. Sti lleven, samengesteld uit voorwerpen, 
verschillend in vorm en stof (te bewerken met 
schaduwen). 

2. Deze nauwkeurig te teekenen (uit te 
voeren in waterverf). 

3. Te teekenen op ongeveer natuurgrootte 
(te bewerken met schaduwen}. 

4. Naar opgaven. 
5. Zuiver in inkt te teekenen en op te wer

ken met waterverf. 
6. Uit te voeren in zuivere potlood lijnen. 

Schaduw in vlakke tint aan te geven. 
7. Op zoodanige wijze, dat vaardigheid in 

het kunsthistorisch schetsen voor leerlingen 
blij kt. 

8. Vrije schetsen uit het geheugen naar op
gegeven voorwerpen en van een onderwerp 
naar keuze uit eenige verschillende opgaven 
( illustratief tee kenen). 

9. Geheel vrije keuze van onderwerp e n 
materiaal. 

IL a. Kennis van de beeldende kunsten 
(bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en 
toegepaste kunst). 

b. Kennis van geestelijke en maatschappe
lijke stroomingen in verband met de kunst in 
verschillende t ijden. 

c. Kennis van de ontleedkunde, omvattende 
het geraamte, den oorsprong, de inplanting en 
de werking der vci0t·naamste spieren, gel_egen 
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aan de opperdakte van het menschelijk 
lichaam. 

d. K enn is van de grafi sche techn ieken. 
e. Kennis van een doeltreffenden leergang 

voor het onderwijs in kennis van beeldende 
kunst. 

/ . Vaardi gheid in: 
1. het teekenen naar levend menschelijk 

model; 
2. het schilderen met water- of olieverf 

naar stilleven, vruchten of bloemen ; 
3. het teekenen van een menschbeeld met 

aangifte van de voornaamste in het rel ief 
sprekende spieren . 

H et examen in de vakken a, b, c, d en e ge
sch iedt mondeling ; dat in c bovendien door 
het vervaardigen van een teekening, onder 3 
van letter / genoemd en dat in d mede door 
het maken van een opstel. 

Toelichting tot de werkstukken onder letter 
/ genoemd: 

1. Het geheele menschfiguur, te bewerken 
met schaduwen. 

2. Water- of olieverf naar keuze van de 
commissie. 

3. In omtrek teekening, zonder schaduwen, 
naar afgietsel of naar levend model , naar 
keuze van de commissie. 

B ehoort hij Koninklijk besluit van 29 No
vember 1932 (Staatsblad n°. 566). 

s. 567 . 

Mij bekend , 
De Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

,T. T e r p s t r a. 

29 Nf/vember 1932. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van den Gereformeerden 
Bond tot verbreiding en verded iging van 
de Waarheid in de Nederlandsche Her
vormde (Gereformeerde) Kerk als bevoegd 
om bij de faculteit der godgeleerdheid 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een 
bijzonderen leerstoel in de Gereformeerde 
godgeleerdheid te vestigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 October 1932, n°. 3779 III, afdeeling Hoo
ger Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 170--172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1932, n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November . 1932, 
n°. 4564, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den Gereformeerden Bond tot verbreiding 

en verdediging van de Waarheid in de Ne
derland ch Hervormde (Geref01meerde) Kerk 
aan te wijzen als bevoegd om bij de faculteit 
der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit 
le Leiden een bijzonderen leerstoel te ve ti
gen, opdat door den daarvoor te benoemen 
hoogleeraar onderwijs wordt gegeven in de 
Gerefo,meerde godgeleerdheid. 

Onze Mini ter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing 1 

van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal ,vor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1932. 

s. 568 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwij.,, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . Te r p s t r a. 
( Uitgeg . 14 Decen,ber 1932.) 

1 Decc1nbe1· 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in artikel 1, tweeden 
volzin, der wet van 19 Maart 1932 (Staats
blad n°. 116) tot aanduiding van het ge
wicht op groote stukken, vervoerd per 
zeeschip. 

Wij WfLHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 31 October 
1932-, n°. 2190, afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel l , tweeden volzin, der wet 
van 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 116) t.ot 
a,induiding van het gewicht op groote stukken , 
vervoerd per zeeschip; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1932, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 26 November 1932, n°. 
2504, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Bij verzending van een stuk of 
voo~werp, als bedoeld in artikel 1 der wet 
van 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 116) , kan. 
in plaats van het gewich t, zoo nauwkeurig 
mogelijk het gewicht bij benadering worden 
aangeduid: 

a. indien aard, samenstelling of afmetin
gen van het stuk of voorwerp een bezwaar 
vormen om het juiste gewicht te bepalen; 

b. indien het gewicht tengevolge van kli 
maatsinvloeden aan aanmerkelijke verande
ring onderhevig is. 

2. In de gevallen, bedoeld in artikel 1. 
moet op de vrachtdocumenten, op het stuk of 
voorwerp betrekking hebbende, zijn vermeld, 
dat het gewicht bij benadering is aangeduid. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1933. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst en waarvan afschrift zal wm·den g,;. 
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten December 1932. 

s. 569 . 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 6 December 1932.) 

1 December 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van een nlgemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in artikel2, tweede,n 
volzin , der wet van 19 Maart 1932 (Staats
blad n°. 117) tot aanduiding van het ge
wicht op groote stukken, vervoeYd per 
binnenschip. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 31 October 
1932, n° . 2190, afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 2, tweeden volzin, der wet 
van 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 117) tot 
aanduiding van het gewicht op groote stuk
ken, vervoerd per binnenschip; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1932, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 26 November 1932, n°. 
2504, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Bij verzending van een stuk of voor
werp, als bedoeld in artikel 2 der wet van 
19 Maart 1932 (Staatsblad n° . 117) , kan, in 
plaats van het gewicht, zoo nauwkeurig mo
gelijk het gewicht bij benadering worden aan
geduid: 

a. indien aard, samenstell ing of afmetingen 
van het stuk of voorwerp een bezwaar vormen 
om het juiste gewicht te bepalen; 

b .. indien het gewicht tengevolge van ldi 
maatsinvloeden aan aanmerkelijke verandering 
onderhevig is. 

2. In de gevallen, bedoeld in artikel 1, 
moet op de vrachtdocumenten, op het stuk of 
voorwerp betrekking hebbende, zijn vermeld, 
dat het gewicht bij benadering is aangeduid. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari l933. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden g<' 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge 
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten December 1932. 

s. 570 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r . 

(Uitgeg. 6 Decem ber 1932.) 

1 Decembe,· 1932. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip, waarop de wet van 19 
Maart 1932 (Staatsblad n°. 116) tot aan
duiding van het gewicht op groote stuk
ken, vervoerd per zeeschip, en de wet 
van 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 117) 
tot aanduiding van het gewicht op groote 
stukken, vervoerd per binnenschip, in wer. 
king treden. 

Inw erkingtreding op 1 Janua,·i 1933. 

s. 571. 

l D ecember 1932. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van art. 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) de restan
ten op enkele artikelen van het Xde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooti ng voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan de 
overeenkomstige artikelen van het Xde 
Höofdstuk en van het V de Hoofdstuk 
·(oud-Hoofdstuk X) der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 572 . 

1 December 1932. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili 
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259), res
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1931 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegroot ing voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 573 . 

2 December 1932. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overnenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het gymnasium 
" Mater Dei" der ·R eligieuzen Ursulinen 
te Nijmegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
October 1932, n° . 11980 III, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der H ooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons beslu it van 22 October 1926 
(Staatsblad n°. 366) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Novembe1: 1932, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister an 29 November 1932, n°. 
14735, Afdeeling Voorbere idend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 September 1932 het gym

nasium " Mater Dei" der Religieuzen Ursuli 
nen te Nijmegen opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen a ls bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften, aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het e inde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der Hooge1·
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1932. 

s. 574. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oncl,crwij.,. 
Kunsten en Wit enschappen, 

J. Terp s tra. 
(Uitg eg. 20 December 1932.) 

2 Dece1nbe1· 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de artikelen van de wet van 25 Juli 1932, 
Staatsblad n°. 402, tot: 

1 °. opheffing van de Rijkswerkinrich
t ing voor mannen te Hoo,·n en inrichting 
van een nieuwe Rijkswerkinrichting te 
Groningen; 

2°. overbrenging Yan de Rijkswerkin
richting voor vrouwen van Gorinche1n naar 
Brcd,a. 
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Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

,Justitie van 29 November 1932, 3deAfdeeling 
A, n ... 948; 

Gelet op artikel 4 van de wet van 25 Juli 
1932, Staatsbla,à, n:0

• 402, tot: 
1 °. opheffing van de Rijkswerkinrichting 

voor mannen te Ho orn en inrichting van een 
nieuwe Rijkswerkinrichting te Groningen ; 

2° . overbrenging van de Rijkswerkinrich
ting voor vrouwen van Gorinchem naar Breda: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 2 van de wet van 25 Juli 

1932, Staatsblaà n ... 402, treedt in werking 
met ingang van 12 December 1932. 

2. De artikelen 1 en 3 van de wet van 25 
Juli 1932, Staatsblaà n ... 402, treden in wer
king met ingang van 1 Januari 1933. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den December 1932. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Justitie, J . D o n n e r. 
( Uitgeg. 6 December 1932.) 

s. 575. 

3 Decembe,· 1932. WET tot verdere ontwik
keling van de berechting van burgerlijke 
en handelszaken door eene · enkelvoudige 
kamer der rechtbank . 

Bijl. Hand. 2de Ka11, e1· 1932- 1933, n°. 137, 
blz. 1-8. 

Hand. id. 1932-1933, blz . 205-207. 
Bijl. Hand. 1ste I(am er 1932- 1933, n°. 137, 

blz. 1-4. 
Hand. id. 1932- 1933, blz. 61- 67. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging g,inomen hebben, 

dat het wenschelijk is de berechting van bur
gerlijke en handelszaken door eene enkelvou
dige kamer van de arrondissements-rechtbank 
tot verdere ontwikkeling te brengen ; 

Zoo is het, dat \Vij, den Raad van State , enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 50 der 

Wet op de rechterl ijke organisatie en het be
leid der justitie wordt vervangen door twee 
leden , luidende: 

,,Uit één lid bestaande (enkelvoudige) ka
mers voor de behandeling van burgerlijke en 
handelszaken worden door Ons gevormd en 
bezet overeenkomstig door Ons te stell en 1·e
gels. Tot de aanwijzing van de leden en de 
p laatsvervangende leden dier kamers wordt 
niet overgegaan dan na ingewonnen aanbeve
ling van de regtbank. Artikel 52 is van over
eenkomstige toepassing. 

De regtsmagt der enkelvoudige kamers, in 
het voorgaande lid bedoeld, wordt geregeld 
bij het wetboek van burgerl ijke regtspleging." 

2. Artikel 288a van het Wetboek van Bur
ge rlijke Rechtsvordering wordt gelezen: 

" De regtbank verwijst naar de enkelvoudige 
kamer de zaken, welke haar voor verwijzing 
geschikt schijnen. 

De verwijzing kan geschieden in eiken stand 
der zaak. 

De verwijzing van eene zaak, welke niet ter 
1·olle is gebragt, geschiedt door toezending van 
het verzoekschrift." 

3. Artikel 288c van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering wordt vervangen door 
twee artikelen, luidende: 

,,A,·t. 288c. Wanneer aan het lid der enkel. 
voudige kamer blijkt, dat de verwezen zaak 
ongeschikt is voor behandeling door één reg
ter, wijst hij de zaak terug naar de meer
voudige kamer. 

Art. 288d. Eene verwezen of teruggewezen 
zaak wordt voortgezet in den staat, waarin zij 
zich bij de verwijzing of terugwijzing bevindt." 

4. Deze wet treedt in werking op een dooi· 
Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Do n n e r. 
(Uitgeg. 9 December 1932.) 

s. 576. 

3 D ecen,ber 1932. WET tot vaststelling van 
eene leeftijdsgrens, bij het bereiken waar
van aan verschillende bij de rechtspraak 
betrokken ambtenaren ontslag wordt ver
leend . 

Zie omtrent deze wet: 
B ijl. Hand. 2de Kam er 1932- 1933, n°. 138. 

1- 7. 
Hand. idem 1932-1933, blz. 207- 213. 
Bijl. Hand. 1ste Ka,n er 1932- 1933, bl z. 

67-72. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo '~'ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene leeftijdsgrens te 
stellen, bij het bereiken waarvan ontslag 
wordt verleend aan de voor het leven of een 
bepaalden tijd benoemde leden van de rech
terlijke macht en aan de voor het leven be
noemde ambtenaren bij de door de Beroepswet 
ingestelde, met rechtspraak belaste coll eges ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State. enz. 
Art. 1. In de wet op de rechterlijke orga

nisatie en het beleid der justitie worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

I. Aan artikel 37 wordt toegevoegd een 
nieuw derde I id , 1 uidende : 

"Den kantonregters en den pi aatsvervangers 
wordt bij het bereiken van den vollen ouder
dom van zeventig jaren door den Koning ont
slag verleend met ingang van de ee rstvolgende 
maand." 

II. Aan het eerste lid van artikel 51 wordt 
toegevoegd een nieuwe zin, luidende: 

"Bij het berniken van den vollen ouderdom 
van zeventig jaren wordt hun door den K o
ning ontslag verleend met ingang van de 
eerstvolgende maand." 

III. Aan het eerste lid van artikel 62 wordt 
toegevoegd een nieuwe zin, I uidende: 

" Bij het bereiken van den vollen ouderdom 
van zeventig jaren wordt hun door den Ko
ning ontslag verleend met ingang van de 
eerstvolgende maand." 

IV. Aan het eerste lid van artikel 84 
wordt toegevoegd een nieuwe zin, luidende: 

" Bij het bereiken van den vollen ouderdom 
van zeventig jaren wordt hun door den Ko
ning ontslag verleend met ingang van de 
eerstvolgende maand." 
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V. In artikel 86 wordt telkens "vijf en 
,,eventig" vervangen door "zeventig". 

2. In de Beroepswet worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

I. Aan het eerste lid van artikel 5 wordt 
toegevoegd een nieuwe zin, l uidende: 

Bij het bereiken van den voll en ouderdom 
v;~ zeventig jaren wordt hun door Ons ont
slag verleend met ingang van de eerstvolgende 
1naand." 

II. Aan het eerste lid va n artikel 43 wordt 
toegevoegd een nieuwe zin, luidende: 

Bij het bereiken van den vollen ouderdom 
v;~ zeventig jarnn wordt hun door Ons ont
slag verleend met ingang van de eerstvolgende 
1naand." 

3. Aan de voor het leven of voor een be
paal den tijd benoemde ledE:!1 v_an de rech~r-
1 ijke macht, di e op het t1Jdst1p van de m
werkingtreding van artikel 1 dezer wet den 
voll en ouderdom van zeventig jaren reeds 
hebben bere ikt, wordt door Ons ontslag ver
leend met ingang van de eerstvolgende maand 
na bedoeld tijdstip van inwerkingtreding. 

4. Aan de voor het leven benoemde ambte
naren bij de door de Beroepswet ingestelde, 
met rechtspraak belaste colleges, die op het 
t ijdstip van de inwerkingtreding van artikel. 2 
dezer wet den vollen ouderdom van zeventig 
jaren reeds hebben bereikt, wordt door Ons 
ontslag verleend met ingang van de eerst
volgende maand na bedoeld tijdstip van in-
werk ingtreding. . 

5. De artikel en dezer wet t reden m wer
king op een door Ons _te bepalen tijdstip , dat 
voor verschillende a rtikelen versch illend kan 
worden gesteld. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . D on n e r . 
(Uitg eg. 9 December 1932.) 

s. 577 . 

3 Decembe1· 1932. WET tot wijziging van d_e 
voorschriften betreffende het openbaar mi
nisterie in burgerlijke zaken. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1932-1933, n" . 139, 
blz . 1- 9. 

Hand. id. 1932- 1933, blz. 213-214. 
Bijl. Hand. l ste Kam er 1932-1933, n°. 139, 

blz. 1- 4. 
Hand. l ste Kamer 1932-1933, blz . 70- 72. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen i;1 
de voorschriften betreffende het openbaar mi
nisterie in burgerlijke zaken; 

Zoo is het dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De slotzin van artikel 4 der wet 

op de rechterlijke organisatie en het bele id dei· 
justit ie wordt gelezen : 

H etzelve moet worden gehoord voorzoovei 
d;' wet zulks voorschrijft. " 

2. In het Wetboek van Burgerlijke Rechts
YOrdering worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. . 

I . De slotzin van artikel 59 wordt gelezen: 
" Aan het slot van hetzelve worden vermeld 

de namen dei· regters, welke over de zaak 
hebben geoordeeld." 

II. Artikel 322 wordt gelezen: 
"Het openbaar ministerie is bevoegd op elke 

teregtz itting tegenwoordig te zijn." 
III. Artikel 324 wordt gewijzigd als volgt: 
1 °. De aanhef wordt gelezen: 
" H et openbaar ministerie zal, op den voet 

van het bepaalde in het tweede lid, gehoord 
worden : 

a. in zaken welke betreffen:" 
2°. H et slot "En voorts in alle zaken waar

in zulks door de wet is voorgeschreven ." wordt 
vervangen door: 

,,b. in alle andere zaken, waarin het hoo
ren door den burgerlijken regter van het 
openbaar ministerie door de wet is voorzien." 

3°. Toegevoegd worden twee nieuwe leden . 
luidende: 

" I n de zaken, in het eerste lid vermeld 
onder a, no. 8, en in disciplinaire zaken wordt 
het openbaar ministerie steeds gehoord; in 
de overige gevallen a lleen indien het den 
wensch om te worden gehoord te kennen heeft 
gegeven. 

Verzuim in het hooren van het openbaar 
minister ie heeft behalve in disc iplinaire za. 
ken geen n ietighe id ten gevolge." 

IV. In artikel 325 vervalt het woord "bo
vendien". 

V. Tusschen de artikelen 325 en 327 wordt 
ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 

,,Art. 326 . Betreft het zaken ter teregt
zitting, dan gelden wijders de volgende voor
schriften." 

3. Deze wet treedt in werk ing op een door 
Ons te bepalen t ij dstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justiti e, J. Don n er. 
( Uitgeg. 9 December 1932. ) 

s. 578 . 

3 Decembe1· 1932. WET tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 
R ij ksbegrooting voor het d ienstjaar 1931. 

s. 579. 

3 December 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk beslui t van 15 
November 1913 (Staatsblad n°. 409) , 
waa rbij aan de Vereeniging van de Broe
ders van Liefde te Venray, vergunning is 
ve rleend op een terre in in de gemeente 
Noordwijke1·hout een gesticht voor krank
zinnigen op te r ichte n. 

Wij WILHEL:J\IIINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 30 November 1932, n°. 8217, Afdeeling 
Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat,,
blad n°. 96), laatstelij k gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
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Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 2 van Ons be

sluit van 15 November 1913 (Staatsblad n°. 
409}. zooals dat a rtikel luidt ingevolge Ons 
besluit van 1 December 1931 (Staatsblad n°. 
484) , wordt in plaats van "652 krankzinnigen" 
gelezen: ,, 656 krankzinnigen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den December 1932. 

s. 580 . 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Staat , 

M inister van B innenland,sche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg . 20 December 1932.) 

5 D ecember 1932. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de gezagsbieden der stelling
commandanten en der terr itoria le bevel 
hebbers. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minis_ter van 

Defensie van 29 November 1932, Geheim L,tt. 
Ql47, 

Ov~rwegende, dat het wenschelijk is het 
sedert herhaaldelijk gewijzigde Koninklijk be
sluit van 20 October 1923 (Staatsblad n°. 488), 
houdende de instructie voor stellingcomman
danten en commandanten van zelfstandige 
verdedigingswerken of groepen van verdedi
g ingswerken voor tijd van oorlog ~f _oorlogs
gevaar in te trekken en de aanw1Jzmg van 
de gezagsgebieden der stellingcommandanten 
samen te vatten met die van de gezagsgebieden 
àer territoriale-bevelhebbers, thans opgenomen 
in het, sedert gewijzigde, Koninklijk besluit 
vàn 11 December 1926 (Staatsblad n° . 401}; 

Voorts overwegende, dat het gewenscht is 
over te gaan tot instelling van een Commando 
Zeeland; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. in te trekken de voornoemde Konink

lijke beslui ten van 20 October 1923. (Staats
blad n°. 488) en van 11 December 1926 
(Staatsblad n°. 401}. zooals deze sedert zijn 
gewijzigd; 

2°. te bepalen: 
E enig artikel. 

De gezagsgebieden van den Commandant 
der V esting Holl and, van den Commandant 
der Stelling van den H elder , en van den 
Commandant in Zeeland , a lsmede die van 
ieder der territoria le-bevelhebbers omvatten de 
gedeelten van het grondgebied des Rijks, on
derscheidenlijk aangegeven in de bijl agen I 
tot en met VI van dit besluit. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den December 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Defensie, L. N. D eck ers. 
(Uitgeg . 30 December 1932.) 

Bij Ia ge I , 
behoorende bij het Konink
lijk besluit van 5 December 
1932 (Staatsblad N°. 580). 

De Yestlng· Holland. 

1 °. H et N oordfront. (Stell ing van Amster
dam). 

Provincie NOORD-HOLLAND. 

Gemeente: Abbekerk, Akersloot, Amster
dam (Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente, deel u itmakende van het IJsse l
meer) , Andijk, Avenhorn, B arsingerhorn, 
Beemster, Beets, Berkhout, Blokker, Boven
karspel , Broek in W aterland, Edam, Enk
huizen, Graft, Grootebroek, H eerhugowaard, 
H ensbroek, Hoogkarspel , Hoogwoud, Hoorn, 
Ilpendam, Jisp, Katwoude, Koog aan de 
Zaan, Kwadijk, Landsmeer, Medemblik, Mid
delie, Midwoud, Monnikendam, Nibbixwoud, 
Nieuwe Niedorp, Obdam, Oosthuizen, Oost
zaan, Opmeer, Opperdoes, Oterleek, Ouden
dijk, Oude Niedorp, Ouddorp, Purmer~nd, 
De Rijp, Schellinkhoud, Schermerhorn, S1Jbe
karspel, Spanbroek, Twisk, Uitgeest (?et ge
deelte, gelegen ten oosten van een hJn, ge
trokken van de noordwestpunt van de ge
meente Wormerveer naar de " Baak" ge
plaatst op den noordoever van de Stierop, 
waar deze samenvalt met de Alkmaarder
rneer), Ursem, Venhuizen, W arder, Werve~-s
hoof, Westwoud, Westzaan, Wieringerwaard, 
"Wij denes Wijdewormer, Winkel, Wognum, 
\:Vormer,' Wormerveer, Zaandam , Zaandijk, 
Zuid. en Noord-Schermer , Zwaag. 

2°. H et Oostfront (Nieuwe Hollandsche 
Water] inie) . 

Provincie NOORD-HOLLAND. 

Gemeente: Ankeveen, Blaricum, Bussum, 
Diemen 's-Graveland, Hilversum, Huizen, 
Kortenhoef Laren, Muiden (Met uitzondering 
van het gedeelte dezer gemeente, deel uitma
kende van het IJsselmeer ), Naarden, Neder
horst den Berg, Ouder Amstel, Weesp, W ees
perkarspel. 

P rovincie UTRECHT. 

Gemeente: Abcoude-Baambrugge, .Abcoude
Proostdij , Achttienhoven, Amerongen, Amei-s
foort, Baarn, B enschop, de Bildt, Breukelen
N ij enrode, Breukelen-St. Pieters, Bunmk, Bun
schoten, Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsen
burg, Eemnes, Gouda, Haarzuilens, . Harme
len, Hoogla nd , Houten, IJsselstein, Jaars
veld, Jutphaas, Kamerik, K ockengen, Laag
n ieuwkoop, Langbroek, L eersum, Leusden, 
L inschoten, Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, 
Lopik, Maarn, Maarssen, Maa1-sseveen, Maar
tensdij k, Montfoort, Nigtevech t, Odijk, Ouden
r ij n , Renswoude, Rhenen, Ruwiel , Schalk
wijk, Snelrewaard, Soest, Stoutenburg, Tien
hoven, Tull en 't W aal , Utrecht, Veenendaal , 
Veldhuizen, Vleuten, Vreeland, Vreeswijk, 
Werkhoven, Westbroek, Wijk bij Duu1-stede, 
Willeskop, Woudenberg, Zeist, Zu ilen. 
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Provincie GELDERLAND. 

Gemeente: Ammerzoden (Met uitzondering 
van het gedeelte dezer gemeente gelegen ten 
Zuiden van de Maas), Beesd, Beusichem, Bra
kel, Buren, Buurmalsen, Culenborg, Deil , 
Driel, Echteld, Est en Opijnen, Gameren, 
Geldermalsen, Haaften, Hedel , H erwijnen, 
Hurwenen, Kerkwijk, Kesteren, Lienden, Mau
rik, Nederhemert, Ophemert, Poederoijen, 
Rossum, Tiel , Varik, Vuren, Waardenburg, 
Wadenoijen, Zaltbommel, Zoelen, Zuilichem. 

Provincie ZUID-HOLLAND. 

Gemeente: Ameide, Arkel, Asperen, Ever
dingen, Giessen-Nieuwkerk, Gorinchem, H a
gestein, Hardinxveld, Hei- en Boeicop, Heu
kelum, Hoogblokland, Hoornaar, Kedichem , 
Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, 
Nieuwland, Noordeloos, Scheil uinen, Schoonre
woerd, Sliedrecht (Alleen het gedeelte dezer 
gemeente, gelegen beoosten de Kikv~rsch Kil 
en bezuiden de Nieuwe Merwede}, Tienhoven, 
Vianen, Woerden. 

Provincie NOORD-BRABANT. 
Gemeente: Almkerk, Dussen, Eethen *, 

Geertruidenberg*, Giessen, H erpt (Met uit
zondering van het gedeelte dezer gemeente 
gelegen ten Zuiden van de Maas), H eusden*, 
Made en Drimmelen (Met uitzondering van 
het gedeelte dezer gemeente, gelegen ten Zui
den van den Amer), Op- en Neer-Andel, 
Raamsdonk*, Rijswijk, Sprang-Capelle *, 
Veen, Waalwijk *, Waspik*, Werkendam, 
Werken en Sleeuwijk (de), Wijk en Aalburg, 
w·oudt"ichem. 

* Deze gemeenten met uitzondering van het 
gedeelte gelegen ten Zuiden van de Bergsche 
.lfaas. 

3°. H et Zuidfront. (Stellingen van 't Hol
landsch Diep en het Volkerak en van 
de Monden der Maas en van het Ha
ringvliet). 

Provincie NOORD-BRABANT. 
Gemeente: Dinteloord en Prinsland *, Fijn

aart en Heiningen*, Hooge- en Lage Zwa-
1 uwe, Klundert, Steenbergen en Kruisland *, 
Willemstad. 

* Alleen het gedeelte dezer gemeente, ge
legen benoorden of bewesten de hoog-waterlijn 
van den Noord-Brabantschen wal, vormende 
den zuid- of oostoever van het Volkerak. 

Provincie ZUID-HOLLAND. 
Gemeente: Abbenbroe k, Bommel (den), 

Brielle, Dirksl and, Dordrecht, Dubbeldam, 
Geervliet, Goedereede*, Goudswaard, 's-Gra
vendeel, Heenvliet, H einenoord, Hekelingen, 
Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Herkin
gen*, Klaaswaal, Maasdam, Melissant*, Mid. 
delharnis, Mijnsheerenland, Nieuw-Beijerland, 
Nieuw-Helvoet, Nieuwe-Tonge, Nieuwenhoorn, 
Numansdorp, Ooltgensplaat, Oostvoorne, Oud
Beijerland, Ouddorp*, Oude Tonge (Met uit
zondering van het gedeelte dezer gemeente ge
legen bezuiden de hoogwaterlijn van den zuid-

oeveT van Goeree en Overflakkee en bewesten 
een lijn, in recht zuidelijke 1·ichting getrok
ken van de westpunt van den Sluispolder), 
Oudenhoorn, Papendrecht, Piershil, Putters
hoek, Rockanje, Sliedrecht (Met uitzondering 
van het gedeelte dezer gemeente, gelegen be
oosten de Kikvorsch Kil en bezuiden de 
Nieuwe Merwede ), Sommelsdijk, Spijkenisse, 
Stad aan 't Haringvliet, Stellendam*, Strijen, 
Vierpolders, Westmaas, Zuid-Beijerland, Zuid
land, Zwartewaal , Zwijndrecht. 

* Deze gemeenten met uitzondering van het 
gedeelte gelegen bezuiden of bewesten de 
hoogwaterlijn der zuidkust van Goeree en 
Overfl akkee. 

4°. H et West front . 

Pro\'incie NOORD-HOLLAND. 

Gemeente: Alkmaar, Assendelft, Benne
broek, Bergen. Beverwijk, Bloemendaal, Broek 
op Langendijk, Castricum, Egmond aan Zee, 
Egmond-binnen, Haarlem, H aarlemmerl iede 
en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haren
karspel, Heemskerk, Heemstede, H eilo, Koe
dijk, Krommenie, Limmen, Noord-Scharwou
de, Oudkarspel , Schagen, Schoorl, St. Maar
ten , St. Pancras, Uitgeest (Met uitzondering 
van het gedeelte, gelegen ten oosten van een 
lijn, getrokken van de noordwestpunt der ge
meente Wormerveer naar de "Baak" geplaatst 
op den noordoever van de Stierop, waar deze 
samenvalt met de Alkmaardermeer) , Velsen, 
Warmenhuizen. Wijk aan Zee en Duin, Zand
voort, Zuid-Scharwoude, Zijpe. 

Provincie ZUID-HOLLAND. 

Gemeente: 's-Gravenhage, 's-Gravenzande, 
Hillegom, Katwijk, Leiden, Lisse, Monster, 
Naaldwijk, oordwijk,Noordwijkerhout, Oegst
geest, Rijnsburg, Rijswijk, Rotterdam (Alleen 
het onderdeel der gemeente Rotterdam, ge-
1 egen aan den Hoek van Holl and) , Rozen
burg, Sassenheim, Valkenburg, Veur, Voor
burg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Was
senaar, Wateringen. 

5°. Niet tot een der fronten behoorendc. 

A. Te Ia n d. 

Provincie NOORD-HOLLAND. 
Gemeente: Aalsmeer, Uithoorn, Urk, Mar

ken, Nieuwer-Amstel. 

Provincie OVERIJSSEL. 
Gemeente: Kampen (Alleen het deel Schok

land der gemeente Kampen). 

Provincie ZUID-HOLLAND en UTRECHT. 
Alle gemeenten, voor zooveel niet bij een 

der fronten ingedeeld. 

B. Te water. 

Het territoriaal zeegebied gelegen tusschen 
de lijn, in recht westelijke richting getrokken 
van het punt, waar de grens tusschen de ge
meenten Zijpe en Callantsoog de kust ontmoet 
en de lijn, in recht westelijke richting getrok-
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ken van paal 28, gelegen op Goe,·ee en Over
flakkee. 

Het gedeelte van het IJsselmeer, gelegen 
ten oosten en ten zuiden van een lijn, getrok
ken van het kustlicht van De Ven naar den 
kop van de zuidelijke pier der haven rnn 
Stcivoren. 

Bij 1 age II, 
behoorende bij het Konink
lijk besluit van 5 December 
1932 (Staatsblad 0

• 580). 

De stelllng van Den Helder. 

A. T e Ia n d. 
Provincie OORD-HOLLAND. 
Gemeente: Anna-Paulowna, Callantsoog, 

H el der (Den), Terschelling, Texel, Vlieland, 
Wieringen . 

Provincie FRIESLAND. 
Gemeente: Ameland, Schiermonmkoog 

Provincie GRO I GE r. 1 
Gemeente: Warffum (Alleen het deel Rot-

tumeroog der gemeente Warffum). 

B. Te water. 
H et noordelijk gedeelte van het territoriaal 

zeegebied van de lijn, in recht westelijke rich
ting getrokken van het punt, waar de grens 
tusschen de gemeenten Zijpe en Callantsoog 
de kust ontmoet. 

Bovendien als watergebied het gedeelte van 
het IJssel1n eer en de Wadden, begrepen tus
schen de lijn, getrokken van het kustlicht van 
De V en naar den kop van de zuidelij ke pier 
der haven va n Stavo1·en en de lijn, getrokken 
in recht noordoostelijke richting van het punt, 
waar de grens tu schen de gemeenten Uit 
huizer1needen en 't Zandt de kust ontmoet. 

Bij I a ge III, 
behoorende bij het Konink
lijk besluit van 5 December 
1932 (Staatsblad N°. 580). 

Het commando Zeeland. 

De provincie Zeeland; daarenboven het niet 
tot de Vesting Holland behoorende gedeelte 
van Z-u,idrHolland, alsmede het territoriaal 
zeegebied, gelegen ten zu iden van de l ij n, in 
recht westelijke richting getrokken van paal 
28, ge legen op Goeree en Overflakkee. 

Bij I a ge IV, 
behoorende bij het K onink
lijk beslui t van 5 December 
1932 (Staatsblad N°. 580). 

Het gezagsgebied van den "territoriale 
bevelhebber In Friesland, enz.". 

A . T e Ia n cl . 

D provinciën Friesland en Groningen, voor 
zoover gelegen op den vasten wal, en Drenthe. 

B. Te water. 
Het gedeelte van de Wadden, de Ee1ns en 

den Dollard, gelegen ten zuiden van de lij n, 
getrokken m recht noordoostelijke richting 
van het punt af, waar de grens tusschen de 
gemeenten Uilliuiz nneeden en 't Zandt de 
kust ontmoet. 

Bij I a ge V, 
behoorende bij het Konink
lijk besluit van 5 December 
1932 (Staatsblad N°. 580). 

Het gezagsgebied van deu "territoriale 
bevelhebber In Overijssel, enz.". 

De provincie Overijssel, met uitzondering 
van het ei land Schokland en het tot de pro
vincie behoorende watergebied van het JJssel
·mecr, alsmede de provincie Gelde1·land, ten 
noorden van de zuide lijke oevers van den 
B ove,ITijn {voor een deel ook wel " Bijlandsche 
I(anaal" geheeten) en van de Waal , voor zoo
ver betreft het gebied, niet behoorende tot de 
Vesting Holland. 

Bijlage VI, 
behoornnde bij het Konink
lijk be luit van 5 December 
1932 (Staatsblad 0

• 580). 

Het gezagsgebied ,·an den "territoriale
bevelhebber In oord-Brabant, enz.". 

De provincie Gelderland ten zuiden van den 
Bovenrijn {voor een d el ook wel " Bijlandsehe 
K anaal" geheeten) en van de Waal; voorts 
de provincie Noord-Brabant met uitzondering 
van het gebied, behoor nde tot de Vesting 
Holland, alsmede de prov incie L i1nbm·g. 

s. 581. 

6 Decemb er 1932. BESLUIT, houdende be
schikki ng op het beroep vau J. J . van B on 
en elf anderen te H uissen tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 18 ovember 1931 n°. 134 , 
voor zoover daarbij gewijzigd werd va t
gesteld een door Burgemeester en Wet.. 
houders van H uissen ontworpen suppleto ire 
ligger der wegen en voetpaden in die ge
meente. 

Wij WILHELM! A , nz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . J. van Bon en 11 a nderen te H -uissen, te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 18 November 1931, n°. 134, 
voor zoover daarbij gewijz igd werd vastge
steld een door burgemeester en wethouders 
van H uis,ui ontworpen suppl eto ire ligger B 
der wegen en voetpaden in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voo1· de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , advies van 
28 September 1932, n°. 655; 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Waterstaat van 1 December 1932, n°. 421, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij hun bovengenoemd bes lui t o. a. 
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gewijzigd hebben vastgesteld een suppleooiren 
ligger B der wegen en voetpaden in de ge
meente R iii.~s,n, strekkende o. m. oot het ver
leggen van voetpad B 32, gelegen op de per
ceelen H ·uissen, Sectie F , nummers 351, 352 
en 336 , in dier voege, dat het pad, in plaats 
van schuin door deze perceelen, daaromheen 
wordt gelegd, waardoor de afstand tusschen 
de uiterste punten ongeveer 120 M. langer is 
geworden ; · 

dat van di t beslui t J . J·. van Bon e.a. te 
!-l •uissen bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat zij door de wijziging van boven
bedoeld voetpad, dat thans een geheel andere 
ri chting za l krijgen, zeer nadeel ige gevolgen 
zullen ondervinden; dat huns inziens het oude 
voetpad moet worden geha ndhaafd ; 

Ovenvcgende ten aanzi en van de door Ge
deputeerde Staten in hun ter zake ingewon
nen ambtsbericht beweerde niet-ontvankelijk
heid van de appell anten in hun beroep, dat 
het beroep, voorz ien bij a r tike l 19 der W a
terstaatswet 1900, openstaat voor alle belang
hebbenden, onverschilli g of de belanghebbende 
id dan niet gebruik heeft gemaakt van de 
hem bij eeni g reglement gegeven bevoegdheid, 
in vroegere instant ie bezwaren in te brengen; 

dat de a ppell anten, als geregelde gebruikers 
van het pad, waarvan de r ichting bij den 
door Gedeputeerde State n vastgestelden sup
pleooi ren ligger B gewijzigd is, belang hebben 
bij de verniet ig ing van de door Gedeputeerde 
Staten omtrent dat pad genomen besliss ing; 

dat zij mitsdien in hun beroep behooren te 
worden ontvangen ; 

Overwegende ten aanz ien van de hoofdzaak, 
<l a t blij kens eene nadere mededeeling van bur
gemeester en wethouders van H uissen de ver
legging van het pad oot motief heeft gehad, 
dat iemand voornemens was ter plaatse grond 
te koopen en daa rop twee hofsteden te sti ch
ten, onder beding, dat het pad zou worden 
ve rlegd, doch dat die koop niet is doorgegaan, 
zoodat het motief tot de liggerwijzig ing is 
vervall en; 

dat naar Ons oordeel de enkele omstand ig
heid, dat -- zooals Gedeputeerde Staten in 
hun ambtsber icht vermelden - de eigenaar 
der perceelen kadastraa l bekend gemeente 
H uissen, Sectie F , nummers 351 en 336, welke 
door het voetpad het meest schadelijk worden 
<loorsneden, prij s blijft stellen op den nieuwen 
toestand, welke aan de waarde der perceelen 
zeer ten goede komt, de ve rlegging van dit 
openbaar voetpad niet voldoende rechtvaar
digt; 

dat derhalve het bestreden bes lui t, voor zoo
veef het onderhavige pad betreft, niet kan 
worden gehandhaafd ; 

Gezi en de W aterstaatswet 1900 en het R egie. 
ment op de Wegen, Voetpaden en Tramwe
gen in Gelderland ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met handhav ing voor het overige van het 

bestreden beslui t van Gedeputeerde Staten, 
dat besluit te vernietigen, voor zoover de 
daarbij vastgestelde suppleooire ligger B strekt 
tot het verl eggen van voetpad B 32. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk met 
het rapport van Onzen Minister voornoemd in 

het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State, Afdeel ing voor de Geschillen 
,·an B estu ur. 

's-Gravenhage, den 6den December 1932. 
WILHELMINA. 

De M-inister van Waterstaat, P . J . Re y me r. 
( Uitgeg. 20 D ecem. be1· 1932. ) 

MINIS'fERIE VAN 
WATERS'I'AA'l'. 

N °. 421. 

Afdeeling: 
Waterstaatsrecht. 

's-Gravenhage, 1 December 1932. 

Aan de K oni ngin. 

Zeer ee rbied ig veroo rloof ik mij hierbij Uwer 
Majesteit voor te leggen het advies van den 
Raad van State, Afd eling voor de Geschillen 
van Bestuur, inzake het beroep , ingesteld door 
J. J. van Bon en elf a nderen te Huissen te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 18 November 1931 n°. 134, 
voor zoover daarbij gewijzigd 'werd vastge
steld een door Burgemeester en Wethouders 
van H uissen ontworpen suppleooire l igger B 
der wegen en voetpaden in die gemeente. 

Op de gronden, neergelegd in het hieronde1-
volgend ontwerp-beslui t, is de Afdeeling van 
oordeel, dat de appell anten niet-ontvankel ijk 
behooren te worden verklaa1·d in hun beroep. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

J. J. van Bon en 11 a nderen te Huissen, te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gllderland van 18 November 1931, n°. 134, 
voor zoover daarbij gewijzigd werd vastgesteld 
een door burgemeester en wethouders van 
H uissen ontworpen suppleooire I igger B der 
wegen en voetpaden in d ie gemeente; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 September 1932, n°. 655; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelde,·land hij hun bovengenoemd besluit o. a. 
gewijzigd hebben vastgesteld een suppleooiren 
li gger B der wegen en voetpaden in de ge
meente Huissen, strekkende o. m . tot het ver
leggen van voetpad B 32, gelegen op de per
ceelen H uissen, Sectie F , nummers 351 , 352 
en 336, in dier voege, dat het pad, in plaats 
van schu in door deze perceelen, daaromheen 
wordt gelegd, waardoor de afstand tusschen de 
uiterste punten ongeveer 120 M. la nge r is 
geworden ; 

dat van di t beslui t J. J . van Bon e. a. te 
Huissen bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat zij door de wijziging van boven
bedoeld voetpad, dat thans een geheel andere 
richting zal krijgen, zeer nadeelige gevolgen 
zullen ondervinden; dat huns inziens het 
oude voetpad moet worden gehandhaafd ; 

Overwegende: dat ingevolge artikel 10, 3e 
lid , juncto artikel 4, van het Reglement op 
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de Wegen, Voetpaden en Tramwegen in Gel
rlerland een ieder bevoegd is, tegen een ont
worpen suppletoiren ligger bij burgemeester 
en wethouders schriftelijke bezwaren in te 
dienen, op welke bezwaren door Gedeputeerde 
Staten wordt beslist ; 

dat de appellanten van deze gelegenheid om 
te reclameeren ten deze geen gebruik hebben 
gemaakt en dus Gedeputeerde Staten niet in 
de gelegenheid hebben gesteld om vóór het 
opmaken van hunne beslissing kennis te ne
men van tegen den suppletoiren ligger be
staande bezwaren en deze te onderzoeken; 

Overwegende: dat het met eene goede func
tionneering van het administratief beroep niet 
is overeen te brengen, wanneer een belangheb
bende verzuimt zijne bezwaren in te brengen 
ten tijde en ter plaatse daarvoor bij wettelijk 
voorschrift aangewezen en daarna in beroep 
komt van een besluit van een hooger college, 
dat door zijn schuld niet in de gelegenheid 
is geweest de tardief ingebrachte bezwaren te 
onderzoeken; 

Overwegende: dat weliswaar artikel 19 IX c 
der Waterstaatswet 1900 aan alle belangheb
benden beroep op Ons toekent van besluiten 
van Gedeputeerde Staten, houdende beslissing 
betreffende de vraag of en in hoeverre wa
terstaatswerken liggen ten algemeenen nutte, 
doch dat deze zoo algemeen gestelde bepa
ling geen vrijbrief kan schenken om bijzon
dere, wettelijke voorschriften, welke beoogen 
het administratief beroep tot zijn recht te doen 
komen, terzij te stellen; 

Overwegende: dat de appellanten dus niet 
in hun beroep van het besluit van Gedepu
teerde Staten kunnen worden ontvangen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Regle
ment op de Wegen, Voetpaden en T ramwegen 
in Gelderland; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appell anten niet-ontvankel ijk te verkla

ren in hun beroep. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

, den 
De Ministe,· van Waterstaat, 

In deze zaak is een afzonderlijk advies uit
gebracht door den Voorzitter der Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur en den Staats
raad Mr. J. Limburg, terwijl in aansluiting 
daaraan door dezen een afzonderlijk ontwerp
besluit is opgemaakt. Dat advies is van den 
volgenden inhoud: 

" De ondergeteekenden kunnen zich met het 
door de meerderheid der Afdeeling voorge
dragen ontwerp-bes! uit, strekkende tot niet
ontvankelijkverklaring van de appellanten in 
hun beroep, niet vereenigen. 

Zij stell en voorop, dat artikel 19 van de 
Waterstaatswet 1900 beroep van de daar ge
noemde besluiten van Gedeputeerde Staten 
openstelt aan aUe belanghebbenden, zonder 
een.ige restrictie. 

Dat J. J. van Bon c.s . bij de vaststelling 
van den onderwerpelijken suppletoiren ligger 
B der wegen en voetpaden in de gemeente 

Huissen belang hebben, is bezwaarlijk voor 
tegenspraak vatbaar; het tegendeel wordt in 
het ontwerp-besluit dan ook niet beweerd. De 
voorgestelde niet-ontvankelijkverklaring steunt 
echter op de overweging, dat het met eene 
goede functionneering van het administratief 
beroep niet is overeen te brengen, wanneer 
een belanghebbende verzuimt zijn bezwaren 
in te brengen ten tijde en ter plaatse daar
voor bij wettelijk voorschrift aangewezen en 
daarna in beroep komt van een besluit van 
een hooger college, dat door zijn schuld niet 
in de gelegenheid is geweest de tardief inge
brachte bezwaren te onderzoeken. 

Deze stelli ng kunnen ondergeteekenden ech
ter zonder meer niet beamen. 

Dat veelal, wanneer omtrent eene aange
legenheid, wanneer een lagere instantie kan 
worden geadieerd, met voorbijgang daarvan, 
beroep op een hoogere instantie uitgesloten is, 
kan worden toegegeven, doch dit volgt, naar 
de meening van de ondergeteekenden, niet 
uit een algemeen rechtsbeginsel, als in de 
hierboven genoemde overweging van het ont
werp-besluit aangeduid, doch uit de desbe
treffende wettelijke bepalingen, die eene be
perking van beroepsrecht op het hoogere or
gaan inhouden. Men denke aan artikel 15 
juncto artikel 7 der Hinderwet. Van zoo
danige beperking is, zooals hierboven 1-eeds 
werd opgemerkt, in het onderhavige geval 
geen sprake. 

De ondergeteekenden m erken nog op, dat 
door een beslissing, als door de meerderheid 
der Afdeeling aan Uwe Majesteit voorgedra
gen, in strijd zou worden gekomen met Uwer 
Majesteits vaste jurisprudentie onder meer in 
zaken de Wet Openbare Vervoermiddelen be
treffende. Ook artikel 2, 5e lid, dezer wet 
kent. aan belanghebbenden de bevoegdheid 
toe ter zake van eene aanvrage om vergun
ning bezwaren bij Gedeputeerde Staten in te 
brengen. Maar nooit is door Uwe Majesteit 
beslist, dat, om in het beroep tegen eene door 
Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 1, 7e 
lid, der wet genomen beschikking ontvankelij k 

, te zijn, de belanghebbende van zijne bevoegd
heid tot het inbrengen van bezwaren bij Ge
deputeerde Staten moet hebben gebruik ge
maakt. Bij Uwer Majesteits besluit van 10 
Maart 1931, n°. 69, is juist het tegendeel uit
drukkelijk overwogen. 

Ook in het onderwerpelijke geval , dat van 
dat, waarover dit Koninklijk Besluit handelt, 
principieel niet verschilt, zal naar de rneen1ng 
van de ondergeteekenden, de ontvankelijkheid 
van de appell anten in hun beroep moeten 

, worden aangenomen, en zal derhalve op de 
· hoofdzaak eene beslissing moeten worden ge

nomen. 
Ten aanzien van de hoofdzaak zijn de onder

geteekenden van oordeel, dat het beroep ge
grond is, zulks op de overwegingen als in het 
hierbijgaand concept-besluit is aangegeven. 

Ondergeteekenden uemen mitsdien de uij
heid Uwer Majesteit zeer eerbiedig in over
weging te geven, in afwijking van het advies 
van de meerderheid van de Afdeeling, eene 
beslissing te nemen, in den zin van het bij
gaande concept-besluit." 

Blijkens dat advies kunnen de Voorzitter 
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del' A{deeling en Staatsraad Mr. Limburg 
zich niet vereenigen met de door de Afdee
ling voorgestelde beslissing en meenen zij, 
dat de appellanten in hun beroep ontvankelijk 
zijn en dat derhalve op de hoofdzaak eene 
beslissing zal moeten worden genomen. Met 
die opvatting en de daarvoor aangevoerde 
gronden kan ik mij vereenigen. 

Wat nu de hoofdzaak aangaat, zijn de 
Voorzitter der Afdeeling en Staatsraad Mr. 
Limburg blijkens het door hen overgelegde 
ontwerp-besluit van oordeel, dat het beroep 
gegrond is. Met dit oordeel en met de gron
den, waarop zij het doen steunen, kan ik in
stemmen. 

Ik veroorloof mij mitsdien zeer eerbiedig 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
hiernevens gaand ontwerp-besluit te bekrach
tigen, hetwelk geheel gelijkluidend is aan 
dat, hetwelk door den Voorzitter der Afdee
ling en den Staatsraad Mr. J. Limburg is op
gemaakt, behalve dan dat aan het slot is in
gevoegd, dat het besluit met dit rapport in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het zoude Uwer Majesteit .daarbij tevens 
kunnen behagen het aan den Raad van State 
gerichte schrijven van appellanten aan den 
Vice-President van dien Raad te doen terug
zenden. 
De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

s. 582. 

7 December 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 28 Fe
bruari 1919 (Staatsblad n°. 54) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 
1 en 2 der Radenwet, zooals dat laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
23 November 1929 (St·aatsblad n°. 500). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 7 Novem
bèr 1932, n°. 2640, afdeeling Arbeiders-ver
zekering; 

Gezien de artikelen 1 en 51 der Radenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 29 November 1932, n°. 40); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 December 1932, n°. 
2881, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 28 Februari 

1919, Staatsblad n°. 54, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der Radenwet, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 23 November 1929, Staatsblad n°. 
500, en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het bepaalde onder I, 11 van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919, Staats
blad n°. 54, vervalt. 

Art. II. Het bepaalde onder I, 12 van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919, Staats
blad n°. 54, wordt gelezen als volgt: 

,,12. 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, omvat
tende de gemeenten: Delft, 's-Gravenhage, 
's-Gravenzande, de Lier, Monster, Naaldwijk, 
Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, 
Voorburg, Wassenaar, Wateringen;". 

L. & S. 1932. 

Art. III. Het bepaalde onder I, 13 van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919, Staats
blad n°. 54, wordt gelezen als volgt: 

"13. Rotterdam, Rotterdam, omvattende de 
gemeenten: Bergschenhoek, Berkel, Capelle 
a. d. IJssel, Hillegersberg, Kethel, Krimpen 
a. d. Lek, Krimpen a. d. IJssel, Maasland, 
Maassluis, Overschie, Rotterdam, Schiebroek, 
Schiedam, Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, 
IJsselmonde;". 

Art. IV. 1. De bij den Raad van Arbeid te 
Delft ingeschreven verzekerden krachtens de 
Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en de 
Ziektewet, zoomede de werkgevers, ingeschre
ven ·bij dien Raad krachtens de Invaliditeits
wet, de Ongevallenwet 1921, de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Ziektewet, 
worden met ingang van 1 Januari 1933 over
geschreven in de registers van den Raad van 
Arbeid, welke te rekenen van dien datum te 
hunnen opzichte als de bevoegde moet worden 
aangemerkt. 

2. De bij den Raad van Arbeid te Rotter
dam inge&chreven verzekerden krachtens de 
Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en de 
Ziektewet, zoomede de werkgevers, ingeschre
ven bij dien Raad krachtens de Invaliditeits
wet, de Ongevallenwet 1921, de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Ziektewet, 
te wier aanzien ingevolge den overgang met 
ingang van 1 Januari 1933 van de gemeente 
Pijnacker naar het gebied van den Raad van 
Arbeid te 's-Gravenhage, laatstgenoemde Raad 
te rekenen van dien datum als de bevoegde 
moet worden aangemerkt, worden met ingang 
van 1 Januari 1933 overgeschreven in de regis
ters van dien Raad. 

Art. V. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgende artikel gaan de ambtenaren en be
ambten, werkzaam bij den Raad van Arbeid 
te Delft, met ingang van 1 Januari 1933, over 
naar den Raad van Arbeid te 's-Gravenhage of 
naar den Raad van Arbeid te Rotterdam, met 
dien verstande, dat het totale loonbedrag van 
de naar elk van deze Raden overgaande amb
tenaren en beambten ongeveer gelijk moet zijn . 

2. Bij een eventueele reorganisatie van den 
dienst van de Raden van Arbeid te 's-Graven
hage en te Rotterdam zullen ambtenaren en 
beambten, die ingevolge de bepalingen van 
dit besluit in dienst van dien Raad zijn ge
plaatst, aan die plaatsing geen bijzondere 
rechten kunnen ontleenen. 

A,·t. VI. 1. Indien aan ambtenaren of be
ambten wegens overbodigheid hunner diensten 
tengevolge van de reorganisatie in verband 
met de gebiedswijziging, in dit besluit gere
geld, ontslag wordt verleend, gelden te hunnen 
aanzien de volgende bepalingen. 

2. Bij het verleenen van ontslag, als be
doeld in lid 1, worden in acht genomen de ten 
opzichte van Rijksambtenaren geldende regelen 
omtrent afvloeiing van overcompleet perso
neel, tenzij de belangen van den dienst een 
afwijking van die regelen noodig maken. Hier
bij wordt het vereenigd ambtenarencorps van 
de Raden van Arbeid te Delft, 's-Gravenhage 
en Rotterdam als een geheel beschouwd. 

3. De ambtenaren en beambten aan wie 
ontslag uit. hunne betrekking, als bedoeld in 
het eerste lid, wordt verleend, ontvangen, be-

57 
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houdens het bepaalde ten opzichte van tijde
l ij ke ambtenaren in het volgende lid, uitbe
tal ing van de gelden, waarop zij tot op het 
t ijdstip, waarop dat ontslag ingaat, terzake 
van de vervulling hunner betrekking recht 
hebben, onder aftrek van hetgeen zij aan den 
Raad van Arbeid verschuldigd mochten zijn 
wegens vo01·uitbetaalde wedde, wegens voor
schot, wegens het genot van vrije woning al 
of niet met vuur en (of) licht, wegens aange
brachte schade en wegens het door den Raad 
betaalde of te betalen bedrag terzake van 
eene op h en rustende verplichting tot onder
houd van derden. 

4. Bij het verleenen van ontslag, als be
doeld in lid 1, worden ten opzichte van tijde
lijke ambtenaren en beambten in acht genomen 
de bepalingen van Ons besluit van 12 Juni 
1931, Staatsblad n°. 248, tot vaststelling van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

Art. VII. 1. Aan ambtenaren in vasten 
dienst, die verkeeren in het geval, bedoeld in 
artikel VI, wordt met ingang van den dag 
waarop hun ontslag ingaat, een wachtgeld toe
gekend, voorwover zij daarop - indien zij 
Rijksambtenaren waren - volgens Ons besluit 
van 3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 479, zoo
als dat thans is gewijzigd, aanspraak zouden 
hebben. 

2. Op de wachtgelden, in het eerste lid be
doeld, vinden de bepalingen van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922, Staatsblad 11°. 479, zoo
als dat thans is gewijzigd, met uitwndering 
van artikel 12, eerste lid, overeenkomstige 
toepassing met dien verstande: 

a. dat de ter uitvoering van die bepalingen 
te nemen beslissingen worden genomen onder
scheidenlijk door den Raad van Arbeid te 
's-Gravenhage en door den R aad van Arbeid 
te Rotterdam ; 

b. dat de besluiten tot toekenning van 
wachtgelden, bedoeld in dit lid, de goedkeu
ring behoeven van den Verzekeringsraad; 

c. dat alle verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenaren blijkens die bepalin
gen jegens den "betrokken Minister" moeten 
in acht nemen, door hen onderscheidenlijk 
jegens den Raad van Arbeid te 's-Graven
hage en jegens den Raad van Arbeid te Rot
terdam moeten worden vervuld. 

Art. VIII. 1. Ziektepremiën, welke over 
tij dvakken, gelegen vóór 1 J anuari 1933 ver
schuldigd zijn voor verzekerden, werkende of 
wonende in de gemeente Pijnacker, die inge
volge het bepaalde in artikel IV, tweede lid , 
van dat besluit met ingang van dien datum 
in de registel'S van den R aad van Arbeid te 
's-Gravenhage worden overgeschreven, worden 
vastgesteld en (of) ingevorderd door dien 
Raad, doch maandelijks overgemaakt aan den 
Raad van Arbeid te Rotterdam. 

2. Op 1 Januari 1933 loopende ziekengeld
uitkeeringen alsmede ziekengelden, welke in
gevolge artikel 52 der Ziektewet worden uit
betaald over een tijdvak, aanvangende tus
schen 1 Januari 1933 en 1 Februari 1933 aan 
verzekerden, werkende of wonende in de ge
meente P ij nacker, die ingevolge het bepaalde 
in artikel IV, tweede lid, van dat besluit, met 
ingang van 1 Januari 1933 in de registers van 
den Raad van Arbeid te 's-Gravenhage worden 

overgeschreven, worden van 1 J anuari 1933 af 
uitbetaald door den R aad van Arbeid te 
's-Gravenhage en door den Raad van Arbeid 
te Rotterdam maandelijks aan dien Raad ge
restitueerd. 

3. Van de over het tijdvak 1 Maart 1930 
tot 1 Januar i 1933 voor verzekerden, als be
doeld in de beide voorgaande leden van dit 
artikel, in totaal ontvangen ziektepremiën 
wordt 5 % door den Raad van Arbeid te R ot
terdam aan den Raa d van Arbeid te 's-Gra
venhage overgemaakt, als reserve bedoeld iu 
artikel 72 der Ziektewet. 

Art. IX. 1. H et Bestuur van den Raad van 
Arbeid te 's-Gravenhage neemt op 1 Janua,·i 
1933 de ziekenkas van den Raad van Arbeid 
te Delft met a lle vorderingen, bezittingen en 
Jasten en de a fwnderlijk te voeren administra
tie onder zijn beheer teneinde deze kas te fi 
quideeren, daarbij tot grondslag nemende een 
per 1 Januari 1933 daarvan op te maken 
balans. De liquidatie moet uiterlijk op 1 J anu
ari 1934 beëindigd zijn en behoeft de goedkeu
ring van den Verzekeringsraad. 

2. Eventueele overschotten of tekorten gaan 
bij de liquidatie over op de ziekenkassen van 
de Raden van Arbeid te Rotterdam en te 
's-Gravenhage, naar reden van de totaalbedra
gen der over de periode 1 Maart 1930 tot 1 
J anuari 1933 vastgestelde premiën krachtens 
de Ziektewet voor verzekerden, die ingevolge 
de opheffing van den Raad van Arbeid t€ 
Delft worden overgeschreven in de registers 
onderscheidenlijk van den Raad van Arbeid te 
Rotterdam en te 's-Gravenhage. 

Art. X. 1. Ziektewetpremiën, welke over 
tijdvakken, gelegen vóór 1 Januari 1933, door 
den Raad van Arbeid te Delft zouden zijn 
vastgesteld en (of) ingevorderd, ware deze 
R aad niet opgeheven, worden vastgesteld en 
(of) ingevorderd door den Raad van Arbeid, 
die ingevolge het bepaalde in de artikelen 1 
en III van dit besluit a ls de bevoegde Raad 
moet worden beschouwd en door dien Raad 
maandel ij ks gestort in de ziekenkas van den 
Raa d van Arbeid te Delft in liqu idatie. 

2. Op 1 J anuari 1933 loopende ziekengeld
uitkeeringen, a lsmede ziekengelden welke in
gevolge artikel 52 der Ziektewet ~orden uit
betaald ovei· een tijdvak, aanvangende tus
schen 1 Januari 1933 en 1 Februari 1933 aa11 
verzeke1·den, die tot op 1 Januari 1933 waren 
ingeschreven bij de ziekenkas van den Raad 
van Arbeid te Delft, worden uitbetaald door 
den Raad van Arbeid, die ingevolge het be
paalde in de a1·tikelen I en III van dit besluit 
als de bevoegde Raad moet worden beschouwd 
en maandelijks aan dien Raad gerestitueerd 
door de ziekenkas van den Raad van Arbeid 
te Delft in liquidatie. 

Art. XI. 1. De gebouwen van den Raad 
van Arbeid te Delft gaan op 1 Januari 1933 
over aan den Raad van Arbeid te 's-Graven
hage. 

2. De annuïteiten, welke aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank verschuldigd zij n 
terzake van de voor den aankoop en verbou
wing dezer perceelen voorgeschoten gelden, 
worden door het bestuur der Rijksverzekerings
bank en de besturen van de Raden van Ar
beid te Rotterdam en 's-Grnvenh age in onder-
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li11g overleg vastgesteld. De helft daarvan is 
door den Raad van A1·beid te Rotterdam, de 
helft door dien te 's-Gravenhage verschuldigd. 

3. De annuïteiten, welke terzelfder zake ten 
Jaste van de ziekenkassen der Raden van Ar
beid te Rotterdam en te 's-Gravenhage komen, 
worden op dezelfde wijze vastgesteld. De helft 
daarvan komt ten laste van de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid te Rotterdam, de helft 
ten Jaste van de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid te 's-Gravenhage. 

4. Van eventueele baten, welke de gebou
wen opleveren, draagt de Raad van Arbeid te 
's-Gravenhage de helft af aan den Raad van 
A,-beid te Rotterdam. 

5. Op de vastgestelde bedragen is - voor 
zoover dit de betrokken Raden van Arbeid 
aangaat - de goedkeuring van den Verzeke
ringsraad vereischt. Geschillen, die te dezer 
zake rijzen, worden door Ons beslist. 

Art. XII. All e bezittingen, vorderingen en 
lasten van den Raad van Arbeid te Delft, niet 
genoemd onder de artikelen IX en XI van dit 
besluit, gaan op 1 J anuari 1933 over op den 
Raad van Arbeid te 's-Gravenhage. 

Art. XIII. 1. De zaken, welke op 31 De
cember 1932 bij àen Raad van Arbeid te Delft 
in behandeling, doch nog niet afgedaan zijn, 
worden door den Voorzitter van dien Raad 
overgebracht naar den Raad van Arbeid, 
welke volgens de bepalingen van dit besluit 
ten opzichte dier zaken bevoegd is. 

2. Beslis ingen, alsmede handelingen van 
den Raad van Arbeid te Delft met betrekking 
tot de uitvoering der verzekeringswetten blij 
ven binnen de daarbij gestelde grenzen van 
kracht. 

Art. XIV. 1. De tot het archief van den 
Raad van Arbeid te Delft behoorende beschei
den worden overgenomen door den Raad van 
Arbeid te Rotterdam of den R aad van Arbeid 
te 's-Gravenhage, naar gelang zij betrekking 
hebben op zaken, welke in verband met de 
bepalingen van dit besluit behooren tot de be
voegdheid onderscheidenlijk van den Raad van 
Arbeid te Rotterdam of van dien te 's-Gra
venhage. 

2. De archiefstukken, betrekking hebbende 
op de uitvoering der Radenwet, worden over
genomen door den R aad van Arbeid te ' s-Gra
venhage. De Raad van Arbeid te Rotterdam 
heeft het recht daarvan inzage te nemen. 

Art. XV. 1. De uitvoering van de begroo
ting van den Raad van Arbeid te Delft voor 
het dienstjaar 1932 gaat op 1 J anuari 1933 
over op den Raad van Arbeid te 's-Graven
hage. 

2. Het Bestuur van den Raad van Arbeid 
te Delft draagt op 31 December 1932 aan het 
bestuur van den Raad van Arbeid te 's--Gra
venhage over alle onder zijn berusting zijnde 
gelden en waarden, vergezeld van de boeken 
en bescheiden, welke op zijn geldelijk beheer 
betrekking hebben. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 
53m, 53n, 530 en 53p der Radenwet, met be
trekking tot de verantwoording van de inkom
sten en uitgaven van den Raad van Arbeid te 
Delft, het dienstjaar 1932 betreffende, treden, 
te rekenen van 1 Januari 1933 de Raad van 
Arbeid te 's-Gravenhage, de Voorzitter, het 

bestuur en de bestuursleden van dien Raad in 
de plaats, onderscheidenlijk van den Raad van 
Arbeid te Delft, den voorzitter, het bestuur en 
de bestuursleden van dien Raad; evenwel 
blijft de bij artikel 530 geregelde aansprake
lijkheid voor onrechtmatig gedane uitgaven 
rusten mede op hen, die voor de afkondiging 
van dit besluit voorzitter en leden van het 
bestuur van den Raad van Arbeid te Delft 
waren, met dien verstande, dat zij aansprake
l ijk zij n jegens den Raad van Arbeid te 's-Gra
venhage. Evenzoo behouden zij het recht van 
beroep, toegekend in artikel 53p. 

Art. XVI. Alle geschi ll en, welke terzake 
van de uitvoering van dit besluit mochten ont
staan, worden aan den Verzekeringsraad voor
gelegd. 

Art. XVII. De artikelen I tot en met III 
van dit besluit treden in werking met ingang 
van 1 J anuari 1933, de overige m·tike len met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin dit be
sluit is geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
s! uit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den December 1932. 
WILHELM! A. 

De Minist er van E,;ono,nische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 14 Dec. 1932. ) 

s. 583. 

9 December 1932. WET tot vaststelling van 
het ee,·ste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 584. 

1,850, 000 
Nihil. 

1,850,000 

9 Decernber 1932. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 585. 

f 77,737.550 
780,000 

f 78,517.550 

9 December 1932. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. 

Titel A . Gewone dienst f 50,000 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 50,000 

s. 586. 

9 Decernber 1932. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933. 
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9 Decembe,· 1932. WET tot wijziging der wet 
van 4 Februari 1932 (Staatsblad n°. 33) 
tot aanwijzing van de middelen tot dek
king van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 588. 
9 December 1932. ,VET tot storting van het 

batig saldo van den gewonen dienst der 
Rijksrekening van het dienstjaar 1930 in 
het R eservefonds, ingesteld bij de wet van 
19 December 1931 (Staatsblad n°. 529), 
en toevoeging van een deel van dat fonds 
aan de middelen van den gewonen dienst 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. 

s. 589. 
9 Decem ber 1932. WET tot wijziging en ver

hooging van de begrooting van de Staats
mijnen in Limbu,,J voor het dienstjaar 
1931. 

s. 590 . 
9 December 1932. WET, houdende wijziging 

van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1930. 

s. 591. 
9 D ecember 1932. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederl,andsch-Indië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdeeling 
III van de begrooting van N ederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 592. 
9 Decembe,· 1932. WET, houdende goedkeu

ring van de besluiten van den Gouverneur. 
Generaal van N ederlandsch-Indië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdeeling 
III-A van de begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1932. 

s. 593 . 
9 Decem ber 1932. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch- l ndië tot na
dere wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1932. 

s. 594 . 
9 D ecember 1932. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII A (Post-, 
Telegraaf- en 'l'elefoondienst) van de be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 595. 
9 December 1932. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII B (Bangka
tinwinning) van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

9 December 1932. WET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suri11 a1ne over het dienstjaar 1929. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 7,808,966.975. 

De ontvangsten hebben bedragen : 
f 4,443,940.095. 

H et nadeelig slot der rekening bedraagt 
f 3,365,026.88. 

s. 597 . 

9 D ecember 1932. WET, houdende toepas
sing op Nederlandsch-lndië en op Curaçao 
van het op 5 Juli 1930 te Londen gesloten 
verdrag betreffende de uitwatering van 
schepen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo ~ 7ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat het den 5den Juli 
1930 te Londen tusschen Nederland, het Ge
meenebest van Australië, België, Britsch-lndië, 
Canada, Chili, Cuba, de Vrij e Stad Danzig, 
Denema1·ken, Duitschland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, het Vereenigd Konink1-ijk van 
G,·oot-Britannië en Noord-/ erland, den / er
schen Vrijstaat, Italië, Japan, L etland, Mexico, 
Nieuw-Z eeland, Noorwegen, Paraguay, Peru, 
Polen, Portugal, Spanje, de Unie der Socia,. 
listische Sovjet R epublieken, de Ve,·eenigde 
Stat en van Anierika, IJsland en Zweden ge
sloten internat ionaal verdrag betreffende de 
uitwatering van schepen toepasselijk zal zijn 
op N ederlandsch-lndië en op Curaçao; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Eenig artikel . 

Goedgekeurd wordt, dat krachtens artikel 
21, lid 1 van het den 5den Jul i 1930 te Lon
den tusschen Nederland, het Gemeenebest van 
Australië, België, B ritsch-Indië, Canada, Chili, 
Cuba, de Vrije Stad Danzig, Denemarken, 
Duitschland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord- Ierland, den l erschen Vrijs taat , 
Italië, Japan, Letland, M exico, Nieuw-Z ee
land, Noorwegen, Paraguay, Peru, Polen, 
Portugal, Spanje, de Unie der Social istische 
Sovjet R epublieken, de Vere enigde Staten van 
Amerika , IJsland en Z weden gesloten verdrag 
beti·effendo de uitwatering van schepen, aan 
de Regeering van het Vere enigd Koninkrijk 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland kenn is 
worden gegeven, dat genoemd verdrag toepas
selijk zal zijn op Nederlandsch-l ndië en op 
Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, D e Graaf f. 
De Minister van Buit~nlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
( Uitgeg. 27 D ecember 1932. ) 
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s. 598 . 

9 December 1932. WET, houdende goedkeu
ring van het op 16 April 1932 te Genève 
tusschen Nederland en Turkije gesloten 
verdrag tot beslechting van geschillen 
door rechtspraak, arbitrage en verzoening. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 16 April 1932 te Genève tusschen 
Nederland en Tu,·kije gesloten Verdrag tot 
beslechting van geschillen door rechtsp1·aak, 
arbitrage en verzoening, a lvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft en dat het voorts wenschelijk is om de 
bevoegdheid voor te behouden om de verdra
gen te bekrachtigen, waartoe de bepalingen 
van dit Verdrag aanleiding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State ·enz. 
Art. 1. Het op 16 April 1932 te Genève 

tusschen Nede,·land en '/'u,·kije gesloten Ver
drag tot beslechting van geschillen door recht
spraak, arb itrage en verzoening, dat in a f
druk nevens deze wet is gevoegd, wordt goed
gekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de be
palingen van dit Verdrag aanleiding kunnen 
geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg . 3 Januari 1933.) 

'l'ralté de règlement judlclalre, d'arbltrage 
et de conclllatlon entre les Pays -Bas et la 

'J.'urqule. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas 
et . 

Son Excellence Ie Président de la Républi
que de Turquie, 

aniinés du désir de resserrer les liens d 'ami
t ié qui unissent les Pays-Bas et la Tu1·quie 
et de favoriser Ie règlement pacifique, dans 
tous les cas, des différends et conflits, de 
quelque nature qu'ils soient, qui viendraient 
à diviser les deux pays, 

ont résolu de conclure un traité à eet effet 
et oot nommé pour Leurs Plénipotentiaires 
respectifs, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Son Excellence Jonkheer Frans Beelaerts 

van Blokland, Son Ministre der Affaires 
Etrangères; 

Son Excellence Ie Président de la Ré
publique de Turquie: 

Son Excellence Ie Docteur Tevfik Rüstü Bey, 
Ministre des Affaires Etrangères; 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins 'pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et 
due forme, sont convenus des dispositions sui
vantes: 

Article premier. Les Haut.es Parties con
tractantes s'engagent réciproquement à ne 
rechercher, dans aucun cas, autrement que 
par voie pacifique Ie règlement des litiges ou 
confli ts, de quelque nature qu'ils soient, qui 

viendraient à s'élever entre la Turquie et les 
Pays-Bas, et qui n'auraient pu être résolus, 
dans un délai raisonnable, par les procédés 
diplomatiques ordinaires. 

Art. 2. Tous les litiges, de quelque. nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droi t allé
gué par une de Hautes Parties contractantes 
et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu 
être réglés à l 'amiable par les procédés diplo
matiques ordinaires, seront soumis pour juge
ment soit à la Cour permanente de Justice 
internationale, soit à un Tribunal arbitral, 
ainsi qu'il est prévu ei-après. Il est entendu 
que Ie litiges ci-dessus visées comprennent 
notamment ceux relatifs à l'interprétation 
d'un traité, à tout point de droit internatio
nal, à Ia réal ité de tout fait qui, s'il était 
établi, constituerait la rupture d'un engage
ment international, ou à l'étendue, ou à la 
nature de la réparation due pour une telle 
1·upturfl. 

Les contestations pour l a solut ion desquelles 
une procédure spécia le est prévue par d'autres 
conventions en vigueur entre les Hautes Par
ties contractantes, seront réglées conformó
ment aux dixpositions de ces conventions. 

Art. 3. Avant toute procédure <levant la 
Cour permanente de Justice internationale et 
avant toute procédure arbitrnle, Ie litige 
pourra être, d'un commun accord entre les 
Parties soumis à fin de conciliation à une 
Commi;s ion intemationale permanente, dite 
Commission perma nente de concili ation, con
stit'uée conformément au présent Traité. 

Art. 4. Si, dans Je cas d ' un des litiges 
visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas 
eu recours à la Commission permanente de 
concil iation ou si celle-ci n' a pas réussi à con, 
cilier les Parties, Ie litige sera soumis d ' un 
commun accord par voie de compromis soit 
à la Cour permanente de J ustice internatio
nale qui statuera dans les conditions et sui
vant la procédure prévues par son Statut, 01t 
à un Tribunal arb itral qui statuera dans les 
conditions et suivant la procédure prévues 
pa,, la Convention de La Haye du 18 octob_re 
1907 pour Ie règlement pacifique des conflits 
internationaux. 

A défau t d'accord entre les P a rties sur Ie 
choix de la juridiction, sur les termes du 
compromis ou, en cas de procéclure arbitrale, 
sur la désignat iou des arb itres, l'une ou 
l'autre d'entre elles, après un préa,·is d'uu 
mois, aura la faculté de porter directement, 
par voie de requête, Ie I itige <levant la Cour 
permanente de Justice internationale . . 

Art. 5. S' il s'agit d'une contestat1on dout 
l'objet, d'après la législation intérieure de 
l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux nationaux de celle-ci, Ie différend 
ne pou,-ra être sotunis à la procédure prévue 
par Ie présent Trai té qu'après jugement passé 
en fo rce de chose j ugée et rendu dans des 
délais raisonnables par l'autorité judiciaire 
nationale compétente. . 

Art. 6. Si la sentence judiciaire ou arbi
trale d 'clarait qu'une d 'cis ion prise ou une 
mesure ordonnée par une autorité judiciaire 
ou toute autre autorité de l'une des parties en 
litige se trouve entièrement ou partiellement 
en opposition ,wee le droit international, et 
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si le droit constitutionnel de ladite par t ie ne 
r,ermetta it pas ou ne pennettait qu' imparfai
tement d'effacer les conséquences de cette 
décision 01.1 de cette mesure, les parties con
viennent qu' il devra être accordé par la sen
tence judiciaire ou arbitrale, à l a partie 
lósée, une satisfaction équitable. 

Art. 7. Toutes questions sur lesquelles les 
Hautes Parties contractantes seraient divisées 
sans pouvoir les résoudre à l 'amiable par les 
procédés diplomatiques ordinaires, questions 
<lont la solution ne pourrait être recherchée 
par un jugement ainsi qu' il est prévu par 
l'article 8 du présent traité et pour lesquelles 
une procédure de règlement ne serait pas déjà 
prévue par un traité ou une convention en 
vigueur entre les Parties, seront soumises à 
la Commission permanente de conciliation qui 
sera chargée de proposer aux Parties une 
solution acceptable et dans tous les cas de 
leur présenter un rapport. 

A défaut d' accord entre les Parti es sur Ia 
1 equête à présenter à la Commission, 1' une 
ou l'autre d'ontre elles aura la faculté de 
soumettre directement, après un préavis d'un 
mois, la question à lad ite Commision. 

Dans tous les cas, s' il y a oontestation entre 
les Parties sur la question de savoir si Ie 
diffél'end a o.; non la nature d'un l itige visé 
dans l'article 2 et susceptible de ce chef 
d'étre résolu par un jugement, cette con
testation sera, préal ablement à toute procé
dure <levant la Commis ion permanente de 
conciliation, soumise à la décision de la Cour 
permanente de Justice internationale, d'ac
cord entre les Hautes Parties contractantes 
ou à clé faut d'accord 11 la requête de l'une 
d'entre ell es. 

Art. 8. L a Commission permanente de con
c iliation prévue par Ie présent Tra ité sera 
composée de ci nq mernbres, qui seront désig
nés comme il suit, savoir: les Hautes Parties 
contractantes nommeront chacune un Com
missa i1·e choisi parmi leurs nationaux respec
tifs et dés igneront d'un commun accord les 
trois autres Comrnissaires parmi les ressortis
sants de tierces Puissances; ces trois Commis
sai res devront être de nationalités différentes 
et, parmi eux, les Hautes Parties contractan
tes dés igneront Ie Prés ident de la Commission. 

Les Commissaires sont nomrnés pour trois 
a ns; leur mandat est renouvelable. IJs reste
ront en fonctions jusqu'à leur remplacement 
et, clans tous les cas, jusqu'à l' achèvement de 
leurs travaux en cours au moment de l'expira
tion de leur mandat. 

Il sera pourvu aussi rapidement que possible 
et dans un dé lai que ne devra pas excéder 
trois mois, aux vacances qui viendraient à se 
produi re par suite de décès, de démission ou 
de quelque empêchement permanent ou tem
poraire en suivant Ie mode fixé pour les 
nominations. 

Art. 9. La Commiss ion permanente de con
e i I iation sera constituée dans les s ix mois qui 
suivront 1 'échange des ratifi cations du présent 
Traité . 

Si la nomination des membres à désigner 
en commun n'intervenait pas dans !edit délai 
ou, en cas de remplacement, dans les troi s 
mois à compt€J· de la vacance du siège, Ie 

Président de la Confédération suisse sera it, à 
défaut d' autre en tente, p r ié de procéder aux 
désignations nécessa ires. 

Art. 10. La Commission permanente de 
conci li ation sera sa isie par voie de requête 
adressée au Président dans les cond itions 
prévues, selon les cas, par les a rt icles 3 et 7. 

La requête, après avoir exposé somma ire
ment l'objet du l itige, contiendra l 'invitation 
à la Commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conci l iation. 

Si la requête émane d'une seul e des Parties, 
elle sera notifiée par ce lle-ci sans déla i à l a 
Part ie adverse. 

Art. ll. Dans un délai de 15 jours à 
compter de la date ou l 'une des Hautes P ar
t ies contractantes aurait porté une contestation 
devant la Commission permanente de concilia
tion, chacune des Parties pourra, pour !'exa
men de cette contestation, remplacer son Com. 
missa ire par une personne possédant une com
pétence spécia le dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait 
immédiatement la notificatioo à l'autre 
Partie ; celle-c i aura, dans ce cas, la facu lté 
d'agir de même dans un déla i de 15 jours à 
compter de la date ou la notification lui sera 
parvenue. 

Art. 12. La Commission pe rmanente de 
concil iation aura pour tache d'élucider les 
questions en l itige, de recueillir à eet effet 
toutes les informations ut iles par vo ie d'en
quête ou autrement et de s'efforcer de con
cilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de !'a ffaire, expose r aux Parties les termes 
de l'arrangement qui lui paraîtra it convena
ble, et , s' il y a lieu, leur impartir un délai 
pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la Commission 
dressera un rapport qui en constatera Ie 
résultat et dont un exempla ire sera rem is à 
chacune des Parties. 

Les Parti es ne seront jamais l iées par les 
considórations de fait, de droit ou autres aux
quell es la Commission se sera ar rêtée. 

Sous réserve de l a d isposition de l'article 7, 
a l inéa 3, les travaux de la Commission de
vront, à moins que les Parties en conviennent 
différemment, être terminés dans un délai de 
six mois à compter du jour ou la Commiss ion 
aura été sa isie du litige. 

Art. 13. A moins de stipulations spécia les 
contraires, la Commiss ion permanente de con
ciliation règlera e lle-méme sa procédure qu i, 
dans tous les cas, devra être contradictoire. 
En matière d'enquêtes, la ÛOIIlllliss ion, si e lle 
n'en décide autrement à l'unanimité, se con
formera aux dispositions du Titre III (Com
mÎllsion internat ionale d'enquête} de la Con
vention de L a Haye du 18 octobre 1907 pour 
Ie règ lement pacifique des confl its interna
t ionaux. 

Art. 14. La Commission permanente de 
concili ation se réu nira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au lieu désigné par son 
Président. 

Art. 15. Les travaux de la Comrn iss ion 
permanente de concil iation ne sont publics 
qu'en vertu d'une décis ion prise par la Com
mission avec l'assentiment des Parties. 

Les H autes Parties contractan tes s'engagent 
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à ne pas publier Ie résultat des travaux de la 
Commission sans s'être préalablement con
sultée . 

Art. 16. Les Parties seront représentées 
auprès de la Commission permanente de con
ci liation par des agents ayant mission de 
servir d'intermédiaire entre e lles et la Com
m1ss1on; elles pourront, en outre, se faire 
ass ister par des conseil s et experts nommés 
par e lles à eet effet et demander l' a udition 
de toutes personnes dont Ie témoignage leur 
paraîtrait utile. 

L,i Commiss ion aura, de son cóté, la faculté 
de demander des ex pl ications orales aux 
agents. consei ls et experts des deux P arties, 
a insi qu'à toutes personnes qu'e lle jugera it 
utile de faire comparaître avec l 'as entiment 
de leur Gouvernement. 

Art. 17. Sauf dispositions contraires du 
présent Traité, les décisions de la Commiss ion 
permanente de conci li ation seront prises à la 
majorité des voix. 

La Commission ne pourra prendre de déci
sion portant sur Ie fond du différend que si 
tous les membres ont été dûment convoqués et 
si au mains tous les membres choisis en com
mun sant présents. 

Art. 18. Les Hautes P arties contractantes 
s'engagent à faci li ter les travaux de la Com
mission permanente de concili ation et, en par
ticul ier, à assurer à celle-ci l'assistance de 
leurs autor ités compétentes, à lui fournir dans 
1 a pi us large mes ure possible tous documents 
et informations utiles et à prendre les mesu
res nécessaires pour pe11nettre à la Commis
sion de procéder sur leur territo ire à la cita
t ion et i1 l' audi t ion de témoins ou d'experts 
et à des tl"a nsports sur les 1 ieux. 

Art. 19. Pendant la durée des travaux de 
la Commiss ion permanente de concili ation 
chacun des Comm issaires recevra une indem
nité dont Ie montant era arrêté d'un commun 
accord entre les Hautes Parties contractantes 
qui en supporteront chacune une part égale. 

Art. 20. Dans tous les cas et notamment si 
la question au sujet de laquell e les Pai·tie~ 
sant divisées résulte d'actes déjà effectués ou 
sur Ie point de ]'être, la Cour permanente de 
Justice internationale statuant conformément 
à l'article 41 de son Statut ou, selon Ie cas, 
Je Tribuna l a rbi tral, indiqueront dans Ie plus 
bref déla i possible quelles mesures provisoire~ 
doivent être prises; la Commission permanen
te de conciliation pow-ra, s'i l y a lieu, agir 
de même après entente entre les P arties. 

Chacune des Hautes P arties contractantes 
s'engage à s'absteni r de toute mesure suscep
t ible cl'avoir une répercuss ion préjudiciable à 
l'exécution de la. décis ion ou aux arrange
ments qui sera ient proposés par la Co=is
s ion permanente de conc ili ation et, en géné
ral, à ne procéder à a ucun acte de quelque 
nature qu'il soit susceptible d 'aggraver ou 
d'étendre Ie différencl. 

Art. 21. Le présent Trai té reste applica.ble 
entre les H a utes P arties contractantes encore 
que d'autres Puissances aient également un 
intérêt clans Ie différend. 

Art. 22. Si quelque contestation vena it à 
surgir entre les Hautes P arties contractantes 
rn lativement à l'interprétation du présent 

Traité, cette contestation serait portée <levant 
la Cour permanente de Justice internationale 
su ivant la procédure prévue dans l'article 4 
a1inéa 2. 

Art. 23. Le présent Traité sera ratifié. Les 
ratifications en seront échangées à Ankara 
aussitót que faire se pourra. 

Art. 24. Le présent Traité entrera en vi
gueur dès !'échange des ratifications et aura 
une durée de dix ans à compter de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mais 
avant l 'expiration de cette période, il sera 
considéré comme renouvelé tacitement pour 
une nouvelle période de cinq ans et ainsi de 
su ite. 

Si, lors de l'expiration du présent Trai té, 
une procédure quelconque en vertu de ce 
Tra ité se trouvait pendante <levant la Com
m iss ion permanente de conciliation, <levant la 
Cour permanente de Justice internationale ou 
<leva nt Ie Tribunal d'arbitrage, cette procé
dure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé Ie pré ent Trai té et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait à Genève en double exempla ire Ie 16 
avr il 1932. 

s. 599 . 

(L.S.) Beelaerts van Blokl a nd. 
(L .S.) Dr. T. Rüstü. 

12 Dece1nber 1932. BESLUIT, houdende wij
zig ing van het R eglement rechtstoestand 
mi li ta iren zeemacht, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 377 ). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 8 ovember 1932, IIIe Afdeeling 
A , n°. 146 ; 

Gezien het Reglement rechtstoestand mili 
tairen zeemacht (Staatsblad 1931, n°. 377); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 November 1932, n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
nister van Defensie van 7 December 1932, IIIe 
Afdeeling A, n°. 81; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de navol gende wijzigingen van voornoemd 

reglement vast te stellen . 
Art. 20. Bladz. 7. 
In het voorkomende onder j wordt tusschen 

de woorden "ernstig" en "vergrijp" ingevoegd: 
krijgstuchtelijk 
Art. 22. Bladz. 8. 
In den aanhef van het l e lid worden de 

woorden "als bedoeld in artikel 20, sub b" 
vervangen door : 

niet ten gevolge van gebreken 
Art. 25. Bladz. 9. 
In het 3e lid worden in het voorkomende 

onder b de woorden "genoemd in artikel 20, 
sub b" vervangen door: 

van onbekwaamheid of ongeschiktheid niet 
ten gevolge van gebreken 

Art. 50. Bladz. 17 en 18. 
H et 3e lid wordt vervangen door : 
3. Ten aanzien van het personeel werk-



1932 14-15 DECEMBER (S. 599-603) 904 

zaam bij onderwijsinrichtingen en opleidingen 
en van het personeel, dat niet staat onder de 
bevelen van den commandant der marine in 
Nederland, kan, volgens door Ons of door 
Onzen Minister te stellen regelen, het verlof 
worden bepaald woals de belangen van den 
dienst dit wenschelijk doen zijn. 

Art. ó8. Bla1lz. 22. 
De getallen "51 en 52" worden vervangen 

door: 
50, 51 en 52 
Art. 69. Bladz. 2ó. 
In het 2e lid onder a worden in het voor

komende onder 1 °. de woorden "of op non
activiteit" vervangen door: 

, op non-activiteit dan wel in het genot van 
verlof, als gevolg waarvan de oezoldiging voor 
plaatsing aan wal wordt toegekend, 

In het 2e lid onder a wordt aan het voor
komende onder 3°. toegevoegd : 

, terwijl zij , die gesteld waren in het genot 
van verlof, als gevolg waarvan de bezoldiging 
voor plaatsing aan wal wordt toegekend, in 
het genot komen van soldij voor plaatsing aan 
boord. 

Art. 71, Bladz. 26 en 27. 
In het 2e lid wordt in den aanhef het woord 

,, Van" vervangen door: 
Aan 
Art. 91. Bladz. 32. 
In het le lid wordt het woord " overgegaan" 

vervangen door : 
overgebracht 
Art. 97. Bladz. 34. 
In het 2e lid wordt tusschen de woorden 

,,regelen," en "gehoord" ingevoegd: 
waar noodig 
Art. 99. Bladz. 3ó. 
In het l e lid wordt de eerste volzin vervan

gen door: 
1. De commissie bestaat uit de tweetallen 

van leden, aangewezen door de organisaties, 
die daartoe door Ons zijn bevoegd verklaard. 

Art. 100, Bladz. 35 en 36. 
Het le lid vervalt. 
De leden 2 t/m 6 worden onderscheidenlijk 

l t/m 5. 
In het nieuwe le lid wordt tusschen de woor

den " lid" en "bedoelde" ingevoegd: 
van artikel 99 
In het nieuwe 3e lid wordt het woord "ge-

noemde" vervangen door: 
van artikel 99 bedoel de 

Art. 101. Bladz. 36. 
De woorden "De in artikel 100" worden 

vervangen door: 
D.e in het eerste lid van artikel 99. 

Art. 102. Bladz. 36. 
In den laatsten volzin worden de woorden 

,,derde en viert!.," vervangen door: 
tweede en derde 

Art. 106. Bla1lz. 37. 
In het 2e lid wordt in den laatsten volzin 

het getal "96" vervangen door "98". 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a f-

schrift zal worden gewnden aan den Raad Yan 
State. 

's-Gravenhage, den 12den December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, L. N. Deck e r s. 
( Uitgeg. 27 Dec. 1932.) 

s. 600. 

14 December 1932. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Sl!aatsblad 1927, n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het Vde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van de Hoofdstukken 
V en X (Oud-Hoofdstuk V) der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 601. 

15 Decem be1· 1932. WET tot wijziging van 
het derde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 602. 

15 Decembe1· 1932. \VET tot wijziging vau 
de begrooting van het Staatsmuntbedrijf 
voor het di enstjaar 1931. 

s. 603. 

15 D eceniber 1932. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Curaçaoschen dienst hier te lande gedu
rende de jaren 1933 en 1934. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: . 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, in afwijking van ar
tikel 18, tweede Jid, der Curaçaosche Compta
biliteitswet (Staatsblad 1910, n°. 316; Publi
catieblad 1910, n°. 63} , een regeling te treffen 
nopens de wijze, waarop gedurende de jaren 
1933 en 1934 zal moeten worden voorzien in 
de behoefte aan kasgeld voor den Curaçao
schen dienst hier te lande ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Eenig artikel. 

Onze Minister van Financiën wordt bevoegd 
verklaard om bij het openen van kred ieten 
aan Onzen Minister van Koloniën ten behoeYe 
van Curaçao gedurende de jaren 1933 en 1934, 
in afwijking van het bepaalde bij het tweede 
lid van artikel 18 der Curaçaosche Comptabi-
1 iteitswet (Staatsblad 1910, n°. 316; Publ i
catieblad 1910, n°. 63), het tegoed van Cu-
1·açao in 's Rijks schatkist te boven te gaan 
met, eene som van f 8,000,000 en om in dat 
voorschot te voorzien door uitgifte of belee
ning van bewijzen van vlottende schuld, met 
inachtneming van de daaromtrent bestaande 
of nader vast te stellen wettelijke bepalingen. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
De M inister van Financiën, D e Ge e ,·. 

( Uitgeg. 30 Deoornber 1932.) 
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s. 604. 
15 D ecember 1932. WE'l', houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van Nederlandsch-I ndië 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 605. 

15 D ecem be,· 1932. WET, houdende goedkeu
ring van d r ie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
nadere wijziging en aanvulling van Af
deeling III van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1932. 

s. 606. 

15 D ecember 1932. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur

Generaal van Nede,·landsch-lndië tot nadere 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VI 
van de begrooting van Nede,·landsch-lnilië 
voor het d ienstjaar 1932. 

s. 607. 

15 D ecembe,· 1932. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van aanleg van eene spoorwegver
binding van den Staatsspoorweg Harlin
gen-Nieuweschans met den afs luitdijk 
door de Zuidenee. 

s. 608. 

15 D ecemb e,· 1932. WE'r tot regeling van 
den uitvoer van pootaardappelen. 

Bijl. Handel. 2de Kamerr 1931/1932, n°. 438, 
1- 3; 1932/1933, n°. 79, 1- 4. 

Handel. 2de Kamer 1932/1933, blz. 531-
534. . 

Bijl . Handel. l ste Kame,· 1932/1933, n°. 79, 
blz. 1-3 . 

Handel. l ste Karro.er 1932/1933, blz. "/9. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge artikel 9 der Landbouwuitvoer
wet 1929 uiterlijk binnen twee maanden na de 
afkondiging van den algemeenen maatregel 
van bestuur van 3 Juni 1932 (Staatsblad n°. 
233) een voorstel van wet tot voorziening in 
het in dien algemeenen maatregel van bestuur 
geregelde onderwerp aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal behoort te zijn gezonden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder pootaard

appelen: 
1. aardappelen, zoodanig verpakt of van 

zoodanige geleidepapieren voorzien, dat bij 
tusschenhandelaren of afnemers de indruk kan 
worden gevestigd, dat zij geschikt zijn voor 
uitpoting; 

2. aardappelen, met betrekking waartoe 
voor, tijdens of na uitvoer, door 

brieven, 
prospectussen, 
mondelinge mededeel ingen of 
andere handelingen, 

gel ij ke indruk kan zijn gevestigd. 
2. 1. Het is verboden, naar door Onzen met 

de zaken van den Landbouw belasten Minister 
aangewezen landen: 

A. pootaardappelen, onverpakt, uit te voe
ren of aan eenig middel van vervoer tot uit
voer aan te bieden; 

B. pootaarda ppelen, verpakt, uit te voeren 
of aan eenig middel van vervoe1· tot uitvoer 
aan te bieden indien niet: 

a. de aardappelen zelf voldoen aan de ver
eischten, gesteld in artikel 3; 

b. hun verpakking voldoet aan de vereisch
ten, gesteld in artikel 4. 

2. Het bepaalde in het eerste l id is niet van 
toepassing ten aanzien van pootaardappelen, 
welke: 

a. behooren tot een door Onzen voornoem
den Minister aangegeven soort of ras, voor
wover betreft den uitvoer of het ten uitvoer 
aanbieden naar door dien Minister aangewezen 
landen ; 

b. behooren tot monsterzendingen, welke 
voldoen aan door Onzen voornoemden Minister 
daarvoor gegeven algemeene voorschriften; 

c. zi~n bestemd voor wetenschappelijke of 
andere bijzondere doeleinden en waarvoor door 
Onzen voornoemden Ministe r van deze voor
schriften, al dan niet voorwaardelij k, onthef
fing is verleend. 

3. Het in artikel 8, derde lid , der L and
bouwuitvoerwet 1929 bepaalde is ten aanzien 
van uitvoer en ten uitvoer aanbieden van poot
aardappelen, welke niet aan de daarvoor ge
stelde eischen voldoen, van overeenkomstige 
toepassing. 

3. De pootaardappelen zelf moeten voldoen 
aan de navolgende vereischten: 

1. alle a ardappelen in een verpakkingseen
heid moet;.,n behooren tot één aardappelras; 

2. dit ras moet geschikt zijn voor uitpot ing; 
3. zij moeten zich in goeden gezondheids

toestand bevinden. 
4. De verpakking moet voldoen aan de na

volgende vereischten: 
1. zij moet op doelmatige wijze gesloten 

zijn; 
2. zij moet, ten bewijze, dat de aardappelen 

blijkens keuring voldoen aan de vereischten, 
gesteld in artikel 3, op haar sluiting voorzien 
zijn van merken of teekenen: 

a. als vastgesteld door Onzen met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister en 

b. uitgereikt door een door Ons be\"Oegd 
verklaarde keuringsinstell ing. 

5. Bevoegdverklaring overeenkomstig het 
voorgaand artikel geschiedt niet, indien niet 
voldaan is aan de navolgende vereischten: 

1. de keuringsinstelling moet rechtspersoon
lijkheid bezitten ; 

2. zij moet uitsluitend werkzaam zijn in het 
algemeen belang en, noch wat haar bemoeiin
gen met pootaardappelen betreft, noch anders
zins, het oogmerk bezitten winst te behalen; 

3. zij moet, blijkens haar statuten, bereiá 
zijn tot keuring, op de vereischten, bedoeld in 
a rtikel 3, van alle aardappelen, waarvan keu
ring haar tijdig is verzocht en haar ook overi 
gens wordt mogelijk gemaakt, zonder dat ten 
aanzien van die keuring en de aansluitende 
handelingen en beslissingen eenig onderscheid 
mag worden gemaakt tusschen a l dan niet bij 
de instelling aangeslotenen; 
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4. zij moet, blij kens haar statuten, bij die 
k"euring en de aansluitende handelingen en be
slissingen de voorschriften van de navolgende 
artikelen in acht nemen; 

5. haar statuten moeten zijn goedgekeurd 
door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister. 

6 . l. De bevoegdverklaarde keuringsinstel 
ling verdeelt het Rijk voor de keuring van 
pootaardappelen in tenminste acht keurings
gebieden. 

2. In ieder keuringsgebied wordt door de 
centrale ins teil ing één keuringsdienst aange
wezen. 

3. De aardappel en worden door den keu
ringsdienst, binnen welks geb ied zij worden 
geteeld, gekeurd naar algemeene regelen: 

a. vastgesteld door de centrale instelling; 
b. goedgekeurd door Onzen met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister. 
7. l. Iedere keui-ingsdienst maakt tijdig in 

een of meer nieuws- of landbouwbladen van 
zij n gebied bekend voor welk tijdstip een ver
zoek om keuring betreffende een bepaalden 
oogst moet worden ingezonden. 

2. Blijken aardappelen bij keuring te vol
doen aan de vereischten, gesteld in artikel 3, 
zoo houdt de keuringsdienst, die keurde, toe
zicht op de verpakking van de geoogste aard
appelen, overeenkomstig artikel 4, onder l. 

3. Blijkt ook aan artikel 4, onder 1, vol
daan, dan reikt hij de noodige merken of tee
kenen uit, als bedoeld in artikel 4, onder 2, en 
çlraagt zorg, dat deze op de sluiting der ver
pakking op de juiste wijze worden aange
bracht. 

4. Gelijke merken of teekenen mogen niet 
voor andere aardappelen worden uitgereikt. 

5. Van de uitgereikte en aangebrachte mer
ken en teekenen wordt nauwkeurig aanteeke
ning gehouden. 

8. l. Op de keuringen en de aansluitende 
handelingen en beslissingen van de keurings
diensten wordt door of vanwege de centrale 
ins teil i ng toezicht gehouden. 

2. Zij, die krachtens het voorgaande I id of 
vanwege de centrale instelling met het toe
zicht zijn belast, worden te allen tijde tot de 
keuringen en de aansluitende handelingen en 
besl issingen toegelaten. Hun wordt op eerste 
aanvrage inzage in de betrekkelijke admini
st1·atie van de keuringsdiensten verleend. 

9. Van de handelingen en beslissingen van 
de keuringsdiensten staat voor belanghebben
den beroep open op een daartoe door de cen
t rale instell ing ingesteld college. 

10. l. De kosten, aan de keuringen en de 
procedures in beroep verbonden, kunnen, ge
heel of gedeeltelijk, ten laste worden gebracht 
van: 

1 °. de personen, die keuring verzoeken; 
2°. de personen, die beroep instellen , voor
wover zij niet door de uitspraak in beroep in 
het gelijk worden gesteld. 

2. In geval van toepassing van het eerste 
lid moet door a lle personen, genoemd in dat 
lid, onder 1°., tot de kosten, aan de keuringen 
verbonden, gelijkelijk worden bij gedragen en 
worden de kosten, bedoeld in dat l id , in reke
ning gebracht volgens een tarief: 

a. vastgesteld door den betrokken keurings-

dienst of, in geval van beroep, het beroeps
college en 

b. goedgekeurd door Onzen met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister. 

3. Tot de keuring en het uitreiken van de 
merken of teekenen, bedoeld in artikel 4, on
der 2, wordt in dat geval niet overgegaan 
zoolang de in het tarief genoemde bij dragen 
niet zijn betaald, tot de behandeling van een 
beroep njet, zoolang voor betaling niet ten 
genoege van het beroepscollege is zekerheid 
gesteld. 

ll. l. Op de keuringsdiensten en de cen
trale instelling wordt een algemeen toezicht 
gehouden door een of meer Rijksambtenaren 
door Onzen met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister aangewezen. 

2. Artikel 8, tweede lid, vindt met betrek
king tot deze ambtenaren overeenkomstige toe
passing. 

12. Met het opsporen van de bij de Land
bouwuitvoerwet 1929 strafbaar gestelde over
tredingen van deze wet, zijn, behalve de amb
tenaren aangewezen in artikel 13 van de Land
bouwuitvoerwet 1929, belast de daartoe door 
Onzen voornoemden Minister benoemde oon
troleurs. 

13. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag, volgende op dien der 
afkondiging. 

14. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van: Pootaardappelen wet, met ver
melding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T . J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 

s. 609. 

15 .December 1932. WET, houdende wijziging 
van de wet van den 25sten Jul i 1932, 
(Staatsblad n°. 368) , tot regeling van den 
invoer van bote1·. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat in de wet van den 25sten Ju l i 1932 
(Staatsblad n°. 368) tot regeling van den 
invoer van boter, ingevolge artikel 3 der 
,,Crisis-invoenvet" 1931, (Staatsblad n°. 535) 
eenige wijzigingen behooren te worden aan
gebracht: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. In de considerans van voormelde 

wet wordt tusschen het haakje achter 74 en 
" ingevolge" ingevoegd: ,,gewijzigd bij Ons 
besluit van den 23sten Juni 1932, n°. 98 
(Nederlandsche Staatscourant van 30 J uni 
1932, n°. 125)". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 2 van 
voormelde wet wordt in den eersten en vijfden 
regel in plaats van het woordje "drie" gele
zen "negen", terwijl in den tweeden regel 
,, 30 Juni" wordt vervangen door "31 Decem
ber'' . 

A rt. III. Deze wet treedt in werki ng met 
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ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Econ01nische Zaken en A1·bcid 
'l'. J. V e r s c h u u r. ' 

(Uitgeg . 3 Janua,·i 1933.) 

s. 610. 

15 Dece1nber 1932. WE'l', houdende natura-
1 isatie van W. J . Bass en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natural isatie van 
Wilhelm Joseph Bass en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, onder 
overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voo,· zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstel ij k gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Wilhelm Joseph Bass, geboren te Aken 

( Pruisen) den 23 Januari 1882, kruidenier, 
wonende te Bntnss-u,n, provincie Liniburg; 

2°. Albertus Dionysius B enders, geboren te 
Oberhausen (Prni.sen) den 4 Maart 1895, mijn
werker, wonende te Bochu,n (Pruisen); 

3°. Michael Gerhard Cüste1"8, geboren te 
Goch (Pruisen) den 19 September 1898, fa
brieksarbeider, wonende te Goch (Pruisen); 

4°. /sec Dyne1·, geboren te Mala-Wies (Po
len) den 4/16 November 1891, kleermaker, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

5°. J onas Elekan, geboren te Parijs (Frank-
rijk) den 13 Maart 1889, makelaar in dia
manten, wonende te Sa1·trouville (Frankrijk); 

6°. Jan H eger, geboren te Archlebau 
( 1'sjecho Slowakije) den 11 Mei 1882 , cou
peu1·, wonende te 's-G1·avenhage, provincie 
Zuidholland; 

7°. Al ice Rosa Jacobsberg, geboren te Bie
l efe ld (Pruisen ) den 18 Februari 1885, secre
taresse, wonende te Amsterdam, provinc ie 
_v 001·dholland; 

8°. Willy H einrich Fritz J ürgens, geboren 
te Giebichenstein, Hall e Noord ( Pruisen) den 
11 Jul i 1899, leeraar, wonende te Waal?-e, 
provincie N oordb1·abant; 

9°. Prof. Dr. Ernst Laqueur, geboren te 
JJreslau (Pruisen) den 7 Augustus 1880, hoog
leeraar, wonende te Amsterdam, provincie 
_ \' 001·dholland; 

10°. Hans P ete1· Ernst Laqueur, geboren te 
Königsberg (Pruisen) den 29 J uni 1909, stu
dent, wonende te Amsterdam, provincie N 001·d
holland; 

11 °. l'riedrich Wilhel,n Lingen, geboren te 
M . Gladbach (Pruisen) den 24 J uni 1892, 
oberkellner, wonende te ,imsterdam , provincie 
.V oordholland; 

12°. Albert Wilhelm Johann Malskat, ge
boren te Oer-R ecklinghausen (P ruisen) den 19 
Februari 1908, mijnwerker, wonende te H eer
il n, prov incie Linibu1·g; 

13°. And!reas Afa/,skat, geboren te Reck
linghausen (P,·uisen) den 6 April 1900, m ijn
werker, wonende te H ee1-len, provincie Lim
bu1·g; 

14°. Peter Mannhei111s, geboren te B ie1·
st-rass, gemeente Herzogenralh (Pruisen) den 
22 Augustus 1890, m ijnopz ichter, wonende te 
H ec1"l e1~, provincie Limburg; 

15° . J(urt Rudolf Mengelberg, geboren te 
Crefeld (Pruiten) den 1 Februari 1892, artis
tiek leider bij het Concertgebouw, wonende te 
.4. 11,sterdam, provincie N oordholland; 

16° . Livinus Michel , geboren te Maastricht 
(Limb·u1·g) den 27 Augustus 1906, opzich ter 
bij de Zuid-Limburgsche Waterleidingmaat
schappij , wonende te Maastricht, provincie 
Li,nb,urg; 

17°. Stefan Scltlesingm·, geboren te Wee
nen ( Oostem-i.jk) den 14 Januari 1896, reclame
teekenaar, wonende te Amste1·dam, provincie 
N oordholland; 

18°. Marie Anne Schlippes, weduwe van 
H endrikus Hub e1·tus R eynders, geboren te 
Rasseln-Hardt (Pruisen) den 15 Februari 
1863, zonder beroep, wonende te M . Glad
bach ( Pruisen); 

19° . JJ.ubm·t S ch1-ooten, geboren te Wittfeld
Sch1nidthorst (Pruisen) den 27 Augustus 1885 , 
m ij nopzichter, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde l id , onder 3° ., de,· wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, l aat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955). wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Conmd H einrich Anton Woltering, geboren te 
A,nsterdam (Noo1·dholland) den 28 Augustus 
1896, koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland. 

3. D eze wet treedt in werk ing met ingang 
va11 den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1932. 
WILHELM! A. 

D e MinisPe1· van Ju~titie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 23 Dece11,b e1· 1932.) 

s. 611. 

15 Decenibm· 1932. WET, houdende natura-
1 isatie van F. J. Brooknia.nn en 19 andernn. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben , 

dat er aanle iding is tot natural isatie van 
Friedrich J ohann Brnokmann en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft den in 
artikel 2 genoemde voor zooveel do enlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 
955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Friedrich J ohann B rookman11, gebornn 
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te Neuenhaus (Pruisen) den 19 Augustus 
1898, arbeider, wonende te Nordliorn (Prui
sen); 

2° . Joseph Everhartz, geboren te Richte
rich (Pruisen,) den 5 Mei 1896, mijnopzichter, 
wonende te Schaesberg, provincie Limburg; 

3°. M endel Findling, geboren te Zmigrod 
(Polen) den 15 October 1910, koopman, wo
nende te 's-Gravenlwge, provincie Zuidhol
land; 

4° . Agnes Hube-rtina F1·ohrath, weduwe 
van Jan H endrik Willen,s, geboren te Neuss 
(Pruisen) den 14 Maart 1880, melkboerin, 
wonende te Dusseldorp (P1·uisen); 

5°. F,·anziska Gellissen, geboren te An
röchte (Pmisen) den 24 September 1895, 
onderwijzeres, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

6°. Mr. Antonius P et,-us Josephus Maria 
van Gils, geboren te Breda (Noo1·db1·abant) 
den 28 Augustus 1875. juridisch adviseur, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land· 

1°.' Berna,·dus Theodo,·us Maria H ehen
kminp, geboren te Ame?'Sfoort (Utrecht) den 
14 November 1909, student, wonende te Amers
fo ort, provincie Utrecht; 

8°. A nna Mathilde Elise Kaiser, weduwe 
van Tijmen van den B eld, geboren te Essen
Rüttenscheid (Pruisen) den 14 September 
J870, zonder beroep, wonende te Mettmann 
(Pruisen); 

9°. Maria Christine Kallenberg, geboren 
te Boi·hold-Borb eck (Pruisen) den 15 Augus
tus 1886, onderwijzeres, wonende te V enlo, 
provincie Limburg,; 

10°. Franz Kneip, geboren te Buer (Prui
sen) den 25 December 1893, mijnopzichter, 
wonende te Heerlen" provincie Limburg; 

11°. Hans Kohn, geboren te W eenen (Oos
tcm-ijk) den 24 April 1905, koopman, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

12°. H einrich Köster, geboren te Ful erum. 
(Pruisen) den 20 December 1894, mijnopzich
ter, wonende te Brunssum, provincie Li1nburg; 

13°. Ludwig Marcusson, geboren te Herne 
(Pruisen) den 30 April 1905, bediende, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

14°. Mm·ia Sibilla Paessens, geboren te 
Hamb, gemeente Sonsbeck ( Pruisen), den 6 
Juni 1884, onderwijzeres, wonende te V enlo, 
provincie Limbu,·g; 

15°. H einrich Cornelius P erna:rds, geboren 
te Em1nerik (P?"Uisen) den 12 Maart 1888, 
bankwerker, wonende te Emmerik (Pruisen); 

16°. Aloysius Ruflini, geboren te Oatern
berg, thans Essen-Katernberg (Pruisen) den 
15 April 1898, mijnopzichter, wonende te 
Br-unssuin, provincie Li?nburg; 

17°. H ennann Scl,öl er, geboren te Glad
beck-Butendorf ( Pruisen) den 28 Maart 1904, 
chauffeur, wonende te Bloemendaal, provincie 
N oardholland; 

18°. Rudolf Ludwig 'cholz, geboren .. te 
l:Jerlijn (Pruisen) den 11 April 1902, m1Jn
werker, wonende te Oirsbeek, provincie Lim
b,a·g; 

19°. Augustus E ngelbertus Smeding, ge
boren te Mariakerke, Stad Oostende (België), 
den 7 October 1896, kantoorbediende, wonen
de te W atermael-B1·i1ssel (België). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde Jid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlandersch ap en het ingezetenschap. 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze 
de hoedanigheid van ederlander verleend 
aan Josef Arnold Dovermann, geboren te 
Haaren (P,-uisen) den 3 April 1887, portier, 
wonende te K erkrade, provincie Limbu,·g. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15clen De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J,~~titie, J . Don n e 1·. 

(Uitgeg. 23 December 1932. ) 

s. 612. 

15 December 1932. ,vET, houdende natura
lisatie van E. B. F. Bongers en 20 an
deren. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Eduard B emhard Franz Bongers en 20 an
deren die aan On het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
A rt. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Ediua1'd B ernhard Franz Bonger•, ge

boren te Rhede ( Pruisen) den 5 Maart 1900, 
arbe ider, wonende te Rhede (P,·uisenJ; 

2°. Jul ius D egcner, geboren te W itten 
(Pmisen) den 4 Juli 1880, bankwerker, wo
nende te Vlissingen, provincie Z eeland; 

3° . Adolf D eisinger, geboren te Wikl itz 
( 'l's jecho Slowakije) den 22 April 1899, kap
per, wonende te Apeldooni, provincie Gelder-
liinifi; . 

4°_ Carl W il heln, Carsten Johannes D,ercks, 
geboren te Altona (Pruisen) den 1 Januan 
1891, koopman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

5°, Maria Johanna Aclele Fernedin(! , ge
boren te Holdorf (Oldenbu1·g) den 12 Juni 
1884, onderwijze1·es. wonende te Venlo, pro
vincie Liniburg; 

6°. Johann H eim·ich Fuchs, geboren te 
Aken (Pruisen) den 23 September 1877, _zon
rl er beroep, wonende te Ke-rk?·ade, provincie 
Limburg; 

7°. Ge1·tr'lld H end,-ica B ernardina Haddick, 
geboren te B01·kenwirtlte (Pruisen) den 20 
November 1893, onderwijzeres, wonende te 
Venlo, povincie Li11ibu1·g; 

8°. Anna Maria H olz, weduwe van J ol,an11 
Nikolas Joseph Vanwersch, geboren te Gul
pen. (Limbw-g) den 21 Juni 1859, zonder be
roep, thans wonende te Bandoeng (Yede,·
landsch,.Jndië) ; 

9°. Ge,·hard Wilheln, K oste,·, geboren te 
Anholt (P1-uisen) den 20 September 1897, fa-
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brieksarbeider, wonende te Bienen (P isen); 
10°. David Mahl er, geboren te D-us eldorp 

(Pruisen) den 26 November 1909, ad irant
brievenbestell e r, wonende te 's -Grav nhage, 
provincie Zuidholland; 

11° . Willij Adolf Johannes Marg rif, 
g-eboren te Greifenhagen (Pruisen) en 31 
October 1889, procuratiehouder, wonende te 
• -tmsterdam, provincie Noordholland ; 

12°. Max Paul Richard M einicke, geboren 
te Manschnow ( P ruisen) den 23 December 
1884, chauffeur, wonende te Apeldoorn, pro
vincie Gelderland : 

13°. Johann Ober,·eiter, geboren te W eenen 
( Oostenrijk) den 10 December 1904, stoffeer
der, wonende te M a,assluis, provincie Z uid
holland; 

14°. Katharina P eters, geboren te Kirspel
v·alclniel (Prnisen) den 4 October 1899, naai
ster, wonende te Gladbach-Rheindahlen (Prui
un); 

15°. Albert J osef Raemake1·s, geboren te 
Forste,·heide-Richterich ( P ruisen) den 3 Juli 
1868, landbonwer, wonende te Forsterheide 
( Pruisen); 

16°. Berend R ekers, geboren te Emlich
hPim ( Pntisen) den 9 Augustus 1898, land
bouwer, wonende te Wielen (Pruisen) ; 

17°. Géza R évész, geboren te Si6 fok (H on
garije) den 9 December 1878, hoogleeraar , 
wonende te il. m sterdam., provincie N oordhol
lcind; 

18°. W ilhelmine Maria Magdalena R ös
kes, geboren te Viersen (Pruisen) den 2 
Augustus 1899, onderwijzeres, wonende te 
Venlo, provincie Limbm·g; 

19°. Albertus Polydorus T ennote, geboren 
te Lichtervelde (België) den 30 M aart 1887, 
beeldhouwer, wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland ; 

20° . H elene W ilhelmine Thoma, geboren te 
Wiesbaden (Pruisen) den 25 October 1896, 
hoofdverkoopster , wonende te A m sterda·m , 
provincie N oo,·dholland. 

2. Met ui tbreiding van het bepaalde bij 
a rtikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet va n 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 

ederlander verleend aan CM·istiaan J ozef 
·fi'uchs, geboren te K erkrade (Limburg) den 16 
F ebruari 1911, mijnwerker, wonende te K e1·k
rade, provincie Li1nburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den D e

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n e .-. 
( Uitgeg. 23 Decen,ber 1932.) 

s. 613. 

15 Decemb er 1932. WET, houdende natura
lisatie van S . J. B irker en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Si
billa Josephina B irker en 19 anderen, die aan 

Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft den in a rtikel 2 
genoemde v oo1· zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, da t Wij , den Raad va n State enz . 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. S i billa J osephina B irker, geboren te 

Lobberich (Pruisen) den 1 Augustus 1886, 
onderwijzeres, wonende te Venlo, provincie 
Li,nbm·r, ; 

2°. Löbel Blu,nenf1•ucht, geboren te Kra,. 
kau (Pol en) den 15 J anuari 1897, reiziger, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land ; 

3°. Jfa:rcus î1an B ritsom, geboren te De 
Clinge (Bel gië) den 5 December 1894, bank
werker , wonende op Cwraçao; 

4°. Friedrich W ilhelm Cl emens, geboren te 
Crefeld ( Pruisen) den 5 December 1886, huis
knecht, wonende te Noordwijk, provincie Zuid
holland; 

5°. Wil helmina Maria Elisab eth Damavc, 
weduwe van H einrich Louis Conrad S eiden
sticker, geboren te den H elder (Noordholland) 
den 17 Augustus 1868, onderwijzeres, wonende 
te Am sterdam, provincie Noordholland; 

6°. Eugen Ferdinand Gans, geboren te 
Frank/ort a/d Main (Pruisen) den 30 Juni 
1875, zonder beroep, wonende te Amsterdam , 
provincie N oordholland; 

7°. Jan P ieter van Gennep, geboren te 
Boom (België) den 28 F ebruari 1898, koop
man, wonende te Kobl enz (Pruisen); 

8° . Adolphe Franciscus Marie Gilissen, ge
boren te Maastricht (L imburg) den 1 April 
1894, hulpboekhouder , wonende te Maastricht. 
provincie L imburg; 

9°. Georg Oskar Goll er , geboren te Ochsen
ju1·t (B eieren) den 14 Juli 1904, koopman. 
wonende te Roe1'71Lond, provincie Limburg ; 

10°. Jacoba Lucie H otz, geboren te Bro1np
ton-Londen (Engeland) den 23 October 1897, 
zonder beroep, wonende te Cologny bij Genève 
(Zwitse1-land); 

11°. Chil Majer Lubinski, geboren te Lu
bien ( P olen,) den 16/28 Juli 1898, brood- en 
banketbakker, wonende te L eeuwarden, pro
vincie Friesland; 

12°. Gerhard Jfevissen, geboren te Lobbe-
1·ich (Pru;sen) den 5 Maart 1900, koopman, 
wonende te Dilkrath bij B oisheim (Pruisen); 

13°. Ab1·am M ilr,1·am, geboren te Ryki 
( Polen) den 16/28 Februari 1892, koopman, 
wonende te Dida,n, provincie Gelderland; 

14°. Emilius Ca,·olus Ernestus H u bertu.• 
P ochat, geboren te Antwerpen (B elgië) den 
23 J anuari 1892, accountant, wonende te 'l'il
burg, provincie N oordbrabant; 

15°. Franziska Sandhoff, geboren te Böcku,n. 
Anröchte (Pruisen) den 13 September 1891, 
onderwijzeres, wonende te V enlo, provincie 
Limburg; 

16°. Herniann J acob Anna Vis, geboren te 
F1·eiburg (Baden) den 29 Mei 1897, indus
trieel , wonende te Lonneker, provincie Over
ijssel ; 
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17°. Jul ius lVürzburger, geboren te Karls

r•uhe ( Baden) den 21 December 1894, procura
tiehouder, wonende te Rotterdarn, provincie 
Z uidholland; 

18°. J ohannes H einrich Ludwig Z itzn,an, 
geboren te B erlijn (Pruisen) den 27 Maart 
J 900, boekhouder, wonende te Etterbeek bij 
B 1•11,ssel (België}; 

19°. Anna Wilhelrnina Zwie,·s , geboren te 
K elt en (Pr-uisen) den 24 Februari 1898, naai
ster, wonende te Kl eef (P,·uisen). 

2. Met afwijki ng van het bepaalde bij ar
tikel 3, Yierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n•. 268), op 
het 'ederlander chap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n• . 955), wo,·dt bij deze 
cl hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Geranl Anthony L e(Win, geboren te 's-H e,·
togenbosrh (Noorclbrabant) den 23 Mei 1905, 
student, wonende te Utrecht, provincie Utrecht . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cemher 1932. 
WILHELMINA. 

De MiniM cr vcrn Justitie, J. Don 11 c r . 
(l'itgeg. 23 December 1932.) 

s. 614 . 

15 D ecern ber 1932. WET, houdende natura-
1 isatie van Ch. J. H . B eihl en 20 anderen. 

Wij \VILHELMI A , enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Charlotte Johan11e H ermine B eihl en 20 an
deren, di e aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan. met overlegging - wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voo1· zooveel rhoen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
t ikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n•. 268), op het N ederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n•. 
955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van tate enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 •. Charlotte J ohanne H ennine B eihl . ge

boren te lVittenberge ( P ruisen) den 27 Juli 
1897, leerares, wonende te Arnsterda1n, pro
vincie Noordholland; 

2°. Esther B endelac, weduwe van Mo.~es S. 
1.Valwn, geboren te Gibralta1· den 24 December 
1864, zonder bernep, wonende te Tange,· ( Ma-
1·o kko); 

3°. Elisabeth Johanna Emilie l!Jrd1nan11, 
geboren te Arcen en Velden ( L i,nbm·g) den 
8 Maart 1907, onderwijzeres, wonende te Spek
holzerheide, gemeente K e,·ki-ade, provincie 
Limburg; 

4°. C'a1·l H einricl, Franz Giese, geboren te 
Er<e, gemeente B uer ( Pruisen), den 21 Sep
tembe,· 1886, mijnopzichter, wonende te Ge
leen, provincie Li1nburg; 

5°. Martha H echt, weduwe van Arthu1· 
Kalin, geboren te H olic (Tsjecho Slowakije) 
den 28 eptember 1888, koopvrouw, wonende 
te Jlotte1·cla1n, prov inc ie Zuidholland ; 

6°. P eter Johann J ennen, geboren te W il
Zich ( Pruisen) den 16 April 1889, fabrieks
arbeider, wonende te Willich ( P1•uisen); 

7°. Max Kaufrnann, geboren te M eckcs
hei111 (B aden) den 28 J uni 1903, kantoo,·be
àiende, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

8°. Gerha,·d J osef JCoenen, geboren te 
Emrnerik (Pruisen) den 19 Novembei· 1898 , 
schilder, wonende te Kerk:rade, provincie 
Li1nburg; 

9°. Pieter Cornelis Anne P,·ins, geboren te 
Ha1nbu1·g ( Duitschland) den 12 Augustus 
1898, koopman, wonende te Ha1nbu1"g ( D uitsch
land); 

10°. Dirk Gerardus Reijnen, geboren te 
Arnsterda111 ( Noordholland) den 3 Maart 1881. 
zonder beroep, wonende te A 111ste1·da1n, pro
vincie Noordholland ; 

11 •. Else Martha Dorothee Schildt, gebo
ren te Soltau (Pruisen) den 17 J anuari 1903. 
verpleegster, wonend te 's-G,·avcnhage, pro
vincie Zuidholland; 

12°. Magdal ena Ma,·garetha Sal01nea 
Schl echt, geboren te Zw eib1-ücken ( B eieren ) 
den 8 September 1893, onderwijzeres, wonen
de te Venlo, provincie Li1nburg; 

13°. Karl L eonhard J oseph Sch?netz, ge
boren te Aken (P1·ui.sen) den 23 Februari 
1896, conducteur, wonende te H eerl en, pr0\·in
c1e Li,nburg; 

14°. Franz lVilhel111 1neenk, geboren te 
Emrn,rik (Pruisen) den 18 Juni 1897, koop
man, wonende te Emrnerik (P ruisen); 

15°. Wilhelrn H einrich Hub ert Srnit , ge
boren te Goch ( Pruisen) den 2 Maart 1895, 
sigarenmaker, wonende te Gocl, ( P,,uiseii); 

16°. Oswald Otto J'ärre, geboren te Sc/wlitz 
( P ,,uise,~) den 6 Maart 1892, kapper, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

17°. H ein1'ich Vel11 er, gebornn te B e,·g-
hausen ( P miscn) den 3 Januari 1895, melk
knecht, wonende te H e,nbsen ( Pruisen); 

18°. Gottfried W ilhelm H einrich H i,bert 
Verkinnis, geboi-en te M. Gladbach ( Pruisen) 
den 19 Augustus 1900, chauffeu r , wonende te 
K eul en ( P ruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., de r wet van 12 
December 1892 {, taatsblad n•. 268), op het 

ederlander chap en het ingezetenschap, laa t
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n•. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

l •. Peter H enricu.s lJennernans, geboren te 
Sieben.yewal d, ge1neente B e1·gen ( Lim, b·urg), 
den 9 ovember 1897, landarbe ider, wonende 
te Siebengewald, gemeente B ergen, provincie 
L im burg.; 

2°. P eter Theodm'US Hub e1·tus J an.ssen, ge
boren te Wee,·t ( Lirnburg) den 12 M ei 1900, 
arbeider, wonende te Geleen, provincie Lim
burg. 

3. Met uitbreid ing van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n•. 268), op het ederlanderschap 
en het ingezeten chap, laat.stelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 ( taatsblad n•. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van e
derlander verleend aan Felix B ertl,old Kalm, 
geboren te Lier ( B elgië) den 29 Mei 1911 , 
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kantoorbediende, wonende te Rotte?"liam, pro
vincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hare1· afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 15den De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minisier van .! ustiti.e, J. Don II e r. 
( Uitgeg. 23 Decembe,· 1932.) 

s. 615. 

15 December 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Consumptieijs-bes] uit (Staatsblad 
1929, n°. 321) , laatste lijk gewijzi gd bij 
Koninklijk beslu it van 13 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 252). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 26 October 1932 n°. 997 D, Afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op het Consumptieijs-besluit (Staats
blad 1929, n°. 321) gewijzigd bij Onze beslui
ten van 22 Maart 1930 (Staatsblad n°. 107) , 
Yan 17 December 1930 (Staatsblad n° . 476) 
en van 13 Juni 1931 (Staatsblad n°. 252); 

Gezien het advie van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 December 1932, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 13 December 1932, n°. 1162 D, Af
deel ing Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Consumptieijs-besluit (Staatsblad 

1929, n°. 321), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 13 Juni 1931 (Staatsblad 11°. 
252 ), de navolgende wijzigingen aan te bren-
gen: 

1n a r tikel 7, derde lid, wordt in plaats van 
" in eene verpakking, ten hoogste 100 gram 
inhoudende en voorzien van" gelezen "in eene 
verpakking, ten hoogste 500 gram inhoudende, 
welke verpakking kennel ijk bestemd is om met 
den inhoud aan den verbruiker te worden af
geleverd en voorzien is van" en wordt tus
schen "geschieden" en " in het restaurant" 
ingevoegd "voor gebru ik" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenh age, den 15den December 1932. 

s. 616. 

WILHELMINA . 
D e Minister van Staat, 

Minist er van B inncnlandsche Zaken, 
Ruy s de Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 30 D ecember 1932.) 

16 December 1932. BESLUIT tot opheffing 
van de schorsing van het besluit van den 
raad van Zwoll erkerspel d.d. 14 Septem
ber· 1932, n°. 10, waarbij aan J. van Gel
der te Voo-rst in die gemeente, vergunning 
is verleend voor den bouw van een woon-

huis op het percee l kadastraal bekend ge
meente Z wolle,·kerspel, sectie O n°. 740. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken 
van 13 December 1932, n°. 9847 M/P.B.R. 
afdeeling Volksgezondheid, betreffende het 
besluit van den raad van Z wollerke1'Spel, d.d . 
14 September 1932, dat bij Ons bes] uit van 6 
October daaraanvolgende n°. 44, werd ge
schorst· 

Ove,<vegende, dat geen termen zijn gevon
den voor vern ietiging van bedoeld raadsbe
s1 uit; 

Gelet op de artikelen 185- 187 der gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoelde schorsing op te heffen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den December 1932. 

s. 617. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e II b r o u c k. 

(Uitgeg. 30 D ece,nber 1932.) 

16 December 1932. BESLUIT, houdende be-
slissing op het beroep ingevolge de Wa
terstaatswet 1900 ingesteld door W. F. K. 
L en.shoek te Klo etinge, in hoedanigheid 
van bewindvoerder van de fidei-commis
saire nalatenschap van Vrouwe J . M . 
baronesse de P erponcher, douairière George 
.James, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Z eeland van 26 Juni 1931 
n°. 34/1, 2e afdeeling, houdende afwijzing 
van zijn vei-zoek om vernietiging van het 
besluit van het bestuur van het water
schap Oud-Wolphaartsdijk van 27 Januari 
1931 n° . 202, waarbij hem in zijne ge
melde hoedanigheid gelast werd de sloot, 
grenzende aan den hem toebehoorenden 
dijk tusschen de polders Oud-Sabbinge en 
Zuiderland, behoorlijk te delven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. F. K. Lenshoek, te Kloetinge, in hoeda
nigheid van bewindvoerder van de fidei-com
missaire nalatenschap van Vrouwe J . M. 
baronesse de Perponcher, douairière George 
J·ames, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland van 26 Juni 1931 , n°. 
34/1, 2e afdeeling, houdende afwijzing van 
zijn verzoek om vernietiging van het besluit 
van het bestuur van het watersch ap Oud
Wolphaartsdijk van 27 J anuari 1931, n°. 202, 
waarbij hem in zijne gemelde h oedan igh e id 
ge last werd de sloot, grenzende aan den hem 
toebehoorenden dijk tusschen de polders Oudr 
Sabbinge en Zuiderland, behoorlijk ·te delven; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschil! n van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 11 Mei 1932, n°. 317 en 29 Juni 1932 
n°. 317/102; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 December 1932, n °. 425, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 
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Overwegende: dat het bestuur van _het wa
terschap Oud,. W olphacurtsdij k bij bes! uit van 
27 Januari 1931 , n°. 202, aan W. F. K. Lens
hoek in zijne voormelde hoedanigheid last 
heeft gegeven de sloot, grenzende aan den 
hem toebehoorenden dijk tusschen de polders 
Oud,.Sabbinge en Zuiderland, vóór 15 F ebruari 
1931 behoorlijk te delven; 

dat van dit besluit W. F . K. Lenshoek bij 
Gedeputeerde Staten van Z eeland in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat over de kn1in 
van dien dijk een openbare weg loopt, en dat 
in verband met het bepaalde in artikel 1 pa
rngraaf 1 van het Reglement van politie voor 
de polders of waterschappen in Zeeland,, de 
betrokken waterleiding mitsdien aan de ééne 
zijde, namelijk aan de dijkszijde, door een 
openbaren weg begrensd wordt; dat in dat 
geval van toepassing is paragraaf 1 van a r
tikel 24 van het genoemde reglement, zoodat 
het delven van de sloot voor het geheel ver
richt had moeten worden door den gebruiker 
van het land aan de andere zijde, zoodat op 
hem, in zijne voormelde hoedanigheid te dezer 
zake geene delvingsverplichtingen drukken; 
dat dan ook tot 1927 nimmer van den ge
bruiker van den dijk delvingswerkzaamheden 
zijn gevorderd; dat dan ook, toen voor het 
eerst in den zomer van 1928 de in het ge
noemde artikel 24 bedoelde werkzaamheden 
door hetzelfde waterschapsbestuur van den 
toenmaligen dijksgebruiker werden gevorderd 
en dat bestuur, na gebleken nalatigheid van 
dien gebruiker, proces-verbaal had doen op
maken, de kantonrechter te Goes bij vonnis 
van 26 April 1929 den betrokken gebruiker, 
na het ten laste gelegde feit bewezen te heb
ben verklaard, op bovenomschreven grond van 
alle rechtsvervolging heeft ontslagen; dat in 
dat vonnis is berust, zoodat het in gewijsde 
is gegaan; dat voorts de sloot noch geheel 
noch gedeeltelijk aan hem toebehoort en dat 
hij ook om die reden niet met het delven er 
van kan worden belast; 

dat Gedeputeerde Staten van Z eeland bij 
beslui t van 26 Juni 1931 het beroep onge
grond hebben verklaard, daarbij overwegende, 
dat de breedte van den bedoelden openbaren 
weg, zijnde de Oudelandsche dijk, n°. 32 van 
den ligger der wegen en voetpaden in de ge
meente Wolphaartsdijk, volgens den ligger van 
die gemeente 9,50 M. bedraagt; dat die 
breedte overeenkomt met de gemiddelde breed
te van de kruin van den dijk en dat dus 
alleen het als kruin bekende onderdeel van 
den dijk en niet de geheele dijk tot den weg 
moet worden gerekend; dat de betrokken 
sloot mitsdien niet door een openbaren weg 
wordt begrensd, bevindende zich immers het 
dijkstalud tusschen den weg en de sloot; dat 
de zienswijze van den rechter in strafzaken 
noch de - privaatrechtelijke - vraag, bij 
wien de sloot geheel of gedeel tel ijk in eigen
dom is, van invloed kan zijn op de - publiek
rechtelijke - vraag, wie in casu tot delven is 
verplicht, vindende deze laatste vraag hare 
beantwoording in het reglement van politie 
voor de polders of waterschappen in Zeeland 
en daarvan bijzonderlijk in de bepalingen van 
het zesde hoofdstuk ( artikel 24 paragraaf 1) ; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons in 

beroep is gekomen, in hoofdzaak behalve het 
bij Gedeputeerde Staten aangevoerde betoo
gende, dat hij Gedeputeerde Staten verzocht 
had op dezelfde gronden als de kantonrechte ,· 
het lieve! als onrechtmatig te beschouwen; 
dat in casu de rede is van een dijk · zonder 
binnepberm, en in artikel 1 van het Regle
ment 1van politie bepaald zijnde, wat een dijk 
volgens dat reglement is, daaruit volgt, dat 
de dijk als geheel moet worden beschouwd 
voor /lat reglement, en dus in casu moet wor
den aangenomen, dat de bewuste waterleiding 
door èen weg, en, waar dit als vaststaande is 
aan ije nemen en nooit werd wedersproken 
een o,enbaren weg, wordt begrensd; dat reeds 
hierdoor de verplichting tot delven en schoon
houdep der sloot of waterleiding van den 
dijksgebruiker wordt uitgesloten en boven
dien pe artikelen 2, le lid, en 6 van het 
reglement van politie aan die opvatting steun 
verleenen · 

Overwegende: dat artikel 24 paragraaf 1 
van het reglement van politie voor de polders 
of w~terschappen in Z eeland bepaalt, dat, 
waar de verplichting daa rtoe niet op den 
poldei of het waterschap of op anderen rust, 
de waterleidingen, dienende tot den geregel
den afloop en afvoer van des polders binnen
water,! onverschillig onder welke plaatselijke 
benaming bekend, op de hiervoor door het 
polderpestuur bepaalde tij dstippen en voorts 
telkens op bekomen aanzegging van dat be
stuur door de gebruikers van de wederzijds 
daara~n gelegen landen of dijken, door elk 
voor de halve breedte, zuiver en op de door 
het polderbestuur bepaalde breedte en diepte 
moeten worden gehouden en, wordt de water 
leiding aan de eene zijde door een openbaren 
weg begrensd, zulks dan voor het geheel ge
daan Eoet worden door den gebruiker van 
het la d aan de andere zijde; 

dat et geschi l neerkomt op de vraag, of in 
den zir, van het voornoemde artikel 24 de 
sloot, t wier delving last is gegeven, al of 
niet w rdt begrensd door den openbaren weg, 
gelege?, op den aan den appellant in zijne 
voormEjlde hoedanigheid toebehoorenden dijk ; 

dat Wij deze vraag met Gedeputeerde Sta
ten ontkennend beantwoorden; 

dat immers blijkens de stukken de breed te 
van den weg, welke volgens den ligger der 
wegen [ en voetpaden in de gemeente Wol
phaart dijk 9,50 m bedraagt, overeenkomt met 
de gemiddelde breedte van de kru in van den 
dijk; ~t de weg eene verharding heeft van 
2 m; at dus het overige gedeelte van do 
dijkskn in als berm van den weg moet worden 
aange'!lerkt, en er geen enkele aanwijzing is 
om ool,i nog het dijksbeloop, dat zich bevindt 
tusscheli den weg en de sloot, als tot den weg 
behoorende te beschouwen; 

dat r' itsdien terecht Gedeputeerde Staten 
op het verzoek om vernietiging van het be
si uit [an het waterschapsbestuur afwijzend 
hebben beschikt; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Regle
ment van politie voor de polders of water
schappe~ in Z eeland; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 16den December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J . Re y me r. 
(Uitgeg. 30 December 1932.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 425. 

Afdeeling 
Waterstaatsrecht. 

's-Gravenhage, 12 December 1932. 

Aan de Koningin. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij hierbij 
Uwer Majesteit voor te leggen het advies van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, inzake het beroep, inge-
teld door W. F. K. Lenshoek te Klo etinge, 

in hoedanigheid van bewindvoerder van de 
fidei -commissaire nalatenschap van Vrouwe 
J . M. baronesse de Perponcher, douairiè re 
George James, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Z eeland van 26 Juni 1931, 
n°. 34/1, 2e afdeeling, houdende afwijzing 
van zijn verzoek om vernietiging van het be
sluit van het bestuur van het waterschap Oud,. 
Wolphaartsdijk van 27 Januari 1931, n°. 202, 
·waarbij hem in zijne gemelde hoedanigheid 
gelast werd de sloot, grenzende aan den hem 
toebehoorenden dijk tusschen de polders Oud
Sabbinge en Zuiderland, behoorlijk te delven. 

Het door de Afdeeling bij dat advies voor
gedragen ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Wij V{ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. F . K. Lenshoek, te Klo etinge, in hoeda
nigheid van bewindvoerder van de fideï-com
missaire nalatenschap van Vrouwe J. M. 
baronesse de Perponcher, douairière George 
James, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland van 26 Juni 1931, n°. 
34/1, 2e afdeeling, houdende afwijzing van 
zijn verzoek om het besluit van het bestuur 
van het waterschap Oud,.Wolphaartsdijk van 
27 Januari 1931, n°. 202, waarbij hem in 
ûjne gemelde hoedanigheid gelast werd de 
sloot, grenzende aan den hem toebehoorenden 
dijk tusschen de polders Oud,.Sabbinge en 
Zuiderland behoorlijk te delven, te vernieti
gen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Mei 1932, n°. 317; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat het bestuur van het wa
terschap Oud,. Wolphaartsdijk bij besluit van 
27 J anuari 1931, n°. 202, aan W. F. K . Lens
hoek in zijne voormelde hoedanigheid last 
heeft gegeven de sloot, grenzende aan den 
hem toebehoorenden dijk tusschen de polders 
Owl,.Sabbinge en Zuiderland, vóór 15 Februari 

L. & S. 1932. 

1931 behoorlijk te del ven; 
dat van dit besluit W. F. K. Lenshoek bij 

Gedeputeerde Staten van Zeeland in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat over de kruin 
van dien dijk een openbare weg loopt, en dat 
in verband met het bepaalde in artikel 1 pa
ragraaf 1 van het Reglement van politie voor 
de polders of waterschappen in Zeeland, de 
betrokken waterle iding mitsdien aan ééne 
zijde, namelijk aan de dijkszijde, door een · 
openbaren weg begrensd wordt; dat in dat 
geval van toepassing is paragraaf 1 van ar
tikel 24 van het genoemde reglement, zoodat 
het del ven van de sloot voor het geheel ver
richt had moeten worden door den gebruiker 
van het land aan de andere zijde, zoodat op 
hem, in zijne voormelde hoedanigheid te dezer 
zake geene delvingsverplichtingen drukken; 
dat dan ook tot 1927 nimmer van den ge
bru ike1· van den dijk delvingswerkzaamheden 
zijn gevorderd; dat dan ook, toen voor het 
eerst in den zomer van 1928 de in het ge
noemde artikel 24 bedoelde we1·kzaamheden 
door hetzelfde waterschapsbestuur van den 
toenmaligen dijksgebruiker werden gevorderd 
en dat bestuur, na gebleken nalatigheid van 
dien gebruiker, proces-verbaal had doen op
maken, de kantonrechter te Goes bij vonnis 
van 26 April 1929 den betrokken gebruiker, 
na het ten laste gelegde feit bewezen te heb
ben verklaard, op bovenomschreven grond van 
alle rechtsvervolging heeft ontslagen; dat in 
dat vonnis is berust, zoodat het in gewijsde 
is gegaan; dat voorts de sloot noch geheel 
noch gedeeltelijk aan hem toebehoort en dat 
hij ook om die reden niet met het delven er 
van kan worden belast; 

dat Gedeputeerde Staten van Z eeland bij 
bes luit van 26 Juni 1931 het beroep onge
grond hebben verklaard, daarbij overwegende, 
dat de breedte van den bedoelden openbaren 
weg, zijnde de Oudelandsche dijk, n°. 32 van 
den ligger der wegen en voetpaden in de ge
meente Wolphaartsdijk , volgens den ligger van 
die gemeente 9,50 M. bedraagt; dat die 
breedte overeenkomt met de gemiddelde breed
te van de kruin van den dijk en dat dus 
a lleen het als kruin bekende onderdeel van 
den dijk en niet de geheele dijk tot den weg 
moet worden gerekend; dat de betrokken 
sloot mitsdien niet door een openbaren weg 
wordt begrensd, bevindende zich immers het 
dijkstalud tusschen den weg en de sloot ; dat 
de zienswijze van den rechter in strafzaken 
noch de - privaatrechtelijke - vraag, bij 
wien de sloot geheel of gedeeltelijk in eigen
dom is , van invloed kan zijn op de - publiek
rechtelijke - vraag, wie in casu tot delven is 
verplicht, vindende deze laatste vraag hare 
beantwoording in het reglement van politie 
voor de polders of waterschappen in Z eeland 
en daarvan bijzonderlijk in de bepalingen van 
het zesde hoofdstuk (artikel 24 paragraaf 1) ; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak behalve het 
bij Gedeputeerde Staten aangevoerde betoo
gende, dat hij Gedeputeerde Staten verzocht 
had op dezelfde gronden als de kantonrechter 
het bevel a ls onrechtmatig te beschouwen; 
dat in casu de rede is van een dijk zonder 
binnenberm, en in artikel 1 van het Regle-

58 
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ment van politie bepaald zijnde, wat een dijk 
vo lgens dat reglement is, daaru it volgt, dat 
de dijk a ls geheel moet worden beschouwd 
voor da t reglement, en dus in casu moet wor
den aangenomen, dat de bewuste waterle id ing 
door een 'weg, en, waar d it a ls vaststaande is 
aan te nemen en nooi t werd wedersproken 
een openbaren weg, word t begrensd ; dat reeds 
hie rdoor de verpli ch t ing tot delven en schoon
houden der sloot of waterle iding van den 
dijksgebruiker wordt uitgesloten en boven
dien de a rt ikelen 2, l e I id, en 6 van het 
reglement van poli t ie aan d ie opvatting steun 
ve rl eenen ; 

Overwegende: dat artikel 24 paragraaf 1 
van het reglement van politie voor de polders 
of waterschappen in Z eeland bepaalt, dat, 
waar de verpl ichting daartoe niet op den 
polder . of het waterschap of op anderen rust, 
de waterl e id ingen, di enende tot den geregel
den afloop en afvoer van des polders binnen
water , onverschillig onder welke p laatselijke 
benaming bekend, op de hiervoor door het 
polderbestuu r bepaalde tij dstippen en voorts 
telkens op bekomen aanzegging van dat be
stuu r door de gebru ikers van de wederzijds 
daaraan gelegen landen of dij ken, door elk 
voor de ha lve breedte, zuiver en op de door 
het polde rbestuur bepaalde breedte en d iepte 
moeten worden gehouden en, wordt de water
leid ing aan de eene zijde door een openbaren 
weg begrensd, zulks dan voor het geheel ge
daan moet worden door den gebrui ker van 
het land aan de andere zij de; 

dat het gesch il neerkomt op de vraag, of in 
den zin van het voornoemde artikel 24 de 
sloot, tot wier delving last is gegeven, a l of 
niet wordt begrensd door den openbaren weg, 
gelegen op den aan _den appe ll ant in z_ijne 
voormelde hoedan igheid toebehoorenden d1Jk ; 

dat Wij deze vraag bevestigend bean twoor
den, aangezien het in strijd zo u zij n met de 
strekking van het bepaalde in paragraaf 1 
van artikel 24 van het voornoemde reglement, 
om aan te nemen, dat eene waterleidi ng n iet 
aan een openbaren weg, gelegen op een d ijk, 
grenst ui tslu itend wegens het bij een dij k on
misba re dijkstal ud ; 

dat m itsdien de door het waterschapsbe
stuur gegeven last in strijd is met artikel 24 
van het voornoemde reglement; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
H ebben goedgevonden en verstaan: . 

met vernietig ing van het bestreden bes! ui t 
van Gedeputeerde Staten van Z eeland het 
voormelde bes lu it van het waterschapsbestuur 
van 27 J aunar i 1931, n°. 202, te vernietigen. 

Onze Minister van W atersta a t is belast met 
de u itvoer ing van di t beslui t, waarvan af
schr ift za l worden gezonden aan den R aad 
van Sta te , Afdeeling voor de geschill en van 
Bestuur. 

, den 

De Minister van Waterstaat," 

Met mijne bedenkingen tegen dat ontwerp
besluit heb ik de Afdeeling in kennis gesteld 
bij den volgenden br ief van 20 J uni 1932, 
n°. 429, a fdeeling Waterstaatsrecht: .. 

" Met de besli ssing, voorgedragen b1_J_ het 
ontwerp-beslu it, dat werd aangeboden b1J U w 

advies van 11 M ei 1932, n° . 317, kan ik mij 
aanvankelijk n iet vereenigen. 

De vraag, di e in gevall en, dat een weg op 
den d ijk ligt, gesteld kan worden, of weg
lich aam en dijkli chaam één zij n, moet, naai· 
ik voorshands meen, in dit geval ontkennend 
worden. beantwoord. Immers volgens den lig
ger der wegen. en voetpaden in de gemeen.te 
W olphaartsdijk bedraagt de breedte va n. den 
openbaren weg 9,50 M ., welke breedte b lij 
kens de stukken overeenkomt met de gemid
delde breedte van de kruin van den dijk. 
Blijkens het dwarsprofie l, overgelegd door den 
Hoofd ingen ieur-Directeur van den Rijkswater
staat in de directie Zeeland, heeft de verha r
ding van den weg eene veel geringere breed te, 
nl. 2 M. Het overige gedeelte van hetgeen 
volgens den ligger tot den weg ge rekend moet 
worden, maakt derhalve m. i. de n berm van 
den weg uit en het zou, naar ik aanvankelijk 
meen, n iet aangaan ook het dijksbeloop nog 
a ls tot den weg behoorende te beschouwen . 
Ook de artikelen van het R eglement op de 
wegen en voetpaden in Z eeland, genoemd 
door den H oofdingen ieur-Directeur voornoemd, 
zouden, naar ik voorshands meen , er niet toe 
nopen in d it geval het dij kstalud tot den weg 
te rekenen. 

Krachtens de bij Kab inetsschrijven van 29 
Maart 1926 n°. 20 verleende a lgemeene mach
t iging moge ik met wedertoezend ing van de 
op deze zaak betrekki ng hebbende stukken 
aan Uwe Afdeel ing verzoeken het vorenstaan
de alsnog nader te will en. overwegen." 

De Afdeeling heeft daarop het volgende 
nader advies · u itgebracht: 

"Krachtens machtig ing van U we M a jeste it 
heeft de Minister van W aterstaat, met een 
schr ijven van 20 Juni 1932, n°. 429, Afdee
ling v\-'aterstaatsrecht, opnieuw bij den R aad 
van State, Afdeel ing voor de Gesch ill en va n 
Bestuur, ter overweging aanh ang ig gemaakt 
het beroep, ingesteld door W. F . K . L enshoek 
te K loetinge, in hoedan igheid van bewind
voerder van de fide i-comm issa ire nal atensch ap 
van Vrouwe J . M. baronesse de P erponcher , 
douairière George J ames, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 26 
J uni 1931, n°. 34/1, 2e afdeel ing, houdende 
afw ijzing van zij n verzoek om het beslu it van 
het bestuur van het waterschap Oud-Wol
phaa,·tsdijk van 27 J anuar i 1931, n°. 202 , 
waarbij hem in zij ne gemelde hoedani gheid 
gel ast, werd de sloot, grenzende aa n de n he m 
toebehoorenden d ij k tusschen de polders Oud
Sab binge en Z uide,·land behoorlijk te delven, 
te vern ietigen. 

De M inister meent aanvankelijk, dat, nu 
slechts 2 M. van de 9,50 M. breede kruin van 
den dij k verhard is, het niet ve rharde gedeelte 
van den weg, a l maakt dit volgens den li gger 
deel uit van den openbaren weg, a ls berm 
moet worden beschouwd en dat het dij ksbe
loop niet als tot den weg behoorende kan 
worden beschouwd. Ook de artikelen van het 
R eglement op de wegen en voetpaden· in Z ee
land genoemd door den H oofdingenieur-Direc
teur, zouden, naar de M inister meent, e r 
n iet toe nopen in d it geval het dijkstalud tot 
den weg te rekenen. 
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De Afdeeling stelt voorop, dat de door den 
Hoofdingenieur-Directeur genoemde artikelen 
van het Reglement op de wegen en voelpaden 
in Ze eland niet beslissend zijn voor het onder
havige geschil. De vraag, waarom het hier 
gaat, is immers of in den zin van paragraaf 
1 van artikel 24 van het Reglement van po
li tie voor de polders of waterschappen in 
Zeeland de sloot, tot wier delving last is ge
geven, àl of niet begrensd wordt door den 
openbaren weg, gelegen aan den aan den 
appellant q.q. toebehoorenden dijk ; voor deze 
vraag is het R eglement op de wegen en voet
paden in Z eeland niet beslissend. 

Wijders meent de Afdeeling het bezwaar 
van den Minister tegen het ontwerp-besluit 
aan eene misvatting te moeten toeschrijven. 

De l\linister meent blijkbaar, dat het ont
werp-besluit het dijksbeloop tot den weg re
kent. Dit is niet het geval. 

Het ontwerp-besluit vat de kruin van den 
dijk in overeenstemming met den ligger als 
openbaren weg op en verklaart dan , dat de 
daarnaast li ggende sloot daaraan gren t on
danks de omstandigheid, dat de sloot en de 
weg niet onmiddellijk aansluiten, maar het 
bij een dijk onmisbaar dijkstalud daartus chen 
valt. Zou men alleen van wege het talud de 
begrenzing ontkennen, dan zou de slotzin van 
paragraaf 1 van voornoemd artikel 24 voot· 
openbare wegen op dijken zonder effect zijn; 
dat i niet aannemelijk. Of men de geheele 
kruin als openbare weg beschouwt dan wel 
alleen het verharde gedeelte en de rest als 
berm, maakt voor de beslissing in het onder
havige geval ook geen verschil, omdat toch 
niemand de begrenzing van een sloot door een 
openbaren weg zal ontkennen, alleen omdat 
het verharde gedeelte van den weg en de 
watel'!'and niet onmiddell ij k aansluiten, maar 
daartusschen een berm I igt. W at voor een 
berm geld t, geldt ook voor het dijksbeloop. 
Slechts wanneer de berm of het talud zoo 
breed is, dat het zijn uitsluitend karakter als 
berm of talud verliest, zou men de begrenzing 
moeten ontkennen. 

In het onderhavige geval meent de Afdee-
1 ing, dat nog wel van begrenzing kan worden 
ge proken. De Afdeeling vertrouwt in het 
voorgaande 's Ministers bezwaren te hebben 
weggenomen. 

Zij geeft Uwer Majesteit eerbiedig in over
weging het ontwerp-besluit te bekrachtigen." 

Blijkens dit laatste advies is ook de Af
deeling derhalve de meening toegedaan, uit
gesproken in mijn schrijven van 20 Juni 1932, 
dat in dit geval het dijksbeloop niet geacht 
kan worden deel ui t te maken van den open
baren weg. Dit punt nu is naar mijne mee
ning voor het geschil beslissend. Immers, 
maakt het dijksbeloop geen deel uit van den 
openbaren weg, gelegen op de kruin van den 
dijk, dan wordt de waterleiding ook niet be
grensd door dien weg en is mitsdien het slot 
van § 1 van artikel 24 van het reglement van 
politie voor de polders of waterschappen in 
Zeeland niet van toepassing. Daarbij is naar 
mijne meening dus geen plaats voor eene on
derscheiding, als door de Afdeeling gemaakt, 
volgens welke de begrenzing van eene water
le iding door een openbaren weg, gelegen op 

een dijk, afhankelijk zoude k\mnen zijn van 
de grootere of geringere breedte van een 
dijkstalud, zich bevindende tusschen den weg 
en de waterleiding. 

Dat overigens bij eene opvatting als voren
bedoeld de slotzin van § 1 van voornoemd 
artikel 24 voor openbare weg n op dijken 
zonder effect zoude zijn, kan, naar ik meen, 
aan de Afdeeling niet worden toegegeven. 
Immers is het naar mijne meening, indien 
een openbare weg op een dijk ligt, zeer wel 
denkbaar, dat weglichamen en dijklichamen 
één zijn. Blijkens de tukk n is zulks echter 
hier m . i. niet het geval. 

Op grond van het voren taande kan ik mij 
derhalve met de besli sing, door de Afdeeling 
voorgedragen en ook bij haar nader advies 
aanbevolen, om met vernietiging van het be
streden beslu it van Gedeputeerde taten van . 
Z eeland het besluit van het be tuur van het 
waterschap OwJ,.Wolphaa,·tsdJijk van 27 Ja
nuari 1931 n°. 202 te vernietigen, niet ver
eenigen, doch zal naar mijne meening het be
roep van den appellant ongegrond behooren te 
worden verklaard. 

Zeer ee rbiedig veroorloof ik mij mitsdien 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
bijgevoegde, in laatstbedoelden zin opgemaak
te ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

H et zoude Uwer Majesteit daarbij tevens 
kunnen behagen de aan den Raad van State 
gerichte stukken aan den Vice-President van 
dien Raad te doen terugzenden. 

De Minister van Wate.-staat, P. J . Re y me r. 

s. 618. 

17 December 1932. BE LUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van het Po tbesluit 
1925 (Staatsblad 11°. 396), het Pakket
postbeslui t (Staatsbicul 1919, n°. 574) en 
het Internationaal Postbesluit 1930 (Staats
blad n° . 263). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Po tbesluit 1925 
(Staatsblad nr. 396), in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, nr. 574) en in het Interna
tionaal Postbesluit 1930 ( taatsblad nr. 263), 
zooals deze besluiten laatstelijk zijn gewijzigd 
bij Ons besluit van 9 Augustus 1932 (Staats
blad nr. 430) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 November 1932, nr. 4, 
Hoofdbestuur der Po terijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 December 1932, nr. 46) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1932, nr. 
1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
te bepalen als vo lgt: 
Art. 1. Van arti kel 2, § 3, van het Postbe

sluit 1925 (Staatsblad nr. 396) wordt de eerste 
zin vervangen door: 

"Het port der nieuwsbladen en bijvoegsels 
bedraagt, indien de frankeering bij abonne
ment geschiedt, per nummer of exemplaar 
voor een gewicht van niet meer dan 55 gram 



17 DECEMBER · (S. 61~- 62 0 ) 916 

¾, cent; boven 55 gram tot en .met 150 gram 
1½ cent en voorts voor elk meerder gewicht 
van 50 gram of restend gedeelte van 50 gram 
¾ cent daarboven. Bij de berekening van het 
port der nieuwsbladen en bijvoegsels volgens 
h_et gewicht per exemplaar blijft, indien de 
frankeering bij abonnement geschiedt, de ver
pakking buiten beschouwing." 

2. In artikel 12, § 1, le lid, onder a, van 
het Postbesluit 1925 (Staatsblad nr. 396) 
wordt het woord "postkantoren" vervangen 
door "kantoren" en wordt in plaats van 
" f 5.-" gelezen "f 3.75". In § 1, le lid, onder 
b, van hetzelfde artikel wordt in plaats van 
,. f 2.50" gelezen "f 2.-". 

3. Artikel 16, 2e lid, van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad nr. 396) en artikel 15, 2e 
lid, van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
;1919, nr. 574) worden gelezen: 

"2. De zakelijke inhoud van de ingevolge 
het voorgaande lid door den Directeur-Gene
raal genomen beschikkingen wordt wo spoedig 
mogelijk in de Staatscourant bekend gemaakt." 

4. Het opschri ft van artikel 36 van het 
Internationaal Postbesluit 1930 (Staatsblad nr. 
263) wordt vervangen door: 

,,Regeling bij verminderde zelfkosten of ver
hoogd rendement". 

De inhoud van genoemd artikel wordt ver
,·angen door: 

" 1. Voor de gevallen, dat de gebruikers 
van den dienst der posterijen, ten opzichte van 
de te hunnen behoeve te verrichten diensten, 
zoodanige voorzieningen volgens door den Di
recteur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie te geven voorschriften kunnen tref
fen, dat de zelfkosten der posterijen met be
trekking ~ot deze diensten worden verminderd, 
dan wel volgens door den Directeur-Generaal 
te geven aanwijzingen een regeling kunnen 
treffen, waardoor het rendement van dien 
dienst wordt verhoogd, is de Directeur-Gene
raal onder goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat en voor zooveel noodig na 
terzake met de betrokken buitenlandsche post
administratiën verkregen overeenstemming be
voegd vast te stellen, dat aan zulke gebruikers 
op het door hen ingevolge de tarieven van dit 
beslu it verschuldigde een bedrag in mindering 
wordt gebracht tot ten hoogste het door den 
Directeur-Generaal met betrekking tot die 
diensten berekende bedrag, waarmede de zelf
kosten worden verminderd, dan wel het ren
dement van den dienst wordt verhoogd. 

2. De zakelijke inhoud van de ingevolge 
het voorgaande I id_ door den Directeur-Gene
raal genomen beschikkingen wordt zoo spoedig 
mogelijk in de Staatscourant bekend gemaakt." 

5. De bepalingen van dit bes luit treden in 
werking met ingang van 1 Januari 1933. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, · dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den December 1932. 

WILHELMINA. 
De M ini.3ter van Waterstaat, P. J . Re y me r. 

( Uügeg. 27 Dec. 1932.) 

s. 619. 

17 December 1932. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het Algemeen Reglement 
Dienst en van het Algemeen R eglement 
Dienst Locaalspoorwegen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Wate1·staat van 22 November 1932, n°. 481, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
December 1932, n°. 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1932, n°. 
483, afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het eerste lid van artikel 92 van het Alge-

. meen Reglement Dienst, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 26 Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 315), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 23 November 1931 (Staatsblad n°. 
448) en van het Algemeen R eglement Dienst 
Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 230), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
4 April 1932 (Staatsblad n°. 137) te wijzigen 
en te doen luiden als volgt: 

,,1. H et personeel, benevens de personen, 
genoemd onder b en c van artikel 85, genieten 
elke week op standplaats een onafgebroken 
rusttijd van ten minste dertig (30) uren, waar
van in een tijdvak van drie (3) achtereenvol 
gende weken ten minste één - van dertig (30i 
uren voor hen, die werkzaam zijn op stations 
of halten, of belast met de bewaking van den 
weg, en van zes en dertig (36) uren voor de 
overigen - moet omvatten den tijd tusschen 
Zondag 2 uur voormiddag en Maandag 4 uur 
voormiddag. Wanneer evenwel in een tijdvak 
van een kalenderkwartaal niet ten minste zes 
Zondagsrusten, als bovenbedoeld, genoten zijn, 
moet een extra-rusttijd van ten minste dertig 
(30) uren worden toegekend in het kalender
kwartaal, volgende op dat, waarin minder dan 
zes Zondagsrusten genoten zijn geworden." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den December 1932. 
WILHELMINA. 

D e Mini.3ter van Waterstaat, P. J. Re y m e r. 
(liitgeg. 30 December 1932.) 

s. 620. 

17 December 1932. BESLUIT tot vaststel 
! ing van een Algemeenen Maatregel van 
Bestuur als bedoeld in artikel 10 van de 
Schepenwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 December 1932, La. F.F. , 
a fdeeling Vervoer en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1932, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1932, La. 
G.G., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 
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Gelet op artikel 10 van de Schepenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ingang van den dag, waarop de wet 
van den 31sten December 1931 (Staatsblad n°. 
587) in werking treedt, met intrekking van 
het Koninklijk besluit van den 22sten Septem
ber 1909 (Staatsblad n°. 316), het laatst ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van den 
21sten December 1928 (Staatsblad n°. 494), 
vast te stellen de navolgende instructie voor 
de in artikel 10 der Schepenwet bedoelde amb
tenaren. 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt verstaan onder "Onzen Minister", Onze 
Minister met de uitvoering van de Schepen
wet belast. 

2. 1. De ambtenaren van de scheepvaart
inspectie dragen den titel van inspecteur ge
neraal, inspecteur, adjunct-inspecteur, expert, 
ad junct-expert, scheepsbouwkundig adviseur en 
scheepsbouwkundig ingenieur. 

2. De inspecteur generaal , verder genoemd 
hoofd van de scheepvaartinspectie, is verant
woordelijk voor en belast met de algemeene 
le iding van den dienst der scheepvaartinspec
tie, onder de bevelen van Onzen Minist.er. 

3. De scheepsbouwkundig adviseur, de 
scheepsbouwkundig ingenieur en de door Ons, 
krachtens artikel 10, lid 2, der Schepenwet ter 
beschikking gestelde ambtenaren van andere 
diensttakken, zijn rechtstreeks werkzaam onder 
de bevelen van het hoofd van de scheepvaart
inspectie. 

Aan het hoofd van de scheepvaa ,·tinspectie 
worden overigens de noodige ambtenaren toe
gevoegd. 

4. Het hoofd van de scheepvaartinspectie, 
de aan dezen toegevoegde ambtenaren, de 
scheepsbouwkundig adviseur en de scheeps
bouwkundig ingenieur hebben hunne stand
plaats te 's-Gravenhage. 

5. Onze Minister wijst eiken ambtenaar van 
de scheepvaartinspectie, met uitzondering van 
die in het vorige lid genoemd, eene stand
plaats aan. 

3. 1. D e ambtskring van het hoofd van de 
scheepvaartinspectie en de aan dezen toege
voegde ambtenaren omvat het geheele Rijk. 

2. Onze Minister wijst e iken ambtenaar van 
de scheepvaartinspectie, met uitzondering van 
het hoofd van de scheepvaartinspectie en de 
aan dezen toegevoegde ambtenaren, het onder 
zijn ambtskring vallende district of de onder 
zijn ambtskring vall ende districten aan. 

3. De bemoeiingen van de in het vorige 
lid bedoelde ambtenaren strekken zich uit over 
alle schepen, welke in het hun aangewezen 
district of de hun aangewezen distri cten thuis 
behooren of zich aldaar bevinden. 

4. De in artikel 10 van de Schepenwet be
doelde ambtenaren bezitten eene algemeene 
bevoegdheid tot het uitoefenen van toezicht en 
tot het opsporen van overtredingen van de 
Schepenwet en van hare uitvoeringsbepalin
een, die van de scheepvaartinspectie mede 
tot het uitvoeren van arti kei 16 der Schepen
wet, ten aanzien van alle schepen, waar deze 
zich ook bevinden, hetzij in het binnenland, 
hetzij in het buitenland. 

5. Ten aanzien van schepen, welke zich in 
het buitenl and bevinden, geschiedt het uit-

oefenen van toezicht en het opsporen van over
tredingen van de Schepenwet en van hare 
uitvoeringsbepalingen, zoomede de uitvoering 
van artikel 16 dier wet, door het hoofd van 
de scheepvaartinspectie of, ingevolge diens bij
zondere opdracht, door de ambtenaren van 
de scheepvaartinspectie of, met uitzondering 

·van de uitvoering van artikel 16 bovenge
noemd, door de krachtens artikel 10, lid 2, 
van de Schepenwet ter beschikking gestelde 
ambtenaren. 

4. D e ambtenaren van de scheepvaartinspec
tie leggen bij de aanvaarding hunner bedie
ning in handen van Onzen Comm issaris in de 
provincie, waarin hunne standplaats is ge
legen, den eed of de belofte af, dat zij de 
plichten hunner bediening getrouw zullen ·ver
,·ullen . 

5. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 61, 
lid 3, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement mogen de ambt.enaren van de 
scheepvaartinspectie, tenzij met bijzondere 
schriftelijke vergunning van Onzen Minister: 
' a. geen particuliere betrekking waarnemen, 
onder welke benaming of van welken aard 
ook, en 

b. geen opdracht aanvaarden tot het ver
richten van werkzaamheden ten behoeve van 
derden. 

2. De in artikel 10 van de Schepenwet be
doelde ambtenaren mogen rechtstreeks noch 
middellijk deelnemen aan scheepvaart- of aan
verwante ondernemingen. 

6. 1. Voor het toezicht, met uitzondering 
van dat op de zeevisschersvaartuigen, welke 
thuis behooren in Noord-Holland, behalve de 
ei landen Vlieland en Terschelling, Zuid-Hol
land, Zeeland en Noord-B,·abant, worden drie 
districten gevormd, onderscheidenlijk omvat
tende: 

1 °. Noord-Holland, beha! ve de eilanden 
Vlieland en Terschelling, Zuid,.Holland be
noorden de spoorl ijn Leiden-Utrecht en 
Ut,·echt; 

2°. ZuidrHolland bezuiden de spoorlijn 
·Leiden-Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, 
Li,nbttr(J en Gelderl·and met uitzondering van 
de Zuiderzeeplaatsen; 

3° . Groningen, Friesland, Drenthe en Over
ijssel, de Zuiderzeeplaatsen in Gelderland, be
nevens de eilanden Vlieland en Terschelling. 

2. Voor het toezicht op de zeevisschersvaar
tuigen, welke thuis behooren in Noord-Hol
land, behalve de eil anden Vlieland en Ter
schelling, ZuidrHolland, Zeeland en Noord,. 
Brabant, wordt een afzonderl ijk - vierde -
district gevormd. 

3. Het hoofd van de scheepvaartinspectie is 
bevoegd in bijzondere gevallen: 

a. aan ambtenaTen van het eerste, tweede 
en derde district het toezicht op te d1·agen op 
tot het vierde district behoorende visschers
vaartuigen in plaatsen, binnen het district,, 
waarin hunne standplaats is gelegen; 

b. aan ambtenaren van het vierde district 
het toezicht op te dragen op schepen, geen 
visschersvaartuigen zijnde, in dat van de onder 
a bedoelde districten, waarin hunne stand
plaats is gelegen. 

7. 1. H et toezicht wordt uitgeoefend onder 
leiding van een door Onzen Minister, voor elk 
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district aangewezen ambtenaar van de scheep
vaartinspectie (districtshoofd), onder wiens 
bevelen de andern ambtenaren van het district 
wel'kzaam zijn. 

2. Bij ontstentenis van het districtshoofd 
wordt deze door een door Onzen Minister aan
gewezen ambtenaar , ·ervangen. 

3. Het districtshoofd verricht zijne taak 
onder de bevel en van het hoofd van de scheep
vaa rti ns pectie. 

8. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 
kan, wanneer in bijzondere omstandigheden 
de be langen van den dienst dit vorderen, aan 
de ambtenaren werkzaamheden opdragen in 
een ander distr ict dan waarin zij bevoegd zijn, 
clan wel aan hem toegevoegde ambtenaren in 
een der districten we1·kzaamheden doen ver
richten, of deze ambtenaren ter beschikking 
van het districtshoofd stel len. 

9. l. De ambtenaren van de scheepvaart
inspectie houden doorloopend toezicht op den 
toestand, waarin de schepen, waarover hunne 
bevoegdheid zich uitstrekt, zich bevinden, op 
hunne uitrusting, belading en bemanning, in 
,..ooverre het toezicht op deze zaken bij en 
krach tens de Schepenwet is voorgeschreven. 

2. Voor de uitoefening van het in het 
vorige lid bedoelde toezicht begeven zij zich 
op ongezette tijden aan boord der aan het 
toezicht onderworpen schepen en op de werven 
en in de dokken, waar deze schepen zich be
vinden. 

3. Zij overtuigen zich of de schepen op 
merkbare wijze in sterkte zijn achteruitgegaan, 
dan wel schade hebben beloopen en of her
steil ingen op afdoende wijze en met deugde
lijk materiaal worden en zijn verricht. 

4. Zij overtuigen zich of is of zal worden 
voldaan aan de voorschriften , in artikel 4 der 
Schepenwet bedoeld of krachtens artikel 5 dier 
wet geste ld of gegeven. 

5. Zij zijn bevoegd zich alle in het Sche
penbe lui t genoemde voorwerpen te doen ver
toonen, inzage te nemen van de dagboeken, 
van de registers van waarnemingen betreffen
de kompassen en tijdmeters, van de certificaten 
en bewijzen, afgegeven bij het onderzoeken 
,·an lantaarns, instrumen~n, enz. en in het 
a lgemeen van alle bescheiden, welke km_rnen 
rlienen om te beoordeelen , of de voorschriften 
worden nageleefd. . 

6. Ter juiste beoordeel ing en toepass10g 
rnn het voorkomende in Hoofdstuk IV van 
het Schepenbesluit zal zoo noodig, en meer 
in het bijzonder op scheepsbouwkundig ge
bied het advies van den scheepsbouwkundig 
advi;eur of van diens vervanger worden in
gewonnên. 

7. In geval van twijfel of de voorschriften 
,·an de artikelen 71, 72 en 75 van het Sche
penbesluit behoorlijk worden nageleefd , wordt 
door hen de voorlichting ingeroepen van den 
Directeur van eene der Filiaa linrichtingen 
van het Koninklijk N ederlandsch Meteorolo
gisch Instituut of van personen, die door 
Onzen Minister zijn aangewezen als bevoegd 
om kompassen te controleeren. 

8 Zij doen van tijd tot tijd de scheepsboo
ten· te water brengen en brandbluschmiddel_en 
en lensinrichtingen te werk stellen om zich 
van de goede werking te overtuigen. 

9. De ambtenaren van andere diensttakken 
gedragen zich naar de in de leden 1 tot en 
met 5 gegeven voorschriften, met dien ver
stande, dat zij ·hunne bemoeiingen slechts uit
strekken tot de werkzaamheden, waarvoor zij 
zijn aangewezen. 

10. l. Bemerkt een ambtenaar, dat aan een 
of meer voorschriften niet is voldaan, dan 
maakt hij den kapitein hierop opmerkzaam. 

2. Blijkt hem uit het ontvangen antwoord, 
dat het voornemen niet bestaat aan de op
merking gevolg te geven, is de tijd van ver
trek van het sch ip zoo na op handen, dat 
wellicht de tijd hiervoor zal ontbreken , of ziet 
hij bij een nader bezoek, dat er nog geen ge
volg aan gegeven is, dan handelt hij onver
wijld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
15 van de Schepenwet door hiervan kennis te 
geyen aan zijn onmiddellijken chef. 

ll . l. De ambtenaren zijn verplicht van 
alle belangrijke zaken, welke zich bij hunne in. 
specties voordoen , aanteekening te houden en 
daarvan geregeld mededeel ing te doen aan 
hun onmiddellijken chef. 

2. De districtshoofden zenden maandelijks 
een afschrift van hunne aanteekeningen en 
van die der onder hunne bevelen dienende 
ambtenaren aan het hoofd van de scheep
vaartinspectie. 

12. 1. De districtshoofden zien toe op de 
nauwgezette plichtsbetrachting van de onder 
hunne bevelen gestelde ambtenaren. 

2. Hiertoe begeven zij zich ook aan boord 
van de schepen, op de werven en in de dok
ken, waar zich onder toezicht staande schepen 
bevinden. 

3. Door tusschenkomst van de onder hunne 
bevelen gestelde ambtenaren en door andere 
doeltreffende middelen zorgen zij steeds op de 
hoogte te blijven van den toestand van de 
schepen, welke zich binnen hun district be
v inden. 

4. Indien een schip uit hun district naar 
een ander wordt overgebracht, worden de van 
dit schip beschikbare gegevens aan het b~~rok
ken districtshoofd overgegeven, waarb1J op 
bij zonderheden wordt gewezen. 

13. Wanneer een d istrictshoofd van oordeel 
is, dat het noodig zal zijn een schip te dokke~ 
of op a ndere wijze droog te zetten, geeft h1J 
hiervan zoo tijdig mogelijk kennis aan den 
e igenaar en den kapitein, opdat dezen hier
mede rekening kunnen houden bij het regelen 
der werkzaamheden. 

14 . Wanneer een districtshoofd ve rneemt, 
dat in de gevallen, bedoeld in artikel 10, lste 
1 id meeningsverschil bestaat tusschen den 
am'btenaar en den kapitein of den e igenaar, 
dan stelt hij zich op de hoogte en tracht over
eenstemming te bere iken ten e inde verdere 
moeilijkheden te voorkomen. 

15. l. Wanneer een ambtenaar van de scheep. 
vaartinspectie, die werkzaam is gesteld onder 
de bevelen van een distr ictshoofd , meent, dat 
gevaarlijke stoffen op ongeoorloofde wijze 
zijn geladen of dat door ond_oelmat1ge bela
ding de stabi lite it van het schip gevaar loopt, 
vraagt hij de machtiging van dat d1s~~1cts
hoofd om de lading, geheel of gedeeltehJk te 
doen lossen, of om eene stabiliteitsproef te 
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doen nemen. Het districtshoofd kan ook uit 
eigen beweging hiertoe overgaan. 

2. Tot het nemen van eene stabiliteitsproef, 
hetzij met het ledige, hetzij met het ge laden 
schip, zal intusschen niet worden overgegaan, 
voordat de scheepsbouwkundig adviseur of 
diens vervanger is geraadpleegd. 

3. In de in het eerste lid bedoelde geval
len , zoomede in het geval, bedoeld in artikel 
13, doet het districtshoofd onverwijld mede
deel ing aan het hoofd van de scheepvaart
inspectie. Hierbij vermeldt hij tevens, of van 
de zijde van den eigenaar of van den kapitein 
tegen de lastgeving bezwaar is gemaakt. Is 
d it geschied, dan gaat hij niet tot de uit
voering over, voordat de bes! issil)g van het 
hoofd van de scheepvaartinspectie is ontvan
gen, of voor het geval beroep is ingesteld, 
voordat omtrent dit beroep is besli st. 

16. De districtshoofden zijn verplicht van 
alle voorvallen met betrekking tot het toez icht 
binnen hun district nauwkeurig aanteekening 
te houden of te doen houden in hiervoor aan
gelegde registers. 

17. 1. J aarlijks vóór 1 Mei zendt het hoofd 
van de scheepvaartinspectie aan Onzen Mi
nister een gedrukt verslag betreffende de wer
king en de toepassing van de wette! ij ke voor
schriften en den gang van den dien t in de 
districten, aangevuld met statistische opgaven. 

2. Telkenmale wanneer door het hoofd van 
de scheepvaartinspectie vrijstelling wordt ver
leend van het nal even van een of meer bepa
lingen van het Schepenbesluit, wordt daarvan 
door hem onder opgave der gronden aan Onzen 
fini ter verslag üitgebracht. 
18. 1. De districtshoofden zijn gemach

tigd om, voor zoover hun district betreft, bin
nenslands die reizen te doen, welke voor eene 
goede uitoefening van den dienst der scheep
vaartinspectie noodzakelijk zijn. 

2. De scheepsbouwkundig adviseur, de 
scheepsbouwkundig ingenieur en de ambtena
ren van andere diensttakken zijn gemachtigd, 
de laatsten voor zoover den dienst der scheep
vaartiuspectie betreft, binnenslands die reizen 
te doen, welke voor de goede uitoefening van 
den hun opgedragen dienst noodzakelijk zijn . 

3. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 
kan de hem toegevoegde ambtenaren en de 
districtshoofden kunnen de onder hunne be
vel en staande ambtenaren, indi en noodzakelijk, 
machtigen tot een gel ijk doel. 

4. Voor re izen buiten Nederland voor den 
dienst der scheepvaartinspectie moet de toe
stemming van Onzen Minister of van het 
hoofd van de scheepvaartinspectie zijn ver
kregen. 

19. 1. Het hoofd van de scheepvaartinspec
tie en de districtshoofden behoeven voor elke 
afwezigheid van hunne standplaats, welke 
niet met den dienst in verband staat en langer 
dan acht dagen duurt, verlof van Onzen Mi
nister. 

2. Een districtshoofd is bevoegd aan de 
ambtenaren, onder zijne bevelen werkzaam, 
een verlof tot afwezigheid van ten hoogste 
vier dagen te verleenen, evenwel behoudens 
goedkeuring van het hoofd van de scheepvaart
inspectie. 

3. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 

is bevoegd, met inachtneming van het bepaal
de in 1 id 1, aan de ambtenaren van de scheep
Yaartinspectie verlof tot afwezigheid te ver
leenen en ze] f verlof tot afwezigheid van ten 
hoogste acht dagen te nemen, dit laatste even 
wel behoudens goedkeuring van Onzen Mi
nister. 

4. De aanvragen om verlof tot afwezigheid 
van de ambtenaren, onder de bevelen van een 
districtshoofd werkzaam, geschieden door diens 
tusschenkomst, die van de districtshoofden voor 
een langeren duur dan acht dagen, door tus
schen komst van het hoofd van de scheepvaart
inspectie. 

5. De verloven van de ambtenaren van 
andere diensttakken worden verleend volgens 
de bij die diensttakken geldende regelingen, 
nadat te voren het hoofd van de scheepvaart
inspectie heeft verklaard uit hoofde van de 
belangen van den dienst der scheepvaart
inspectie tegen een bepaald verlof geen be
zwaar te hebben. 

6. Bij a fwezigheid van het hoofd van de 
scheepvaartinspectie zal .de hem toegevoegde 
inspecteur als zijn vervanger optreden. 

·20. 1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 
10 van de Schepenwet, doen , onverm inderd 
het bepaalde bij de artikelen 167 en 159 van 
het Wetboek van Strafvordering, een afschrift 
van de door hen opgemaakte processen-verbaal 
- de ambtenaren onder de bevelen van een 
distri ctshoofd werkzaam. door diens tusschen
komst - toekomen aan het hoofd van de 
scheepvaartinspectie. 

2. Op gelijke wijze wordt zoo mogelijk het 
gevolg, dat een proces-verbaal heeft gehad, 
ter kennis van het hoofd van de scheepvaart
inspectie gebracht. 

21. Bij de uitoefening van hun ambt zijn 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 10 van de 
Schepenwet, steeds voorzien van eene hun door 
Onzen Minister af te geven legitimatiekaart. 

22. De in artikel 81, onder a en c, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement genoem
de straffen kunnen door het hoofd van de 
scheepvaartinspectie worden opgelegd; die ge
noemd onder j en k van dat artikel worden 
opgelegd door het gezag, dat bevoegd is tot 
benoeming tot het door den betrokkene be
kleede ambt, en de overige in dat artikel ge
noemde straffen door Onzen Minister. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , P. J. R e y me r. 
( Uitgeg. 27 December 1932.) 

s. 621. 

17 Dece1nber 1932. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 22 en van artikel 23, 8ste en 
9de lid, der Schepenwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
0. dat het ter uitvoering van artikel 22 en 

van artikel 23, 8ste en 9de lid, der Schepen
wet noodig is: 

1 °. nadere regelen vast te stellen, bij de 
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behandeling van bij den voorzitter van den 
Raad voor de scheepvaart ingestelde beroepen 
in acht te nemen; 

2°. den werkkring en de bevoegdheden van 
den voorzitter, de leden en den secretari van 
den Raad voor de scheepvaart, zoomede van 
hunne plaatsvervangers te regelen; 

3°. den werkkring en de bevoegdheden te 
regelen van het hoofd en van andere ambte
naren van de scheepvaartinspectie in verband 
met hunnen arbeid bij den Raad voor de 
scheepvaart; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 7 December 1932, La. E.E., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1932, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 15 December 1932, La. 
H.H., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de Wet 

van 31 December 1931 (Staatsbla.d n°. 587) 
tot wijziging van de Schepenwet, in werking 
treedt, 

a. in te trekken Ons besluit van den 5den 
October 1909 (Staatsbla.d n°. 333), gewijzigd 
bij Ons besluit van den 28sten September 1914 
(Staatsbla.d n°. 465); 

b. vast te stellen de ondervolgende regelen, 
als bedoeld bij artikel 22 en bij artikel 23, 
8ste en 9de lid, der Schepenwet. 

Art. 1. 1. Het beroepschrift, bedoeld in ar
tikel 21 der Schepenwet, moet bevatten den 
naam en de voornamen voluit, het beroep en 
de woonplaats van den appellant, moet door 
hem of zijn gemachtigde onderteekend zijn en 
moet inhouden de vermelding van een adres, 
waaraan voor hem bestemde exploiten kunnen 
worden beteekend of kennisgevingen kunneu 
worden toegezonden of bezorgd. 

2. Het beroepschrift moet aangeboden of 
toegezonden worden aan den secretaris van 
den Raad voor de scheepvaart, die het, na 
daarop den datum van ontvangst te hebben 
,,ermeld, dadelijk doet toekomen aan den voor
zitter van den Raad voor de scheepvaart of, 
bij diens ontstentenis, aan een der plaatsver
vangende voorzitters. 

2. 1. De voorzitter bepaalt vervolgens plaats, 
dag en uur, waarop door hem de zaak zal 
worden behandeld en wijst tegelijkertijd de 
leden van den Raad aan, die hij daarbij zal 
,·aadplegen. 

2. De secretaris is verplicht de plaats, den 
dag en het uur van de zitting mede te deelen 
aan den appellant, aan den ambtenaar of aan 
de commissie, van wiens of wier beslissing of 
voorschrift beroep is ingesteld, aan de voor
melde leden van den Raad en aan het hoofd 
,·an de scheepvaartinspectie, indien deze niet 
is de ambtenaar, van wiens beslissing of voor
chrift beroep is ingesteld. 

3. Deze kennisgeving geschiedt aan den 
appellant, hetzij bij aangeteekenden brief, 
hetzij bij telegram; aan de overige personen 
en aan de commissie bij brief, telegram of 
telefoon. 

3. Ter zitting is de secretaris van den Raad 
tegenwoordig en bij diens ontstentenis de 
plaatsvervangende secretaris of een door den 

voorzitter als secreta1·is aan te wijzen I id van 
den Raad. 

4. De aan getuigen en deskundigen toege
legde schadeloosstellingen worden door den 
secretar is van den Raad uitbetaald uit de gel
den, welke hem tot dat einde ter goede reke
ning zullen worden gegeven. 

5. 1. De voorzitter, de gewone en buiten
gewone leden, de plaatsvervangende voorzit
ters, de plaatsvervangende leden, de secretaris 
en de plaatsvervangende secretaris van den 
Raad leggen alvorens zitting te nemen in 
handen van den Commissaris der Koningin in 
de provincie Noordholland de(n) navolgen
de(n) eed (belofte) af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van 
(voorzitter, lid, enz.) van den Raad voor de 
scheepvaart overeenkomstig de voorschriften 
bij en krachtens de Schepenwet gegeven nauw
gezet en onpartijdig zonder aanzien van per
sonen zal waarnemen. Zoo waarlijk helpe mij 
God almachtig (Dit beloof ik). 

2. Bij herbenoeming na eene periodieke af
treding wordt geene nieuwe eedsaflegging ver
eischt. 

6. 1. Wanneer een plaatsvervangende voor. 
zitter, een gewoon, een buitengewo_on of e~n 
plaatsvervangend lid, de secretaris of ztJn 
plaatsvervanger zijne woonplaats verlaat, geeft 
hij daarvan zoowel a ls van zijne terugkomst 
kennis aan den voorzitter. 

2. In geval van tijdelijke __ afwezigh_eid ".an 
den voorzitter doet deze gehJke kenmsgevrng 
aan de plaatsvervangende voorz itters en aan 
den secretaris of, bij diens ontstentenis, aan 
dengenen, die dezen vervangt. 

7. 1. De secretaris is verplicht registers te 
houden: 

1 °. van de bij den Raad in onderzoek zijn
de zaken; 

2° . van de bij den voorzitter van den Raad 
ingestelde beroepen, 

in welke registers kortelijk warde~. vermeld 
alle zaken in den rang, waarop ZIJ worden 
aangebracht. .. 

2. Aan iedere zaak wordt een afzonderl1Jk 
nummer gegeven; in de registers wordt ook 
kortelijk aanteekening gehouden van al het-
geen verder in iedere zaak voorvalt. .. 

3. De beide registers worden afzonderl11k 
en doorloopend genummerd. 

4. Voorts bewaart de secretaris het archief 
van den Raad en van den voorzitter en is 
daarvoor persoonlijk aansprakel ijk. 

5. Van de uitgaande brieven worden door 
den secretaris afschriften aangehouden. 

8. 1. De zittingen worden belegd door den 
voorzitter of, bij diens ontstentenis, door een 
plaatsvervangenden voorzitter, die met inacht
neming van het bepaalde in artikel 23, tweede, 
derde en vierde lid, der Schepenwet aan den 
secretaris opgeeft, welke leden moeten worden 
opgeroepen. 

2. De secretaris zorgt voor de oproeping 
van de leden en voor de kennisgeving aan het 
hoofd van de scheepvaartinspectie. 

3. Indien vóór de openbare behandeling 
eener zaak aan den Raad stukken worden 
overgelegd, welke bij de sluiting van het voo~
loopig onderzoek aan het hoofd van de scheep
vaartrnspectie onbekend waren, brengt de voor-
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zitter die stukken voor den aanvang der zit
ting ter kennis van het hoofd van de scheep
vaartinspectie. 

9. Vóór het openen der zitting wordt door 
den voorzitter en de aanwezige leden de pre
sentielijst geteekend. 

10. 1. In de zittingen nemen de leden plaats 
naar ouderdom van dienst: 

het oudst benoemde gewone lid rechts van 
den voorzitter; 

het 2de benoemde I inks van den voorzitter ; 
het 3de benoemde rechts van het oudste 1 id; 
het 4de benoemde links van het tweede lid; 
het oudst benoemde buitengewone lid rechts 

van het derde I id; 
het tweede benoemde buitengewone lid links 

van het vierde lid en zoo vervolgens. 
2. Bij gelijktijdige benoeming wordt de 

ouderdom van dienst geregeld naar de volg
orde van het besluit van benoeming. 

3. Een plaatsvervangend lid neemt zitting 
na den jongstbenoemde van de categorie van 
leden, waartoe het te vervangen lid behoort. 

4. Bij herbenoeming na periodieke aftre
ding behouden de gewone, buitengewone en 
plaatsvervangende leden hunnen vorigen ouder
dom van dienst. 

5. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 
of degene, die hem vervangt, neemt plaats 
rechts en de secretaris links van den voor
zitter na de gewone, buitengewone en plaats
vervangende leden. 

6. Na sluiting van de behandeling der zaak 
wordt in raadkamer beraadslaagd en de be
slissing genomen. 

7. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 
woont de beraadslagingen en de beslissingen 
in raadkamer niet bij. 

ll . In alle zaken doet de voorz itter hoof
delijk omvraag, te beginnen bij den jongst
benoemde van de buitengewone leden of, in
dien een van dezen wordt ve,·vangen, bij het 
jongstbenoemde plaatsvervangend lid. De voor
zitter brengt het laatst zijne stem uit. 

12. 1. De Raad of, indien de zaak nog niet 
bij den Raad in behandeling is, de voorzitter 
of diens plaatsvervanger kan een zijner leden 
of eene commissie uit zijn midden benoemen 
tot het instellen van een plaatselijk onderzoek 
of tot het hooren van getuigen. 

2. Hij kan den secretaris of diens plaats
vervanger aan dat I id of aan deze commissie 
toevoegen. 

13. Alle brieven van den Raad uitgaande 
worden door den voorzitter en den secretaris 
onderteekend. 

14. Indien de Raad inzage of afschrift van 
adm inistratieve bescheiden of inlichtingen van 
eenig openbaar gezag wenscht te verkrijgen, 
wendt hij zich daartoe t.ot Onzen voornoemden 
Minist,er. 

15. 1. De secretaris houdt aanteekening van 
hetgeen in de vergaderingen van den Raad 
en de zittingen van den Raad en van den 
voor~itter wordt behandeld en vermeldt den 
zakelijken inhoud van de verklaringen der ge
tu igen en deskundigen en van de opgaven der 
betrokkenen en aangeklaagden. 

2. Die aanteekeningen worden door den 
voorz itter en den secretaris va tgesteld en 
onderteekencl. 

16. 1. De secretaris verricht voorts de werk
zaamheden, hem door den voorzitter opge
dragen. 

2. Bij zijne ontstentenis wordt hij vervan
gen door den plaatsvervangenden secretaris 
en, bij diens ontstentenis, door een gewoon, 
buitengewoon of plaatsvervangend lid, door 
den voorzitter aangewezen. 

3. De aanteekeningen van ter zitting van 
den Raad door getuigen, deskundigen, betrok
kenen of aangeklaagden afgelegde verklarin
gen worden door dezen, na voorlezing, onder
teekend. 

17. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 
of degene, die hem vervangt, heeft het recht 
ter zittingen van den Raad vragen te stellen 
aan de getuigen, deskundigen, betrokkenen en 
aangeklaagden en zoodanige vorderingen te 
doen en toe te lichten als hij noodig acht. 

Onze Mi!>ister van Waterstaat is belast mt-• 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den December 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y me r. 
( Uitgeg. 27 December 1932.) 

s. 622. 

21 Del)embet· 1932. BESLUIT, houdende wij
ziging van de bepalingen omtrent het ge
bruik van rijksstempels voor gouden en 
zilveren werken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën dd. 30 November 1932, n°. 182, 
Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien Ons besluit van 13 April l927(Staats
blad n°. 85); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1932, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister dd. 15 December 1932, n°. 
170, Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
In onderdeel c van § 5 van Ons besluit van 

13 April 1927 (Staatsblad n°. 85) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in het tweede lid wordt in de plaats van 
de woorden "voor werken van vijf gram en 
daar beneden, cijfer 1", gelezen: voor werken 
van meer dan twee tot en met vijf gram, 
cijfer 1. 

b. Aan het tweede lid wordt een nieuwe zin 
toegevoegd, 1 uidende: 

Voor werken van twee gram en daar bene
den blijft stempeling met het cijferteeken ach
terwege. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 21sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
( Uitgeg. 3 Jan. 1933.) 
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21 Decem ber 1932. BESLUIT, houdende na
dere bepalingen omtrent afloopend krediet 
voor accijns en invoerrecht van suiker, be
stemd voor fabrikanten van suikerhouden
de goederen die in hoofdzaak voor export 
werken . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 30 November 1932, n°. 183, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61) , de wet van 7 Deoember 
1896 (Staatsblad n°. 212), artikel 83 van de 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425). artikel 
5 van de wet van 1 Augustus 1930 (Staats
blad n°. 354) en Ons gewijzigd besluit van 13 

· Maart 1923 (Staatsblad n°. 69); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 December 1932, n° . 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

11oemden Minister van 19 December 1932, n°. 
156, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Het opschrift van Ons besluit van 
13 Maart 1923 (Staatsblad n°. 69). zooals 
het is gewijzigd bij Ons besluit van 18 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 290) wordt gelezen als 
volgt: Besluit van 13 faart 1923, houdende 
bepalingen nopens den uitvoer van suiker
houdende goederen, met afschrijving van ac
c ijns en van invoerrecht op suiker. 

In genoemd besluit worden voorts de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

I . In het eerste I id van artikel 1 wordt 
in de plaats van "voor den accijns" , gelezen: 
voor 97 percent van den accijns. 

II. Aan het laatste lid van voormeld ar
t ikel 1 wordt de volgende zin toegevoegd: 
Nadat 3 percent van den accijns van de in
geslagen hoeveelheid suiker door den ontbie
der is betaald, wordt deze voor de overige 
97 percent gedebiteerd. 

· III. Aan evengenoemd artikel 1 wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 

Voor zoover buitenlandsche su iker, overeen
komstig de bepalingen van dit besluit, onder 
afloopend krediet voor den accijns wordt in
geslagen, vinden bedoelde bepalingen over
eenkomstige toepassing ten aanzien van het 
invoerrecht. 

wel accijns a ls invoerrech t is verschuldigd. 
2. Dit bes! u it treedt in werking met ingang 

van den eersten J anua ri 1933. 
Onze Mini ter van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 21sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Ge e r . 
( Uitgeg. 30 Decen,ber 1932.) 

s. 624. 

24 December 1932. WET, houdende natura
lisatie van M. Ch. R. 0. Ancery en 21 
anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natural isatie van 
Marc Charles Robert Olivier Ancery en 21 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), op 
het N ederlanderschap en het ingezetensch ap, 
laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 {Staatsblad n°. 955) : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid ·van Nederla nder 

wordt bij deze ver] eend aan: 
1°. Marc Charles Rob ert Olivier Ancery. 

geboren te Avrée (Frankrijk) den 2 Februari 
1897, tuinman, wonende te Elden, gemeente 
Elst, provincie Gelderland; 

2°. Dirk Baantjer, geboren te Harlingen 
(Friesland) den 26 April 1876, winkelier, wo
nende te A 111sterdan,, provincie N oordholland ; 

3°. Jacob Richard Baur, geboren te M . 
Gladbach (Pruisen) den 22 J un i 1890, mees
terknecht, wonende te Rheydt ( P ruisen); 

4°. Dr. Albert Bloei,, geboren te Gödöllö 
(Hongarije) den 21 Jul i 1891, Gouvernements
arts, wonende te Pangkalpinang (Nederlandsch
lndië); 

5°. J ohann W ilhelm Cox, geboren te M. 
Gladbach (Pruisen) den 29 September 1890 . 
fabrieksarbeider, wonende te Gladbach-Rheydt 
( Pr,iison); 

6°. Jansje Dokter, geboren te Kleef ( P rui
sen) den 27 September 1897, .zonder beroep, 
wonende te Kleef (Pruisen); 

IV. Aan artikel 3 wordt en nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

De afschrijving van invoerrecht gesch iedt 
eveneens op den oudsten openstaanden ter
mij n, met dien verstande dat iedere afschrij
ving van accijns tevens afschrijving van in
voerrecht medebrengt, zool ang het debet we
gens invoerrecht nog niet is aangezuiverd, ook 
a l wordt de accijns afgeschreven op een kre
diettermijn betrekking hebbende op suiker, 
waarvoor bij den inslag alleen debiteer ing 
wegens accijns heeft p laats gehad. 

7°. Dr. H em·ik Egyedi, geboren te Nagy
vámd (Hongarije) den 12 Mei 1893, tandarts, 

1 wonende te Soerakarta (N ederlandsch-l ndië) ; 

V. Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

Voor zoover in de rekening niet-aangezui
verde termijnen wegens verschuldigd invoer
recht openstaan, wordt het tekort geacht te 
bestaan ten aanzien van suiker, waarvan zoo- 1 

8°. l,fanfred Grünbaum , geboren te Frank
/ort a/d Main (Pruisen) den 20 N ovember 
1903, kantoorbediende, wonende te R otterdann , 
provincie Zuidholland; 

9°. P ierre J oseph Ho/man, geboren te St. 
Pieters J ette (België) den 25 Mei 1882, tijde
lij k wnd. hoofd-detachements-commandant le 
klasse bij het korps gewapende politie in 
Nede,'landsch- l ndië, wonende te Kotan,o bagoe 
( N ederlandsch-1 ndië) ; 

10°. Cecilia Laurentia Maria König, ge
boren te H olzhausen (Pruisen) den 12 A pril 
l 909, onderwijzeres, wonende te Zeist, provin
cie Utrecht ; 

11 °. Fmnçois M ichel, geboren te Brussel 
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( B elgië) den 3 Februari 1881, machinist, wo
nende te Maastricht , provincie Limburg; 

12°. A dolphe Carl Middeldorf!, geboren te 
R eichenberg (Tsjecho Slowakije) den 29 Ja
nuari 1872, zonder beroep, wonende te 's-Gra
i-en hage, provincie Zuidholland; 

13°. Uros North , geboren te Budapest 
( H ongarije) den 16 April 1911, leerling-vlie
ger , wonende te R otterdam , provincie Zuid-
1,olland; 

14°. M ax R icha,·d P eter, geboren te L eip
zig ( Sah;en) den 13 December 1886, opzichter , 
wonende te Rotterdam , provincie Zuidhol
land ; 

15°. Karl Joachim Theodo,· Maxim il ian 
Fr iedrich Fmnz Maria Rüpplin von K effikon, 
geboren te Tarnow (vroeger Oostem-ij k thans 
P ol en) den 1 Apr il 1910, stuurma nsl eerling, 
wonende te Baarn, provincie Utrecht ; 

16°. Hans H ermann Friederioh S chnab el, 
geboren te Stutt'gart ( W urtemb erg) den 25 
Juli 1879, bedrijfsleider , wonende te Rotter
dam , provincie Z u.idholland; 

17°. L eonha,·d S imons, geboren te N euwerk 
(Pruisen ) den 17 Apr il 1899, bankwerker, 
wonende te Gladbach-N euwerk (P ruisen) ; 

18°. Joannes van de Water, geboren te 
W ill eb,·oeck (B elgië) den 6 November 1897 , 
re izi ger, wonende te Gent ( B elgië) ; 

19°. Hans Alf,·ed W etzlar, geboren te K eu
l en (Pruisen) den 2 Juli 1894, koopman, wo
nende te A ,nsterda,n , provincie N oordholland ; 

20°. Joannes Maria B ernardus Wijge,·s , 
geboren te Antwe,·pen (B elgië) den 23 April 
1891, t ijdelijk schrijve r , wonende te Breda, 
provincie N oordbrabant . 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
a rt ikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) , op het ederl a nderschap 
en het ingezetenschap, laa tstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n °. 
95 5) , wordt bij deze de hoedani gheid van Ne
de rlander verleend aan: 

1°. Maria Cornel ia M ichel, geboren te 
Macu t,·icht (Limburg) den 25 F ebrua ri 1911 , 
winkeljuffro uw, wonende te Maast,·icht, pro
vincie L im,bu1·g ; 

2°. Ma,·ie Luise H edwig S chnab el , geboren 
te South Norwo od (Eng eland) den 15 Maart 
1911, steno-typiste, wonende te R otterdam, 
provincie Zuidholland. 

3. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 24sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

.D, Minister van J ustitie, J . Don n e r. 
( Uit geg. 30 Decernbe,· 1932.) 

s. 625. 

24 Decem be,· 1932. WET, houdende nat ura- · 
lisatie van J . August en 19 anderen . 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten . . 
Alzoo Wij in ove rweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jan 
Au gust en 19 anderen, die a a n Ons het ver 
zoek daartoe hebben gedaan, onder overl eg
ging - wat betreft den in art ikel 2 genoemde 
r o01· zooveel do enlij k - van de bewijsstukken , 

bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het N ederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van Sta te enz. 
Art. 1. De hoedar.,ighe id van Nede1·lander 

wordt bij deze verl eend aan: 
1 °. Jan Au gust, geboren te B orkum (Prui

sen) den 5 Maart 1901, scheepskapitein, wo
nende te Delfzijl, provincie Groningen ; 

2°. J ohanna B e,·ets, geboren te Krefeld 
( Pruisen) den 10 Juli 1900, verkoopster, wo
nende te Krefeld (Pruisen) ; 

3°. J ohann Friedrich B röker, geboren te 
J[a,nen ( Pruisen) den 27 Februari 1890, win
kelier , wonende te Schaesberg, provincie Lim
bu.,·g. 

4° . ' Arnold Hub ert de Bruij n , geboren te 
Capell en ( PT'!tisen) den 5 F ebruari 1897, fa
brieksarbe ide r, wonende te N eukirchen (Prui
sen); 

5°. J osef K raeme,·, geboren te Gladb ec k 
( P ruisen,) den 2 December 1902, ka ntoorbe
diende, wonende te Nieuwenhagen, provincie 
Lim bur·g; 

6°. Christian L eonhard P eter Lab,·iaire, 
geboren te Aken ( P ruisen) den 20 J anuari 
1899, kapelmeester , wonende te Aken (Prui
sen) ; 

7°. A nton J oseph Lan g, geboren te H ee,·
l en (Limbu,·g) den 8 December 1910, zonder 
beroep, wonende te H ee rlen, p rovincie Lim
bul·g ; 

8° . P eter L entel ink, geboren te Lan lc (P,·iti
sen) den 16 Septem ber 1899, koopman, wo
nende te Lan k (Pruisen); 

9° . Albert M etzelaers , geboren te V enlo 
(L imbitrg) den 2 Apr il 1902, smid, wonende 
te V enlo, provincie L imburg; 

10°. Franz J osef M üll e1·, gebo ren te Utrecht 
(U trecht) den 29 Mei 1909, zonder beroep, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

11 °. Walther N a kken , geboren te Dortmund 
(P ,-uisen) den 11 Juli 1899, arbeider , wonende 
te Do,·tmund-Homb,·uch (Pruisen); 

12°. B ernardus J ohannes Olbe,·tz, geboren 
te N ordhorn (P ruisen) den 12 Maart 1899, 
arbe ider , wonende te Nordhorn (Pruisen); 

13°. Magdal ena Ostwald, geboren te Co
blenz (Prttisen) den 20 Augustus 1877, huis
houdster, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

14°. Hans Pflttg , geboren te Plau.en, ge
meente Dresden (Sa ksen) den 2 April 1897, 
we rkzaam in de cultures, wonende op de on
derneming Goenoengkoepak, S erang (Neder
landsch-lndië) ; 

15°. H einriclJ, J ako b Wilhelm R eeser, ge
boren te M ainz (H essen) den 25 Juli 1868, 
scheikundige, wonende te Parijs (Fran krijk) ; 

16°. Jan Riep,na, geboren te Emden (Prui
sen.) den 25 December 1898, arbeider, wonen
de te Emden (P ruisen) ; 

17°. Bar bara E rika Susanna S chenck, ge
boren te Stad Luxem burg (Luxe,nburg) den 
31 Juli 1899, verpleegster, wonende te Kat
wijk aan Z ee, provincie Zuidholland ; 

18°. A ,-ie Co,·nel is S paans, geboren te E 11i
den ( Pruisen) den 30 Augustus 1899, arbeider, 
wonende te E,nden ( Pruisen) ; 
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19°. · F,·anz J osef St,·ach, geboren te Press
nitz ( J.'s jecho Slo,wakije) den 9 Augustus 1871, 
koopman, wonende te S emarang (Neder
landsch-lndië) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, l aat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederlander verleend aan 
B en,ard Liboerkin, geboren te A msterda1n 
(Noordholland} den 18 November 1907, re i
ziger, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cemb r 1932. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van J ustitie, J . Don n e r. 
(Uitgeg. 30 D ecem ber 1932.) 

S. 626, 

24 Decemb er 1932. WET, houdende natura
lisatie van A. J. B öhni en 19 anderen . 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanlei ding is tot naturalisatie van 
Adolf J osef B öhni en 19 anderen, die .aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voo1· zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , 
op het N ederlanderschap en het ingezeten
scha p, laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staa tsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedan igheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Adolf J osef B öhm, geboren te Schön

born ( T sjecho Slowakije) den 27 Maart 1901, 
kantoorbediende, wonende te Ove,·schie, pro
vincie 7,uidholland ; 

2°. Jacob W ilhel?n J ulius Bos, geboren te 
Dusseldoi"[) ( Pruisen) den 15 Augustus 1890, 
vertegenwoordiger, wonende te Dusseldorp 
( Pruisen); 

3°. Johannes Franziskus van Donzel, ge
boren te K eilen (Pruisen) den 3 Juni 1897, 
bankwerker, wonende te K ell en (P ruisen); 

4°. Josef Philipp J ohann van E ssen, gebo
ren te Karlsruhe ( Baden) den 3 Mei 1904, 
schipper, wonende te Rotte,·dam , provincie 
Zuidh olland; 

5°. Dr. Hugo August Karl W ilhelm Falk, 
geboren te Maribor, vroeger l,{arburg (Zuid
Slavië), den 25 November 1888, administra
teur, wonende te Kiara Roa P engalengan bij 
Bandoeng (N ederlandsch-l ndië); 

6°. Klara Hagen, geboren te Soest (P rui
sen) den 1 December 1901, kloosterzuster, 
wonende te Roosendaal, provincie Noordbra
bant; 

6°. Anna Elisabeth Ferdinande H ercken
rath, geboren te Stadt Rheine (Pruisen) den 

20 Juli 1890, leerares in de Rythmische gym
nastiek, wonende te Parijs (Frankrijk); 

8° . · Carl Jul ius Rudolf Jacob Hub ert K cs
sel loaul, geboren te Aken (Pruisen) den 15 
Februari 1863, zonder beroep, wonende te 
M aastricht, provincie Limburg ; 

9°. H enri Korpes, geboren te Parijs (Frank-
1-ijk) den 26 Augustus 1900, diamanthande
laar, wonende te Parijs ( Frank,-ijk); 

10°. L eopold Kr-ug, geboren te De,ïsau 
(Anhalt) den 28 April 1885, procuratiehou
der, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

11°. Osias J:faje,·czyk, geboren te R ze.,zuw 
(P ol en) den 14 J anuari 1900, koopman, wo
nende te 's-G-ravenhage, provincie Z uidhol
land ; 

12°. Friedrich Nikolaus J ohannes van de,· 
Marel, geboren te Neesen, gemeente L e,·beck 
( P ruisen), den 29 September 1890, arbeider, 
wonende te Hannover (Pruisen); 

13°. Maria P eters, weduwe van Martinus 
van D elst, geboren te L ippspringe (Pruisen) 
den 3 J anuar i 1871, zonder beroep, wonende 
te Wuppertal-Elb erfeld (Pruisen); 

14°. Matheus Emilius Carolus Antonius Lu
dovicus Smets, geboren te Overpelt ( B elgië} 
den 3 J uni 1904, zonder beroep, wonende te 
Ohé en Laak, provincie Limburg; 

15°. Friedrich Eugen Deodat Steuer, ge
boren te l nnsbrück (Oostenrijk) den 12 De
cember 1901, koffi ehuisbediende, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. H er,nann Strick, geboren te Etten 
( Pruisen) den 25 J uli 1892, masseur, wonende 
te A ken (P ruisen) ; 

1 7°. Ferencz W eisz, geboren te B udapest 
(H ongarije) den 2 Augustus 1893, muziek
leeraar, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

2. Met a fwijkin g van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nedel'landerschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedan igheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. J ohannts H endrikus A ichman, geboren 
te Stad-Doetincheni (Gelderland) den 25 Maart 
1898. ondermachinist bij de Nederlandsche 
spoo{·wegen, wonende te 's- Gravenhaye, pro
vincie Zuidholland; 

2°. Jan F erdinant Spam er , geboren te Am
sterda,n (Noordholland) den 10 October 1895, 
kantoorbediende, wonende te A msterda,n, pro
vinc ie Noordholland; 

3°. J ohan H erman Anton Voss, geboren te 
Oudewater (Zuidholland) den 1 November 
1896, winkelier, wonende te Anisterdam, pro
vincie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondigi11g. 

Lasten en bevelen, enz.; 

GegeYen te 's-Gra venhage, den 24sten De
. cember 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Don n e r . 

( Uitgeg. 30 Dece,nber 1932.) 
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s. 627. 

24 December 1932. WET, houdende natura
lisatie van B. B ekman en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding in tot naturalisatie van 
B e,·end B ekman en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe heben gedaan, onder over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor zooveel doenlijk ·- van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verl eend aan: 
1°. Be,·end Bckman, geboren te Lage (Prui

un) den 4 April 1891 , landbouwer, wonende 
te Lage (Pruisen); 

2°. Friederika M aria Blümel vulgo Libal, 
geboren te W eenen (Oostenrijk) den 19 Juni 
1905, leerares, wonende te Wijnandsrade, pro
vincie Limburg ; 

3°. Carl Heim·ich L ouis Bohnemann, ge
boren te Rudke-Mühl e, gemeente Nakel (vroe
ger Pruisen, thans Polen) den 11 Mei 1883, 
werkzaam in de cultures, wonende op de on
derneming Wai Lima (Nederlandsch-l ndië}; 

4°. Johann Bosten, geboren te B erensberg, 
gemeente Kohlscheid (Pruisen) den 24 De
cember 1894, winkelier, wonende te K erkrade, 
provinc ie L imburg; 

5°. B e1·end Jan Gielians, geboren te Wil
su,n (Pruisen) den 29 Augustus 1900, land
bouwer, wonende te W ielen (Pruisen); 

6°. H endrik Hänisch ten Gate, geboren te 
Mödling (Oostenrijk) den 6 Juli 1910, zonder 
beroep, wonende te L eiden, provincie Zuid
holland ; 

7° . H em·i Laurent van Kilsdonk, geboren 
te Brussel (België) den 7 Augustus 1890, 
fotograveur, wonende te Parijs (Frankrijk); 

8°. E rnst Karl Kitt el, geboren te Hirsch
berg (Tsj echo Slowakije) den 29 Juli 1884, 
huisknecht, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

9°. Armin Kovács, geboren te Hadju
Samson (Hongarije) den 24 Februari 1890, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholla.nd ; 

10°. Wilhelm Kuckartz, geboren te Aken 
( Pruisen) den 3 April 1898, loodgieter, wo
nende te Heerl en, provincie Limburg; 

11°. Dr. J ohann W enzel N ikolaus Rotter, 
geboren te Mähr Schönberg (Tsjecho Slowa
kije) den 5 December 1884, Officier van Ge
,,ondheid lste klasse, wonende te Batavia 
(Nede,·landsch-l ndië); 

12°. Conmd de Ruiter, geboren te Lank 
(Pruisen) den 8 Juni 1899, chauffeur, wonen
de te Krefeld-Bockum (Pruisen) ; 

13°. F,-iedrich Albe,·t Schlo emp, geboren te 
Oberhausen-Holten (Pruisen) den 13 Decem
ber 1891, mijnopzichter, wonende te Geleen, 
provincie Limburg; 

14°. Michael Schmitt, geboren te Gerach 
(Beie,·en) den 23 Jul i 1879 , mijnwerker, wo
nende te Ho ensbroek, provincie Limburg; 

15°. Ludwig Sshulay, geboren te B erlijn 
(Pruisen) den 1 Augustus 1886, handelsagent, 
wonende te A erdenhout, gemeente Bloemen
daal, provincie N oo,·dholland ; 

16°. Jacobu.s J ohannes Franz Georg Ver
beeten, geboren te Dusseldorp (Pruisen) den 
27 November 1892, arbeider, wonende te 
Dusseldorp (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laats
telijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. H endrik P eter Antoon B oësen, geboren 
te V enlo (Limburg) den 9 Augustus 1899, 
kapper, wonende te V enlo, provincie Limburg; 

2°. H er,nannus Theodorus E ilering, geboren 
te Schoonebeek (Drenthe) den 14 Januari 
1908, bakker, wonende te Amsterdamscheveld, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe; 

3°. Paul J oseph Goebbels, geboren te K erk
rade ( Lim bu,·g) den 9 Juli 1905 , mijnwerker, 
wonende te K erkrade, provincie Limburg ; 

4°. H endricus Hub ertus Kunnen, geboren 
te Strampoy (Limburg) den 10 April 1906, 
landbouwer, wonende te Stramproy, provincie 
L imburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De M inisie,· van J ustitie, J . Do n n e r. 
(Uitg eg. 30 D ecember 1932.) 

s. 628. 

24 Decem be,· 1932. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onte igening van 
perceel en, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor het aan
leggen van een verbindingsweg tusschen de 
Markthavenstraat en de Groentenmarkt 
en voor het uitbreiden van die markt te 
Utrecht . 

s. 629. 

24 Dece,nb er 1932. WET tot toelating van 
bezitters van het diploma, bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 21 December 1923 
n°. 16, tot de examens in de vereenigde 
faculteiten der rech1$geleerdheid en der 
letteren en wijsbegeerte. 

Bijl . Handel. 2de Kamer 1932/1933, 11°. 
159, 1-5. 

Handel . id. 1982/1933, blz. 903 . 
Handel. id. l ste Kamer 1932/1933 , blz . 87. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd 
~n de wet van 31 Juli 1930 (Staatsblad n°. 
349), te verlengen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Met wijziging in zooverre van de wet van 31 
Juli 1930 (Staatsblad n°. 349) geeft, behalve 
de getuigschriften, opgesomd in artikel 133, 
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tweede lid, der hooger-onderwijswet, óók het 
vóór 1935 verworven diploma wegens met 
gunstig gevolg afgelegd eindexamen der hoo
gere burgerscholen met vierjarigen of vijf
jarigen cursus, bedoeld in het Koninklijk be
sluit van 21 December 1923, n°. 16 (Staats
courant n°. 249), recht tot het afleggen van 
de examens in de vereenigde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte betreffende de studie van den Oostin
dischen Archipel. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1932. 

s. 630. 

WILHELMINA. 
De M iniste·r van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T erp s t r a. 
(Uitgeg. 10 Jan. 1933.) 

24 Dece·,nber 1932. WET tot wijzig ing van 
de begrooting van uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1931. 

s. 631. 

24 Dece1nber 1932. WET, houdende bestendi
g ing voor het jaar 1933 van de tijdelijke 
opcenten op de invoerrechten in Neder
landsch-l ndië. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het tot versterking der geldmiddelen van 
N ederlandsch-Indië wenschelijk is de tijde
lijke heffing van opcenten op de invoerrech ten 
aldaar voor het jaar 1933 te bestendigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Gedurende het jaar 1933 worden in 

het geheel e tolgebied van N ede,·landsch-lndië 
vijftig opcenten geheven op de invoerrechten, 
behoudens dat: 

a. va n de heffing van opcenten zijn uit
gezonderd de invoerrech ten, welke worden ge
heven van goederen, belast volgens een de r 
posten 22, 23, 26, 34, 102, 103 of 104 van het 
tarief van invoerrech ten, behoorende bij ar
t ike l 1 der Indische Tariefwet, met dien ver
stande, dat wel aan de heffing van vijft ig 
opcenten wordt onderworpen het recht van 
f 30 per hl voor reuk-, haar-, mond-, toilet
en dergelijke waters, geheven volgens ge
noemden post 26; 

b. twintig opcenten worden geheven op het 
invoerrecht, geheven van de geb leekte en on
gebleekte - doch niet bontgeweven, geve rfde 
of gedrukte - katoenen stoffen (ellegf)ede
ren), belast volgens post 59 van het tarief van 
invoerrechten , behoorende bij artikel 1 der 
Indische Tariefwet. 

2. Deze wet treedt, met a fwijking van het 
bepaa lde in artikel 16 der Indische Compta
bili te itswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, 
n°. 328; I ndisch Staatsblad 1925, n° . 448), 
in werking met ingang van 1 J anuari 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 19 32. 
WILHELMI A. 

De Ministe,· van Kol oniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 30 Decemb er 1932.) 

s. 632. 

24 December 1932. WET tot het aangaan 
van een of meer geldleeningen ten laste 
van het Rijk. 

Wij WILHELM! A , enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg ing genomen hebben , 

dat het wenschelijk is ter aflossing van v lot
tende schuld of ter verm indering van de 
rente der Nationale Schuld een of meer ge ld
leeningen ten laste van het Rijk aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Machtiging. B edrag. Naarn . 
Art 1. l. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd tot het te ge lde maken van 
schuldbewijzen ten laste van het Rijk tot zoo
danig bedrag a ls noodig is ter verkrijging 
van eene som van ten hoogste f 300 000 000 
( dn-ie honde,·d rnilliocn gulden). 

2. Die tegeldemaking kan geschieden het
zij in eens tot het geheele beloop van het in 
het vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achter
eenvolgens bij gedeelten van dat bedrag, op 
de tijdstippen, welke Onze Minister van Fi
nanci ën dienstig zal achten. 

Uitvoeringsvoorsch,·i/t en . R ekening, Schulddel-
ging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorschrif
ten dezer wet, door Onzen Minister van Fi
nanciën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbe
wijzen wordt, voor elke leening a ls bedoeld 
in het tweede lid van artikel 1 afzonderlijk, 
eene rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer te zijn opgenomen en ge
sloten, aan de Staten-Generaa l wordt mede
gedeeld. 

3. De ontvangsten ingevolge deze wet wor
den gebracht ten bate van het dienstjaar of 
de dienstj ,uen, waarin zij in 's Rijks kas wor
den gestort. 

4. De schuldbewijzen worden vóór de uitgif. 
te door de Algemeene R ekenkamer geregis
treerd en van een bewijs dier registratie voor
zien. 

5. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid , zal de schu ld, welke krachtens deze 
wet wordt gevest igd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beginnen in het jaar 
volgende op dat, waarin de tegeldemaking 
pi aat.s vindt. 

6. De bevoegdheid tot verste1·kte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde chuld 
wordt voorbehouden . 

7. De ingevol ge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen sch uldbewijzen 
worden ter vern ietig ing bij de A lgemeene R e
kenkamer overgebracht. 

Pro visie . 
3. 1. Bij recht.streeksche tegeldemaking van 

de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten, en 
de commissionairs in effecten, door wier tus
~chenkomst inschrij vingen voor die schuldbe
wijzen worden ingeleverd, over het nominaal 
bedrag der aan hen toegewezen schuldbewij 
zen , waarvoor het verschu ldigde wordt ge-
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srort, eene provisie worden roegekend van ten 
hoogste 3/8 pct. (drieachtsten ten honde,·d). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kanroren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrij vingen en stortingen en de af
gifte der schuldbewijzen, over het nominaal 
bedrag der door hunne tusschenkomst u itge
geven schuldbewijzen eene vergoeding worden 
toegekend van ten hoogste 3/8 pct. ( drie acht
sten ten honderd). 

V,-ijstelling vacn belastingen . 

4. Onder de in artikel 2 bedoelde voor
waarden kan worden opgenomen, dat krach
tens deze wet uitgegeven schuldbewijzen, met 
de daarbij behoorende rentebewijzen, vrij ge
steld zijn van alle Nederlandsche belastingen, 
welke van schuldbewijzen ten laste van Neder
iand en de daarbij behoorende rentebewijzen 
mochten geheven worden. 

Vrijstelling van zegelrecht. 

5. De biljetten van inschrijving voor en 
de nota's van toewijzing van de krachtens 
deze wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij 
van zegelrecht. 

Jnu,erkingtreding. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

-Titel . 

7. Deze wet kan worden aangehaald als 
"Derde Leeningwet 1932" met bijvoeging van 
het nummer van het Staatsblad, waarin zij 
is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, De Ge e r. 
( Uitgeg. 27 December 1932. ) 

s. 633. 

24 December 1932. WET rot wijziging en 
verhooging van het tiende hoofdstuk (oud 
hoofdstuk V) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. ( Uitkeeringen ten 
behoeve van verbouwers van fruit en war
moeze,-ijgewassen.) 

s. 634. 

24 Decembe,· 1932. WET rot tijdelijke heffing 
van opcenten op sommige invoerrechten 
én op de accijnzen op bier en suiker, als
mede herziening van het tarief. 

Bijl . Handel. 2de Kamer 1932/1933, n°. 142, 
1- 18. 

Handel . id. 1932/1933, blz . 214-225, 229-
256, 258- 270 , 573- 576, 610- 634 . 

Bijl . Handel. lste Kamer 1932/1933, n°. 142, 
blz. 1- 8. 

Handel. id. 1932/1933, blz . 87- 99, 105- 118. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ter versterking van 's Rijks middelen 
noodig is tijdelijk tot en met 31 December 1933 
opcenten te heffen op sommige invoerrechten 
en op de accijnzen op bier en suiker en dat 
het tevens gewenscht is het tarief op enkele 
punten te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot en met 31 December 1933 wor

den geheven: 
a. het hieronder vermelde aantal opcenten 

op de invoerrechten voor de goederen vallende 
onder de hierna vermelde posten van het ta
r ief, behoorende bij de Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 110) : 

15 opcenten op het specifieke invoerrecht 
voor bier (post 14); 

30 opcenten op de invoerrechten voor de 
goederen vallende onder: 
post 10; 
post 23, doch alleen ten aanzien van stereos

copen, microscopen en vergrootglazen van 
allerle i aard, ook draadtel Iers en leesglazen, 
telescopen, binocles, verrekijkers, museum
kij kers en dergelijke kijkers ; 

post 46; 
post 90, onderdeel IV, letter a; 
post 96, onderdeel I, met uitzondering van 

benzol en andere teerol iën; 
post 9 9, onderdeel I ; 
post 102, onderdeel I ; 
post 109; 
post 120, onderdeel I; 
post 126; 
post 127; 
post 130, doch alleen ten aanzien van horloges 

en chronometers, zoomede de voor een en 
ander gebez igde kasten en mouvementen of 
binnenwerken; 

post 136, onderdeel I, letter a, en onderdeel 
III, letter a, een en ander uitsluitend ten 
aanzien van zalm en sardines, zoogenaamde 
pilchards daaronder begrepen; 

post 136, onderdeel 11; 
post 139, onderdeel I , 3 rot en met 8, met uit

zondering van peren, druiven, hazelnoten en 
walnoten; 

post 139 , onderdeel I , 10, uitsluitend ten aan
zien van mengsels, welke gehee l of gedeel
telijk bestaan uit de vmchten, welke volgens 
onderdeel I, 3 tot en met 8, zijn belast en 
hiervóór niet zijn uitgezonderd; 

post 139, onderdeel I, 10b is; • 
post 139, onderdeel II, uitsluitend ten aanzien 

van vruchten, welke volgens onderdeel I , 3 
rot en met 8 en l0bis, zijn belast en hiervóór 
niet zijn uitgezonderd; 

post 146, onderdeel I ; 
b. 15 opcenten op den accijns op bier en 20 

opcenten op den accijns op suiker, genoemd in 
artikel 1 , § 1 , letters a, b, c, d en / van de 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425). 

2. In het tot bovengenoemde T ariefwet b~ 
hoorende tarief worden de volgende bedragen 
welke bij de posten 2, onderdeel II, 30, onder~ 
deel II, 35, 55, 70, onderdeel II, 104, 119 en 
139, onderdeei III, letter~ A en B, voorkomen 
in de kolom " Rechten" van evengenoemd ta
rief, rot en met 31 December 1933 vervangen 
door de daarachter aangegeven bedragen, te 
weten: 
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1,30 door 1,50 
2, 75 3,20 
6,85 7,95 

13,60 15,85 
20,40 23, 75 
27,15 31,65 
28,55 " 33,30. 

3. Gedurende het tijdvak van den dag van 
inwerkingtreding van deze wet af tot en met 
31 Maart 1934 geschiedt de crediteering over
eenkomstig artikel 29, § 1 van de Bierwet 
1917 (Staatsblad n°. 190) naar den maatstaf 
van f 1.50 per hectolitergraad, tenzij de brou
wer ten genoegen van den inspecteur der ac
cijnzen binnen wiens dienstkring de brouwerij 
gelegen is, aantoont, dat het uitgeslagen bier 
afkomstig is van een brouwsel waarvan de 
accijns verhoogd met 15 opcenten is geheven. 

Bij uitvoer met teruggaaf van accijns van 
suikerhoudende goederen vindt artikel 6, 
tweede lid der wet van 19 Maart 1932 (Staats
blad n°. 110) overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat in plaats van "Januari", 
,,f 22.50" en "10" onderscheidenlijk wordt ge
lezen: Juli, f 24. 75 en 30. 

4. De ingevolge artikel 1 geheven 20 op
centen op den suikeraccijns worden nagevor
derd van de met ingang van 1 Januari 1933 
in het vrije verkeer zijnde suiker met overeen
komstige toepassing van de artikelen 3, 4, 5, 6, 
eerste lid, 7, 8 en 19 der wet van 19 Maart 
1932 (Staatsblad n°. 110), met dien verstande 
dat: 

a. in de plaats van "April 1932" en "Juni 
1932" onderscheidenlijk wordt gelezen: Janu
ari 1933 en Maart 1933; 

b. in de artikelen 4, 5 en 8 in de plaats van 
,,duizend kilogram", .,den eersten April 1932" 
en "tien cent" onderscheidenlijk wordt gele
zen: vijf honderd kilogram, den tweeden J anu
ari 1933 en twintig cent. 

5. In het bij de Tariefwet 1924 (Staatsblad 
n°. 568), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
19 Maart 1U32 (Staatsblad n°. 110), behooren
de tarief worden in post 134 de volgende wij
zigingen gebracht: 

In onderdeel I wordt vóór het woord "race
wagens", doch nog binnen de haakjes, inge
!ascht: tractors,. 

Van onderdeel III, sub 1, wordt letter a 
gelezen: frames voor motorrijwielen, zoomede 
chassis, chassisramen, carosserieën en andere 
onder- en bovenstellen voor vervoermiddelen 
met eigen beweegkracht, belast bij onderdeel 
I, sub 1, van den post; frames, chassis, chas
sisramen en andere onderstellen voor de werk
tuigen en toestellen bedoeld bij Bijzondere be
paling n°. 1 daaronder begrepen. 

Onderdeel III, sub 4, wordt gelezen: Sturen 
en stuurhandvatten, pedalen en pedaalblokjes, 
remmen en naven, een en ander voor rijwielen 
en motorrijwielen, zoomede frames voor rij
wielen. 

Aan onderdeel III wordt toegevoegd: 9. 
Motoren met inwendige verbranding, welke 
een gewicht hebben van niet meer dan 200 
kilogram per liter werkzamen inhoud van de 
gezamenlijke cylinders, met uitzondering van 
motoren, waarvan bij de visitatie door bestel
orders of andere bescheiden afdoende wordt 
aangetoond, dat zij bestemd zijn om te worden 

gebruikt voo1· andere doeleinden dan het voort
bewegen van vervoermiddelen, belast bij onder
deel I, sub 1, van den post. (Het aantal liters 
werkzame inhoud van een cylinder wordt ver
kregen door vermenigvuldiging van het kwa
draat van den inwendigen diameter van den 
cylinder met de slaglengte - beide uitgedrukt 
in decimeters tot in millimeters nauwkeurig -
en met het getal 0. 785) ......... waarde 12 pct. 
(tot 1 Januari 1935 15 pct.). 

In Bijzondere bepaling n°. 1 verval len de 
woorden "zoogenaamde tractors". 

6. De opcenten, bedoeld in artikel 1 onder 
a, en de rechten, geheven of meer geheven 
volgens artikel 5, worden nagevorderd voor de 
van 29 September 1932 af tot aan de inwer
kingtreding dezer wet ingevoerde of ten invoer 
in het vrije verkeer aangegeven goederen. 

Navordering kan geschieden hetzij van den 
aangever, of bij gebreke van aangifte van den 
invoerder der goederen, hetzij van hem voor 
wien de goederen bij de aangifte of den invoer 
hier te lande bestemd zijn. 

Indien de van eenzelfden persoon of lichaam 
uit dezen hoofde in totaal te vorderen bedra
gen twee gulden niet te boven zouden gaan, 
heeft te zijnen aanzien geen navordering 
plaats. 

De na te vorderen bedragen moeten binnen 
veertien dagen na de dagteekening van eene 
hiertoe door een ontvanger der invoerrechten 
verzonden uitnoodiging tot betaling te diens 
kantore worden voldaan. 

Bij niet-betaling binnen den gestelden ter
mijn zijn zij invorderbaar bij parate executie. 
De bepalingen van artikel 291, eerste, derde, 
vierde, vijfde en zesde lid der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n° . 38) zijn 
ten deze van toepassing. Het dwangbevel 
wordt met bevel tot betaling aan den schul
denaar beteekend. 

7. Artikel 6 dezer wet blijft buiten toepas
sing ten aanzien van goede ren, waarvoor ten 
genoegen van Onzen Minister van Financiën 
wordt aangetoond, dat zij door dengene, voor 
wiens rekening de heff ing zou komen, vóór 
29 September 1932 zijn verkocht. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten Januari 1933. 

Ter vaststelling of de invoer van goederen 
plaats heeft op een tijdstip, waarop die invoer 
onder de bepalingen van deze wet valt, vindt 
artikel 42 van bovengenoemde Tar iefwet over
eenstige toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 

1 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Beelaerts van Blokland. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1932. ) 

s. 635. 

24 December 1932. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van den 
29sten December 1931, Staatsblad n°. 556, 
tot vaststelling van een tijdelijke korting 
op de bezoldiging van de bu1·gerlijke en 
militaire Rijksambtenaren en van het per-
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soneel bij het lager-, nijverheids- en land
bouwonderwijs, voor zoover dit bezold igd 
wordt naar door of vanwege de Kroon 
vastgestelde regelen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor~itter van den Raad van Ministers, van 
17 December 1932, n°. 511, Kabinet M.R.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n° . 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 22 December 1932, n°. 
527, Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is te ver
hoogen de tijdelijke korting, welke ingevolge 
het Koninklijk besluit van 29 December 1931, 
Staatsblad n°. 556, wordt toegepast op de be
zoldiging van de burgerlijke en militaire Rijks
ambtenaren en van het personeel bij het lager-, 
nijverheids- en landbouwonderwijs, voor zoo
ver dit bezoldigd wordt naar dooi· of vanwege 
Ons vastgestelde regelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het tweede l id van artikel 1 van 

het Koninklijk besluit van 29 December 1931, 
Staatsblad n°. 556 worden de woorden: ,,2½ 
ten honderd" en "5 ten honderd" gewijzigd in: 

onder a onderscheidenlijk 61h ten honderd 
en 9 ten honderd ; 

onder b onderscheidenlij k 7½ ten honderd 
en 10 ten honderd. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januar i 1933. 

Onze Ministers, hoofden van departementen 
van algemeen bestuur, zijn, ieder voor woveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
zal wo'rden en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de Alge
meene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruvs de B eerenbrouck. 

· W itgeg. 30 Dec. 1932.) 

S. 635A. 

24 December 1932. BESLUIT tot wijz ig ing 
en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke R ij ksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 25 Augustus 
1932 (Staatsblad n°. 448). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor~itter van den Raad van Ministers, van 
16 November 1932, n°. 466, Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 December 1932, n°. 29); . . 
Gezien het nader rapport van Onzen ~Iims

ter voornoemd van 22 December 1932, n° . 517, 
Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
L. & S. 1932. 

Eenig artikel. 
In vorengenoemd Bewldigingsbesluit de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 November 1931: 
In bij lage BI: 
Onder groep 4 vervalt onder de afdeel ing 

,, Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
het ambt van Pontwachter te Keizersveer. 

Onder groep 4a vervalt onder de a fdeeling 
,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswat_erstaat", 
de inschrijving 2e Machinist, machm_,st-stoker 
of hulpmachinist bij het veer te K eizer veer. 

Onder groep 5a vervalt onder de afdeeling 
,,1\' aterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
het ambt van 2e Gezagvoerend pontwachter bij 
het veer te Keizersveer . 

Onder groep 5a wordt onder de afdeeling 
,,Waterstaat", onderdeel "Rij_kswaterstaa_t", 
na de inschrijving "2e Machrn,st, machm,st
stoker of hulpmachinist van Waal I, II en 
III", opgenomen: 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi
nist bij het veer te Buitenhuizen. . 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmach1-
nist bij het veer te Hembrug. 

Onder dezelfde groep wordt onder deze af
deeling, onderdeel " Rijkswaterst~t", .~a de 
inschrijving Sluiswachter-telegrafist btJ slu, 
zen 4, 7 en ii der Zuid-Willemsvaart", opge
nomen: 
2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Buitenhuizen. 
2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
H embrug. 

Onder groep 6 vervallen onder de afdeeling 
,, Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
de ambten van Eerste gezagvoerend pontwach
ter bij het veer te K eizersveer en Machinist bij 
het veer te Keizersveer. 

Onder groep 6c wordt onder de afdeeling 
,, Waterstaat", onderdeel , ,Rijkswaterstaat'', 
na de inschrijving "Machinist-electricien" op
genomen: 
le Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Buitenhuizen. 
le Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Hembrug. 
II. Gerekend van 1 December 1931: 

In bij lage BI : 
Onder groep 6 vervalt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel " Rij kswate,·staat", 
het ambt van Machinist bij de gemalen en 
electrische bedrijven aan het Zuidergemaal te 
K eizersveer. 

Onder groep 6c vervalt onder de afdeel ing 
,, Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
het ambt van Reserve-mach inist bij de gemalen 
en veren te Keizersveer. 
III. Gerekend van 1 Mei 1932: 

In bij lage A II : 
Onder het hoofd "f 10,000 vast" wordt onder 

de afdeeling "Departementen van Algemeen 
Bestuur" voor de inschrijving " Directeur-Ge
raal van Economische Zaken" gelezen: 
Directeur-Generaal van Handel en Nijverheid. 
IV. Gerekend van 1 J ull 1932: 

In bijlage BI: 
Onder groep 4 vervallen onder de afdeeling 

59 
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,,Waterstaat", onderdeel " Rijkswa.terstaat", 
de ambten van 2e Pontwachter te Buitenhui 
zen en 2e Pontwachter te H embrug. 

en wordt na de inschrijving "Pontwachter 
aan de Bergsche Maas te Drongelen" opge
nomen: 
Pontwachter te Buitenhuizen. 
Pontwachter te Hembrug. 

Onder groep 4a wordt onder de a fdeel ing 
,,Waterstaat", onderdeel " Rijkswaberstaat", 
voor "Kantonnier bij de rivieren te Charlois" 
-gelezen: 
Kantonnier bij de rivieren te Schiedam. 

en komen de ambten van Pontwachter te 
Buitenhuizen en Pontwachter te Hembrug te 
vervallen. 

Onder groep 6 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
na de inschrijving "Machinist-stoker le klasse 
bij de gemalen en electrische bedrijven" op
genomen: 
Machinist-stoker le klasse bij het veer te Bui
tenhuizen. 
Machinist-stoker l e ki asse bij het veer te 
Hembrug. 
V. Gerekend van 1 September 1932 : 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 9000 vast" wordt onder 

de afdeeling "Departementen van Algemeen 
Be tuur", na de inschrijving " Directeur-Ge
neraal, Chef der Afdeeling Volksgezondheid 
bij het Departement van Binnenlandsche Za
ken", opgenomen: 
Directeur van den Economischen Voorlich
tingsdienst. 
VI. Met ingang van 1 Januari 1933 : 

In bijl age AI: 
In schaal 259 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel "Scheepvaartinspec
tie", de inschrijving "Hoofdinspecteur" gewij 
zigd in Inspecteur-Generaal. 
VII. 

In bij lage AI: 
In schaal 47 vervalt de afdeeling ,,Justitie" 

met hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 93 wordt onder de a fdeeling 

,,Justitie", vóór het onderdeel " R eclasseering" , 
opgenomen: 

Rijkspolitie. 
Adjunct-commies bij het Rijksbureau betref

fende de bestrijding van den handel in vrou . 
wen en kinderen en van den handel in on
tuchtige uitgaven. 
Onze Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
wnden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
Ruys de Be erenbrouok. 

(Uitqeg. 6 J an. 1933.) 

s. 636. 

24 December 1932. BESLUIT houdende: 
1 °. intrekking van het Koninklijk besluit 

van den 2den Juli 1894 (Staatsblad n°. 
89), gelijk dat sedert gewijzigd is, waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke Ver
zorging van krankzinn igen en zenuwlij 
ders in N ederland, vergunning werd ver
leend te Zuidla1·en een gesticht voor krank
zinnigen op te richten; 

2°. het verleenen van vergunning aan de 
Vereen iging tot Chri tel ijke Verzorging 
van krankzinnigen in Nederland, geves
tigd te Utrecht, om van de stichting " Den
nenoord" gelegen in de gemeente Zuid
laren, de paviljoenen, bestemd en gebe
zigd voor de verpleging van lijders, met 
uitzondering van de beide observatiepavil
joenen, genaamd "Overbosch" en "Over
meer" en verbonden met het administra
tiegebouw, in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen; 

3°. aanwijzing van de paviljoenen "Over
bosch" en " Overmeer" gezamenl ijk a ls 
eene inrichting, welke niet a ls krankzin
nigengesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzi nnigen 
worden ve rpleegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, 1inister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 December 1932, n° . 9287, afdeeling 
Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blai/, n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 295); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met inga ng van 1 Mei 1933 wordt 

ingetrokken Ons besluit van 2 J uli 1894 
(Staatsblad n°. 89), gelijk dat sedert gewij
zigd is. 

2. Aan de Vereeniging tot Christelij ke ver
zorging van krankzinnigen in Nederland, ge
vestigd te Utrecht, wordt vergunning ver
leend om van de stichting "Dennenoord" , ge
legen in de gemeente Zuidla,·en, de paviljoe
nen bestemd en gebezigd voor de verpleging 
van lijders, met uitzondering van de beide 
observatiepaviljoenen, genaamd "Overbosch" 
en "Overmeer" en verbonden met het admi
nistratiegebouw, in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen. 

Zoowel voor dit gesticht als voor de in
r ichting, bedoeld in artikel 3, zull en gelden 
de voorheen en thans overgelegde teekeningen 
en de daarbij gegeven beschrij ving. 

3. De paviljoenen "Overbosch" en "Over
meer" worden gezamenlijk onder de voor
waarden, vermeld in artikel 12, aangewezen 
als eene inrichting, welke niet als gesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig bl ij kt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt voor elk paviljoen het tijdstip, 
waarop dit in gebruik mag worden genomen 
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en het maximum van het aantal verpleegden, 
dat daa rin mag worden opgenomen. 

5. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 682 krankzinn igen, 280 
mannen en 402 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het t ijdvak, 
e indigende 31 December 1934, nog 34 man
nen en 55 vrouwen verpleegd worden. 

6. In de inrich t ing, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 28 m annen en 28 vrou
wen verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1934, nog 8 mannen 
en 8 vrouwen verpleegd worden . 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenland che Zaken mogen op het ter 
rein van de st ichting Dennenoord geen op
etallen, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en be chrijv ing, bedoeld in artikel 2 worden 
opgericht en mag niet aan derden de beschik
king over een ig deel van dit terre in worden 
gegeven. 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlanclsche Zaken mag in de ge
bouwen van de stichting, de r ioleering en ver 
dere inrich t ingen op het terrein, zoomede in 
de omheining van de tu inen, geen verande
r ing worden aangebracht, welke tengevolge 
zoude hebben, dat zij niet meer gehee l over
eenstemden met de teekeningen en beschrij
v ing, bedoeld in artikel 2. 

9. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidel ijke 
zichtbare p laats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

10. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
vier geneeskundigen, di e gevestigd moeten 
zijn in eene won ing op het terrein van de 
stichting en daarbuiten geen geneeskundige 
praktijk mogen u itoefenen. 

ll. Van elke opneming, ontslag of over
] ij den van een verpleegde wordt binnen twee 
"eken eene schriftelijke kennisgev ing gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Mi
nister van Binnenlanclsche Zaken is belast 
met het toez icht op de stichting. 

12 . De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt: 

l. Tot de inrichting wordt te a llen t ijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, d ie 
door Onzen Minister van Bi nnenlandsche Za
ken is belast met het toezicht op de stichting. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
a ldaar werkzame personeel , geven den inspec
teu r de door hem verlangde inlicht ingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanz ien van 
de verp leegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidel ijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestel ijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan ; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en . dan_ blijken . of 
voo rtzetting van de verpleging 111 de mnch
ting nog noodzake lijk of wenschelijk is. Zij 

worden na het ontslag of overlijden van den 
verpleegde zorgvuldig bewaard gedurende vijf 
en tw intig jaren. Van deze aanteekeningen 
wordt aan den inspecteur op zijn verlangen 
inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich sch r iftelij k te wenden tot de hoofden der 
Departementen van a lgemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie . 

5. Een verpleegde wordt ontsl agen: 
a. op e igen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlij ke macht of voog
dij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
de inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere 

Yoorschri ften , welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in d it artikel mocht worden gegeven. 

13 . Aan den inspecteur wordt te a ll en tijde 
vr ije toegang verleend tot de di enstgebouwen 
van de stichting. 

14. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schr ift van dit besluit en van de Min isterieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 4, '7, 
8 en 12, zoomede een copie van de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aan
wez ig zij n in de sticht ing en aan den inspec
teur, zoomede aan den Officier van J ustitie, 
te all en tijde op verlangen te r inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit beslu it, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1932. 
\VILHELMI A. 

s. 637. 

De Ministe,· van Staat, 
Minister van Binnenlanà~che Zaken, 

R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 17 J anua,·i 1933.) 

24 December 1932. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad der gemeente 
Dida,n van 12 Mei 1932, n°. 44, waarbij 
aan een aantal ingezetenen vergunning 
werd verleend tot aansluiting hunner per
ceelen op de aan te leggen r iol eering, de 
gelegenheid tot aanslu iting nog nader 
werd opengestel cl en tot het zoo noodig 
heffen van een belasting op de aansluitin
gen werd besloten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voot·dracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken 
van 22 November 1932, n°. 1783 P, afdeel ing 
Volksgezondheid; 

Overwegende, dat in de gemeente Didam 
een rioleering wordt gelegd om het regen
water, dat tot nu toe naar een particul iere 
weide werd afgevoerd, op een nabij de kom 
der gemeente gelegen sloot te loozen; 

Overwegende, dat door den raad der ge
meente Didam bij besluit van 12 Mei 1932, 
n°. 44, werd bepaald: 

1 °. aan aanvragers, tot aans luiting hunner 
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perceelen op de rioleering, welke door de ge
meente Didam wordt gelegd van de Varkens
markt tot de Stationstraat, de gevraagd ver
gunning te verleenen, onder voorwaarde, dat 
zij de aansluitingskosten geheel zelf moeten 
betalen en de aanleg daarvan uitgevoerd moet 
worden onder toezicht en volgens aanwijzingen 
van den gemeente-opzichter en de ederland
sche Heidemaatschappij; 

2°. nog acht dagen na dezen de gelegen
heid tot aansluiting op deze rioleering open 
te stel I en voor dat gedeel te van het riolee
ringswer k, waarmede nog niet is begonnen of 
voorzoover dit nog niet geheel klaar is; 

3°. dat als later mocht blijken, dat een · 
reinigings-inrichting moet worden gemaakt, 
een belasting van de verleende en nog te ver
leenen aansluitingen op bedoeld riool geheven 
zal worden; 

Overwegende, dat hierdoor de mogelijkheid 
wordt geopend, dat een onbeperkt aantal in
gezetenen der gemeente hun huishoudelijk en 
ander afvalwater afvoeren naar een sloot, 
welke daarvoor geheel ongeschikt is, omdat 
zij bij droog weer weinig of geen water be
vat, en derhalve een bron van verontre iniging 
zal worden; 

Overwegende, dat het besluit van den raad 
der gemeente Didam wel is waar het heffen van 
een belasting van de ve rleende en nog te ver
leenen aansluitingen in uitzicht stelt voor het 
geval "later mocht blijken, dat een reinigings. 
inrichting moet worden gemaakt" , maar dat 
door de aangehaalde bewoordingen geenszins 
de zekerheid bestaat, dat een inrichting tot 
reiniging van het afvalwater zal worden aan
gebracht, indien de noodzakelijkhe id daartoe 
aanwezig is; 

Overwegende, dat een besluit van den raad 
eener gemeente, dat, gelijk in het onderhavige 
geval , niet voldoende waakt tegen verontrei
niging van water en lucht, in strijd is te 
achten met de belangen der volksgezondheid 
en derhalve met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 van de Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 December 1932, n°. 44) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 21 December 1932, n°. 1988 P, af
deeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Didam. van 12 Mei 1932, n° . 44 te 
vernietigen wegens strijd met het a lgemeen 
belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 17 Januari 1933.) 

s. 638. 

24 Dece1nber 1932. BE LUIT, houdende be
voegd verklaring van een keuringsinstel
ling om merken of teekenen u it te reiken 
a ls bedoeld in artike l 4 der wet van 15 
December 1932 (Staatsblad n°. 608) hou
dende regeling van den uitvoer van' poot
aardappelen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 21 Decem
ber 1932, Directie van den Landbouw 4e Af. 
deeling, n°. 7276; ' 

Gelet op de artikelen 4 en 5 der wet van 15 
December 1932; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. in te trekken Ons besluit van 3 Juni 

1932, n° , 36; 
2°. bevoegd te ver ki aren om met betrek

king tot pootaardappelen in verband met keu
ring merken of teekenen uit te reiken als be
doeld in artikel 4 der wet van 16 December 
1932, houdende regeling van den uitvoer van 
pootaardappelen: de vereeniging Nederland
sche Algemeene K euringsdienst (N.A.K.), ge
vestigd te Wageningen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1932. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg . 31 D ec. 1932.) 

s. 639. 

24 December 1932. BESLUIT houdende in
trekking van het Koninklijk Besluit van 
den 19den December 1922 (Staatsblad n°. 
681) , houdende bepalingen nopens het 
doen van waarnemingen aan den mond 
van het Noordz ee kanaal en het leveren 
van berichten daaromtrent. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de Telegraaf. en Telefoonwet 1904 

(Staatsblad n°. 7); 
Op de gemeenschappel ijke voordracht van 

Onze Ministers van Wate rsta.at en van De
fensie van 1 October 1932, n° . 1, H oofdbe
stuur der Posterijen, Te legrafie en Telefon ie 
en van 14 October 1932, IXde Afd., n°. 101 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1932, n°. 42) • 

Gezien het nader rapport ' van Onze voor
noemde Ministers van 10 December 1932 n° 
5 , Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafi~ e~ 
Telefonie en van 20 December 1932 IXde 
Ahl. , ~.H; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ons besluit van den 19den Decem
ber_ 1922 (Staatsblad n°. 681), houdende be
palmgen nopens het doen van waarnemingen 
aan den mond van het Noordzeekanaal en 
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het leveren van berichten daaromtrent, wordt 
ingetrokken. 

2. Dit bes luit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1933. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State . . 

's-Gravenhage, den 24sten December 1932. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Waterstaat, P. J . R e y me r. 
De llfiniste1· van Defensie, L. N . D ec k e r s. 

( Uitger,. 30 Dece,nber 1932.) 

s. 640. 

27 December 1932. BESLUIT tot vernieti
ging van de a lgemeene Poli t ieverordening 
der gemeente S cherpenisse, voor zoover 
betreft het bepaalde in artikel 80, de rde 
l id. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Econom ische Za ken en Arbeid en van Onzen 
Mini te r van Staat, Mi nister van B innenl and
sche Za ken van 2 November 1932, n°. 1948B, 
afdeel ing Arbeid , en van 10 November 1932, 
n°. 19946, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het derde I id van arti k 1 
80 der algemeene politieverordening der ge
meente Scherpenisse bepaalt: 

" Zonder toestemming van Burgemeester en 
Wethouders is het verboden te lossen of te Ia
den door middel van stoom- of motorkracht."; 

dat met dit ve rbod beoogd wordt de moge
lijkhe id en veiligheid van het verkeer op de 
kade te waarborgen ; 

Overwegende, dat deze verbod bepaling de 
bedrijfsvrijhe id te veel aan banden legt n 
bela nghebbenden onnoodi g op kosten kan ja
gen ; 

dat, indi en het lossen met door stoom_ of 
motorkracht gedreven werktuigen gevaar met 
zich zou brengen, zulks kan worden tegen
gegaan door maatregelen, welke meer recht
streeks op de bestrijding van zoodani g gevaar 
gericht zijn; 

dat het thans gestelde verbod meer belangen 
aanta t dan ter bere iking van het beoogde 
doel noodig is en die bepaling daarom met 
het a l gem en bela ng in strijd is te achten; 

Gelet op a rtike l 185 der Gemeentewet ; 
Den R aad va n State gehoord (adv ies van 

13 December 1932, n°. 42); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde l'>I iniste rs van 20 Decem ber 1932, n°. 
2670, afdee l ing Arbeid, en van 22 December 
1932, n°. 22702, afdeeling Bi nenlandsch Be
stuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de a lgemeene politieverordening de r ge

meente Scherpenisse voor zoover betreft het 
bepaalde in artike l 80, derde lid, wegens strijd 
met het algemeen belang te ve rnietigen. 

Onze :Minister van Econom i che Zaken en 
Arbeid is be last met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

p laatst en waarva n afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van E conomische Zaken en Arbeid, 
'l'. J. V e r s c h u u r . 

s. 641. 

De M inister van Staat, 
Minis ter van B innenlantische Zaken, 
Ruys d e B ee r e nbrouck. 

(Uitgeg. 17 Januari 1933.) 

27 Dere1nb er 1932. BE LUIT tot vernieti 
g-ing van de verordening van den Raad 
der gemeente Sint Annaland van 22 Maart 
1932 tot wijzi g ing en aanvulling van de 
algemeene P o litieverordening voor die ge
meente. 

Wij WILHELM! 'A, enz.; 
Op <le voor<lracht van Onzen Ministe r van 

Economische Zaken en Arbeid en van Onzen 
Mïniste r van Staat. Minister van Binnenland
, ·he Zaken van 2 November 1932, n° . 1948A , 
a fdeelinll Arbeid. en van 10 November 1932. 
n°. 19945, afdeeling Binnenlandsch Bestuur·; 

O,·enveirende . dat door den R aad der g-e
meente Sint-A.nnaland in zijne vergadering 
van 22 Maart 1932 ,eene verordening tot wij 
zigi nl! en aanvulling der a lgemeene Politie
verordPning voor die c;-emeen te i vastgesteld . 
waarb ij Lusschen artike l 187 en artikel 188 
een artikel 187a is ingevoegd, luidende : ,, Zon
<ler toe temm ing van Burgemee ter en Wet
houders is het verboden te lossen o f te la den 
met een I ier. ged reven door handkracht of 
door middel van toom- of motorkracht.": 

dat met dit verbod beoogd wor<lt eventueel 
gevaar te voo rkomen . dat door laden of lossen 
met een I ier veroorzaakt ka n worden. met 
name doordat lasten uit den takel g-lijden of 
het met de loss ing gepaard gaande leven, de 
paarden , gespannen voor de wagens, waarin 
of waaruit geladen of gelost wordt, schrik
achtig maa kt; 

0. dat deze verbodsbepaling de bedrijfsvrij 
he id te veel aan ba nden legt en bela nghebben
den onnoodig op kosten kan jagen ; 

dat indi en het lossen met een lie r gevaai· 
met z'ich zon brengen, zulks kan worden tegen
gegaan door maatregelen, welke meer recht
streeks op de bestrijding van zoodanig gevaar 
ge richt zijn ; 

dat het thans gestelde ve rbod meer belangen 
aa ntast da n ter bereiking van het beoogde 
rloel noodi g is en die bepal ing daarom met 
het a lgemeen belang in strijd is te achten; 

Gelet op a rtikel 185 de r Gemeentewet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 

]3 December 1932. n°. 43); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 20 December 1932, n°. 
2671 , afdeel ing Arbeid , en van 22 December 
ln32, n°. 22701, a fdeeling Binnenl a ndsch Be
stuur · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de door den R aad der gemeen te S int-Anna

land in zij ne vergadering van 22 M aart 1932 
vastge telde verordening tot wijziging en aan
vul li ng van de a lgernecne Politieverorden ing 
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voor die gemeente te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen bel ang. 

Onze :Minister van Economische Za ken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
beslui t, dat in het Stoo,tsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-G ravenhage, den 27sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Economische Zaken en Arbeid, 
'f. J. Vers c h u u r. 

s. 642. 

De Minister van Stoo,t, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 17 Janttari 1933.) 

27 Decernber 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdvak van de inwerkingtreding 
van de wet van 31 December 1931 (Staats·
blad n°. 575), houdende regeling van den 
u itvoer van bloembollen. 

l 111cerkingtreding 20 Januari 1933. 

s. 643. 

27 December 1932. BESL'CJIT tot aanvulling 
en wijziging van het Koninklijk besluit 
van 8 December 1915 (Stoo,tsblad n°. 488), 
houdende bepalingen betreffende beperkte 
inhoudingen wegens schul den aan den 
Lande. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 22 December 1932, Afdeeling 
Kabinet n° . 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 8 December 1915 (Staats

blad n°. 488) , houdende bepalingen betreffen
de beperkte inhoudingen wegens schulden aan 
rlen L ande, ondergaat de volgende aanvul-
1 ingen en wijzigingen: 

I. Artikel 1 wordt gelezen: 
,,Tot invordering van de schulden, daar

,,onder begrepen de · aan rekenplichtigen voor
,. loopig opgelegde vergoedingen, die moeten 
,,worden voldaan aan Nederlandsch-lndië, Su
' .1·ina1ne of Curaçao door 

,.a. Kolonia le burgerlijke en militaire lands. 
,,dienaren en gewezen landsdienaren, wier be
.,zoldigingen, wachtgelden, verlofs- en non
,,acti v i tei tsbezol d ig i ngen, toe! agen, pensioenen, 
,,gagementen of andere doorloopende inkom
"sten in Nederland worden genoten ten laste 
"van do ge ldmiddelen van een of m eer dier 
,,gebieden, of wier in Nederland genoten pen
,,s ioenon komen ten laste van de Pensioen
,, fondsen voor Europeesche en Inlandsche bur
,,gerl ij ke en militaire landsdienaren in Ne
,,derlandsch-Indië; 

,,b . weduwen en weezen der onder a be
,, doe lde landsdienaren en gewezen landsd iena
"ren, a lsmede andere door dezen nagelaten 
,, betrekkingen, wier pensioenen of onderstan
" den in N ederland worden genoten ten laste 
"van de geldmiddelen van een of meer dier 
,,gebieden; 

"r. ambtenaren of gewezen ambtenaren, in 
,,dienst bij of in dienst geweest bij de Pen
,,sioenfondsen voor de Koloniale landsdiena-

,,ren en Locale ambtenaren, en hunne wedu
,,wen en weezen, wier bezoldigingen, wacht
,,gelden, verlofs. en non-activ iteitsbezoldigin
,, gen, toelagen, pensioenen of andere door
" loopende inkomsten in Nederland, worden 
,,genoten ten laste van die pensioenfondsen, 

"kan Onze Minister van Koloniën op de 
,,genoten wordende inkomsten, a ls onder a, 
"b en c omschreven, inhouding bevelen onder 
,, de navolgende regelen." 

II. In artikel 2 wordt voor: 
,,a. voor burgerlijke landsdiena:ren of ge

"wezen burgerlijke landsdiena,·en en officieren 
"en onderluitenants of gewezen of fic ieren en 
,,onderluitenants:'' 

gelezen: 
,,a. voo,· burge?'lijke landsdienann of ge

"wezen bui·gerlijke landsdienaren, officieren 
"en ond,erluitenants of gewezen officieren en 
"onderluitenants en arnbtenaren, in dienst bij 
"of in dienst geweest bij de P ensioenfondsen 
"voor de Koloniale landsdiena,·en en Locale 
,,ambtenaren:'' 

III. Aan artikel 2 wordt toegevoegd een 
nieuwe paragraaf: 

"c . voor weduwen en weezen, alsrnede voor 
"door koloniale landsdienaren en gewezen 
,,landsdiena,·en nagelaten betrekkingen: 

" het een achtste gedeelte van het pensioen 
,,of van den onderstand." 

IV. In artikel 3 verval t het woord: 
,,achterstallige" . 
Onze Minister van K oloniën is belast met 

de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 10 J an.,,ari 1933.} 

s. 644. 

27 December 1932 . BESLUIT tot rege) ing 
der invordering van Indische inkomsten
belasting, door inhoud ing op hier te lande 
genoten pensioenen en onderstanden van 
weduwen en weezen van Europeesche In
di sche landsdienaren en locale ambtenaren 
uit een der voor die personen ingestelde 
pensioen. en weduwen- en weezenfondsen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Ove1·wegende: 
dat het wenschelijk is regelen te treffen, 

waardoor het mogelijk wordt, op den voet van 
artike l 66, lid 6, der Indische "Ordonnantie 
op de inkomstenbelasting 1932" (Indisch 
Staatsblad 1932 n° . 111) den aanslag in die 
belasting van de niet binnen Nederlandsch
l ndië wonende personen, vallende onder letter 
e van artikel 2 dier ordonnantie, in Neder
land in te vorderen door inhouding van een 
evenredig deel van bedoelde belasting bij elke 
ui tbetaling van pensioen en onderstand, hier 
te lande genoten door de weduwen en weezen 
van Europeesche burgerlijke landsdienaren , 
van Europeesche officieren van het Neder-
1 andsch-Indische leger, van Europeesche mili 
tairen beneden den rang van off icier· bij de 
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Koloniale troepen en van Europeesche locale 
ambtenaren ; 

dat het, in verband met het bepaalde bij: 
a. artikel 25, lid 3, van het bij artikel 1 

van Ons besluit van 17 Maart 1913, n°. 32 
(Nederlantlsch Staatsblad n°. 99, Indisch 
Staatsblad n°. 359, Publicatieblad van Cura,, 
çao 1919 n°. 92) vastgesteld Reglement voor 
het Weduwen_ en Weezenfonds van Ettro
peesche burgerlijke ambtenaren in Neder
landsch-Indië, zooals het sedert is aangevuld 
en gewijzigd, laatstelijk bij artikel 2, § A , 
van Ons besluit van 6 Augustus 1931 (Neder
landsch Staatsblad n°. 363, Indisch Staatsblad 
n°. 422, Gouve,·ne,nentsblad van Su1·ina1ne n°. 
81, Publicatieblad van Curaçao n°. 66) ; 

b. artikel 25, lid 3, van het bij Ons besluit 
van 27 September 1923, n° . 67 (Nederlantlsch 
Staatsblad n°. 466, I ndisch Staatsblad n°. 543, 
Gouverne,nenlsblad van Sw·inanie n°. 89, Pu
blicatieblad van Curaçao n°. 90) va tgesteld 
Reglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds der Europeesche officieren van het Ne
derlandsch-Indische leger, zooals het sedert is 
aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij artikel 
2, § B, van Ons voornoemd besluit van 6 
Augustus 1931 ; 

c. artikel 32, § 3, van het bij artike l 1 van 
Ons besluit van 8 Juli 1924, n°. 124 (Neder
landsch Staatsblad n°. 347, Indisch Staatsblad 
n°. 419, Goitve1·ne1nentsblad van Sitrina,ne n°. 
67, Publicat ieblad van Cicraçao n°. 56), vast. 
gesteld Regl ement voor het Weduwen- en 
W.eezenfonds van Europeesche mi li tairen be
neden den rang van Officier bij de Koloniale 
trqepen, zooals het sedert is aangevuld en ge
wijzi gd, laatstelijk bij artikel 2, § C, van Ons 
voomoén':ld b sluit van 6 Augustus 1931 ; 

d. artikel 57 van het bij artikel 1 van Ons 
besluit van 26 Januari 1931, n°. 2 (Neder
land.~ch Staatsblad n°. 21, Indisch Staatsblad 
n°. 93), vastgesteld R eglement op het verlee
nen van pensioenen aan Europeesche locale 
ambtenaren in Nederlandsch-Indië en van pen
sioenen en onderstanden aan de weduwen en 
weezen dier ambtenaren, zooals het is aange
vuld en gewijzigd bij artikel 2, § D, van Ons 
voornoemd besluit van 6 Augustus 1931 ; 

noodig is ter zake een wettel ijke voorziening 
te treffen; 

·overwegende voorts, dat zich hier een ge
val voordoet van spoedeischenden aard, als 
voorzien in den aanhef van artikel 70 der 
Indische Staatsregeling, waarin de Volksraad 
niet kan worden gehoord; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 2 December 1932, Afdeeling 
Kabinet, n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1932 n°. 41); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 22 December 1932, 
Afdeeliug Kabinet, n°. 1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 

Eenig artikel. 
Tot invorder ing, op den voet van de Indi

sche " Ordonnantie op de inkomstenbelasting 
1932" (Indisch Staatsblad 1932 n°. 111) , van 
den aanslag iu d ie belasting van de uit een 
der voornoemde Fondsen uitkeering genieten-

de weduwen en weezen van Europeesche bur
gerlij ke ambtenaren in Nederlandsch- Indië, 
van Europeesche officieren bij het eder
landsch-Indische leger, van Europeesche m ili
tairen beneden den rang van Officier bij de 
Kolonia le troepen en van Europeesche locale· 
ambtenaren in N ederl,antlsch-Indië, kan de 
Directeur van de Pensioenfondsen voor de 
Kolonia le landsdienaren en Locale ambtena
ren, overeenkomstig de aanwijzingen van On
zen Minister van Koloniën, het bedrag van 
dien aanslag van de door die weduwen en 
weezen in Nederland genoten wordende pen
sioenen en onderstanden inhouden. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van Staóe en aan äe Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van K oloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 10 Janua,·i 1933.) 

s. 645. 

27 Dece11ibe1· 1932. BESLUIT tot vernieti
ging van een besluit van den raad der 
gemeente Zijpe van 27 October 1931, strek
kende tot verlaging van de jaarwedden 
der ambtenaren ter secretarie en der ge
meentegeneesheeren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen M inis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken , van 4 November 1932, 2e Afdeeling 
A, n°. 957 en van 9 November 1932, Af-. 
deeling Binnenl andsch Bestuur, n°. 19988, tot 
ver□ietiging van een besluit van den raad 
der gemeente Zijpe van 27 October 1931, 
strekkende tot verlaging van de jaarwedden 
der ambtenaren ter secretarie en der gemeente-
geneesheeren; · 

Overwegende dat de raad der gemeente Zijpe 
in zijne openbare vergadering van 27 October 
1931 heeft besloten met ingang van 1 J anu
ari 1932 1 ° . de jaarwedden van de beide 
ambtenaren ter secretarie met 5 % te ver
lagen; 2°. de jaarwedden van de be ide ge
meente-geneesheeren met 5 % te verlagen; 

Overwegende dat in artikel 3 van het in 
zijne openbare vergadering van 19 Augustus 
1931 door den raad der gemeente Zijpe vast. 
gestelde ambtenaremeglement o. m. wordt be
paald, dat, alvorens de raad of burgemeester 
en wethouders overgaan tot het vaststellen, 
aanvullen, wijzigen of intrekken van eenig 
algemeen verbindend voorschrift de ambte
naren betreffende, waaronder worden begre
pen besluiten betreffende vaststelling van be
zoldiging, aan de vereenigingen van ambte
naren, waarbij ambtenaren in dienst der ge
meente zijn aangesloten, gelegenheid wordt 
gegeven haar gevoelen te doen kennen, wor
dende in gemeld artikel voorts vastgelegd, 
wat onder vereenigingen van ambtenaren is 
te verstaan en op welke wijze bedoelde ge
legenheid zal worden gegeven; 

Overwegende, dat blijkens ingekomen ambts
berichten met betrekking tot het h ierboven 
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omschreven besluit van den raad der gemeente 
Zijpe d.d. 27 October 1931, artikel 3 va_n h~t 
ambtenarenreglement dier gemeente met 1 

nageleefd zijnde toch dat besluit genomen 
zonder d~t aan vereenigingen van ambtena
ren, waarbij ambtenaren in dienst ?er ge
meente zijn aangesloten, gelegenheid 1s gege
ven daaromtrent haar gevoelen te doen ken
nen· 

O~envegende, dat de bepaling van artikel 
125 der Ambtenarenwet 1929 - dat met be
trekking tot den rechtstoestand der ambtena
rnn, o.a. de aan vereenigingen van ambtena
ren te geven gelegenheid haa,· gevoelen te 
doen kennen vaste regelen zullen gelden -
verijdeld zou' worden - gelijk ook_ de in artikel 
126 dier wet neergelegde sanctie van hare 
werking zou worden beroofd - indien het den 
raad zou vrijstaan naar believen van de 111ge
volge die artikelen vastgestelde voorschriften 
af te wijken; 

Overwegende, dat het alzoo met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 onvereerngbaar ,s, 
dat de raad als bevoegd gezag der gemeente 
overgaande tot het stellen van de ambtenaren 
betreffende, algemeen verbindende voorschrif
ten, nalaat aan vereenigingen van ambtenaren 
gelegenheid te geven daaromtrent overeenkom
stig de door dat bevoegd gezag der gemeente 
zei f vastgestelde regelen, haar gevoelen te 
doen kennen; 

Overwegende, dat het onderwerpelijk be
luit inhoudt een de ambtenaren betreffend 

algemeen verbindend voorschrift; 
Overwegende, dat de raad der gemeente Zijp_e 

mitsdien wettelijk onbevoegd wa dat be lt11t 
te nemen zonder aan vereenigingen van ambte. 
naren op de in het ambtenarenreglement ge
regelde wijze gelegenheid te hebben gegeven 
daaromtrent haar gevoelen te doen kennen 
en dat besluit nemende zonder op bedoelde 
wijze die gelegenheid te hebben gegeven, han
delde in strijd met artikel 125 der Ambte
narenwet 1929; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 December 1932, n°. 40); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 19 December 1932, Af
deel ing 2A, n°. 896 en van 22 December 1932 
n°. 22586, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd be luit van den raad der gemeente 

Zijpe te vernietigen wegen_s _strijd met d~ wet. 
Onze :Ministers van Just1t1e en van Brnnen

landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1932. 

WILHELMI A. 
De Afinister van Justitie, J , Do n n e r. 

De Afinister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e Be e re n b r o u c k. 

(Uitgeg. 10 J anuari 1933.) 

s. 646. 

27 Dece,nber 1932. BESLUIT ter uitrnering 
van de artikelen 18 19 en 23 van de Amb
tenarenwet 1929, e~ artikel 5 van de Mili
taire Ambtenarenwet 1931. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie van den 7 Novem
ber 1932 2e Afdeeling A, n° . 919 en van On
zen Minister van Defensie van 11 November 
1932, Ille Afdeeli_ng B, n°. 76; 

Gelet op de artikelen 18, 19 en 23 van de 
Ambtenarenwet 1929 en op de artikelen 2 en 
5 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 6 
December 1932, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 December 1932, 2e 
Afdeeling A, n°. 924 en van 21 December 
1932, Ille Afdeeling B, n°. 68; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

§ 1. Algemeene bepaling. 

Art. 1. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van leden" van de ambtenarengerechten wor
den daaronder verstaan zoowel leden, bedoeld 
in artikel 5 der Ambtenarenwet 1929, als de 
militaire leden bedoeld in artikel 5 der :\iili
taire Ambtena;enwet 1931. 

§ 2. Van de wijze van beëediging van de 
leden der ambtenarengerechten. 

2. 1. De leden van de ambtenarengerechten 
leggen, alvorens hunne bediening te aanvaar
den in handen van den voorz itter, den eed of 
de belofte af, in artikel 29 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie omschreven met deze wijzigingen, dat, 
waar daarin voorkomt het woord "rechtsge
ding" in dezen wordt gelezen "twistgeding", 
en, ir{ plaats van "rechterlijke ambtenaren", 
,,ambtenaren". 

2. Tijd en plaats der beëediging worden 
door den voorzitter vastgesteld in overleg met 
de te beëedigen leden. 

3. Het afleggen van den eed of de belofte 
wordt door den griffier, die daarbij tegen
woordig is, bij proces-verbaal geconstateerd. 

3. 1. I s de plaats door den voorzitter voor 
de beëediging bepaald, gelegen buiten de ge
meente waar het ambtenarengerecht is geves
tigd, d~n hebben de voorzitter en de griff ier 
aanspraak op schadeloosste l I i ng voor reis- en 
verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen 
welke door Ons, ter regeling van de vergoe
ding van reis- en verblij fkosten, wegens reizen 
voor 's Rijks dienst zijn of nader zullen worden 
vastgesteld. 

2. De leden, voor den voorzitter verschenen 
om beëedigd te worden, hebben aanspraak op 
vergoeding voor tijdverzuim en reis- en ver
blij fkosten op den voet en met inachtnem ing 
der bepalingen van de tarieven, vastgesteld 
ter uitvoering van artikel 21 der Ambtenaren
wet 1929. 

4. Door het afleggen van den eed of de be
lofte aanvaarden de leden tevens hunne be
diening. 
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§ 3. Van het geven van waarschuwingen aan 
de leden van de ambtenarengerechten, die zich 
schuldig 1naken aan handelingen strijdig met 
de eer of waardigheid van hun ambt, en het 

inwinnen van advies en bericht van de 
ambtenarengerechten. 

5. De artikelen 7 tot en met 11 van Ons 
besluit van 26 Januari 1903 (Staatsblnd n°. 
38), zooals dit sedert is gewijzigd, zijn mede 
van toepassing ten aanzien van de leden der 
ambtenarengerechten. 

6. De ambtenarengerechten zijn verplicht 
Onzen Minister van Justitie en den Centralen 
Raad van Beroep schriftelijk van bericht en 
advies te dienen over onderwerpen hun werk
kring betreffende. 

§ 4. Van de orde van den inwendigen dienst 
bij den Centralen Raad van B eroep, recht
sprekend in ambtenarenzaken, en de ambte
narengerechten en van de beschikkingen voor
zien in de artikel en 10 , 12 en 18 der A mb
tenarenwet 1929, alsmede in artikel 5, 5de lid, 
onder b en c van de Mil i taire Ambtenaren-

wet 1981. 

7. De artikelen 17 tot en met 22 van Ons 
besluit van 26 Januari 1903 (Staatsblad n°. 
38), zooals dit sedert is gewijzigd, zijn mede 
van toepassing op den Centralen R aad van 
Beroep, rechtsprekend in ambtenarenzaken, en 
op de ambtenarengerechten. 

8. De artikelen 29 tot en met 31 van Ons 
besluit van 26 Januari l903(Staatsblad n°. 38) , 
zooals dit sedert is gewijzi gd, zijn mede van 
toepassing op den Centralen Raad van Beroep, 
rechtsprekend in ambtenarenzaken. 

9. 1. Na verloop van het eerste kalender
jaar na de inwerkingtreding van den tweeden 
t itel der Ambtenarenwet 1929 kunnen, onder 
goedkeuring van Onzen Minister van Justitie, 
door den Centralen Raad van Beroep bij re
glement worden vastgesteld de dagen der ge
wone terechtzittingen van den Raad, recht
sprekend in ambtenarenzaken, en nadere voor
schriften worden gegeven omtrent het uur van 
aanvang dier zittingen en de afwisseling van 
de leden in het zitting nemen . 

2. Indien de belangen van den dienst zulks 
eischen, wordt in bedoeld reglement op de
zelfde wijze de noodige verandering of aanvul
ling aangebracht. 

3. De artikelen 33 en 44 van Ons beslu it 
van 26 Januari 1903 (Staatsblad n°. 38), zoo
als dit sedert is gewijzi gd, zijn van toepassing. 

10. 1. De beschikkingen voorzien in de arti
kelen 10, 12 en 13 der Ambtenarenwet 1929 
en in artikel 5, 5de lid, onder b en c van de 
Militaire Ambtenarenwet 1931 worden door 
den Centralen Raad van Beroep in raadkamer 
vastgesteld en vervolgens ter openbare terecht
zitting uitgesproken. 

2. Het tweede lid van artikel 34 en de arti
kelen 35 tot en met 37 van Ons besluit van 
26 Januari 1903 (Staatsblad n°. 38), zooals dit 
sedert is gewijzigd, zijn van toepassing. Het 
in artikel 38 van dat besluit ten aanz ien van 
de leden en plaatsvervangende leden van de 
raden van beroep bepaalde geldt mede voor 
de leden der ambtenarengerechten . 

ll. De artikelen 45 tot en met 55 van Ons 
besluit van 26 Januari 1903 (Staatsblad n°. 

38), zooals dit sedert is gewijzigd, zijn mede 
van toepassing met betrekking tot de ambte
narengerechten. Het aldaar ten aanzien van 
de leden en plaatsvervangende leden van de 
raden van beroep bepaalde geldt mede voor 
de leden der ambtenarengerechten. 

§ 5. Van de griffiers, substituut-griffiers, 
plaatsvervangende griffiers en beëedigde 

klerken ter griffie. 

12. De artikelen 56 tot en met 64 van Ons 
besluit van 26 Januari 1903 (Staatsblad n°. 
38), zooals dit sedert is gewijzigd, zijn mede 
van toepassing op de griffiers (waaronder be
grepen waarnemende griffiers), substituut. 
griffiers, plaatsvervangende griffiers en be
eedigde klerken ter griffie, in zooverre zij als 
zoodanig optreden bij den Centralen Raad van 
Beroep, rechtsprekend in ambtenarenzaken, of 
bij de ambtenarengerechten. 

Slotbepaling. 

13. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met titel II der Ambtenarenwet 1929. 

Onze Ministers van Justitie en van Defensie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit bes luit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1932. 
WILHELM! A. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
De Minister van Defensie, L. N. Deck ers. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1933.) 

s. 647. 

27 Dece111be1· 1932. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuu,· als bedoel d in de artikelen 21 , 22, 
23, 31 en 32 van de Ambtenarenwet 1929. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappel ijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie van den 7 No
vember 1932, 2e Afdeeling A, n°. 920 en van 
Onzen Minister van Defens ie van 11 November 
1932, IIIe Afdeeli!'g B , n°. 77; 

Gelet op de artikelen 21, 22, 23, 31 en 32 
van de Ambtenarenwet 1929 en de artikelen 
2 en 5 van de Militaire Ambtenarenwet 1931; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
December 1932, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 December 1932, 2e 
Afdeeling A, n°. 925 en van 21 December 
1932, IIIe Afdeeling B, n°. 69; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De bepalingen van Ons beslu it van 

26 F ebruari 1903 (Staats·blad n°. 80), gelijk 
dit sindsdien is gewijzi gd, zijn met uitzonde
ring van artikel 2, vierde lid, mede van toe
passing met betrekking tot de rechtspraak uit
geoefend door de ambtenarengerechten en 
den Centralen Raad van Beroep, rechtspre
kend in ambtenarenzaken. H etgeen in dat be
sluit ten aanzien van leden-werkgevers en 
leden-werklieden is bepaald geldt ten aanzien 
·van de leden der ambtenarengerechten, be
doeld in artikel 5 van de Ambtenarenwet 1929, 
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zoomede ten aanzien van de mil ita ire leden 
van het ambtenarengerecht, bedoeld in de ar
ti kelen 4 en 5 van de Mi li taire Ambten aren
wet 1931, voor zooveel deze mi li ta ire leden 
eervol ontslagen mi l itair ambtenaar zij n . 

2. De mi l itaire leden van het ambtenaren
gerech t, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de 
M ili taire Ambtenarenwet 1931 d ie mi li tair 
ambtenaar zij n, genieten prese~tiegeld, over
eenkomstig de bepa lingen van Ons besluit van 
26 F _ebruari 1903 (Staatsblad n°. 80) en ver
goedmg voor kosten van reis en verblijf be
rekend naar de bepalingen welke door' Ons 
ter regel ing van de vergoeding van reis- en 
verblijfkosten, wegens reizen voor R ij ks dienst 
zijn of nader zullen worden vastgesteld. ' 

3. Dit beslui t t reedt in werk ing tegelij k 
met t itel II der Ambtenarenwet 1929. 

Onze M inisters va n Justit ie en van Defensie 
z ijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de u itvoering van di t beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van Sta te en aan de Algemeene R ekenkamer . 

' s-Gravenhage, den 27sten December 1932. 
WILHELMI NA. 

De MinisMr van J usti tie, J . Don n e r. 
De Minister van D ef ensie, L . -N . D eck e r s. 
· (Uitgeg. 10 J an . 1933 .) 
s. 648. 

2 7 December -1932. BESLU IT tot aanwijzing 
van de krachtens de Schepenwet erkende 
part iculi ere onderzoeki ngsbureau's. 

Wi.i WILHELMINA, enz. ; 
Gel_et op a rtikel 7, lid 1, van het "Schepen

bes luit" ; 
Op de voo rdracht van Onzen Minister van 

W aterstaat va n 21 December 1932 L a . E. , 
Afdeel ing Vervoer - en M ijnwezen ; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J anuar i 1933: 
1 °. in te trekken het Koninklijk besluit van 

-den
0 

5 Me i 191~. (Staatsblad n°. 175) ; 
2 . aan te w1Jzen a ls de door Ons krach tens 

-de Schepenwet erkende particuliere onderzoe
kingsbureau's : 

1 °. L loyd' s R egister of Shi pping te L onden · 
2°. T he Brit ish Corporat ion R egister of 

-Shipping a nd Aircra ft te Glasgow; 
3°. Bureau Veri tas, R egistre I nte rna tional 

-de classif ication de navi res, te P arijs · 
4°. Germa nischer Lloyd, Intern'ationales 

l 'teg ister te B erlijn; 
5° . Det Norske Ver itas te Oslo . 
Onze Minister van ~ 7a terstaat is belast met 

de ui tvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden gepla a tst . 

's-Gravenh age, den 27sten December 1932. 
WILHE LMINA . 

D e M inister van Wate,·staat, P. J . R e y m e r. 
( Uitgeg. 30 Decembe,· 1932 .) 

s. 649. 

28 Dece,n ber 1932. BESLUIT tot schorsing 
van het beslui t va n den raad der gemeen
te B eerta van 6 December 1932, strekken
de tot tewerkstelling van a lle ongehuwde 
werkloozen, ~uder dan 16 ja ar, bij de 
werkverscha ffm g. · 

Gescho-rst tot 1 April 1933. 

s. 650. 

28 Dece,n_?e_,. _1932. BE SL U I T tot aanvulli ng 
en w13 z1gmg va n het K oninklijk beslu it 
va n 3 April 1890 (Staatsblad ;,0

_ 34) , 
laatstelijk gewijzigd bij Kon inklijk besluit 
van 24 December 1920 (Staatsblad n°. 
913) (R ijksbij drage aa n normaallessen ) . . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen M in ister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
December 1932, n°. 84403 A fdeeling L ager 
Onderwijs Al gemeen; ' 

Overwegende, dat Wij Ons bij a rti kel 
214bis der L a geronderwijswet 1920 hebben 
voorbehouden, met inachtneming van de be
g inselen, neergelegd in de a rtikelen 210 tot 
en met 214 dier wet, in de algemeene m aa t
regelen van bestuur betreffende de onderwij 
zersopl eidi ng de wijzigingen aan te brengen . 
" ·elke door het di enstbelang gevorderd wor
den · 

d~t , in verband met de bij Ons besluit van 
9 December 1932, n°. 26, gewijzigde inrich ting 
van he t Rijksschool toezich t op het lager onder
wijs, wij zig ing noodig is van de bij K oninklijk 
besl uit van 3 April 1890 (Staatsblad n°. 34) 
laatstel ijk gewijzi gd bij Ons beslu it van 24 
December 1920 (Staatsblad n°. 91 3) ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n° . 41 ) ; 

Gelet op het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, n° . 
8913, Afdeeling Lager Onderwijs A lgemeen : 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A r t . I . In het Koninklijk beslu it van 3 

Apr il 189~ (Staatsblad n°. 34) , laatstelijk ge
w13z1 gd b1J Ons beslui t van 24 December 1920 
(Staatsblad n° . 913) , worden de volgende wij 
zigingen en aanvull ingen aa ngebracht: 

In artikel 5 vervallen de woorden " door 
tusschenkomst van den hoofdinspecteur" en 
de daarvoor geplaa tste komma. Een tweede 
volzin wordt aa n dit artikel toegevoegd, l ui 
dende : Afschrift van dit verslag zendt h ij 
aan de hoofdinspecteurs, ieder voor zooveel 
hem aangaat. 

In artikel 6, tweede l id, ve rvallen de woor
den " door tusschenkomst van den hoofdinspec
teur" en de daa rvoor geplaatste komma. 

Aa n artikel 9 wordt een tweede li d toege
voegd, luidende : 

In dit beslu it wordt verstaa n onde r " inspec
teur" de inspecteur van de onderwijzersop
le id ing. 
. Art. II. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1933. 

Onze Minister va n Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoering van 
d it beslui t, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst , en waarvan afschr ift zal worden ge-
zonden aan den Raad van State. · 

' s-Gravenhage, den 28sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwij s, 
l{unsten en W etenschappen, 

J. T e r p s t ,. a. 
(Uitgeg . 30 D ecembe,· 1932.) 
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s. 651. 

28 D ecem,be,· 1932. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van de Regelen voor de 
R ijksnormaallessen ter opleiding van on
derwijzers en onderwijzeressen, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1890 
(Staatsblad n°. 97) en gewijzigd bij de 
K oninklijke besluiten van 27 Juli 1896 
(Staatsblad n°. 142), 14 April 1898 (Staats
bl,ad n°. 108), 11 Maart 1909 (Staatsblad 
n°. 66), 5 April 1917 (Staatsblad n°. 277) , 
24 December 1920 (Staatsblad n°. 914, 
26 Maart 1924 (Staatsblad n°. 157) en 
19 December 1931 (Staatsblad n°. 532). 

Wij WJLHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 December 1932, n°. 84403, Afdeeling Lager 
Onderwijs Al gemeen ; 

Overwegende, dat :Wij Ons bij artikel 214bis 
der Lager-onderwijswet 1920 hebben voorbe
houden, met inachtneming van de beginselen, 
neergelegd in de artikelen 210 tot en met 
214 dier wet, in de algemeene maatregelen 
van bestuur betreffende de onderwijzersoplei
dinir do wijzigingen aan te brengen, welke 
door het dienstbelang gevorderd worden; 

dat in verband met de bij Ons besluit van 
9 December 1932, n°. 26, gewijzigde inrich
ti ng van het Rijksschooltoezicht op het lager 
onderwijs wijzi g ing noodig is van het Ko
ninklijk besluit van 29 Juni 1890 (Staatsblad 
n°. 97) vastgestelde en bij de Koninklijke be
slui ten van 27 Juli 1896 (Staatsblad n°. 142) 
en 14 April 1898 (Staatsblad n°. 108) en 
Onze besluiten van 11 Maart 1909 (Staatsblad 
n° . 66), 5 April 1917 (Staatsblad n°. 277), 
24 December 1920 (Sta,atsblad n°. 914), 26 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 157) en 19 De
cember 1931 (Staatsblad n°. 532 ) gewijzigde 
R egelen voor de Rijksnormaallessen ter op
leiding van onderwijzers en ondenvijzeressen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, n°. 
8913, Afdeeling Lager Onderwijs Al gemeen; 

·H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In de Regelen, vastgesteld bij het 

Koninklijk besluit van 29 Juni 1890 (Staats
blad n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
luit van 19 December 1931 (Staatsblad n°. 

532), worden de vo lgende wijzigingen en aan-
vullingen aangebracht : 

Tusschen artikel 3 en a,tikel 4 wordt inge
voegd een nieuw artikel , luidende: 

Artikel 3 bis. In deze Regelen wordt ver
staan onder " inspecteur" de inspecteur van 
de onderwijzersople iding. 

Artikel 10 wordt gelezen: 
Vóór 20 September van elk jaar zendt de 

directeur aan Onzen voornoemden Minister 
een beredeneerd verslag omtrent den toestand 
der normaal inrichting gedurende het a fge
loopen schoolj aa r en doet een afschrift daa r
van aan den hoofdinspecteur en aan den in
specteur toekomen. 

Artikel 15, derde lid, vervalt. 
Aan pa ragraaf 2 wordt, na artikel 16, een 

nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 16bis. J aarlijks voor 16 Maart 
maak-t de directeur eene begrooting van kos-· 
ten der normaalinrichting gedurende het vol
gende ka lenderjaar in drievoud op. Hij zendt 
daarvan twee exemplaren aan den inspecteur, 
die een exemplaar met bijvoeging van zijne 
op- of aanmerkingen vóór 1 Apr il aan Onzen 

voornoemden Minister doet toekomen . 
Artikel 26 wordt gelezen: 
Het toezicht op de Rijksnormaallessen is op

gedragen aan den hoofdinspecteur, in wiens 
ambtsgebied zij zijn gelegen, en aan den In
specteur. 

Artikel 27 vervalt . 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 J anuar i 1933. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 

s. 652. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onde,·wijs, 
l î.unsten en W etenschappen, 

J . T erp tra. 
(Uit(feg. 30 D ecember 1932.) 

28 December l 932. BESLUIT tot wijzigin!!' en 
aanvi1lling van de R egelen voor de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers en oncJer
\Tijzeressen, vast("estel<l bij Koninklijk 
Besluit van ll Septembe~ 192:l (Stantsblad 
no. 439) en ge\Tijzigd bij Koninklijke 
Besluiten van 24 April 1931 (S taatsblad 
no. 170) en 19 De'lember 1931 (Staatsblad 
no. 531). 

Wij W I LHELMilliA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
9 December 1932, n°. 84403, Afdeeling Lager 
Onderwijs Alp-emeen; 

Overwe"ende, dat Wij Ons bij artikel 2J4bis 
der Lage;:'.onderwijswet 1920 hebben voorbe
houden, met inachtneming van de beginselen, 
neergelegd in de artikelen 210 tot en met 214 
dier wet, in de algemeene maatregelen van 
bestuur betreffende de onderwijzersopleiding 
de wijzigingen aan te brengen, welke door het 
dienstbelang gevorderd worden; 

dat, in verband met de bij Ons besluit van 
9 December 1932, n°. 26, gewijzigde inrichting 
van het, Rijksschooltoezicht op het lage~ onder
wijs , wijziging noodig is van de bij Ons besluit 
van ll September 1923 (Staatsblad n°. 439) 
vastgestelde en bij Onze besluiten van 24 April 
1931 (Staatsblad n°. 170) en 19 December 1931 
(Staatsblad n°. 531) gewijzigde Regelen voor 
de Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, 
no. 8913, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In de Regelen, vastgesteld bij Ons 

besluit van 11 September 1923 (St=tsblad 
no. 439), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
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van 19 December 1931 (Staatsblad n°. 531) 
worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

De punt aan het slot van het eerste lid van 
artikel 1 wordt vervangen door een komma
punt, waarna het lid wordt aangevuld _met: 
,,inspecteur" de inspecteur van de ondermJzers
opleidin~-

In artikel 5, tweede lid, artikel 9, tweede lid, 
artikel Il, vijfde lid, artikel 34, tweede lid, ar
tikel 38, tweede en derde lid, artikel 39, artikel 40, 
eerste lia en artikel 44, tweede lid, wordt in plaats 
van hoofdinspecteur" gelezen: inspecteur. 

ln 'plaats van "geeft aan den hoofdinspec
teur", voorkomende aan net slot van artikel 12, 
tweede lid, wordt gelezen: geeft aan den inspec
teur. 
· Artikel 12, derde lid, wordt gelezen : 

3. Hij zendt vóór 1 November van elk jaar 
aan Onzen Minister een beredeneerd verslag 
van den toestand van de kweekschool gedurende 
het afgeloopen schooljaar en doet een afschrift 
daarvan aan den hoofdinspecteur en aan den 
inspecteur toekomen. 

In artikel 12, vierde lid, worden tusschen 
"hoofdinspecteur" e_n "kennis" ingevoegd de 
woorden: en den mspecteur. 

Artikel 22 wordt gelezen: 
Jaarlijks vóór 16 Maart maakt de directeur 

eene begrooting van kosten der inrichting ge
durende het volgende kalenderjaar in drievoud 
op. Hij zendt daarvan twee exemplaren a~_n 
den inspecteur, die een exemplaar, met bv
voeging van zijne op- of aanmerkingen, vóor 
1 April aan Onzen Minister doet toekomen. 

Uit artikel 26, twPede lid, vervallen de woor
den: ,,tweede helft der". 

Artikel 28, derde lid, wordt gelezen: 
3. Ten aanzien van de in het ,origc lid be

doelde adspiranten dient de directeur een voor
stel in bij den inspe,teur, die daarovEo1 beslist. 
Le regeling en het afnemen van het examen 
geschieden door den directeur en de leeraren 
onder toezicht, hetzij van den inspecteur, hetzij, 
bij diens verhindering, van een door den hoofd
inspecteur daarmede te belasten inspecteur van 
het lager onderwijs of schoolopziener. De eerst 
genoemde inspecteur treedt daartoe, zoo noodig, 
tijdig in overleg met den hoofdinspecteur. 

Artikel 29, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Is het aantal adspiranten, die voor toe

lating in aanmerking komen, grooter dan het 
aantal beschikbare plaatsen, dan houden de 
directeur en één of meer leeraren, door den 
directeur daartoe aan te wijzen, eene schifting 
op grond van de meerdere of mindere geschikt
heid der adpsiranten voor het ambt van onder
wijzer, onder toezicht, hetzij van den inspecteur, 
hetzij bij diens verhindering, van een door den 
hoofdinspecteur daarmede te belasten inspec
teur van het lager onderwijs of schoolopziener. 
De eerstgenoemde inspecteur treedt daartoe, 
zoo noodig, tijdig in overleg met den hoofdin
specteur. 

Na § 5 wordt opgenomen eene nieuwe para
graaf, luidende : 

§ 6. Van het toezicht. 
Art. 44bis. Het toezicht op de Rijkskweek

scholen is opgedragen aan den hoofdinspecteur, 
binnen wiens ambtsgebied ziJ zijn gelegen, en 
aan den inspecteur. 

§ 6 wordt § 7. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1933. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 
WILHELMINA. 

s. 653. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp s tra. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 

28 December 1932. BESLUIT tot aanvulling en. 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
11 September 1923 (Staatsblad n°. 440), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 30 Juli 1932 (Staatsblad n°. 419). 
(Rijksbijdrage aan kweekscholen). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 December 1932, n°. 84403, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis
der Lageronderwijswet 1920 hebben voorbe
houden, met inachtneming van de beginselen, 
neergelegd in de artikelen 210 tot en met 214 
dier wet, in de algemeene maatregelen van be
stuur betreffende de onderwijzersopleiding de
w*igingen aan te brengen, welke door het 
dienstbelang gevorderd worden ; 

dat in verband met de bij Ons besluit van 
9 December 1932, n°. 26, gewijzigde inrich
ting van het Rijksschooltoezicht op het lager 
onderwijs wijziging noodig is van Ons besluit 
van 11 September 1923 (Staatsblad n°. 440), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 30 
Juli 1932 (Staatsblad n°. 419); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, 
n°. 8913, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In Ons besluit van 11 September 

1923 (Staatsblad n°. 440), laats•eljjk gewijzigd 
bij Ons besluit van 30 Juli 1932 (Staatsblad. 
no. 419), worden de volgende wijzigingen en 
aanvullingen aangebracht: 

De punt aan het slot van het eerste lid van 
artikel 1 wordt vervangen door een komma
punt, waarna het lid wordt aangevuld __ met: 
,,inspecteur" de inspecteur van de onderw1J7ers
opleiding. 

In artikel 10, zesde lid, artikel 11, tweede
lîd, "'· tikel 16, tweede lid, a rtikel 21, eerste 
lid, artikel 25, artikel 28, tweede en derde lid, 
artikel l9, eerée en derde lid, en artikel 30, 
eerste lid, wordt in plaats van "hoofdinspecteur" 
gelezen : inspecteur. 

In artikel 26, eerste lid, worden de woorden 
"Onze Minister en de ambtenaren van het 
Rijksschooltoezicht" verva,ngen door: Onze
Minister, de hoofdinspecteur en de inspecteur. 

In artikel 28, eers+e lid, worden de woorden 
,,hoofdinspecteur, in wiens ambtsgebied de
kweekschool is gelegen" vervangen door : in
specteur. 
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Artikel 30, derde lid, wordt aangevuld met 
een nieuwen volzin, luidende: Afschrift van dat 
verslag zendt hij aan de hoofdinspecteurs, ieder 
voor zooveel hem aangaat. 

Artikel 30 worrlt aangevuld met een nieuw 
vierde lid, luidende : 

4. Afgezien van het toezicht, bedoeld in het 
eerste lid, staat de kweeksnhool onder het toe
zicht van den hoofdinspecteur, binnen wiens 
ambtsgebied zij is gelegen. 

Art. II. De door den hoofdinspecteur ver
leende ontheffingen, toestemmingen en goed
keuringen volgens artikel 10, zesde lid, artikel 
11, tweede lid, artikel 16, tweede lid, en artikel 
21, eerste lid, van Ons besluit van 11 September 
1!)23 (Staatsblad n°. 440), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 30 Juli 1932 (Staatsblad 
no. 419), blijven van kracht, zoolang daarop 
niet door eene nadere beslissin)l: van denin
specteur van de onderwijzersopteiding wordt 
teruggekomen. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1933. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 

s. 654. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Terp s tra. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 

28 December 1932. BESLUIT tot wijziging 
van het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen en Rijksnormaallessen, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 27 Augustus 
1931 (Staatsblad n°. 386). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
December 1932, n°. 84403, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat in verband met de bij Ons 
besluit van 9 December 1932, n°. 26, gewij
zigde inrichting van het Rijksschool toezicht op 
het lager onderwijs wijziging noodig is van 
Ons besluit van 27 Augustus 1931 (Staatsblad 
n°. 386); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, n°. 
8913, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 27 Augustus 

1931 (Staatsblad n°. 386) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen: 
In dit besluit wordt verstaan onder "Onze 

Minister": de Minister, die met de uitvoering 
van de Lager-onderwijswet 1920 is belast; on
der "inspecteur": de inspecteur van de onder
wijzersopleiding. 

In artikel 17, tweede lid, en in artikel 29 
wordt in plaats van "hoofdinspecteur" gele
zen: inspecteur. 

Artikel 34, vijfde lid, wordt gelezen: 
5. In zaken, die op de schooltucht of de 

inwendige huishouding betrekking hebben, ge
dragen de Jeeraren en onderwijzers zich naar 
de voorschriften van den directeur. Bij ver
schil beslist de inspecteur, behoudens beroep 
op Onzen Minister. Zoola ng de inspecteur niet 
heeft beslist, geldt het voorschrift van den 
directeur. Hangende het beroep op Onzen Mi
nister wordt gehandeld naar de bes! issing van 
den inspecteur. 

Artikel 34, zesde lid, wordt gelezen: 
6. Bij tijdelijke afwezigheid van een leeraar 

of onderwijzer of in geval van vacature nemen 
de overigen, volgens aanwijzing van den di
recteur, zooveel mogelijk de lessen waar. De 
leeraren en onderwijzers zijn verplicht zich 
aan de regeling van den directeur te houden, 
behoudens beroep op Onzen Minister. Han
gende dit beroep, geldt de aanwijzing van den 
directeur. Van deze regeling geeft de directeur 
kennis aan Onzen Minister, aan den hoofd
inspecteur van het lager onderwijs en aan den 
inspecteur, wanneer zij voor een langer tijdvak 
dan eene week geldt. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1933. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 

s. 655. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwij s, 
Kumten en Wetenschappen, 

J. Terp s tra. 
(Uitg eg. 30 Dec. 1932.) 

28 D ecember 1932. BESLUIT tot wijziging 
• en aanvulling van het Ambtenarenregle

ment Rijksl eer cholen en Rijkslagere scho
len, vastgesteld bij Koninklijk Besluit va n 
27 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 387). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
December 1932, n°. 84403, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat in verband met de bij 
Ons besluit van 9 December 1932, n°. 26, ge
wijzigde inrichting van het Rijksschooltoezicht 
op het lager onderwijs wijziging nood ig is van 
Ons besluit van 27 Augustus 1931 (Staatsblad 
n° . 387); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, n°. 
8913, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
Art. I. In Ons besluit van 27 Augustus 1931 

(Staatsblad n°. 387) worden de volgende wijzi
gingen en aanvullingen aangebracht. 

In artikel 1, eerste lid, vervallen de woor
den: onder "hoofdinspecteur" en "inspecteur" 
de hoofdinspecteur en de inspecteur van het 
Jager onderwijs" en de daarvoor geplaatste 
kommapunt. 
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Artikel 17, tweede lid, wordt na "inspec
teur" aangevuld met de woorden: van het 
lager onde rwijs in de inspectie, waarin de 
school is gelegen. 

In artikel 17, derde lid, wordt in plaats van 
"hoofdinspecteur" gelezen: inspecteur van de 
onderwijzersopleiding. 

Artikel 29 wordt gelezen: 
In bijzondere gevallen kan Onze Minister op 

voorstel van den inspecteur van de onderwij
zersopleiding, wanneer het een ambtenaar aan 
eene Rijksl eerschool betreft, en van den in
specteur van het lager onderwijs in de inspec
tie, waarin de school is gelegen, wanneer het 
een ambtenaar aan eene Rijks lagere school 
betreft, gelasten, dat, met afwijking van het 
bepaalde in de artt. 27 en 28, de uitbetal ing 
van bewldiging geheel of gedeeltelijk aan an
deren dan aan den ambtenaar zal geschieden. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1933. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 

s. 656. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Terp s tra. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 

28 Decernber 193:?. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 3 der wet van 31 December 
1931 (Staatsblad n°. 575), houdende rege
ling van den uitvoer van bloemboll en. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 25 October 
1932, n°. 13223, afdeeling IV, Directie van 
den Landbouw; 

Gelet op artikel 3 der wet van 31 December 
1931 (Staatsblad n°. 575), houdende regeling 
van den uitvoer van bloembollen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1932, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, 
Directie van den Landbouw, 4de afdee ling, 
n° 15347 · 

· H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
"Onze Minister": Onzen Minister met de 

zaken van den Landbouw belast; 
"Controleurs": de met keuring en controle 

belaste ambtenaren van den Pl antenziekten
kundigen Dienst. 

2. 1. T en aanzien van de bloembollen en 
hun verpakking worden de volgende eischen 
gesteld: 

a. de uit te voeren bloembollen moeten ge
keurd zij n en bij deze keuring of bij herkeu
ring na beroep gezond zijn bevonden en geble
ken zijn te voldoen aan redelijke e ischen in 
verband met het doel, waarvoor zij bestemd 
zijn; 

b. de verpakking moet zoodanig zij n, dat 
de bloembollen geen schade kunnen lijden van 
daarbij mede te zenden levende planten of 
deelen daarvan. 

2. Het doel , waarvoor de bloembollen be
stemd zijn, kan onder meer blij ken uit opgaven 
van belanghebbenden, aanbiedingen met be
trekking tot de waar en derge lij ke. 

3. De namen, standplaatsen en adressen der 
controleurs, tot het in ontvangst nemen van 
aanvragen om keuring aangewezen, worden 
ten minste eenmaal per jaar in de Ned,n-land
sche Staatscou1·ant ter algemeene kennis ge
bracht door de zorg van den Directeur -Gene
raal van den Landbouw. 

4. 1. Door Onzen Ministe r wordt het model 
van het geleidebiljet vastgesteld. 

2. De Pl antenziektenkundige Dienst is be
last met de keuring en de afgifte van de ge
leidebiljetten. 

3. Een als geleidebiljet a fgegeven geschrift 
ver! iest zijn karakter a ls zoodanig: 

a. indien sedert de daarop gestelde dagtee
kening van a fgifte ten minste acht dagen zij n 
ver loopen, den dag van afgifte inbegrepen ; 

b. indi en daarop voorkomen doorhalingen, 
wijzigingen, radeeringen en dergelij ke. 

4. Een geleidebil jet wordt ingetrokken door 
den controleur, ,vien blijkt, dat de zending 
niet meer voldoet aan de eischen, voor de af
gi fte van het geleidebiljet gesteld. Van zoo
danige intrekking wordt door den betrokken 
controleur ten spoedigste aan den belanghPb
bende kennis gegeven. 

5. Het geleidebi ljet wordt door de ambte
naren der invoerrechten aan de laatste wacht 
ingehouden en teruggewnden aan den Inspec
teur, Hoofd van den Pl antenziektenkundigen 
Dienst. 

6. Jaarlijks vóór 1 Mei brengt de voor
noemde Inspecteur aan Onzen Minister een 
beredeneerd verslag uit over de werkzaam
heden, welke door den Plantenziektenkundigen 
Dienst ter uitvoering van dit besluit gedu
rende het afgeloopen kalenderjaar zij n ver
r icht. In dit verslag worden tevens de bijzon
derheden medegedeeld, welke omtrent de ui t
voering der Rijksuitvoercontróle van bloem
bollen mochten zijn te vermelden. 

5. 1. Aanvragen om keuring moeten tij di g 
worden gericht tot een der controleurs in 
artikel 3 bedoeld. ' 

2. Bij deze aanvrage moet nauwkeurig op
gave worden gedaan van de plaats, waar de 
te keuren bloembollen zich bevinden, di e, 
waar de inlaçling zal geschieden, het land, 
waarheen de uitvoer zal plaats hebben , de 
hoeveelheid , welke ter keuring wordt aange
boden en het doel, waarvoor de waar is be
stemd. Al vorens tot keuring over te gaan, kan 
de controleur, zoo noodig, overlegging vor
deren van bescheiden, waaruit de voorbedoelde 
bestemming van de bloembollen kan blij ken. 

3. De voormelde Inspecteur draagt zorg, 
dat"de controleurs de keuring zoo spoedig mo
gehJk verrichten, met dien verstande, dat nim
mer een aangevraagde keuring plaats heeft 
meer dan tweemaal vier en twintig uur, nadat 
de desbetreffende aanvrage ter kennis van den 
controleur is gekomen. 

6. 1. V an de beslissingen betreffende de 
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keuring, de afgifte van geleidebi ljetten en de 
onder artikel 4, vierde lid, genoemde intrek
king staat den belanghebbende binnen twee
maal vier en twintig uur beroep open bij een 
Raad van Beroep. 

2. De Raad van Beroep bestaat uit een 
voorzitter, tevens lid , en ten hoogste zes leden, 
een plaatsvervangenden voorzitter, tevens 
plaatsvervangend lid, en ten hoogste zes 
plaatsvervangende leden. 

3. Onze Minister benoemt telkens voor een 
tijdvak van twee jaar den voorzitter, de leden 
en hun plaatsvervangers. De aftredenden zijn 
dadelijk herbenoembaar. 

4. Hij die, ter vervul! ing eener buiten pe
riodieke aftreding opengevallen plaats, tot 
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid of 
plaatsvervangend lid van den Raad van Be
roep is benoemd, treedt tegelijk af met de 
overige leden. 

5. Aan den Raad van Beroep wordt door 
Onzen 11inister een secretar is toegevoegd. 

7. 1. Het beroep wordt ingesteld door in
diening van een gemotiveerd bezwaarschrift 
bij den secretaris van den Raad van Beroep. 
De belanghebbende zendt tevens binnen den 
in artikel 6 gestelden termijn afschriften van 
het bezwaarschrift aan den voormelden Inspec
teur en den betrokken controleur. 

2. De betrokken controleur zendt zoo spoe
dig mogelijk na ontvangst van het bedoeld 
afschrift een beredeneerd rapport over de 
door hem genomen beslissing, waartegen be
roep is ingesteld , aan den secretaris van den 
Raad van Beroep en een afschrift van dit rap
port aan den voornoemden Inspecteur. 

3. Binnen drie werkdagen na de ontvangst 
van het bezwaarschrift verrichten de voorzitter 
of de plaatsvervangende voorzitter en ten 
minste twee door den voorzitter aan te wijzen 
leden of plaatsvervangende leden van den 
Raad van Beroep een herkeuring en doen uit
spraak, den belanghebbende en den betrokken 
controleur gehoord. 

4. De uitspraak geschiedt bij meerderheid 
van stemmen en is bindend. Ieder der aan de 
herkeuring deelnemende leden of plaatsver
vangende leden heeft één stem. Bij staking 
van stemmen heeft de voorzitter een beslissen
de stem . 

5. Bij niet inachtneming van de in dit ar
tikel gestelde regelen is de uitspraak van 
rechtswege nietig. 

8. 1. De kosten van de keuring komen ten 
laste van dengene, op wiens naam het geleide
biljet wordt afgegeven. 

2. De berekening, inning en verantwoording 
der keuringsgelden geschieden naar door On
zen Minister gestelde voorschriften. 

9. 1. De kosten, aan de procedures in be
roep verbonden, komen geheel of gedeeltelijk 
ten laste van de personen, di e beroep instellen, 
voor zoover zij door de uitspraak in beroep 
niet in het gelijk worden gesteld. Deze kosten 
worden in rekening gebracht volgens een door 
Onzen Minister vastgesteld tarief. 

2. Tot de behandeling van een beroep 
wordt niet overgegaan, zoolang voor de beta-
1 ing niet is zekerheid gesteld. 

3. Onze Minister stelt voorschriften vast 
betreffende de inning en verantwoording der 

in het eerste lid bedoelde gelden, alsmede be
treffende het beloop en de terugbetaling · of 
verrekening van de bedragen, strekkende tot 
zekerheidsstelling ingevolge het tweede I id. 

10. 1. Geen geleidebi ljet wordt verstrekt 
ter begeleiding eener zending van dengene , 
die de gelden, ingevolge het eerste lid van 
arti kel 8 verschuldigd, niet heeft voldaan bin
nen vijftig dagen, nadat de voormelde Inspec-• 
teur hem de gespecificeerde opgave dezer gel
den heeft gezonden. 

2. Geen herkeuring geschiedt ten behoeve 
van dengene, die de gelden, ingevolge het 
eerste lid van artikel 9 verschuld igd, niet heeft 
voldaan binnen twintig dagen, nadat de secre
taris van den Raad van Beroep hem de gespe
cificeerde opgave dezer gelden heeft gezonden. 

ll. Door Onzen Minister worden nadere 
regelen gesteld ten aanzien van: , 

a. de vergoeding der reiskosten van den 
voorzitter, den plaatsvervangenden voorzitter, 
de leden en de plaatsvervangende leden van 
den Raad van Beroep; 

b. de belooning van den voorzitter, den 
plaatsvervangenden voorzitter, de leden, de 
plaatsvervangende leden en den secretaris van 
den Raad van Beroep; 

c. de inning en verantwoording der gelden, 
ingevolge het eerste lid van artikel 9 ver
schuldigd ; 

d. · de verantwoording der gelden, ingevol ge 
het tweede lid van artikel 9 gestort. 

12. Dit besluit kan worden aangehai. ld on
der den t itel van: Bloembollenuitvoerbesluit 
1932. 

13. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip , bedoeld in artikel 6 der wet van 31 
December 1931 (Staatsblad n°. 575). 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast me't de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T . J. V e r s c h u u r. 

( Uitgeg. 6 Jan. 1933. ) 

s. 657. 

28 December 1932. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Crisis-Zuivelbesluit I, l932(Staats
blad n°. 318.). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken en Arbeid van 26 Novem
ber 1932, n°. 141, Afdeeling Crisis-Zuivel • 
Aangelegenheden; 

Gezien de artikelen 4 7, 10, 18 en 20 der 
Crisis-Zuivel wet 1932, Staatsblad n°. 290; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
6 December 1932, n°. 51); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1932, n°. 
191, Afdeeling Crisis-Zuivel-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het Crisis-Zuivelbesluit I 1932, 

Staatsblad n°. 318, en te bepalen a ls volgt: 
Art. I. In arti kel 5, eerste lid van genoemd 
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besluit wordt in plaats van "Zij vergaderei: 
ten minste vier maal per jaar" gelezen: ,.Zij 
vergaderen zoo dikwijls dit door den voorzit
ter of door ten minste drie leden blijkens hun 
mededeeling aan den voorzitter wenschelijk 
wordt geacht." 

Art. II. Aan artikel 7 onder d van ge
noemd bes! uit wordt het volgende toegevoegd: 

Deze eischen behoeven niet voor alle belang
hebbenden van eenzelfde groep gelijk te zijn. 

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

,,2. De Centrale is bevoegd ook na de er
kenning eischen als in het eerste lid onder d. 1 
bedoeld te stellen of de gestelde eischen aan 
te vullen en indien de betrokkene niet aan die 
nieuwe of aangevulde eischen voldoet, de er
kenning in te trekken." 

Vooi; het eerste lid wordt het cijfer 1 ge
plaatst. 

Art. III. Aan artikel 17 van genoemd be
sluit wordt een tweede lid toegevoegd, lui
dende als volgt: 

,2. Alvorens hun betrekking te aanvaar
den, leggen de controleurs Crisis-Zuivel-Wet 
1932, Staatsblad n°. 290, in handen van den 
in artikel 2 bedoelden Regeeringscommissaris, 
of den door dezen aan te wijzen persoon een 
eed of belofte af, waarvan de inhoud door 
Onzen Minister wordt vastgesteld." 

Voor het eerste lid wordt het cijfer 1 ge
plaatst. 

Art. IV. Na artikel 17 worden in Titel V 
twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als 
volgt: 

,.Art. 17bis. 1. Vervoerders van zuivelpro
ducten, margarine, oliën of vetten zijn ver
plicht op eerste vordering van een ambtenaar, 
belast met de opsporing van de overtredingen 
der Wet, stil te houden, toe te laten, dat con
trole op de richtige naleving van de bepalin
gen der Wet wordt uitgeoefend en, indien 
voor de door hem vervoerde waar een ge
leidebiljet of vervoervergunning is vereischt, 
dat geleidebiljet of die vergunning te ver
toonen. 

2. De uitvoering vau het bepaalde in het 
eerste I id, geschiedt op zoodanige wijze, dat 
daardoor geen vertraging ontstaat in den 
dienst van een openbaar middel van vervoer. 

Art. 17ter. 1. De ambtenaren, belast met de 
opsporing van overtredingen der Wet, zijn be
voegd monsters te nemen van de waar, ten 
aanzien waarvan zij vermoeden, dat een wo
danige overtreding is begaan. 

2. Voor schade, door monsterneming toege
bracht aan den e igenaar der betrokken waar, 
zal , indien hij zulks verlangt en indien niet 
blijkt, dat hij heeft gehandeld in strijd met de 
Wet, aan hem schadevergoeding worden ver
leend." 

A rt. V. De controleurs Crisis-Zuivelwet 
1932, Staatsblad n°. 290, die op den datum 
van het in werking treden van dit besluit 
reeds hun betrekking hebben aanvaard, leggen 
den eed of de belofte, in artikel III bedoeld, 
binnen drie weken na dien datum af in handen 
van den Regeerings-Commissaris of den door 
dezen aan te wijzen persoon. 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag-

teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
ronden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 3 Jan. 1933.) 

s. 658. 

29 December 1932. WET tot wijziging van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 659. 

29 December 1932. WET tot verlenging van 
den geldigheidsduur van tijdelijke bepalin
gen betreffende de vaccinatie, vervat in 
de wet van den Uden Febrnari 1928 
(Staatsblad n°. 29), zooals zij zij n gewij
zigd bij de wetten van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 523), van 30 December 
1929 (Staatsblad n°. 589) en van 31 De
cember 1930 (Staatsblad n°. 518). 

Bijl . Harul,el. ilde Kam er 1982/1933, n°. 156, 
1-6. 

Handel . id. 1982/1933, blz. 934-940 . 
Bijl. Harul,el. l ste Kamer 1932/1933, n° . 156, 

blz . 1-2. 
Handel. id. 1932/19311, blz. 131-136. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de omstandigheden het noodzakelijk ma
ken, dat de tijdelijke bepalingen, betreffende 
de vaccinatie, die vervat zijn in de wet van 
den Uden Februari 1928 (Staatsblad n°. 29) , 
zooals die zijn gewijzigd bij de wetten van 29 
December 1928 (Staatsblad n°. 523), van 30 
December 1929 (Staatsblad n°. 589) en van 
31 December 1930 (Staatsblad n° . 518) ook 
na 1 Januari 1933 bl ijven gelden ; ' 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 3 van de wet van den 

Uden Februari 1928 (Staatsblad n° . 29), zoo
als zij is gewijzigd bij de wetten van 29 De
cember 1928 (Staat sblad n°. 523), van 30 De
cember 1929 (Staatsblad n°. 589) en van 31 
December 1930 (Staatsblad n°. 518), wordt in 
plaats van "1933", voorkomende onder 1 van 
de " Tijdelijke Bepalingen", gelezen: 1935. 

A rt. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien van haar 
a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 
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s. 660. 

29 Decen,ber 1932. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Rijkstelegraafreglement 
1926. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

{Staatsblad nr. 7); · 
Op <le voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 December 1932, nr. 6, Hoofd
bestuul' der Posterijen, Telegrafi e en Tele
fonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 December 1932, nr. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 December 1932, nr. 
9, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. I. Het derde lid van a1-tikel 4 van het 
Rijkstel egraafreglement 1926 wordt gewij
zigd in: 

"3. Het in de vorige alinea bepaalde is 
niet van toepassing op de behandeling van 
regeerings- of in afrekening aangeboden lo
caal-telegrammen betreffende den waterstand 
der rivieren en op de behandeling op den 
Nieuwsj aarsdag van locaal -te legrammen, be
stemd voor de Koningin en voor de leden van 
het Koninklijk Huis." 

Art. II. In het dertiende I id van artikel 9 
van genoemd reglement wordt "van jaar tot 
jaar" gewijzigd in " telkens voor drie maan
den''. 

Art. III. In het achtste lid van artikel 16 
van genoemd reglement wordt "dertig" ge
wijzigd in "vier en twintig". 

Art. IV. Artikel 19, sub 1, vari genoemd 
reglement wordt gewijzigd als volgt: 

Onder letter l wordt opgenomen als tweede 
Jid: . 

"telegrammen van of aan de ambtenaren en 
beambten van den dienst der Zuiderzeewerken , 
betreffende den toestand van de Zuiderzee en 
daarmede in verbinding staande wateren, be
treffende waterhoogten {met uitzondering van 
die omtrent de gewone dagelijksche waterstan
den), ongevallen met dijken, sluizen en andere 
werken, het bekendmaken van stremming van 
het verkeer door kanalen en sluizen en over 
bruggen"; 

en als laatste lid: 
,,telegrammen over zeer dringende dienst

zaken, betrekki11g hebbende op de Zuiderzee
werken , van of aan den Directeur-Generaal, 
de Hoofdingenieurs, de Eerstaanwezend inge
nieurs, de Ingenieurs, de Technisch-ambtena
ren en het verdere technisch personeel bij den 
dienst der Zuiderzeewerken, belast met toe
zicht op waterkeeringen en -wegen en de daar
toe behoorendn kunstwerken" ; 

Onder letter p wordt " Minister van Binnen
landsche Zaken en L andbouw" gewijzigd in 
.,Minister van Economische Zaken en Arbeid"; 

Na het bepaalde onder letter s wordt opge
nomen: 

"t . indien bij de aanbieding het verlangen 
tot behandeling als regeeringst-elegram wordt 
te kennen gegeven : 

telegrammen, betreffende den ijstoestand en 

L . & S. 1932. 

den ijsopruimingsdienst op de groote rivieren, 
gewisseld tusschen ambtenaren en beambten 
van den Rijkswaterstaat"; 

Het bepaalde onder de letters t en u wordt 
aangeduid met resp . de letters u en v. 

Art. V. Het derde lid van artikel 24 van 
genoemd reglement wordt gewijzigd in: 

"3. Laatstgenoemd tarief geldt mede voor 
telegrammen tusschen kantoren in plaatsen, 
welke daarvoor in verband met de locale ge
steldheid of met de wijze, waarop het verkeer 
wordt afgewikkeld naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie in aanmerking komen". 

Art. VI. Het tweede, derde en vierde lid 
van artikel 42 van genoemd reglement worden 
gewijzigd in: 

" 2. Voor verzoeken tot het doen afleveren 
van telegrammen voor eenzelfden geadresseer
de aan adressen, welke afhankelijk zijn van 
dag, tijd, geval of omstandigheid, is bij voor
uitbeta ling een inschrijvingsrecht verschuldigd 
van 6 gulden per ka lenderjaar, in de gevallen 
a ls door den Directeur-Generaal der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie zal worden be
paald". 

Art . VIL H et tweede lid van artikel 64 
van genoemd reglement wordt gewijzigd in: 

,,2. De zahlijke inhoud vari regelingen, 
a ls in __ het l e lid bedoeld, worden zoo spoedig 
mogeltJk door den Directeur-Generaal in de 
Staatscourant bekend gemaakt" . 

Art. VIII. Dit besluit t reedt in werking 
met ingang van den lsten Januari 1933. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
{Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 

s. 661. 

29 Decembe,· 1932. WET tot goedkeuring 
van het tusschen Nederland en Belgi{'- ge
sloten verdrag betreffende de gelijkstel-
1 ing van elkanders onderdanen voor de 
toepassing der wederzijdsche wetgeving op 
het punt der invaliditeits- en ouderdoms
verzekering en de regeling van de gevol
gen voor elkanders onderdanen van het 
naast elkander werken dier wetgevingen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 16 October 1931 te 's-Gravenhage 
tusschen N ede,·land en B elgië gesloten ver
drag betreffende de gelijkstelling van e lkan
ders onderdanen voor de toepassing der we
derz ijdsche wetgeving op het punt der invali
diteits- en ouderdomsverzekering en de rege
ling van de gevolgen voor elkanders onder
·danen van het naast elkander werken dier 
wetgevingen, a lvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevol ge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

60 
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Art. 1. H et bij deze wet in afdruk gevoegd 
op 16 October 1931 te 's-G,·avenhage tusschen 
Nederland en B elgië gesloten verdrag betref
fende de gelijkstelling van elkanders onder
danen voor de toepass ing der wederzijdsche 
wetgeving op het punt der invalidi te its- en 
ouderdomsverzekering en de regel ing van de 
gevolgen voor elkanders onderdanen van het 
naast elkander werken d ier wetgevingen wordt 
goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkond ig ing. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELM! A. 

De :Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c h u u r. 

(Uitgeg. 20 Januari 1933.) 

VERDRAG tusschen Nede1-land en België be
t,·ef jende de gelijkstelling van elkanders 
onderdanen voor de toepassin g der weder
zijdsche wetgeving op het punt der invali
diteits- en ouderdomsverzekering en de 
regeling van de gevolgen voor elkanders 
onderdanen van het naast elkander we,·ken 
dier wetgevingen. 

H are Majest<lit de Koningin der ederlan
den en Zij ne Majesteit de Koning der Belgen, 
gelij kelij k bezield door den wensch el kanders 
ond rdanen gelijk te stell en voor de to<lpas
sing der wederzijdsche wetgeving op het punt 
der inval id ite its- en ouderdomsverzeker ing en 
om de gevolgen te regelen voor elkanders on
derdanen van het naast el kaar werken d ier 
wetgev ingen, hebben besloten te d ien e inde 
een verdrag te sluiten en hebben tot Hunne 
Gevolmacht igden benoemd, te weten : 

H are Majesteit de Koningin der Nederl an
den : J on kheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver M inister van Buiten landsche 
Za ken ; 

Zij ne Majesteit de Kon ing der Belgen: den 
H eer Cha rl es Maskens, Hoogstdeszelfs B uiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd M inister bij 
H are Ma jesteit de K oningin der Nederlanden, 

di e, daartoe behoorlijk gemachtigd, omtrent 
de volgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. Voor de toepassi ng van de N eder
landsche " Invalid iteitswet" en de Belgische 
verzekeringswetten betreffende den ouderdom 
en vroegtij di gen dood en de m aatregelen te r 
u itvoering daarvan u itgevaardigd, wordt in 
be ide landen geen onderscheid gemaakt tus
schen verzekeringsplich t igen van Belgische en 
verzekeringspl ichtigen van N ederl andsche na
tionali teit. 

Ar t. 2. 1. iet verzekeri ngsplich t ig krach
tens de in artikel 1 genoemde Belg ische wet
ten en reglementen is de arbeider, di e in Ne
derl and zijn wettelijke woonplaats heeft en die 
in Belg ië werkzaam is in d ienst van een in 
Nederl and gevestigde onderneming. Ten aan
zien van d ien arbeider bestaat geen verplich-

t ing tot premiebetal ing krachtens de Belgische 
wetten. 

2. 1 iet verzekeringsplichtig k rachtens de 
in artike l 1 genoemde N ederl andsche wet is 
de arbeider, die in België zijn wette lij ke woon
plaats heeft en d ie in N ederla nd werkzaam is 
in dienst van een in Belg ië gevestigde onder
neming. Ten aanz ien van dien a rbeider be
staat geen verplich t ing tot premiebetaling 
krachtens de Nederlandsche wet. 

3. Indien een arbeider in d ienst va n een 
onderneming, geve t igd in Belg ië of N eder
land, verzekeringspl ichtig zou zijn krach tens 
de in artikel 1 genoemde wetten en m aat
regelen van beide landen en te zij nen aanz ien 
de voorgaande leden niet van toepassing zijn , 
is hij uitslu itend verzekeringsplichtig krach
tens de wetten en reglementen van het land, 
waarin hij zijn wettelij ke woonplaats heeft en 
bestaat te zijnen aanz ien geen verplich t ing 
tot premiebetaling krach tens de wetten en 
reglementen van het ande re land. 

Art. 3. 1. Ten aanzien van den verzekerde, 
d ie achtereenvolgens of om beurten verzekerd 
geweest is krachtens de in artikel 1 genoemde 
wetten en maatregelen van de beide landen, 
wordt bij het berekenen van den wach ttijd of 
Yan het aantal prem iën vereisch t om rech t te 
hebben op de wettelij ke voordeelen, in aan
merking gebracht de gezamenl ijke duur van 
de t ijdvakken, gedurende welke hij in beide 
landen verplicht verzekerd is geweest of het 
totale aantal van de in beide landen betaalde 
premiën. 

2. Het in het eerste l id bepaalde is even
eens van to<lpass i ng : 

1 °. op dengene, die vrijwillig verzekerd is 
krachtens de Belg ische wetten en die ver
pi icht verzekerd is of is geweest krach tens de 
Nederlandsche Invalid ite itswet; 

2°. op den verpl icht verzekerde krach ten 
de Nederlandsche Invalid ite itswet, di e vr ij
will ig verzekerd is of geweest is krachtens de 
Belgische wetten; 

3°. op den ver pi icht verzekerde krachten 
de Belgische wetten, die vrij willig verzekerd 
is of is geweest krachtens de N ederlandsche 
Ouderdomswet 1919; 

4° . op dengene, die vrijwillig ve rzekerd i 
k rachtens de Belgische wetten en die vrijwil -
1 ig verzekerd is of is geweest krach tens d& 
Nederlandsche Ouderdomswet 1919. 

Art. 4. Het bedrag van de toeslagen, be
doeld in de Belgische wetten en maatregelen 
in art ikel 1 genoemd, wordt vastgesteld in 
verhouding tot het aantal jaarlijksche stortin
gen, in België gedaan. 

Art. 5. 1. T en aanzien van den verzekerde 
wiens verzekering krachtens de Belg ische ver
plich te verzeker ingswetten is aangevangen 
vóór het bere iken van den 35-ja rigen leeft ijd, 
wordt de leeftijd van 35 jaar, bedoeld in ar
t ikel 33 der Neclerla ndsche Inva l iditeitswet, 
vervangen door den leeftij d van 65 jaa r. 

2. Ten aanzien van den verzekerde die n im-
mer verpl icht ve rzekerd is geweest krach tens 
de N ederlandsche Inval id iteitswet en die den 
leeftijd van 35 jaar heeft oversch reden, is ar
t ikel 372 van de N ederlandsche wet n iet van 
toepassing en wo rdt ,·oor de toepassing van 
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arti kei 75 dier wet, de verpl ichte verzekering 
geacht te zijn aangevangen vanaf den 35-
ja rigen leeftijd. 

Art. 6. 1. De bevoegde administraties en 
a utoriteiten van beide landen zullen de nadere 
maatregelen vaststellen, welke noodig zijn 
voor de uitvoer ing van de bepalingen dezer 
overeenkomst, in het bijzonder wat betreft het 
onderzoek der aanvragen, door de belangheb
benden ingediend en de wijze van betaling 
der renten, toeslagen , verhoogingen en ver
goed ingen. 

2. Zij zullen elkaar over en weer bijstaan 
en rechtstreeks a lle inlichtingen geven, welke 
zij behoeven voor een goede uitvoering van dit 
verrlrag. 

Art. 7. 1. De wijzigingen, di e later moch
ten aangebracht wor den in de wetten van een 
der beide la nden wat betrnft het bedrag der 
uitkeeringen krach tens de in vorenbedoelde 
wetten geregelde verzekeringen, zu llen van 
rechtswege op de onderdanen van het andere 
la nd worden toegepast. 

2. Hetzelfde geldt voor het geval de ver
zekering geregeld in vorenbedoelde wetten 
uitgebreid wordt tot nieuwe groepen personen , 
a lsmede voor het geYal de voorwaarden voor 
het verkrijgen van aanspraken op de thans 
bestaande voordeelen worden gewijzigd, tenzij 
een der beide contracteerende partijen be
zwaar maakt, binnen zes m aanden na de af
kondi ging van de betrokken wet. .. _ 

Art. 8. 1. T en aanzien van de m 1J narbe1-
ders zullen de ui tvoeringsmaatrege len betref
fende de toepass ing van dit verdrag vastge
steld worden bij reglement, in gemeen over
leg door de bevoegde autoriteiten van beide 
landen op te maken. 

2. Dit reglement zal niet in werking tre
den dan na goedkeuring van de betrokken 
autoriteiten van beide landen. 

3. De verdragsluitende R egeeringen waar
borgen overeenkomst ig de wetten va1;1 hu_n land 
de verplichtingen, voortvloeiende mt dit ver
drag en uit het in het eerste lid van di t ar
t ikel bedoelde reglement. 

Art. 9. 1. D it verdrag zal worden bekrach
tigd en de akten van bekracht ig ing zullen zoo 
spoedi g mogelijk worden ui tgewisseld._ 

2. Het verdrag treedt m werkmg een 
maand na den eersten dag der maand vol 
gende op die, waarin de uitwisseling der ak
ten van bekrachtiging heeft plaats gehad. 

3. De duur van het verdrag is twee jaar ; 
na a floop van den termijn van twee jaar 
wordt de duur van het verdrag wederom stil 
zwijgend met gelij ken termij n verlengd tenzij 
een der be ide landen zes maa nden vóór afloop 
van dien termijn het verdrag heeft opgezegd. 

Te r oorkonde waarvan de w e de rzij dsche ge
volmachtigden dit verdrag in de Fransche en 
N eclerl andsche talen hebben onderteekend en 
van hun zegels voorzien. 

Gedaan, in tweevoud, te 's-Gravenhage, den 
16den October 1931. 

(L.S .) Beelaerts van Blokl and. 
(L.S.) Ch . M aekens. 

Fransche tekst. 

CONVENTION entre l es Pays-Bas et la B el
gique relative à l 'assiniilation de l eurs 
sujets quant à l 'application de la l égisla-
tion des deux Pays en ce qui concerne 
l 'assurance-invalidité-vieillesse et quant à 
la 1·égleni entation des suites r ésul tant pour 
ces sujets du fonctionnenient cles l égisla
tions cles deux Pays l'une à cóte de t 'aut1·e . 

Sa M ajesté la R eine des P ays-B as et Sa 
Majesté le Ro i des Belges, également auimés 
du désir cl'ass imiler leurs su jets quant à l' ap
pl ication de la législation des Pays-B as et de 
la Belg ique en ce qui concerne l 'assurance
invaliditó-vieillesse et de régler les sui tes ré
sultant pour ces sujets du fonctionnern ent des 
législations des deux Pays l'une à cóté de 
l'autre, ont résolu de conclure à eet effet une 
convention et ont nornrné pour Leurs Pléni
potentiaires, savoir: 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas: Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affa ires Etrangères; 

Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: Monsieur 
Charl es l\1askens, Son Envoyé extraord inaire 
et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté 
la Reine des Pays-Bas, 

lesquels, à ce dûrnent autorisés, sont con
venus des di sposit ions sui vantes : 

Art. 1. Pour l' appl ication de Ja loi néer
landaise "assurance- invalidité-v ieillesse" et des 
lois belges d'assurance et relatives à la v ieil
lesse et du décès prérn aturé et des règlements 
pris en exécut ion de cell es-ci, il n' est é tabli 
a ucune distinction dans les deux pays entre 
les assu jettis de nationalité belge et les assu
Jettis de nationalitó néerlanda ise. 

Art . 2. 1 . N'est pas soumis obligatoire
ment à l'assurance prévue dans les lois belges 
et les règlements, visés à l 'article 1, Je sala
rié légalernent domicilié clans les P ays-Bas et 
occupé en Belg ique au serv ice d'une entre
prise établie cl aus les Pays-Bas. En ce qui 
concerne ce salarié il n'y a aucune obl igat ion 
a u payement de la cotisatión belge. 

2. N'est pas soumis obligatoirement à 
l' assurance prévue dans la loi nóerlanda ise 
visée à l'articl e 1, Ie sala r ié légalement domi
cilié en Belg ique et occupé dans les P ays-Bas 
au serv ice d'une entreprise établie en Belgi
que. En ce qui concerne ce sala ri é, il n 'y a 
aucune obligation au payement de la cotisa
tion néerlanda ise. 

3. Si un sala ,·ié occupé au service d'une 
entreprise établ ie en Belgique ou dans les 
Pays-Bas, est assujetti a ux lois et rè\l"lements, 
cités à l 'article 1, des deux pays et s, pour ce 
qui le concerne, les dispositions des ali néas 
précédents ne sont pas applicables , alors il 
n'est soun1is obl igatoiren1ent qu'à ]'assurance 
prévue dans les lois et règlernents du pays ou 
il a son dom ici Ie légal et, dans ce aas , il 
n'existe aucune obi igation de payer les coti
sations dues en ve rtu des lois et règlements de 
l' autre pays. 

Art. 3. 1. Pour ce qui concerne l 'assuré qu i 
a été success ivem ent ou alterna.tiveinent assuré 
selon les lois et les règlements des deux pays 
vi sés à l 'article 1, il est pris en considération 
pour la fixation du déla i m inimum d'assuiet-
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tissemcnt ou du nombre des versements ex igés 
pour avo ir droit aux avantages légaux, la 
durée totale des périodes d'assujettissement 
accompl ies ou Ie nombre total des cotisations 
Jégales versées dans l'un et l'autre pays. 

2. L es dispositions du paragraphe précé
dent sant également appl icables: 

1°. à l'assuré libre selon Jes lois belges, 
qui est ou a été assuré obligatoirement selon 
la loi néerlandaise; 

2°. à l'assuré obligatoire selon la loi néer 
landaise, qui est ou a été assuré I ibre selon 
les lois bel ges; 

3°. à l 'assuré obligatoire selon les lois bel 
ges, qui est ou a été assuré I ibre selon la loi 
née l'iandaise assurance-vieillesse libre 1919 ; 

4°. à l 'assuré libre selon les lois belges, 
qui est ou a été assuré I ibre selon la loi néer
landaise assurance-vieillesse libre 1919. 

Art. 4. Le taux des majorations prévues 
par les lois belges et les règlements visés à 
l'article 1, sera fixé proportionnellement au 
11ombre de versements annuels effectués en 
Belgique. 

Art. 5. l. En ce qui concerne l'assuré <lont 
l'assurance en vertu des lois belges d'assurance 
obligatoire a commencé avant qu'il ait at
teint l'àge de 35 ans, l'àge de 35 ans visé à 
l'article 33 de la loi néerlandaise est rem
pi acé par l' àge de 65 ans. 

2. Lorsqu'il s'agit d'un assuré qui n'a ja
mais été assujetti à la loi néerlandaise et qui 
a dépassé l'àge de 35 ans, l'article 372 de l a 
loi néerlandaise n'est pas applicable et pour 
l'application de l'article 75 de cette loi J'as
surance obl igatoire est présumée avoir com
mencé à parti r de l' àge de 35 ans. 

Art. 6. 1 . Les administrations et autorités 
compétentes des deux pays arrêteront les me
sures de détail et d'ordre nécessaires pour 
l'exécution des dispositions de la présente con
vention, notamment en ce qui concerne !'exa
men des demandes présentées par les intéres
sés et Ie mode de payement des rentes, all o
cations, majorations et boni fications . 

2. E ll es se prêteront leurs bons offices et 
se donneront directement et mutuellement 
toutes les informations nécessaires pour la 
bonne exécution de la présente convention. 

Art. 7. l. Les modifications qui seraient 
ultérieurement apportées à la législation de 
l 'un ou l'autre pays en ce qui concerne Ie 
chiffre des prestations en vertu des assurances 
réglées par les lois précitées seront étendues 
de plein droit aux nationaux de l'autre pa_vs . 

2. Il en sera de mê.m e au cas oll ]'assurance 
prèvue dans les lois précitées est étendue à de 
nouvell es catégories de bénéficiaires a insi que 
dans Ie cas ou les conditions d'admission aux 
a vantages actuellement ex istants seront mo
dif iées, sauf opposition d'une des deux par
ties contractantes, dans un dé! ai de six mais 
à prendre cours à la. date de la promulgation 
de la loi. 

Art. 8 . 1. En ce qui concerne les mineurs, 
les mesures d'exécution relatives à l'applica
tion de la présente convention seront déter
minées par un règlement à établir de com
mun accord par les autorités compétentes des 
deux pa.ys. 

2. Ce règlement n'entrera en vigueur qu'-

1tprès approbation par les autor ités compé
tentes de chacun des deux pays. 

3. Les Gouvernements contractants garan
tissent selon les lois de leur pays l 'exécution 
des engagements résultant de la présente con
vention a. insi que du règlement prévu à 
l'alinéa 1 du présent article . 

Art. 9. l. La présente convention sera ra
tifiée et les instruments des ratif ications se
ront échangés Ie plus tót possible. 

2. La convention entrera en vigueur un 
mais après Ie premier jour du mais qui suivra 
!'échange des ratifications. 

3. La durée de la prèsente convention est 
de deux ans; après l'expi ration de la période 
de deux années la convention sera tacitement 
continuée pour une même durée, sauf dénon
c iation par l'une des deux parties contractan
tes six mais avant l'expiration de la période 
en cours. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présente convention en langues 
française et néerlandaise et y ont apposé leurs 
cachets. 

Fait, en double, à La Haye, le 16 octobre 
1931. 

s. 662. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Ch. Maekens. 

29 D ecember 1932. WET tot aanvull ing van 
de Pensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Staatsblad n°. 294). 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 
294) aan te vul Jen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 
a. Aan artikel 35 der Pensioenwet voor de 

Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n° . 
294) wordt toegevoegd een nieuw eerste lid , 
luidende: 

,,1. Wanneer krachtens wettelijke bepalin
gen betreffende ongevallenverzekering, aan
spraak bestaat op een rente of uitkeering ter 
zake van een in spoorwegdienst overkomen 
ongeval , wordt - behoudens het in het vol 
gende lid bedoelde geval - het bedrag dier 
rente of uitkeering in mindering gebracht op 
het pensioen , indien en voor zoove r de mid
delsom der pensioensgrondslagen, naar welke 
het pensioen vastgesteld is, niet reeds door 
een rente of uitkeering, als bovenbedoeld, be
invloed is geworden." 

b. De bestaande bepaling van arti kei 35 
wordt tweede I id en voorzien van het cijfer 2. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister vttn ·waterstaat, P. J. Re y me r. 
D e Ministe,· van Financiën, De Ge e r. 

(Uityey. 10 Januari 1933.) 
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s. 663. 

29 December 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie, voor het dienstjaar 1931. 

s. 664. 

29 D ecember 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 665. 

29 December 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het \Negenfonds voor het dienst
jaar 1931. 

s. 666. 

29 December 1932. \NET, houdende nadere 
wijziging van de Indische Comptabiliteits
wet 1925 (N ede,·laniuch Staatsblad n°. 
328; Indisch Staatsblad n°. 448). 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Indische Comptabili
teitswet 1925 (N ederl·aniuch Staatsblad n°. 
328; Indisch Staatsblad n°. 448), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 25 Juli 1932 (Neder
landsch Staatsblad n°. 391; I ndisch Staats-
blad n°. 483) nader te wijzigen; _ 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. De Indische Comptabiliteitswet 1925 

(N ederlaniuch Staatsblad n°. 328; Indisch 
Staatsblad n°. 448) wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

I. Artikel 2 wordt gelezen: 
,,Nadat de begrooting bij de wet is goedge

keurd of vastgestel cl , worden de posten van 
de hoofdstu kken betreffende de uitgaven voor 
de eerste hoofdstukken door Onzen Minister 
van Koloniën en voor de tweede hoofdstukken 
door den Gouverneur-Generaal, voor zoover 
de samenstelling van die posten daartoe ge
legenheid biedt, in kredieten voor personeele-, 
materieele- en kapitaalsuitgaven gesplitst . 

Gelijktijdig met de in het vorig lid bedoelde 
splitsing worden äe posten onderverdeeld in 
artikelen en worden bij elk artikel sub-artike
len aangewezen, ten laste waarvan de uitga
ven zullen worden verevend. Bij elk arti kei 
en sub-artikel worden aangegeven de geraam
de bedragen, waarop bij het voor den post 
toegestaan krediet gerekend is. Ook kunnen 
posten worden aangewezen, waarvan de u it
gaven verevend zull en worden ten laste van 
andere posten van dezelfde of van een andere 
begrootingsafdeeling, waartoe voor zooveel 
noodig één of meer afzonderlijke onderdeelen 
aan laatstgenoemde posten worden toegevoegd; 
de ten laste van die onderdeelen verevende 
sommen worden bij de rekening, bedoeld in 
artikel 69, vergeleken met de posten, waarbij 
de kredieten zijn toegestaan. 

De beschikkingen en besluiten tot splitsing 
der posten als vorenbedoeld worden in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Inclië geplaatst." 

II. Artikel 3 wordt gelezen: 

,,Door den Gouverneur-Generaal kan wor
den bepaald, dat uitgaven, op het eerste 
hoofdstuk van een afdeeling gebracht, in Ne
derlandsch-Indië worden gedaan ten laste van 
den overeenkomstigen post van het tweede 
hoofdstuk dier afdeeling, of dat uitgaven, op 
het tweede hoofdstuk van een afdeel ing uit
getrokken, in Nederland geschieden ten laste 
van den overeenkomstigen post vau het eerste 
hoofdstuk dier afdeeling. 

Het daartoe strekkend besluit wordt aan de 
Algemeene R ekenkamers in Nederland en in 
Nederlandsch-Indië medegedeeld. 

Bij de reken ing, bedoeld in artikel 69, 
wordt, onder vermelding van de desbetreffen
de besluiten, bij eiken betrokken post aange
geven over welk gedeelte van het bij den post 
ui tgetrokken krediet is beschikt voor het doen 
van uitgaven ten laste van den overeenkom
stigen post van het andere hoofdstuk derzelfde 
afdeel ing." 

III. Artikel 4 vervalt. 
IV. Artikel 5 wordt gelezen: 
,,Voor in den loop van het dienstjaar on

verwacht opkom ende behoeften · kunnen, tot 
dekking van daarvan te verwachten tekorten 
op de desbetreffende begrootingsposten, voor 
zoover de eerste hoofdstukken betreft krach
tens een door On~en Minister van Koloniën 
te nemen besch ikking en voor zoover de tweede 
hoofdstukken aangaat bij een door den Gou
verneur-Generaal te nemen beslu it, sommen 
worden aangewezen uit de kredieten, bij de 
betrokken hoofdstukken voor onvoorziene uit
gaven toegestaan. 

Op dezelfde wijze worden op de posten vot'lr 
onvoorziene uitgaven aangewezen de in den 
loop van het dienstjaar onverwacht opkomen
de behoeften, welke niet ten laste van eenig 
ander onderdeel der begrooting kunnen wor
den verevend. 

De op den voet van het ee rste I id van dit 
artikel geda ne aanwijzingen worden, onder 
vermelding van de beschikkingen of besluiten, 
in de rekening, bedoeld in artikel 69, bij de 
betrokken posten aangegeven. Bij de posten 
voor onvoorz iene uitgaven wordt in die reke
ning vermeld, ten behoeve van welke posten 
en tot welke bedragen zoodanige aanwijzingen 
hebben plaats gehad. 

De vereveningen op den voet van het tweede 
lid van dit artikel worden in de vorenbedoel
de rekening bij de betrokken posten voor on
voorziene uitgaven omschreven en verant
woord in zooveel bijzondere onderdeelen als 
zij gelijksoortige onderwerpen betreffen, onder 
vermelding van de beschik,ki11gen of besluiten, 
waarop zij zijn gegrond." 

V. Het eerste lid van arti kel 43 wordt ge
lezen: 

,,De Alge1neene Rekenkamer in Neder
landsch-Indië bestaat uit een voorzitter en 
vier leden." 

VI. In artikel 54 wordt het bepaalde onder 
1 °. en 2°. gelezen: 

,,1 °. of het bij den betrokken begrootings
post toegestaan, op den voet van artikel 2 
eerste lid ges pi itst, krediet toereikend is ; 

2°. of de uitgaaf op het daarvoo,· in aan
merking komend artikel is verevend ten laste 
van het juiste sub-artikel." 
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VII. In plaats van het tweede en derde lid 
va n artikel 56 wordt gelezen: 

.,I edere tafel beslist met twee leden. Zijn 
deze echter niet eenstemmig, dan treedt, om 
tot eene bes! issing te geraken, de voorzitter 
der K amer als voorzitter der tafel op." 

VIII. Het eerste I iel van artikel 57 wordt 
ge lezen: 

" E ene vereenigcle zitting der Algemeene 
Rekenkamer in N eclerl andsch-Indië kan niet 
worden gehouden met minder dan drie leden, 
den voorz itter daaronder begrepen, met dien 
ve, tande, dat in het geval , bedoeld in het 
derde 1 id van artikel 80, ten minste vier 
leden, de voorzitter daaronder begrepen, aan
wezig moeten zijn. " 

IX. In het tweede lid van artikel 69 wordt 
voor nposten en artikelen" gelezen : ,,posten, 
artikelen en sub-artikelen". 

X. H et derde lid van artikel 69 wordt ge
lezen: 

" Ten aanzien van eiken uitgaafpost geeft 
de rekening afzonderlijk voor de kredieten 
voor personeele-, materieele- en kap itaalsuit
gaven de verschillen aan tusschen de ram in
gen en de uitkomsten, met toelichting voor 
zooveel nooclig van die verschill en en met aan_ 
wijzing, welke der verevende sommen voldaan, 
welke verschuldigd gebleven zijn. Met be
trekking tot de ontvangsten worden eveneens 
de verschillen tusschen de ramingen en de 
uitkomsten aangegeven en voor zooveel noodig 
toege licht." 

Art. II. De voorschriften der Indische 
Compta bilite it<lwet ten aanz ien van de be
gl'Doting en de rekening van Nederlandsch
Jnclië, zooals zij luiden volgens deze wet, wor
den voor de eerste maal toegepast op de be
grooti ng voor het dienstjaar 1933 en de reke
ning over het dienstjaar 1932. 

Ten aanzien van de begrootingen en reke
ningen betreffende vroegere dienstja ren blij
ven de voorschriften der Indische Comptabili 
te itswet, zooals zij vóór de totstandkoming van 
deze wet luidden, toepassing vinden. 

Art . III. H et bepaalde bij arti kel I , sub V 
en VII, blijft buiten toepassing tot tijd en 
wijle de in artikel I , sub V , bedoelde formatie 
door het onvervuld laten van opengevallen 
plaat en feitelijk zal zijn bereikt. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cembe,· 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 10 Janum"i 1 933.) 

s. 667. 

29 Dccentbe-r 1932. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het Xlde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1931. 

s. 668. 

29 Dece1nber 1932. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst gedurende het jaar 1933. 

·wij WILHELMI NA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg ing genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop, in afwijking van artikel 23 der In
dische Comptabili teit<lwet 1925 (Staatsblad 
n°. 328}, voor het dienstjaar 1933 zal moeten 
worden voorzien in de behoefte aan kasgeld 
voor den Indischen dienst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Onze Minister van F inanciën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Koloniën ge
durende het jaar 1933 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indi che Comptabiliteit<lwet 
1925 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks schatkist 
gestorte gelden te boven te gaan met een som 
van ten hoogste f 350,000,000. 

Onze Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlotten
de schuld, met inachtneming van de daarom
trent bestaande en nog vast te stellen wette
lijke bepalingen . 

2. De in het vorig artikel bedoelde kredie
ten zullen mede mogen worden gebruikt voor 
het overmaken van gelden naar N ederlandsch
Indië tot het doen van betalingen ten laste 
van de Tweede Hoofdstukken der begrooting 
van N ederlandsch- l ndië. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1933. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minist er van Koloniën, De Graaf f. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

(Uitg eg. 24 Januari 1933.) 

$ , 669. 

29 Dece1nb er 1932. WET tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven ten behoeve 
van de voltooiing van . het vestingstelsel 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 670. 

29 Decemb er 1932. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 671. 

29 December 1932. WET tot wijziging en ver
hoogi ng van het achtste hoofdstuk der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 
(liitkeeringen, aan d e z.g . mobilisatie -

- slachtoffers.) 

s. 672. 

29 Dece1nbe1· 1932. '\VET tot wijzig ing van 
het vie1·de hoofdstuk der R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 673. 

29 Decemb er 1932. WET, houdende natura-
1 isatie van S . S. Abas en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovtiiweging genomen hebben, 

dat e r aanl eiding is tot natural isatie van 
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Salomon Samuel Abas en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1 °. Salomon Samuel A bas, geboren te 
Ha,n·e (Frankrijk) den 6 September 1883, 
handelsvertegenwoordiger, wonende te Deu,·ne 
(België); 

2° . Jacob Hubert Bloemen, geboren te 
Aken (Pruisen) den 5 Juni 1875, arbeider, 
wonende te Keulen (Pruisen); 

3°. Joanna Gerardina Geeraerds, geboren 
te M eerdonck (België) den 2 Juli 1910, t ijde
lijk werkzaam bij den postchèque- en g iro
dienst, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. Wilhelm Gerhards, geboren te M. Gla,d,. 
bach-Land (P,·uisen) den 27 September 1899, 
wever, wonende te Gladbach-Rheydt (Prui
sen); 

5°. Nicolai van Gilse van der Pals, gebo
ren te St. P etersburg (Rusland) den 19 Mei 
1891, musicus, wonende te H elsingfors (Fin
land); 

6°. H e1·mann Herz, geboren te K ei,len 
( Pruisen) den 11 December 1894, reiziger, 
wonende te A mste,·dam, provincie N oordhol
land; 

7°. Alfred Wilhelm P eter Jansen, geboren 
te Aken (Prnisen) den 19 Augustus 1905, 
tee ken aar, wonende te H eerl en, provincie 
J,imburg; 

8°. Egbe,·t Hampherbeek, geboren te Ven
nebrügge (Pruisen) den 24 September 1883, 
landbouwer, wonende te Wiel en (Pruisen); 

9° . Wilhelm Mathias Kanfers, geboren te 
Fischeln ( Pruisen) den 21 F ebruari 1894, fa
brieksarbeider, wonende te Kref eld-Linn (P1-ui
sen); 

10°. Gertrud Johanna Klink, geboren te 
Dusseldorp-Gerresheim (Pruisen) den 5 Octo
ber 1900, zonder beroep, wonende te Dussel
d01·p-Ger1·eshei,n ( P ruisen); 

11 °. Max K re il ede-r, geboren te Pass au 
( Beie,·en) den 9 Juli 1878, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Z uidhol 
land; 

12° . F1·iedrich Josef Lieder, geboren te 
El/er, gemeente Dusseldorp (Pritisen), den 26 
April 1897, koopman, wonende te Eindhoven, 
provincie N 001·db,·abant ; 

13°. Jan Barend Mandema, geboren te 
Emden (Pruisen) den 20 October 1899, koop
man, wonende te Leer (Pruisen); 

14°. Wilhelm Mülders, geboren te Alten
do1-j ( Pruisen) den 4 Februari 1901, a rbeider, 
wonende te Kl eef (P ruisen); 

15°. Dr. T i bor Radó, geboren te Siófok 
( H ongarije) den 2 Augustus 1893, arts, wo
nende te P oerwoke·rto (N ederlandsch-lndië); 

16°. Anna Schönfeldt, geboren te Dort-
1nund (Pruisen) den 31 Augustus 1903, ver-

pleegster, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

17°. J oanna W ei·erbergh, geboren te Ant
werpen ( B elgië) den 20 November 1906, · tij
delijk werkzaam bij den Pensioenraad, wo
nende te Katwijk, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze 
de hoedanigheid van ederlander verleend 
aan: 

1 °. Johan B ernhard Wilhelm Moormann, 
geboren te Amsterda,n (Noordholland) den 22 
October 1897, winkelchef, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

2°. Walfher Rudolph Alfred Rührup, ge
boren te R otterdani (Zuidholland) den 24 
October 1900, handelsagent, wonende te Am
sterdani, provincie N oordholland; 

3°. Fritz Emil Reinhard Schiller, geboren 
te Amsterdam (Noo1·dholland) den 10 Sep
tember 1909, schilder, wonende te Amsterdam, 
provincie N oo,·dholland. 

3. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 19 32. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , J , Do n n e r. 
(Uitgeg. 6 Januari 1933.) 

s. 674. 

29 December 1932. WET, houdende natura
! isatie van L. J. B eckers en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
L eona,•d Joseph B eckers en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Tederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. L eonard Joseph B eckers, geboren te 

Jfreuzmth (Pruisen) den 17 Maart 1901, ma
chinist, wonende te H eerl en , provincie Lim
burg; 

2°. Franz B ex, geboren te H ill ensberg 
( l'n,isen) den 22 October 1871, landbouwer, 
wonende te Gladbach-Rheydt-N euwerk ( Prui
sen); 

3°. Katharina B oekhoorn, geboren te Kl eef 
( Pruisen) den 27 November 1899, strijkster, 
wonende te Kl eef (Pruisen); 

4°. Augusta Ida Brenninkmeyer, geboren 
te M ~ttingen (Pruisen) den 25 Februari 1894, 
kloosterzuster, wonende te Münster i/W (Prui
sen); 

6°. W ilhelm H ennann Ernst, geboren te 
Ochtrup (Pruisen) den 23 Januari 1900, fa-
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brieksarbeider, wonende te GronOJU (P,·uisen); 
6°. Anna Gertrudis Albertine Grote, gebo

ren te Münster ( Pruisen) den 2 September 
1889, onderwijzeres, wonende te Huissen (Gel
derland}; 

7°. Peter ·Konrad Günnen, geboren te 
Elrnpt (Pruisen) den 24 April 1892, mee ter
knecht, wonende te Bracht (Prttisen); 

8°. Johann Lucassen, geboren te Hülrn 
( Pruisen) den 16 Mei 1890, wever, wonende 
Ie Goch (Pruisen); 

9°. Lucien Frits Leon Nizel, geboren te 
's-Gmvenhage (Zuidholland) den 2 Februari 
1 92, koopman, wonende te Utrecht, provincie 
l.; trecht; 

10°. Carl P eter Jakob P eerlings, geboren 
te Dülken-Land (Prnisen) den 28 Januari 
1900, wever, wonende te Dülken (P ruisen); 

11°. Johann de Rooy, geboren te Anholt 
( Prui.~en) den 22 December 1889, arbeider, 
wonende te Anholt (Pruisen}; 

12°. Wilhelrn Rütten, geboren te Goch 
( Prnise,~) den 3 April 1900, fabrieksarbeider , 
wonende te Höst bij W eeze (Pruisen}; 

13°. H endrik Jan Schütte, geboren te 
Getelo (Pruisen) den 24 September 1878, 
landbouwer, wonende te Itt erbeek (Prttisen); 

14°. Elisabeth Seuren, geboren te H insbeck 
( PruisGn) den 31 Maart 1900, arbeidster, wo
nende te Waldniel (Pruisen); 

15°. Franz Xaver Sickinger, geboren te 
Burghausen (Beieren) den 16 October 1900, 
kapper, wonende te A msterdarn, provincie 
N oordholland; 

16°. B ertha Christina Johanna Teunissen, 
geboren te Hüthu111 ( Pruisen) den 26 Juni 
J 900, zonder beroep, wonende te Ernrnerik 
( Pr·uisin) ; 

17°. Jakob Ve,·linden, geboren te Hi11 sbeck 
( P1·uisen) den 3 Februari 1900, fabrieksarbei
der, wonende te Straelen (P1·uisen); 

18°. Jan Hindrik Veuring, geboren te 
Raadzel (Pruisen) den 10 Juni 1893, land
bouw ,·, wonende te Raaclzel (Pruisen); 

19°. Françoise Sophie Cornélie van Voo,·t-
1,uysen, weduwe van Albertus Fredrik Johan 
R eiger, geboren te G,,oningen (Groningen) 
den 5 Augustus 1866, zonder beroep, wonende 
te Z eist, provincie Utrecht. · 

2°. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Antonius Maria Schniede,·s, geboren te 
Ehn,nen (Drenthe) den 25 November 1894, 
arbeider, wonende te Erica, gemeente E,n,nen, 
provincie D1·enthe. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, J, Don n er. 
(Uitgeg. 6 Januari 1933.) 

s. 675. 

29 December 1932. ,vET, houdende natura
lisatie van C. C. M. -ran B eek en 20 
anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo W'ij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura) isatie va11 
Catha,·ina Cornelia Maria van Beek en 20 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoem den voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n° . 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Catharina Co1-nelia Ma,·ia van B eek, 

geboren te Em1ne1·ik (P ruisen) den 25 Maart 
1901, zonder beroep, wonende te E1nrnerik 
(P.ruisen); 

2°. B erl Blauo:ug, geboren te Kalusz (Po
len) den 4 April 1889, koopman, wonende te 
A msterda,n, provincie N 001·dholland ; 
. 3°. Sebastian Adrian H ubertine van B ijnen, 

geboren te Dusselclo1·p-Heerdt (Pruisen) den 
12 Februari 1899, bankwerker, wonende te 
Büderich b. Neuss ( Pruisen); 

4°. Johann Cuppenbender, geboren te Sons
beck ( Pruisen) den 5 September 1900, stuka
door, wonende te Sonsbeck {Prttisen); 

5°. Anna Katharina Dohrnen, weduwe van 
Johann es Petrus Odenhausen, geboren te 
Dre1111nen (P1•uisen) den 29 November 1870, 
zonder beroep, wonende te Gladbach-Rheydt
Rheindahlen (Prnisen); 

6°. Heinrich Otto Erkelenz, geboren te 
B ergen, gemeente B ochu,n (Pruisen) den 1 
Mei 1905 , kapper, wonende te Voorbu,·g, pro
vincie Zuidholland; 

7°. Ernst H e,·z, geboren te Dinslaken (Prui
sen) den 2 Februari l 887, handelsvertegen
woordiger, wonende te Am ste,·dam, provincie 
N oordholland; 

8°. Ma1-ia E1nwa H olstein , weduwe van 
H ennann August lVolke, geboren te Recke 
( P ,·uisen) den 15 Juni 1873, huishoudster , 
wonende te B eckum i/W ( Prt,isen); 

9°. H ennan J acob K ist, geboren te 's-Gra
ven hage ( Z uidholland) den 12 December 1897, 
c iviel ingenieur, wonende te 's- Gravenhage, 
provincie Z,àclholland; 

10°. Leopold Lanegge1·, geboren te Oplot
nitz (Zuidslav·ië) den 15 November 1877, 
werkmeester, wonende te J,Jindhoven, provin
cie N oordbrabant; 

11 °. Mathilde L ewedag, gescheiden echt
genoote van Alfred Lachmann, geboren te 
Schaerbeek (België) den 10 Januari 1867, 
zonder beroep, wonende te Schaerb eek bij 
B russel ( B elgië) ; 

12°. Johann J oseph M eines, geboren te 
Stolb erg-Esch,weiler ( Pruisen) den 8 Juli 
1885, werkmeeste r, wonende. te Mannheirn 
(Baden); 

13°. B ernha1·d Gerhard H einrich Nylancl, 
geboren te A chte,·b erg ( Pruisen) den 20 No-



953 29 DECEMBER (S.675-676) 1932 

vember 1891, landbouwer, wonende te Aehter
b erg ( Pruisen) ; 

14°. }'rederieo S edek, geboren te Duaca 
( Venezuela) den 5 Augustus 1897, koopman, 
wonende op Curarao; 

15°. J osfj S eve1·ens, geboren te Aken ( Prui
sen) den 9 Juni 1892, fabrieksarbeider, wo
nende te Aken (Pruisen); 

16°. H enriette Elisabeth Stennekes, we
duwe van J ohan de Lange, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 22 Juli 1876, zon
der beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

17°. Otto J ulius Teller, geboren te Gross
Warkau (Pruisen) den 21 October 1886, mas
seur, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholl-and. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 
12 December 1 92 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzi gd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze 
de hoedani gheid van Neder! ander verleend 
aan: 

1°. AlouisitLS B eaurain, geboren te Sint 
Jan~teen (Zeeland) den 7 October 1894, leeke
broeder, wonende te Egmond aan Z ee, pro
vincie Noordholland; 

2°. Arnol<l H einrich Wilhelm Ehrenthal , 
geboren te Marienwerder (Pruisen) den 3 Mei 
1865, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelde,·land; 

3° . Karel Goette, geboren te Amsterdam 
( Noordholland) den 20 Mei 1881, wagenbe
stuurder, wonende te A1nsterda111, provrnc1e 
_v oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Ned~_rlander~?hap 
en het ingezetenschap, laatstehi k gew1Jz1gd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), word t bij deze de hoedan igheid van 
Nederlander verleend aan b'mil Lanegger, ge
boren te W cencn (Oostenrijk) den 22 April 
1911, zonder beroep, wonende te l!,';n,lhoven, 
provincie N 001·db1·abant. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELM! A. 

D e Minister van JtLstitie, J , Do n n e r . 
(Ui tgeg. 6 Ja,wari 1933.) 

s. 676. 

29 D eee,nber 1932. WET, betreffende beslag 
op roerende goederen in door derden in 
gebruik gegeven ruimten, lijfsdwang en 
dwangsom. 

Bijl. Handel . 'lde Kmner 1981/1932, n° . SIJS, 
1-7, 1932/19/JS, n°. 21, 1-2. 

Handel. id. 1932/1933, blz. 281. 
Bijl . H andel. lstc Kamer 1932/1933, n°. 21, 

blz. 1-3. 
Handel. id. 1932/1933, blz . 124- 126. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is door wijziging en aan-

vulling van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en de Faillissementswet eenige 
nieuwe regelen te tellen inzake beslag op, 
roerende goederen zich bevindende in dooi

. derden verhuurde 'of op andere wijze in ge
bruik gegeven mimten, lijfsdwang en dwang
som · 

zdo is het, dat Wij , den R aad van State, enz_ 

HOOFDSTUK I . 

In het W etboek van Burgerl ijke R echtsvor
dering worden aangebracht de volgende wijzi
gingen en aanvullingen betreffende beslag op, 
roerende goederen, zich bevindend_~ in dooi· 
derden verhuurde of op andere wtJ ze rn ge
bru ik gegeven ruimten. 

Art. 1. a. Na aTtikel 444 worden ingevoegd 
twee nieuwe artikelen, luidende: 

"Art. 444a. Indien er redelijk vermoeden 
bestaat, dat in beslag te nemen goederen zich 
bevinden op eene plaats, van eenen derde ge
huurd of op andere wijze in gebruik bekomen, 
zoodanig dat voot· den toegang de mede,rnr
king van den derde noodig blij ft, za l de deur
waarder ingeval van weigering van dengeen, 
t gen wien het beslag geschiedt, of den derde 
om de deuren, welke tot de plaats toegang-
geven, te openen , handelen, zooals rn het 
vorige artikel is bepaald. Met weigering staat 
gelijk afwezigheid na behoorl ijke sommatie om 
persoonl ijk of bij gemagtigde te verschijnen 
om de deuren te openen. De deurwaarder kan 
inmiddels door eenen bewaarder beletten, dat 
van de plaats iets wordt weggenomen. 

De derde is gehouden den deurwaarder op, 
vertoon van den titel, uit krachte waarvan het 
beslag wordt gelegd, aanwijzing te doen van 
de verhuurde of op andere wijze in gebruik 
gegeven ruimte. 

Zij, die van het verhuren of op andere wijze 
in gebruik geven, a ls bedoeld in de vorige le
den, een bedrijf maken, ~ij n verpl igt desge
wenscht den deurwaarder inzage _te geven van 
het register of de stukken, waarm de gebrui
ker zijn vermeld. 

Van het oogenblik, dat de deunvaa~·der zich_ 
tot den derde heeft gewend om tot de mbe lag
neming ingevolge dit artikel te komen, mag
deze dengeen, tegen wien het beslag geschiedt, 
toegang tot de ruimte niet meer verleenen dan 
in tegenwoordigheid van den deurwaarder. 

Bij geschil over eenige gehoudenheid mu 
eenen derde, zal de deurwaarder zich, teo 
einde te vernemen hoe hij kan handelen, on
verwijld wenden tot den president der arron
dissements-regtbank, onverminderd de be
voegdheid van den arrestant en den derde eene 
uitspraak van den regt.er, a l dan niet in kort 
geding, te vragen. De derde zin van het eerste 
lid vindt te dezen toepas ing. 

Art. 444b . Indien de derde niet voldoet aan 
eenige hem bij het tweede, derde en vierde lid 
van het vorige artikel opgelegde verpligting, 
kan hij worden veroordeeld tot voldoening van 
het bedrag der vordering, waarvoor het beslag 
wordt gelegd, met de interessen en kosten . 

De schade, welke de derde lijdt door het 
0 1 enbreken der deuren, wordt, indien dit niet 
aan hem te wij ten is, hem vergoed door den 
arrestant, behoudens het verhaa l van dezen 
op dengeen, tege'1 wion het beslag geschiedt, 
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ind ien daartoe gronden aanwez ig zijn. De 
derde kan verlangen, dat, al vorens tot het 
openbreken der deuren wordt overgegaan, ze
kerheid wordt gesteld voor de voldoening der 
hem verschuldigde schadevergoeding. 

De deurwaarder en de ambtenaar, in artikel 
444 genoemd, zijn tot geheimhouding verpl igt 
nopens den inhoud van het register en de stuk
ken, bedoeld in het derde lid van het vorige 
artikel; echter wat dengeen, tegen wien het 
beslag geschiedt, betreft, voor zoover niet an
<lers is vereischt voor eene behoorl ijke vervul
ling van hunne taak te dezen." 

b. In artikel 444, laatsten zin, wordt "de 
beide volgende artikelen" vervangen door "de 
volgende vier artikelen". 

2. Artikel 724 vervalt. 
3. Aan artikel 725 wordt toegevoegd een 

nieuw lid , luidende: 
"Het bepaalde bij het eerste lid van artikel 

444b vindt aldus toepassing, dat de waarde 
van het in beslag te nemen goed in de plaats 
treedt van het bedrag der vordering, waarvoor 
het beslag wordt gelegd." 

4. Artikel 808b wordt gewijzi gd a ls volgt: 
a. In het eerste lid wordt na "444" inge

voegd ,. , 444a. 444b". 
b. Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, 

luidende : 
" H et bepaalde bij het eerste I id van artikel 

444b vindt aldus toepassing, dat de waarde van 
het in be lag te nemen goed in de plaats 
treedt van het bedrag der vordering, waarvoor 
het beslag wordt gelegd." 

HOOFDSTUK II. 

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
<lering worden aangebracht de volgende wijzi
gingen en aanvullingen betreffende lijfsdwang 
-en dwangsom. 

Art. l. H et opschrift van den Vijfden Titel 
van het Tweede Boek wordt gelezen: 

,, Van lijfsdwang en deszelfs tenuitvoerleg
ging en van dwangso1n." 

2. Artikel 585 wordt gewijzigd a ls volgt: 
a. De aanhef "Lijfsdwang heeft all een 

plaats in de gevallen, bij dit en het volgende 
-arti kei aangeduid:" wordt vervangen door 
,,Lijfsdwang heeft plaats:". 

b. 2°. vervalt; 3°. tot en met 11°. worden 
achtereenvolgens 2°. tot en met 10°. 

c. Onder 8°. ( nieuw 7°.) verval t : ,,of eene 
onregtmatige daad". 

d. H et tweede en het derde lid vervall en. 
3. Artikel 586 wordt gelezen: 
.,Lijfsdwang heeft mede plaats: 
1 °. Tegen alle personen, die eenen wissel

brief hebben geteekend als trekkers, accep
tanten of endossanten, of denzel ven door borg. 
togt, aval genaamd, gewaarborgd hebben; 

2°. Tegen personen, die orderbriefjes of 
.andere h andelspapieren hebben geteekend, 
,doch alleen indien zij zich verbonden hebben 
ter zake van koophandel." 

4. De artikelen 587 en 588 worden vervan
tl"en door het volgende: 

"Art. 587. Onverminderd het bepaalde in 
:artikel 585 is de regter bevoegd een vonnis 
uitvoerbaar te verkl aren bij lijfsdwang, indien 
,en voorwover het inhoudt eene veroordeeling 
fot: 

1 °. hetzij het geven van eene bepaalde 
zaak· 

2° .' hetzij het verrigten van eene hande
ling, welke uitsluitend van den wil van den 
veroordeelde afhangt en a lleen door hem kan 
worden verr igt; 

3° . hetzij het nalaten van eene handeling. 
Art. 588. In geen geval wordt lijfsdwang 

aan kinderen en verdere afstammelingen toe
gestaan tegen hunne bloed- en aanverwanten 
in de opgaande l in ie. 

Lijfsdwang heeft niet plaats tegen personen, 
die den vollen ouderdom van zeventig jaren 
hebben bereikt." 

5. Artikel 591 wordt gewijzigd als vol gt: 
a. In het eerste lid wordt "vijf jaren" ver-

vangen door ,,een jaar". 
b. Het tweede lid verval t. 
6. Artikel 596 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Aan het gezegde onder 2°. wordt toege-

voegd eene nieuwe alinea, luidende: 
"Met de betaling wordt, voorzoover het niet 

gaat om betaling van gelden , gelijkgesteld de 
bereidverklaring van den _gegijzelde, onder vol
doenden waarborg, om aan het vonnis te vol 
doen. 

b. A an het slot van het gezegde onder 3°. 
wordt de punt vervangen door eene punt-kom
ma; toegevoegd worden twee nieuwe nummers, 
luidende: 

"4°. Indien de gijzeling van zoodanigen 
nadeeligen invloed is op de gezondheid van 
den gegijzelde, dat daardoor zijn leven in 
gevaar wordt gebracht; 

5°. Zoodra de gegijzelde den vollen ouder
dom van zeventig jaren heeft bereikt." 

c. Aan het a r tikel wordt toegevoegd een 
nieuw lid, luidende: 

"Bij gesch il , of een der gevallen van het 
vorige lid zich voordoet beslist de president 
der regtbank van het arrondissement a lwaar 
de schuldenaar in de gijzeling is gesteld in 
kort ged ing; hij beveelt het ontslag indien 
daartoe de grond aanwezig is. " 

7. Artikel 609 verval t. 
8. a. Artikel 610 wordt artikel 609. 
b. I n het eerste lid van dit artikel wordt 

"en tevens zes maanden onderhoud te hebben 
vooruitgeschoten" vervangen door "en tevens 
onderhoud te hebben vooru itgeschoten voor 
zes maanden of, indien de schuldenaar inge
volge artikel 591 geen zes maanden meer in 
de g ij zeling zou kunnen worden gehouden, 
voor dezen korte ren tijd". 

9. a. Artikel 611 wordt artikel 610. 
b. I n het eerste lid van dit artikel wor<lt 

"evenals d ie tot · ontslag" vervangen door 
"evenals die tot ontslag op anderen grond dan 
in artikel 596 voorzien". 

10. Na artikel 611 (nieuw 610) wordt inge, 
voegd een nieuw artikel, luidende: 

"Art . 611: De schuldenaar, d ie buiten staat 
is aan de tegen hem uitgesproken veroor<lee
ling te voldoen, kan op grond daarvan in kort 
geding vorderen, dat de gijzeling niet of niet 
verder warde ten uitvoer gelegd. 

N a toewijzing der vordering kan gijzeling 
voor dezelfde schuld alleen plaats hebben, in
dien de schuldei cher in kort geding aantoont, 
dat de schuldenaar in staat is aan de tegen 
hem uitgesproken veroordeeling te voldoen. 
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De schuldenaar, die zich met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het vonnis of zelfs vóór 
de veroordeeling met het oog op het tegen hem 
te wijzen vonnis buiten staat heeft gesteld aan 
zijne verpligting te voldoen, kan op het eerste 
lid van dit artikel geen beroep doen." 

ll. Na de Tweede Afdeeling van den Vijf
den Titel van het Tweede Boek wordt inge
voegd eene nieuwe afdeeling, luidende: 

.,DERDE AFDEELING. 

Van dwangsoni. 
Art. 611a. Voorzoover een vonnis inhoudt 

eene veroordeeling tot iets anders dan de be
taling van eene geldsom, kan worden bepaald, 
dat, indien, zoolang of zoo dikwijl s de veroor
deelde aan die veroordeeling niet voldoet, door 
hem zal zijn verbeurd eene bij het vonnis vast 
te stellen geldsom, dwangsom genaamd. 

Art. 611b. Wordt aan die veroordeeling 
niet voldaan, dan is de wederpartij van den 
veroordeelde bevoegd het vonnis voor het ver
beurde bedrag van de dwangsom ten uitvoer 
te leggen zonder eerst eenen nieuwen titel in 
regte te hebben verkregen. 

Artikel 611 is van overeenkomstige toe
passing. 

Stelt de wederpartij eene vordering in tot 
het verkrijgen van eenen nieuwen titel, als be
doeld in het eerste lid, dan kan de gedaagde 
daartegen hetzelfde verweer voeren als inge
volge het vorige lid tegen de tenuitvoerlegging 
zonder nieuwen titel." 

HOOFDSTUK III 

Na art. 33 van de Faillissementswet wordt 
ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 

"Art. 33a. Gedurende het faillissement 
wordt eene dwangsom, opgelegd overeenkom
stig artikel 611a van het Wetboek van Burger
lijke rechtsvordering, niet verbeurd." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Geven te 's-Gravenhage, den 29sten Decem

ber 1932. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 6 Jan. 1933.) 

s. 677. 

29 D ecemb er 1932. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van de begrooting van de Ont
,·angsten en Uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienst
jaar 1931. 

s. 678. 

29 D ecem be,· 1932. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van de Ont
vangsten en Uitgaven van het Algemeen 
Burgerlij k P ensioenfonds voor het dienst
jaar 1932. 

s. 679. 

29 Dece,nber 1932. WET tot verhooging van 
het eerste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaar 1931. 

s. 680. 

29 December 1932. WET tot wijzig ing en ver. 
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1931. 

s. 681. 

29 D ecember 1932. WET tot wijziging van 
a rt ikel 20 der Invalidite itswet, van artikel 
I der wet van den 30sten Juli 1926, 
Staatsblad n°. 247, tot uitvoering van ar
tikel 4, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 
en nadere vaststelling van de middelen 
voor de dekking van de uit te keeren ren
ten, bedoeld bij de artikelen 28 en 37 der 
Ouderdomswet 1919, van artikel 96, ee rste 
lid, der R adenwet, van artikel 119 der 
Ziektewet, van artikel 36, vierde lid , en 
artikel 168a der Pensioenwet 1922, Staats
blad 11°. 240, van artikel 15a der Pensioen
wet voor de Zeemacht 1922, Staatsblad n°. 
65, en van artikel 15a der Pensioenwet 
voor de Landmacht 1922, Staatsblad n°. 66. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de toestand van 's Lands financiën nood
zaakt om de Rijksbijdragen, bedoeld in de ar
tikelen 20, eerste lid, der Invaliditei tswet, en 
4, eerste lid, der Oude1·domswet 1919 over de 
jaren 1933, 1934, 1935 en 1936, onderschei
denlijk over de jaren 1933 en 1934 te ver
minderen, do kosten, bedoeld in artikel 96, 
eerste lid der Radenwet, alsmede de kosten 
van het toezicht, bedoeld in artikel 119, eer
ste I id, der Ziektewet, t ijdelijk niet ten laste 
van het Rijk te doen komen, de annuïte it, be
doeld in a rtikel 168a der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n° . 240, over de jaren 1933 en 1934 
te verminderen en de mogelijkheid tot ver
haal der bijdragen voo1· eigen pensioen, be
doeld in het vierde lid van artikel 36 van 
laatstgenoemde wet, in artikel 15a der Pen
sioenwet voor de Zeemacht 1922, Staatsblad 
n°. 65 en in artikel 15a der Pensioenwet voor 
de_ Landmacht 1922, Staatsblad n°. 66, te ver-
1·u1men · 

Zoo i; het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 20 der 

Invaliditeitswet worden de woorden: ,,van elf 
millioen een honderd dri e en twintig duizend 
gulden over elk der ja ren 1932, 1933 en 1934 
en van zeventien mill ioen zeshonderd drie en 
twintig duizend gulden gedurende elk der 
overige zestig jaren", vervangen door de 
woorden: ,,van elf millioen eenhonderd drie 
en twintig du izend gulden over het jaar 1932, 
van drie millioen zevenhonderd dr ie en twin
tig duizend gulden over de jaren 1933 en 
1934, van tien millioen tweehonderd drie en 
twintig duizend gulden over de jaren 1935 en 
1936 en van zeventien m ill ioen tweehonderd 
drie en twintig duizend gulden gedurende elk 
der overige acht en vijftig jaren.". 

2. H et eerste lid van artikel I der wet van 
den 30sten Juli 1926, tot uitvoering van ar
tike l 4, eerste lid , der Ouderdomswet 1919 en 
nadere vaststelling van de middelen voor de 
dekking van de uit te keeren renten, bedoeld 
bij de artikelen 28 on 37 der Ouderdomswet 
1919 wordt als volgt gelezen: 
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" Als bijdrage in de dekking der krachtens 
artikel 24 der Ouderdomswet 1919 uit te kee
ren renten en uitkeeringen bij overl ijden en 
als dekking van de uit te keeren renten, be
doeld in de artikelen 28 en 37 dier wet stort 
het Rijk, te beginnen met het jaar 1925 , in 
het Ouderdomsfonds A. een som van een en 
dertig mill ioen zeshonderd duizend gu l den 
over elk der jaren 1925, 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931 en 1932, van zes en twintig 
millioen tweehonderd dertig duizend gulden 
over elk der jaren 1933 en 1934 en van een 
en dertig millioen zeshonderd duizend gulden 
over e lk der 30 volgende jaren." 

3. Tusschen het eerste en het tweede lid 
van artikel 96 der Radenwet wordt een nieuw 
lid ingevoegd luidende: 

"2. In afwijking van het in het eerste I id 
bepaalde komen de in dat lid bedoelde kosten 
gedurende de jaren 1933, 1934, 1935 en 1936 
ten laste van het Invalidi teitsfonds." . 

Het cijfer "2" voor het tweede lid van dat 
artik I geplaatst wordt vervangen door het 
cijfer "3". 

4.. Aan arti kel 119 der Ziektewet wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

,, 3. De kosten, voortvloeiende uit het toe
zicht op de erkende bedrijfsvereenigingen, ko
men voor de jaren 1933, 1934, 1935 en 1936 
te haren laste.". 

5. De Pensioenwet 1922, Staatsblad, n°. 
240, wordt gewijzigd als volgt: 

In het vierde lid van artikel 36 wordt de 
tweede zinsnede aldus gelezen: ,, Ten aanzien 
van de door het Rijk ver chuldigde bijdragen 
kunnen die, onder a bedoeld, tot ten hoogste 
8 percent van den pensioensgrondslag worden 
verhaald en geschiedt dit niet dan krachtens 
eene bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgestelde regel ing." 

H et eerste lid van artikel 168a wordt ge
lezen: 

,,Tor voldoening aan de verplichti ngen, 
,·oortv loeiende ui t de artikelen 157, eerste lid , 
en 166, tweede lid, dezer wet, betaalt het Rijk 
aan het fonds een vier en vijft ig jarige annuï
te it, welke over de jaren 1929 tot en met 
1932 en over de jaren 1933 en 1934 respectie
ve lijk 31.500.000 en 28.400.000 gulden be
draagt, terwijl zij voor de jaren 1935 en vol
gende aan de hand van de laatstelijk versche
nen balans van het fonds, bedoeld in artikel 
24, eerste lid, nader zal worden geregeld." 

6. In artikel 15a der Pensioenwet voor de 
Zeemacht, StMtsblad n°. 65, wordt in plaats 
va.n "3" gelezen 11 8". 

7. In artikel 15a der Pensioenwet voor de 
Landmacht, Staatsblad, n°. 66, wordt in p laats 
van "3" gelezen "8". 

8. Deze wet treedt iu werking met ingang 
van 1 Januari 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

D, 11finister van Economische Zaken en A1·bcid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

s. 682. 

29 Decembe1· 1932. \VET tot wijziging van 
het tiende hoofdstuk (oud-hoofdstuk V} 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. (Credietverleening ten behoeve van 
de haringdrij fnetvisscherij) . 

s. 683. 

29 D ecember 1932. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931. 

s. 684. 

29 December 1932. WET tot w1Jz1gmg van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwij , Kunsten en Wetenschappen} 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar-
1931. 

s. 685. 

29 Decembe1· 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Reglement voor de stuur-
1 ieden-examens, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1907 (Staatsblaá 
n°. 353). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gelet op a,·tikel 8 der Sch ipperswet 1907 

(Staatsblad n°. 244}; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

·waterstaat van 7 December 1932, La. L.L., 
Afdeel ing Vervoer- en M ijnwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 December 1932, n°. 44; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden 1inister van 24 December 1932, La. 
L., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De derde en v ierde zinsneden van 

artikel 7, lid 2, van het R eglement voor de 
stuurlieden-examens, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 27 December 1907 (Staatsblaá 
n°. 353), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 21 October 1932, (Staatsblad, n°. 
505}, worden gelezen a ls volgt: 

" voor het examen als tweede stuurman voor 
,,de groote vaart eene som van vij ftien gul
,1dcn; 

" voor het examen als eerste stuurman voor 
,,de groote vaart eene som vau dertig gulden; 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der clag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering ntn dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbiad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Grnvenha ge, den 29sten December 1932. 

WILHELMINA. 

De :Minister van Financiën, D e Geer. • De llfiniste1· vcm Waterstaat, P. J. Re y me r. 
Dr Minister van Defensie, L . . Deck e r s. 1 

( Uitgeg. 10 Januari 1933.} 
(Uitgeg. 17 Januari 1933.} 
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s. 686. 

29 December 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging va n het Reglement voor de machi
nisten-examens, vastgesteld bij Koninklijk 
beslui t van 27 December 1907 (Staatsblad 
n°. 354). 

,vij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op art ikel 8 der Schipperswet 1907 

(Staatsblad n°. 244) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

,vaterstaa t van 7 December 1932, La. L .L ., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Den Raad van St,ate gehoord, adv ies van 
20 D ecember 1932, n°. 44; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1932, . La. 
L. , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . De vierde, vijfde en zesde zinsneden 

van artikel 7, lid 2, van het R eglement voor 
de machinisten-examens, vastge teld bij Ko
ninklijk besluit van 27 December 1907 (Staats
blad n°. 354) , het laatst gewijzigd bij Konink
lijk beslui t van 21 October 1932 (Staatsblad 
n°. 506), worden gelezen al s volgt: 

.,voor het examen ter verkrijging van een 
.diploma B eene som van vijft ien gul,den; 

' ,,voor het examen ter verkrijging van een 
d iplom a C eene som van dertig gulden. 

" ,,Wordt het examen ter verkrijging van een 
" diploma B of van een diploma C in twee 
,,gedeelten a fgelegd, dan wordt voor elk ge
" deelte van het examen voor diploma B zeven 
" gulden vijftig cent en voor elk gedeel te van 
" het examen voo,· diploma C vijftien gulden 
,,betaald." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien_der da!!"
teekeni ng van het Staatsblad, waarin het ,s 
gep laatst . 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering ,·an "dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gra venhage, den 29sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De M inister van Wat erstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 10 Januari 1933.) 

s. 687. 

29 December 1932. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Vrijdommenbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 103) , houdende u1tvoerrng 

· van de Tariefwet 1924 (Staats blad 11 °. 
568), voor zoo veel betreft de vrijdommen 
van invoerrecht en statistiekrecht. 

Wij WILHELM! A , enz. ; . . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 10 December 1932, n°. 134. 
afdeel ing Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 18 en art ikel 19 , letters d en 
h. , der Tariefwet 1924 (Staatsblad 11°. 568); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 24 December 1932, 
11°. 113, afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

E enig artikel. 
In het Vrijdommenbesluit 1925 (Staatsblad 

n°. 103) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1 °. Aan artikel 16 wordt een I id toege
voegd, 1 ui den de: 

Met afwijking in zooverre van de artikelen 
17 en 19 hierna, kan de vergunning m.et 
machtiging van Onzen Minister va n Financiën 
en onder de daarbij te steil en voorwaarden, 
ook bij wijze van te ruggaaf van het betaal de 
invoerrecht worden verleend. 

2°. In artikel 18 wordt aan het eerste lid 
toegevoegd: 

Dit g13ldt, behoudens door of vanwege Onzen 
Minister van Financiën toegestane afwijkin
gen, ook voor, al da!; niet vermengde stoffen 
a ls di e waa rvoor vr1Jdom is verleend, welke 
niet met vrijdom worden ingesl agen . 

3°. In artikel 25, tweede lid , letter b, wordt 
in plaats van "vaste- en klapzitpl aatsen" ge
lezen: zitplaatsen. 

4°. I n artikel 34 wordt achte r het woord 
,,mag" ingevoegd: 

, tenzij met machtiging van Onzen Minister 
van Financiën, 

en word t aan onderdeel a, met vervanging 
van de aan het e ind geplaatste kommapunt 
door een komma, toegevoegd: 

125 li ter benzine; 
5°. Van artikel 35, eerste lid , verv:i ll en de 

aan het slot voorkomende woordan: 
en de goederen inmiddels onder ambtelijk 

toezicht blijven. 
6°. In art ikel 37 wordt aan onderdeel a 

van het eerste lid, met vervanging van de aan 
het eind geplaatste kommapunt door een kom-
ma, toegevoegd : . 

75 li ter benzine; 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van d it beslu it, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a fschri ft 
zal worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e Geer. 
(Uitg eg. 17 Jan. 1933. ) 

s. 688. 

29 Deoernber 1932. BESLUIT, houdende vast
stel I ing van de kenmerken van de mi\i
taire vl iegtuigen van de Koninklijke Ma
rine en van de Koninklijke L andmacht. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Defensie van 23 December 1932, Ile Afd. A. 
Nr. 48; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
l\1et intrekking van het Koninklijk Besluit 

van 11 Juni 1921 , Staatsblad Nr. 781 , te be
pa len: 

1°. dat de militaire vl iegtuigen van de 
K oninklijke Marine en van <'Ie Koninklijke 
Landmacht de volgende kenmerken zuilen 
voeren: 

a. op de ui teinden van elken vleugel (bij 
het bovendraagv lak op de bovenzij de, bij het 
benedendraagvl ak op de onderzij de en bij één
dekkers op de boven- en onderzijde), alsmede 
op beide zijden van den romp van het vlieg-
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tuig telkens een in drie gelijke sectoren ver
deelde cirkel, waarin een concentrische cirkel; 
de middellijn van den buitensten cirkel be
draagt 5/6 van de diepte van den vleugel of 
van de hoogte van de zijde van den romp ter 
plaatse tot een maximum van 1,50 m; de 
middellij n van den binnensten cirkel bedraagt 
1/5 van de middellij n van den buitensten cir
kel ; het middelpunt ligt op de draagvlakken 
even ver van den voorkant, den achterkant en 
den naastbijzijnden zijkant van dat draagvlak, 
met dien verstande, dat indien de vorm van 
den vleugel aanleiding zou kunnen zijn, dat 
het kenmerk te klein wordt, het middelpunt 
meer binnenwaarts moet worden gelegd; op 
de zij den van den romp ligt het middelpunt 
even ver van den bovenkant en den onderkant 
van die zijde zoomede op de helft van den 
afstand tusschen de achterzijde van den onder
vleugel {c. q. vleugel bij ééndekkers) en de as 
van het richtingsroer; de binnenste cirkel is 
oranje, de sectoren van den buitensten cirkel 
zijn onderling even groot en, gerekend in de 
bewegingsrichting van de wijzers van een uur
werk, achtereenvolgens rood, wit en blauw 
geschilderd; op de vleugels wijst de scheiding 
tus chen blauw en rood, gerekend uit het mid
delpunt, naar voren en evenwijdig aan de 
lengteas van het vliegtuig, op de zijden van 
den romp wijst bij horizontaal vliegen de schei
ding tusschen blauw en rood, gerekend uit het 
middelpunt, verticaal omhoog; 

b. het richtingsroer is in drie onderling 
even hooge horizontale banen, gerekend van 
boven naar beneden, achtereenvolgens rood, 
wit en blauw geschilderd; 

2°. dat Onze Minister van Defensie gerecl1-
tigd is overgangsvoorschriften te geven. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N . D eck ers. 
{Uitg eg. 6 Jan. 1933.} 

s. 689. 

30 December 1932. WET tot wijziging der Lager
onderwijswet 1920. 

Bijl. H and. 2• Kamer 1932/1933, n°.157, 1-6. 
IJ.and. id. 1932/1933, bladz. 643-665; 

713-735 ; 741-742. 
Bijl. Hand. I• Kamer 1932/1933, n°. 157, 

bladz. 1-7. 
H and. id. 1932/ 1933, bla.dz. 137-154. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Lager-onderwijswet 
1920 te wijzigen in dier _voege, dat het getal 
onderwijzers, dat aan de openbare en gesub
sidieerde bijzondere scholen voor gewoon en 
voor uitgebreid lager onderwijs tenminste moet 
verbonden zijn, t ijdelijk wordt beperkt en dat 
herzien wordt het recht van gemeenten en 
schoolbesturen op Rijksvergoeding, in verband 
hiermede de vergoeding aan schoolbesturen 
krachtens artikel 100, het recht van de onder
wijzers op wachtgeld alsmede de termijnen, ver
vat in artikel 191, eerste lid, en artikel 193, 
vijfde lid; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,enz. 
Art. I. Aan artikel 28 der Lager-onderwijs

wet 1920 wordt een nieuw, achtste, lid toege
voegd, luidende : 

8. Indien aanzienlijke daling van het aan
tal leerlingen eener school daartoe aanleiding 
geeft, kan Onze Minister, den Onderwij sraad 
gehoord, het verplicht getal onderwijzers voor 
die school lager stellen dan in het eerste tot en 
met vierde lid van d it artikel is bepaald. 

Art. II. Aan het eerste lid van artikel 5lder 
Lager-onderwijswet 1920 wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

H et wachtgeld wordt echter niet verleend, 
indien een den onderwijzer krachtens dit artikel 
of artikel 125 verleend wachtgeld nog niet is 
vervallen en zijn dienst in de laatste betrekking 
korter dan twee jaren heeft geduurd. 

Aan het negende lid van dit artikel wordt 
een tweede alinea toegevoegd, luidende : 

Het wachtgeld van de onderwijzeres, die op 
den dag, waarop het wachtgeld ingaat, gehuwd 
en niet de kostwinster van een gezin was, wordt 
echter niet langer beschikbaar gesteld dan ge
durende drie maanden , vermeerderd met zoo
veel keer anderhalve maand als haar diensttijd 
volle jaren telt. De onderwijzeres, die op dien 
dag gehuwd en de kostwinster van een gezin 
was, doch die hoedanigheid verliest, wordt na
dien behandeld op den voet als in den vorigen 
volzin is bepaald. 

Het veertiende lid van dit artikel wordt ge
lezen als volgt : 

14. De op wachtgeld gestelde is op straffe 
van geheel of gedeeltelijk verlies van het wacht
geld verplicht aan Onzen Minister alle inlich
tingen te verstrekken, welke deze voor de toe
passing van dit artikel noodig acht en zich 
overigens te gedragen naar de door dien Mi
nister ten deze te geven voorschriften, strek
kende hetzij om te geraken tot het verkrijgen 
van eene betrekking of eene andere bron van 
inkomsten, hetzij tot het doen .instellen van het 
geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 74 
van de Pensioenwet 1922 {Staatsblad n°. 240) 
indien daartoe aanleiding bestaat. 

Art. III. Aan het eerste lid van artikel 56 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

~ Tanneer meer ondernijzers aan eene school 
zijn verbonden, wijzen burgemeester en wet
houders volgens bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen regelen aan, wie tot het wet
tel~jk verplicht aantal behooren, en geldt die 
aanwijzing voor het verdere deel van het jaar. 

I n hei vierde lid van dit artikel vervallen 
onder a en onder b de kom.ma achter het woord 
"jaar" en vervolgens de zinsnede : ,,of - zoo 
het eene vrouw betreft - op dat tij dstip niet 
gehuwd was". 

Art. IV. Artikel 57 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt gelezen als volgt : · 

1. Voor de Rijksvergoeding komen in ge
meenten met minder dan 25,000 inwoners niet 
in aanmerking de scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs met minder dan 24 leerlingen in het 
geheel, minder d1tn 12 leerlingen in het tweede 
en de hoogere leerjaren te zamen en minder 
dan 6 leerlingen in het derde en de hoouere 
leerjaren tezamen, met dien verstande, dat de 
aanspraak op deze vergoeding gedurende h et 
kalenderjaar van de opening der school en ge-
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durende de eerste twee kalenderjaren na dat 
der opening niet op dien grond verloren gaat, 
mits het aantal leeilinaen gedurende het eerste 
kalenderjaar na dat der opening niet minder 
bedraagt dan 12 en gedurende het tweede 
kalenderjaar niet minder dan 21. Indien de ge
meente 25,000 of meer, 50,000 of meer, dan wel 
100,000 of meer inwoners telt, bedraagt het 
voor aanspraak op RijkRvergoeding vereischt 
aantal leerlingen ten minste onderscheidenlijk 
36, 48 of 60 in het geheel, voor het tweede en 
de hoogere leerjaren te zamen niet minder dan 
de helft, voor het derde, en de hoogere leerjaren 
te zamen niet minder dan een vierde gedeelte 
daarvan. De aanspraak op deze vergoeding gaat 
gedurende het kalenderjaar van de opening der 
school en gedurende cle eerste twee kalenderjaren 
na dat der opening wegens onvoldoend aanta1 
leerlingen niet verloren, mits het aantal leer
lingen gedurende het eerste kalenderjaar na 
dat der opening niet minder bedraagt dan 
onderscheidenlijk 18, 24 en 30 en gedurende 
het tweede kalenderjaar niet minder dan onder
scheidenlijk 31, 42 en 52 . 

2. Indien aan eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs, welke voor vergoeding als zoo
danig reeds in aanmerking is gekomen, het aan
tal leerlingen daalt beneden de in het eerste 
lid gestelde getallen, gaat de aanspraak op ver
goeding gedurende drie achtereenvolgende jaren 
niet op dien grond verloren, zoolang niet in 
eenig jaar het aantal daalt beneden het drie
vierde gedeelte daarvan. 

3. Voor eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs, welke voor vergoeding als zoodanig 
reeds in aanmerking is gekomen, kan Onze 
Minister gedurende drie achtereenvolgende 
jaren telkens voor ten hoogste een jaar ont
heffing verleenen van den eisch betreffende het 
getal leerlingen in het derde en de hoogere leer
jaren. 

Art. V. Aan het vierde lid van artikel 89 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

In daartoe leidende gevallen is het laatste 
lid van artikel 28 van overeenkomstige toe
passing. 

Art. VI. Het tweede lid van artikel 96 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen als 
volgt: 

2. Het bepaalde onder a van het vorige lid 
is niet van toepassing ten aanzien van scholen 
voor gewoon lager onderwijs, waarvan nog niet 
alle klassen, over welke volgens het leerplan 
de leerstof verdeeld is, in werking zijn. Op 
scholen voor uitgebreid lager ondermjs zijn de 
bepalingen van artikel 57 van toepassing met 
dien verstande, dat het verzoek, bedoeld in het 
derde lid, uitgaat van het bestuur der school. 

Art. VII. Aan het eerste lid van artikel 97 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

De aanwijzing, bedoeld in den tweeden vol
zin van het eerste lid van artikel 56, geschiedt 
door het schoolbestuur. 

In het tweede lid van dit artikel vervallen 
onder d en onder e de komma achter het woord 
"jaar" en vervolgens de zinsnede: ,.of - zoo 
het eene vrouw betreft - op dat tijdstip niet 
gehuwd was". 

Het derde lid van dit artikel vervalt. 
Het vierde lid wordt derde lid. 

Art. VIII. Tusschen het tweede en het derde 
lid van artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt een nieuw, derde, lid ingevoegd, luidende : 

3. De bijzondere school, die aanspraak 
heeft op de vergoeding uit de gemeentekas van 
de jaarwedde of wedde van een onderwijzer, 
heeft, indien aan dezen overeenkomstig de in 
artikel 91 bedoelde bepalingen verlof tot af
wezigheid is verleend, of indien hij geschorst 
is, mede aanspraak op de vergoeding van de 
wedde van den tijdelijken plaatsvervanger. 

Het derde lid wordt vierde lid. 
Art. IX. Aan het eerste lid van artikel 125 

der Lager-onderwijswet 1920 wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

Het wachtgeld wordt echter niet verleend, 
indien een den onderwijzer krachtens dit artikel 
of artikel 51 verleend wachtgeld nog niet is 
vervallen en zijn dienst in de laatste betrekking 
korter dan twee jaren heeft geduurd. 

Art. X. In artikel 191, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920, zooals dat is gewijzigd bij 
de wet van 25 November 1931 (Staatsblad 
n°. 458) wordt in plaats van: ,,Tot en met 
31 December 1932" ~elezen: Tot een nader bij 
de wet te bepalen tiJdstip. 

Art. XI. In artikel 193, vijfde Jid, der Lager
onderwijswet 1920, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 25 November 1931 
(Staatsblad n°. 458) wordt in plaats van : ,,Tot 
1 Januari 1933" gelezen: Tot een nader bij de 
wet te bepalen tijdstip. 

Art. X II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1933. 

Art. XIII. Tot en met 31 December 1937 
worden de eerste vier leden van artikel 28 der 
Lager-onderwijswet 1920 gelezen als volgt: 

1. Aan elke school voor gewoon lager onder
wijs wordt het hoofd bijgestaan door ten minste 
één onderwijzer, zoodra het aantal leerlingen 
vijf en dertig, door ten minste twee onder
w~jzers, zoodra het zes en zeventig, door ten 
minste drie onderwijzers, zoodra het eenhonderd 
een en dertig, door ten minste vier onderwijzers, 
zoodra het eenhonderd zes en tachtig bedraagt. 

2. Voor elk vijftigtal leerlingen boven de 
eenhonderd zes en tachtig wordt een onder
wijzer meer vereischt. 

3. Aan elke school voor uitgebreid lager 
onderwijs wordt het hoofd bijgestaan door ten 
minste één onderwijzer, zoodra het aantal leer
lingen zeven en twintig bedraagt. 

4. Voor elk zes en twintigtal leerlingen 
boven de zeven en twintig wordt een onder
wijzer meer vereischt. 

Art. XIV. l. Over de jaren 1933 en 1934 
wordt voor de scholen voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs, die over het jaar l 932 in 
aanmerking komer voor Rijksvergoeding, deze 
vergoeding, indien dit ook reeds op 1 J annari 
1933 voor de school voordeeliger is, berekend 
naar den maatstaf, gesteld in artikel 28 dier 
wet, zooals dat op 31 December 1932 luidde, 
met dien verstande, dat daarbij buiten aan
merking blijven de onderwijzers, die te rekenen 
van 1 Januari 1933 hetzij in tijdelijken hetzij 
in vasten dienst treden boven het getal, gesteld 
in artikel 28, zooals dit van 1 J anuari 1933 tot 
en met 31 December 1937 wordt gelezen. 

2. Gedurende de jaren 1933 en 1934 ver
vallen in het eerste lid van artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920 de woorden : ,.inp;e-
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volge artikel 56" en : ,, ingevolge artikel 97". 
3. Tot 1 Januari 1937 wordt het vierde lid 

van artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 
gelezen a ls volgt : 

4. Op de vergoeding volgens het eerste of 
tweede lid wordt in mindering ge1'racht de 
jaarwedde of wedde van den onderwijzer, die: 
a. bij zijne benoeming tot hoofd der school niet 
in het genot was van wachtgeld, terwijl wacht
geld als gewezen hoofd eener openbare lagere 
school genoten werd door een gewezen onder
wijzer, die op het tijdstip van ingang der be
noeming niet ouder was dan zestig jaa r; b. bij 
zijne benoeming tot onderwijzer aan de school 
met in het genot was van wachtgeld, terwijl 
wachtgeld als gewezen onderwijzer aan eene 
openbare lagere school genoten werd door een 
l'lewezen onderwijzer, die op het tijdstip van 
ingang der benoeming niet ouder was dan zestig 
jaa1. De verm;nderiug in het geval onder b 
wordt niet toegepast, ten aanzien van den onder
wijzer, wiens jaarwedde of wedde niet voor de 
Rijksvergoeding in aanmerking komt. 

4. De vermindering van de Rijksvergoeding, 
bedoeld in het bij deze wet gewijzigd artikel 
56 der Lager-Onderwijswet 1920, overeenkom
stig het vierde lid onder a en b en van de Rijks
vergoeding, bedoeld in het bij deze wet ge
wijzigd artikel 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
overeenkomstig het tweede lid onder d en e, 
wordt niet toegepast, indien het gewezen 
vrouwelijk hoofd of de gewezen onderwijzeres 
gehuwd en reeds vóór 1 Januari 1923 in het ge
not van wachtgeld gekomen is. 

Art. XV. De bepalingen van het bij deze 
wet gewijzigd artikel 57 der Lager-Onderwijs
wet 1920 zijn over de jaren 1933 en 1934 niet 
van toepassin~ op de scholen voor uitgebreid 
lager onderwiJs, welke over het jaar 1932 in 
aanmerking zijn gekomen voor Rijksvergoeding. 
Gedurende die jaren blijven voor deze scholen 
de bepalingen van artikel 57 en van artikel 96 
tweede lid, dier wet, zooals die op 31 December 
1932 luidden, van kracht, behoudens het be-
1>aalde in het vierde lid van artikel 206 dier wet, 
of in artikel LXIV,§ 6, der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad no. 38). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1932. 

s. 690. 

WILHEUIT A. 
De JJfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terpstra. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1932.) 

30 December 1932. WET tot wijziging van de 
bepalingen betreffende de wedden en ver
goedingen van de leden van den Raad 
van State, de Algemeene Rekenkamer, de 
rechterlijke macht en de militair-rechter
lijke macht. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1932/1933, n°. 245, 
blz. 1-5. 

Handel. id. 1932/1933, blz. 1492-1495. 
Id. lste Kamer 1932/1933, blz. 154. 
Wij WILHELM! TA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in 
de bepalingen betreffende de wedden en ver-

goedingen van de leden van den Raad van 
State, de Algemeene Rekenkamer, de rechter
lijke macht en de militair-rechterlijke macht 
en in verband daarmede te wijzigen de wet 
van 11 Februari 1932 (Staatsblad n°. 47) , tot 
vaststelling van eene tijdelijke korting op de 
jaarwedden van de ambtenaren, hiervoor be
doeld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Het eerste lid van artikel II der 

wet van 11 Februari 1932 (Staatsblad n°. 47) 
wordt gelezen als volgt: 

" 1. De tijdelijke korting, bedoeld in het 
voorgaande artikel, bedraagt: 

a. voor hen, die gehuwd zijn of gehuwd 
zijn geweest, 6½ procent van de eerste f 2000 
en 9 procent van het meerdere; 

b. voor hen, die ongehuwd zijn en nimmer 
gehuwd zijn geweest, 7½ procent van de eer
ste f 1000 en 10 procent van het meerdere." 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys de B ee renbrouck. 

De M inister van Financiën, De Geer. 
De Minister van Justitie, J . Don n er. 

De M inister van Def ensie, L. . Deck ers. 
(Uitgeg. 3 Januari 1933. ) 

s. 691. 

30 December 1932. WET tot verklaring van 
het algémeen nut der onteigening van 
perceelen, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den bouw 
van een nieuw raadhuis en het verbreeden 
van de Koornbrugsteeg te L eiden. 

s. 692. 

30 December 1932. \VET, houdende wijziging 
en verhooging van het t iende hoofdstuk 
(oud Hoofdstuk V) der Rijksbegrooting 
voor het dien tjaar 1932 ( teun aan de 
griendcultuur ). 

s. 693. 

30 Decem ber 1932. WET tot regeling van 
den invoer van kousen en sokken. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 24sten Augus
tus 1932, n°. 14 (Nederlandsche Staatscourant 
van 25 Augustus 1932, n°. 165), ingevolge 
artikel 2 der "Crisis invoerwet" 1931 de in
voer van kousen en sokken is beperkt en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening in het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 
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2°. ,,Onze Ministel'", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Augus
tus 1932 tot 1 Maart 1933, of zooveel eerder 
als door Ons, op voordracht van Onzen Minis
ter, zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land van kousen en sokken verboden, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 90 ten hon
derd van hetgeen gemiddeld per zeven maan
den gedurende de jaren 1930 en 1931 van die 
goedel'en uit dat land is ingevoerd, berekend 
naar rle waarde dier goederen. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister. op grond van bijzon
dere omstandigheden, bijzondere vergunningen 
tot invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak is de invoer der aldaar ge
noemde artikelen verboden, tenzij daarbij 
wordt overgelegd een daartoe door of vanwege 
Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, a ls in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vasts teil i ng van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in het tweede lid be
doeld, wordt in de Nederland.sche Staatscou-
1·ant bekend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ve r
kl aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als. misdrijven beschouwd. 

5. Met het opspoten van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha lve de bij of 
krachtens .artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike-

L. & S. 1932. 

Jen 5, 6 en 7 de r " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staat.~blad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. D eze wet trnedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten D e

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Econornische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 17 Januari 1933.) 

s. 694. 

30 Dece1nbe.· 1932. WET, houdende regeling 
van den invoer van tapijten, tapijtgoed, 
karpetten, loopers, kl eedjes en matten. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat door Ons bij bes! uit van den 24sten Augus '. 
tus 1932, n°. 15 (Nederlandsche Staatscourant 
van 25 Augustus 1932, n°. 165), ingevolge 
arti kel 2 der "Cris isinvoerwet" 1931 de in
voer van tapijten, tapijtgo~d, karpetten, loo
pers, kleedies en matten 1s beperkt en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening in het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer _zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State em. 
Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Augus

tus 1932 tot 1 Maart 1933, of zooveel eerder 
a ls door Ons, op voordracht van Onzen Minis
ter, zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land van tapijten, tapijtgoed, karpetten, loo
pers, kleedjes en matten verboden, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 75 ten honderd 
van hetgeen gemiddeld per zeven maa nden 
gedurende de jaren 1930 en 1931 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd, berekend naar 
de waarde dier goederen. 

2. Enz. 

s. 695. 

30 Dece1nbe1· 1932. WET tot regeling van 
den invoer van naaigaren. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 24sten Augus
tus 1932, n°. 16 (Nederl-andsche Staatscourant 
van 25 Augustus 1932, n° . 165), ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 de in
voer van naaigaren is beperkt en dat a rtikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening in het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Augus

tus 19 32 tot 1 Maart 1933, of zooveel eerder 
a ls door Ons, op voordracht van Onzen Minis
ter, zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land van naaigaren verboden, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het
geen gemiddeld pe1: zeven maa nden geduren-

61 
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de de jaren 1930 en 1931 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd, berekend naar de 
waarde dier goederen. 

2. Enz. 

s. 698. 

30 December 1932. WET, houdende regeling 
van den invoer van tafel- en servetgoed, 
handdoeken en ander huishouclgoecl, zoo
wel afgepast als aan het stuk, beclclelakens 
en sloopen. 

Wij WlLHELi\II A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 24sten Augus
tus 1932, n°. 17 (Nederlandsche Staatscourant 
Yan 25 Augustus 1932, n°. 165), ingevolge 
artikel 2 der "CrisisinYoerwet" 1931 de in
Yoer van tafel- en servetgoed, handdoeken en 
ander huishouclgoed, zoowel afgepast al aan 
het stuk, beddelakens en sloopen is beperkt 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening in het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende het t.ijdvak van 1 Augus

tus 1932 tot 1 Maart 1933, of zooveel eerder 
als door Ons, op voordracht van Onzen 1inis
ter, zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land van tafel- en servetgoed, handdoeken en 
ander huishoudgoed, zoowel afgepast als aan 
het stuk, beddelakens en sloopen verboden. 
voor zoover deze meer bedraagt dan 70 ten 
honderd van hetgeen gemiddeld per zeven 
maanden gednrende de jaren 1929, 1930 en 
1931 van die goederen uit dat land is inge
voerd, berekend naar de waarde dier goederen. 

2. Enz. 

s. 697. 

30 De"ember 1932. \VET, houdende regeling 
van den invoer van schoeisel en leestklaar 
schoenwerk. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 28sten Sep
tember 1932, n°. 6, (Nederlandsche Staats
courant van 30 September, n°. 190) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931, de in
voe,· van schoenen en leestklaar schoenwerk 
wederom aan een t ijdelijke beperking is on
denvorpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voo rschrijft, dat in zoodanig geval een voor 
stel van wet tot voorûening in het in dat be
sluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , · den Raad van State enz. 
Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende het t ijdvak van 1 October 

1932 tot 1 April 1933, of zooveel ee rder als 
door Ons, op voordracht van Onzen Minister, 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
1 and verboden van: 

a. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van leder, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 

b. schoenen, l aarzen en pantoffels, niet ge-

van het gemiddelde aantal paren dier goe
deren, dat uit dat land per zes maanden ge
durende de jaren 1929, 1930 en 1931 is inge
voerd; 
heel of voor het grootste deel van leder, 
caoutchouc, gomelastiek of rubber, voor zoo
ver deze meer bedraagt clan 75 ten honderd 
van het gemiddelde aantal paren dier goede
ren, dat uit dat land per zes maanden gedu
rende de jaren 1929, 1930 en 1931 is inge
voerd· 

c. ;choenen, laarzen en pantoffels geheel 
of voor het grootste deel van caoutchouc, go
melast iek of rubber, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het gemid
delde aantal paren dier goederen, dat uit dat 
land per zes maanden gedurende de jaren 
1930 en 1931 i ingevoerd; 

d. leestklaar schoenwerk, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van het 
gemiddelde aantal paren dier goederen, dat 
uit dat land per zes maanden gedurende de 
jaren 1930 en 1931 is ingevoerd . 

2. Enz. 

s. 698. 

30 Decen,b er 1932. WET tot i-egeling van 
den invoer van ongesmolten dierlijk vet. 

Wij WILHELl\II IA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den Gelen October 
1932, o 0

• 41, (N ederlandsche Staatscourant 
van 10 October n° . 196) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931, de invoer van 
oogesmolten dierlijk vet aan een t ijdelij ke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voon;chrij ft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening in 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende het t ijdvak van 1 October 

1932 tot 1 October 1933, of zooveel eerder a ls 
door Ons, op voordracht van Onzen Minister, 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van ongesmol ten dierlij k vet, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van de hoeveelheid , welke gemi ddeld 
in de jaren 1929, 1930 en 1931 van die goe
deren uit dat land i ingevoerd. 

2. Enz. 

1 

s. 699_ 

30 D ecember 1932. WET, houdende regeling 
van den invoer van tarwebrood en deeg 
van tarweb loem of tarwemeel. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 27 October 1932, 
N °: 36, (Nederlandsche Staatscourant van 28 
October 1932, N°. 210), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoenvet" 1931 (Staatsblad N °. 
535) de invoer van brood is beperkt, en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening in het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
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Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende een tijdvak van 12 maan

den aanvangende 1 November 1932 en eindi
gende 1 November 1933, of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minfa
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van taiwebrood en deeg van 
tarwebloem of tarwemeel, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maan
den gedurende het tijdvak van 1 November 
1930 tot 1 November 1932 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Enz. 

s. 700. 

30 D ecember 1932. WET, houdende regeling 
van den invoer van metaaldraadgloei
lampen. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 17den No
vember 1932, N°. 29 (N ederlandsche Staats
cou1·ant van 21 November 1932, N°. 226), in
gevolge artikel 2 der "Crisis-invoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) de invoer van metaal
draadgloeilampen is beperkt en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Enz. 
2. 1. Gedurende een tijdvak van 3 maan

den, aanvangende 1 November 1932 en eindi
gende 1 Februari 1933, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister, 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van metaaldraadgloeilampen 
voor zoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 3 maanden in de jaren 1930 en 1931 van 
die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Enz. 

s. 701. 

30 D ecembe1· 1932. WET, houdende goedkeu
ring van de uitgifte in voortdurende erf
pacht van domeingrond in de Staatsbosch
wachterij Appelscha aan de " Vereeniging 
tot . oprichting en exploitatie van een 
Friesch-Volkssanatorium" gevestigd te 
L eeuwarden. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de "Vereeniging tot oprichting en ex
ploitatie van een Friesch-Volkssanatorium", 
gevestigd te L eeuwarden, in voortdurende erf
pacht wenscht te verkrijgen domeingrond in 
de Staatsboschwachterij Appelscha en dat het 
belang van den Staat zich niet tegen deze uit
gi fte verzet; 

Zoo is het, dat 'Wij , den Raad van State enz. 
Eenig artikel. 

De overeenkomst, gesloten bij de in afschrift 
aan deze wet gehechte akte van 23 Juni 1932, 
waarbij aan de " Vereeniging tot oprichting en 
exploitatie van een Friesch-Volkssanatorium" , 

gevestigd te L eeuwarden, in voortdurende erf
pacht wordt gegeven domeingrond in de 
Staatsboschwachterij Appelscha, wordt goed
gekeurd . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De jJfinister van Economische Zaken en A r beicl, 
T. J. V e r s c h u u r. 

AFSCHRIFT. 
5412 . 

(Uitgeg. 17 Janua,·i 1933.) 

H eden , den drie en twintigsten Juni negen
tienhonderd twee en dertig; compareerden 
voor mij Jacobus Martinus Cammenga, notaris 
in het arrondissement Leeuwarden, ter stand
plaats Oosterwolde, in tegenwoordigheid van 
de na te noemen en mij bekende getu igen: 

1. de Heer Johannes Jacobus Martillns 
Jansen, Houtvester in de Houtvesterij "Assen" , 
wonende te Assen , als vertegenwoordigende 
clen Staat cler N eclerlanden, daartoe gemach
t igd bij brief van den Directeur van het 
Staatsboschbeheer te Utrecht van den achtsten 
December negentienhonderd en dertig, num
mer 4861 , gegrond op een missive van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen-
1 a ndsche Zaken en Landbouw van den vierden 
December negentienhonderd en dertig, Direc
tie van den Landbouw, nummer 1991, tweede 
Afdeel ing Domeinen ; 

2. de Ede]Achtbare Heer Jonkheer Pieter 
Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen, 
burgemeester der gemeente Haskerland, wo
nende te Joure, in diens hoedanigheid van 
yoorzi tter van de V ereeniging tot Oprichting 
tn Exploitatie van een F1'iesch-Volkssanato-
1·iu,n, gevestigd te Leeuwa,·den, als zoodanig 
die Vereeniging ten deze vertegenwoordigende 
en tevens ten deze waarnemende de belangen 
van- en optredende voor die Vereeniging. 

De comparanten, in gemelde kwalite it, ver
klaarden - onder voorbehoud van goedkeu
ring bij de wet en met buiten werkingstelling 
van de tusschen den Staat der Nederlanden 
en de Vereeniging tot Oprichting en Exploi
tatie van een l<'riesch-Vol kssanatori urn, ge
vestigd te Leeuwarden, gesloten overeenkomst 
van uitgifte in erfpacht, geconstateerd bij 
onderhandsche acte van den negentienden Juli 
negentienhonderd en twintig, geregistreerd te 
Assen den negentienden Juli negentienhonderd 
en twintig, in deel 143, folio 85, verso vak 1, 
en overgeschreven ten hypotheekkantore te 
Heerenveen, den zeven en tw inti gsten Juli 
daar-aan-volgende, in deel 789, nummer 123, 
welke acte is gerectifi ceerd bij onderhandsche 
acte van den acht en twintigsten Februari 
negentienhonderd twee en twintig, geregis
treerd te Assen, den twee en twintigsten Maart 
negentienhonderd twee en twintig, in deel 
144, folio 196, recto vak 7, en overgeschreven 
ten hypotheekkantore te Heerenveen, den 
zeven en twintigsten l\!Iaart negentienhonderd 
twee en twintig, in deel 825, nummer 149 -
te zij n overeengekomen, als volgt: 

De Staat der Nederlanden, hierna te noe-
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men "de Staat" geeft in erfpacht uit aan de 
"Vereen iging tot Oprichting en Exploitatie 
Yan een Friesch-Volkssanatorium", gevestigd 
te Leeuwarden, voor wie de comparant sub 2 
in gemelde kwaliteit, verklaarde van den 
Staat der Nederlanden in erfpacht aan te 
ne1nen: 

een, op de aan deze akte gehechte, door 
partijen voor echt erkende teekening, met een 
roode omlijning aangegeven, terrein, groot 
drie en zeventig hectare, negen en vijftig are, 
een en veertig centiare, gelegen in de Staats
boschwachterij "Appelscha" en kadastraal be
kend gemeente Makkinga, Sectie C, nummer 
3914, groot acht hectare, vijf en negentig 
are, vijf en twintig centiare n°. 3938, groot 
tien hectare, veertien are, zestig centia re, n°. 
3939, groot achttien hectare, twee en twintig 
are, tien centiare, n°. 3909, groot dertien hec
tare, twee en tachtig are, elf centiare en n°. 
3940, groot twee en tw intig hectare, vijf en 
veertig are, vijf en dertig centiare, zulks 
onder de navolgende bepal ingen: 

Art. l. De uitgifte geschiedt in voortdu
rende erfpacht en vangt aan op het tijdstip, 
dat de bovenbedoelde wettelijke goedkeuring 
zal zijn verkregen. 

Ingeval van eenzijdi gen afstand van het 
erfpachtsrecht is de erfpachtster tot geen ver
dere schadeloosstell ing gehouden dan tot be
taling aan den Staat van den vollen canon 
over het alsdan loopende en het daarop vol
gende erfpachtsjaar. 

Art. 2. De canon bedraagt twaalfhonderd 
gulden des jaars, vrij geld, en moet worden 
voldaan vóór of op den eersten ovember van 
e lk jaar, ten kantore van den Directeur van 
het Staatsboschbeheer te Utrecht (postreke
ning n°. 54430) of aan dengene, die daartoe 
van Staatswege in zijne plaats mocht worden 
aangewezen. 

De canon wordt om de vijftig jaar herzien 
op de wijze, in artikel 3 aangegeven, en wel 
voor het eerst vijftig jaar nà den dag, waarop 
de bovenbedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen. 

De erf pachtster is met haar geheel e ver
mogen voor de betaling van den canon aan
sprakelijk, womede voor de voldoening van 
alle andere voor den Staat uit deze overeen

komst jegens haar voortvloeiende vorde ringen. 
Art. 3. De Staat is bevoegd uiterlijk zes 

maa nden vóór den afloop van de in artikel 2, 
1 id 2, genoemde termijnen aan de erf pachtster 
bij aangeteekenden brief kennis te geven, dat 
het voornemen bestaat, den canon te b rengen 
op een door drie deskundigen naar evenredig
heid van de a lsdan voor soortgelijke terreinen 
geldende prijzen op hare kosten te bepalen 
bedrag. 

Ook de erfpachtster is bevoegd uiterlijk op 
dezelfde tijdstippen aan den Staat per aan
geteekenden brief mede te deelen , dat zij zoo
danige herziening van den canon verlangt. 

Eventueele wijzigingen krachtens deze be
paling zullen bij acten worden vastgesteld, 
welke - eveneens op kosten van de erfpacht
ster - zullen worden opgemaakt en in de 
openbare registers overgeschreven. 

Bij deze periodieke herzieningen van den 
canon zal ech ter geen rekening mogen worden 

gehl°uden met waardevermeerdering, di e het 
tenein sedert de oorspronkelijke uitgifte in 
erfpacht op den eersten Januari negentien
ho~derd een en twintig heeft ondergaan, uit
slui/;end ten gevolge van verbeteringen, die op 
kosten van de erfpachtster zijn aangebracht. 
De deskundigen zullen derhalve bij de her
sch~tting van de waarde van het erfpachts
terooin moeten uitgaan van de fictie, alsof 
dit terrein ten tijde van die herschatting nog 
in denzelfden toestand verkeert, a ls waarin het 
zie~ op één J anuari negentienhonderd een en . 
twi 'i'tig bevond, welke toestand is vastgelegd 
op de aan deze acte gehechte, door partijen 
voor echt erkende teekening met beschrijving, 
terwijl de in die beschrijving bedoelde onder
pla?ting met Douglassparren is aangegeven 
op een afzonderlijke, aan deze acte gehechte, 
door partijen voor echt erkende teekening, 
schaal 1 : 100. 

De benoeming van de deskundigen geschiedt 
op 'verzoek van de meest gereede partij door 
den Kantonrechter - of, bij eventueele wijzi
ging in de rechterlijke organisatie, door den 
in 4echtsmacht met dezen het meest overeen
stemmenden rechter - binnen wiens rechts
gebied het grootste deel van het terrein is 
gelegen. De deskundigen moeten binnen vier 
maainden na hunne benoeming uitspraak heb
ben I gedaan. 

Indien alle deskundigen of twee hunner het 
over de waarde eens zijn, wordt hunne schat
ting aangenomen. 

Indien a lle drie van gevoelen verschillen, 
wordt aangenomen de helft van de som, van 
de beide schattingen, waartusschen het ge
ringi,te verschil ligt, terwijl, indien het ver
sch il tusschen de l aagste en de middelste ge
lijk mocht zijn aan het verschil tusschen de 
middelste en de hoogste schatting, de middel
ste schatting wordt aangenomen. 

Dé canon zal in geen geval dalen beneden 
het bij de erfpachtsuitg ifte bedongen jaar
lijksch bedrag van twaalfhonderd gulden. 

A~t. 4. Bij nal atigheid in de betaling van 
den lcanon op den vervaldag verbeurt de erf
pachtster, zonder dat een ige ingebrekestelling 
wordt vereischt, eene boete ten bedrage van 
een ten honderd van de achterstall ig gebleven 
som van iedere ingegane maand verzuim. 

Daarenboven kan, indien de nalatigheid 
"langer dan zes maanden voortduurt, de Staat 
zondr r rechter! ijke tusschenkomst de erfpacht 
vervallen verklaren indien niet uiterlijk bin
nen eene maand na' daartoe betrekkelijke aan
maning aan de erfpachtster het verschuldigde 
mocht zijn voldaan. Deze aanmaning zal ge
schieden bij deurwaardersexploit, waarvan de 
kosten door de erfpachtster aan den Staat 
moeten worden vergoed . 

Bijl niet-nalev ing van eenige andere dan de 
in het eerste lïd van dit artikel bedoelde ver
plichting, der erfpachtster bij deze overeen
komst opgelegd, of uit de wet voortvloeiende, 
is de Staat niet bevoegd het erfpachtsrecht ver
valle11 te verklaren dan nadat de erfpachtster 
op hare kosten bij deurwaardersexploit zal 
zijn aangemaand en in de gelegenheid gesteld 
binnen een in die aanmaning te bepalen re
delijken termijn hare verplichtingen alsnog na 
te komen en zij desniettemin in gebreke is 
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gebleven binnen den gestelden termijn aan de 
in de aanmaning omschreven verplichtingen 
te voldoen. 

Bij vervallenverklaring van de erfpacht in 
een van de in dit artikel genoemde gevallen 
zal het erfpachtsrecht eindigen met het ver
strijken van het op den dag der vervallen
verklar ing loopende erfpachtsjaar. 

Art. 5. H et in e rfpacht gegeven terrein 
mag voor geen ander doel worden bestemd 
of gebruikt dan voor de stichting en exploi
tatie van een inrich t ing tot bevordering van 
de volksgezondheid. 

De gevelteekeningen van de op het e d 
pachtsterrein te stich ten gebouwen moeten 
vóór den bouw door het Staatsboschbeheer 
zijn goedge keurd . 

Art. 6. H et e rfpachtsterrein moet door de 
zorg en op kosten van de erfpachtster zijn en 
blijven omgeven door een afra tering welke 
- insgelijks door hare zorgen en op hare 
kosten - in goeden staat moet worden onder
houden. 

De bosschen, di e volgens de aan deze acte 
gehechte beschrijving en teekeningen op het 
erfpachtsterrein bij de oorspronkelijke uitg ifte 
aanwezig waren, moeten blijven bestaan of bij 
ve lling door nieuwe worden vervangen op 
kosten van de edpachtster. 

De opbrengsten van deze en ook van later 
aangelegde of nog aan te leggen bosschen en 
bepl antingen kom en ten bate van de ed 
pachtster. 

Art. 7. De e rfpachtster moet het te rre in 
en de daarop voorkomende bepla ntingen goed 
onderhouden en behoort met name zorg te 
<!ragen, dat deze in geener le i opzicht gevaar 
kunnen opleveren voor of hinder ve roorzaken 
aan de om li ggende Staatsgronden en -bos
schen. 

Zij is verplicht in dit opzicht de aanwijzin
gen van het Staatsboschbeheer op te volgen. 

Art. 8. H et beheerend pe rsoneel van het 
Staatsboschbeheer heeft te allen t ijde vr ijen 
toegang tot en op het in erfpacht uitgegeven 
te rrein, voorzoove t· dit niet is bebouwd. 

Art. 9. Indien van Staatswege eene strook 
g ronds wordt aangekocht tene inde ten be
hoeve van zijne eigendommen over de per
ceelen kadastraal bekend gemeente Makkinga, 
Secti e C, nummers 1585, 436, 437, 438 en 
3588 (thans kadastraal bekend a lsvo ren num
mers 3882, 3927, 3928, 3930, 3931, 3932, 3933, 
3934 en 3935) een uitweg te verkrijgen naar 
den straatweg, die naar de Compagnonsvaart 
le id t (welke uitweg thans inmiddels reeds door 
den Staat is aangekocht en kadastraal be
kend is onder gemelde nummers 3927, 3882, 
3930 en 3932) mag de erfpach tster van dien 
uitweg gebruik maken, mits deze op hare 
kosten worde verhard en in goeden staat on
derhouden, een en ander tot genoegen van 
het Staatsboschbeheer. 

De Staat zal het recht hebben zonder eenige 
vergoeding van al Ie door de e rfpachtster te 
verharden wegen op Staatsgronden buiten het 
e rfpachtsterre in een onbeperkt gebruik te ma
ken en daa rop ten behoeve van zijne aangren
zende gronden ui t te wegen. 

Bij het e indigen van het e rfpachtsrecht ver
blijft de verharding zonder eenige vergoeding 
aan den Staat. 

Art. 10. De op het edpachtsterrein aan
wezige waterleidingen moeten door en op kos
ten van de erfpachtster in goeden staat wor
den gehouden tot genoegen van het Staats
boschbeheer , da t zich het recht van uitwate
r ing voorbehoudt op den in erfpacht gegeven 
grond, zulks ten behoeve van de overige 
Staatsgronden in de omgeving. 

Art. 11. De erfpachtster is verplicht te 
zorgen voor een behoor] ij ke beteugeling van 
al het voor den boschbouw schadelijke wild en 
ander schadelijk gedierte. 

Indien de erfpachtster in de nakoming van 
bedoelde verplichtingen te kort mocht schie
ten, zal de Staat bevoegd zijn z.el f voor ver
delging van de bedoelde diersoorten op het 
erfpach tsterre in zorg te dragen op de wijze, 
welke hij het meest di enstig zal oordeel en . 
Do erfpachtster verbindt zich zoodanige be
voegdheid niet aan anderen te ve rl eenen. 

Art. 12. Zonder schriftelijke toestemming 
van den Minister , onder wiens Departement 
het erfpachtsterrein ressortee rt, mag het erf
pachtsrecht nóch geheel, noch gedeeltelijk wot·
den ve rvreemd, of met hypotheek belast, nóch 
de grond met erfdienstbaarheden worden be
zwaard. 

Art. 13. De Staat is bevoegd het recht van 
erfpach t voor het geheele terre in of voor een 
gedeelte daarvan op te zeggen om te e indigen 
bij het verstrijken van de in a rtikel 2 lid 2 
bedoelde termijnen, indien vier jaren vóór den 
afloop van voormelde termijnen · bij de ,vet 
wordt bepaald , dat aan het geheele erfpachts
terrein of aan het in de opzegging bedoelde 
gedeelte daarvan ten algemeenen nutte een 
andere bestemming zal worden gegeven. 

Indien de opzegging een gedeelte van het 
edpachtsterre in betreft, heeft de e rfpachtster 
de bevoegdheid deze a ls een volledige opzeg
g ing te beschouwen, mits zij zich jegens den 
Staat binnen dr ie m aanden na de opzegging 
in dien zin schr iftelijk verklare. 

Art. 14. Bij het e indigen van 1-v,t edpachts
recht, uit welken hoofde ook, mag de ed
pachtster geen va n de door haar gestichte ge
bouwen doen wegnemen, zoo lang en , ·001· zoo
ver de Staat zich niet bereid heeft verklaard 
deze gebouwen tegen vergoeding der waarde 
over te nemen. De vaststelling d ie r waarde 
geschiedt op kosten der erfpachtster door dri e 
deskundi gen; het de rde, vierde en vijfde lid 
van arti kel 3 v inden daarbij overeenkomstige 
toepassing. 

Het in de vorige a linea bedoelde ve rbod 
houdt op te gelden, indien de Staat dri e maan
den na het einde van het erfpachts recht nog 
geen aanvraag tot benoeming van de deskun
digen heeft gedaan, of, indien en voorzoove1· 
hij , vóór het verstrijken van dien termijn, 
sch rif telijk aan de erfpachtster te ken nen hee ft 
gegeven, op zooda nige overnem ing geen prij s 
te stellen. 

De e rf pachtster is verpli cht de gebouwen, 
welke door den Staat niet wo1·den overgeno
men, binnen zes maanden na het eindigen 
van het erfpachtsrecht te doen wegruimen en 
den grond in goeden toestand op te leveren , 
bij gebreke waarvan de Staat, zonder dat 
daartoe een ige inverzuimstelling noodig is, 
bevoegd zal zijn, hetzij di e gebouwen zonder 
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ecnige vergoeding aan zich te houden, hetzij 
de vorenbedoelde werkzaamheden op kosten 
van de el'fpachtster te doen verrichten. 

Ge n der op het erfpachtsterrein aanwezige 
of op andere Staatsgrnnden door of op kosten 
van de erfpacht ter aangelegde wegen mogen 
bij het eindigen van het erfpachtsrecht wor
den opgebroken. 

Art. 15 . De verbeteringen, welke de rf
pachtster bij het e indigen van haa r recht op 
het erfpachtster rein zal blijken te hebben 
aangebracht - met uitzondering van de ge
houw n, waarop het bepaalde in het vorige 
art ikel van toepassing is - zullen der erf
pachtster alsdan van Staatswege worden ver
goed. 

Is waarde van de aangebrachte verbeterin
gen zal gelden het bedrag, waarop het terrein 
met opstal (zonder de gebouwen) op kosten 
dei· erfpacht ter zal worden geschat door dri e 
de kundigen, overeenkomstig het bepaalde in 
het derde, vierde en vijfde lid van artikel 3, 
verminderd met de waarde, die het terre in bij 
het eindigen van het erfpachtsrecht zou heb
hen geh ad, indien het a lsdan nog zou verkee
ren in den toestand, waarin het zich op één 
Januari negentienhonderd een en twintig be
vond, welke toe tand op de aangehechte tee
keni ngcn en beschrijving is aangegeven. Het 
bedrag der a ldus vastgestelde vergoed ing zal 
binnen drie maanden na de uitspraak der des
kundigen worden betaald ten kantor van den 
Directeur van het Staat bo chbeheer of van 
dengene, die daartoe van taatswege in zijne 
plaats mocht worden aangewezen. 

Art. 16. All e gesch ill en, waartoe deze over
eenkomst aanle iding mocht geven, zullen wor
den voorgelegd aan drie scheids! ieden te r ver
krijging van een voor beide partijen bindende 
uitspraak. 

De scheidslieden zullen op verzoek van de 
meest gereede partij worden benoemd door den 
1'1·e ident van de arrondissements-rechtbank 
- of, bij .-entueele wijzig ing in de rechter
lijke organi atie, door den Voorzitter van het 
in rechtsmacht het meest daaimede o,·ereen
temm cnde rechte rlijk coll ege - binnen welker 

(onderscheidenl ijk welk ) rechtsgebied het 
grootste gedeelte van het erfpacht te1Tein is 
gelegen. 

De drie scheids! ieden zullen bij meerderheid 
van stemmen uitspraak doen als goede man
nen naar billijkheid. 

Hunne belooning komt ten laste van de 
partij, die door hunne beslissing in het onge
lijk wordt gesteld. De scheidslieden zijn ech
te,· naar omstandigheden bevoegd te bepalen, 
dat de kosten hunner belooning door beide 
partijen tezamen in een bij hunne beslissing 
,·ast te stell en verhouding moeten worden ge
d1·agen. 

Art. 17. Wan11eer het bij deze acte verleen
de e rfpacht recht geheel of gedeeltelijk is ge
eindigd, is de Staat bevoegd daarvan aantee
kcn i11 g te laten doen in de openbare registers. 

Art. 18. De kosten dezer acte moeten <loot· 
de erfpacht ter worden gedragen. 

og verklaa rden de omparanten voor alle 
g volgen en de uitvoe ring dezer, domicilie te 
kiezen, ten kantore van den bewaarder dezer 
ininuut. 

De comparanten zijn mij notaris bekend. 
\Vaarvan acte. 

Gepas eerd te Appel cha, ten dage als in 
het hoofd dezer acte vermeld, in tegenwoor
digheid van Willem Hendrik van Ballegoyen 
de J ong, candidaat-notar is en Jan J onkman, 
notari -klerk, beiden wonende te Oosterwolde, 
als getu igen. 

Onmiddellijk na voorlezing is deze acte on
derteekend door de comparanten, de getu igen 
en mij notaris. 

(Geteekend) J. J. M. Jansen, P. B . J. 
Vegelin van Claerbergen, W. H. van B. de 
J ong, J. H . J onkman, J. M. Cammenga. 

Uitgegeven voor afschrift, 
w. g. J. M. Cammenga. 

Voor eensluidend a fschrift, 
De Sec,·etaris-Generaal 

van Econo1nische Zaken en Arbeid, 
A. L . Scholtens. 

In minuut ornrge chreven ten Hypotheek
kantore te Heerenveen den 18 Juli 1932, dee l 
976, n °. 95. 

s. 702. 

30 Decemb e,· 1932. WET tot w1Jz1gmg van 
enkele bepalingen van de Wet op de In
komstenbelasting 1914 en van de Wet op 
de Vermogensbelasting 1892. 

B ijl. Handel. de Ka11,er 1932/1933, n°. ,00, 
1-7. 

H andel. id. 1982/1983, blz. 1498. 
B ijl. Handel. l ste Kamer 1932/1933, n°. 200, 

blz. 1- 2. 
Handel. id. 1932/1933, blz. 154 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, enkele bepalingen van 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en van 
de Wet op de Vermogensbelasting 1892 te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Wet op de Inkomstenbelas

ting 1914 worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

A. H et laatste I id van art. 1 wordt vervan
gen door: 

Indien iemand metterwoon binnen het Rijk 
te rugkeert binnen een jaar nadat hij heeft op
gehouden binnen het Rijk te wonen, wordt die 
terugkeer geacht reeds op den dag van zijn 
vertrek te hebben pi aats gehad, tenzij blijkt, 
dat hij tijdens zijne afwezi gheid op het grond
gebied van een vreem den Staat heeft ge 
woond. 

Als niet binnen het Rijk wonend wordt be
schouwd hij die t ijdelijk binnen het Rijk ver
blij ft en hetzij in N ederland. ch-Indië, Suri
name of Curaçao woont, hetzij aldaar nog 
geacht wordt te wonen volgens de daar gel
dende wetgeving inzake belastingen naar het 
inkomen of naar het ,·ermogen. 

Waar iemand woont of waar eene stichting 
gevestigd i , wordt overigens naar de omstan
digheden beoordeeld. 

B. I n het eerste I id van art. 24 worden de 
onderdeel en 2°. en 3°. vervangen door: 
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2°. voor zoo veel de opbrengst van roerend 
kapitaal betreft, op schuldvordei·ingen, ver
zekerd door hypotheek op eene binnen het 
Rijk gelegen ;iî gevestigde onroerende zaak, 
alsmede op andere bronnen, geen effecten zijn
de voor zoover hare opbrengst bestaat uit een 
aa;,_deel in de opbrengst van een bedrijf of 
beroep waarvan de zetel binnen het R ijk is 
gevestigd; 

3°. voor zoovee l de opbrengst van onder
neming en arbeid betreft, op bedrijven en be
roepen die en voor zoover zij binnen het Rijk 
worden uitgeoefend, en op ambten, die uit de 
kas van een Nederlandsch openbaar lichaam 
worden bezoldigd en buiten het Rijk worden 
vervuld; 

C. In het laatste lid van art. 32 wordt, in 
de plaats van "naar hun gezamenlijk belast
baar inkomen berekend en" gelezen: 

berekend a ls ware het vorige artikel van 
toepassing en vervolgens. 

D. Art. 34 wordt ge lezen: 
De vrijstelling volgens het vorige artikel 

strekt zich niet uit tot de buiten het ambt of 
de betrekking verworven opbrengst van bron
nen van inkomen als bedoeld zijn in het eerste 
lid van art. 24. 

Ook voor hen die binnen het Rijk wonen, is 
hierbij de bepaling van het tweede lid van dat 
artikel van toepass ing. 

E. Van art. 36 vervalt het eerste lid. 
F. Na art. 95 wordt ingevoegd: 
Art. 95bis. Voor de toepassing van dit 

hoofdstuk wordt de in art. 85 bedoelde ver
hooging niet als een deel van den aanslag 
beschouwd. 

Art. II. In de Wet op de Vermogensbelas
ting 1892 worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

A. Het l aatste lid van art. 1 wordt vervan-
gen door: . .. 

Indien iemand metterwoon bmnen het R1Jk 
terugkeert binnen een jaar nadat hij heeft op
gehouden binnen het Rijk te wonen, wordt die 
terugkeer geacht reeds op den dag van zijn 
vertrek te hebben plaats gehad, tenzij blijkt, 
dat hij tijdens zijne afwezigheid op het grond
gebied van een vreemden Staat heeft gewoond. 

Al s niet binnen het Rijk wonend wordt be
schouwd hij die tijdelijk binnen het Rijk ver
blijft en hetzij in Nederlandsch-Indië, Suri
name of Curaçao woont, hetzij a ldaar nog 
geacht wordt te wonen volgens de daar gel
dende wetgeving inzake belastingen naar het 
inkomen of naar het vermogen. 

vVaar iemand woont wordt over igens naar 
de om&tan~igheden beoordeeld. 

B. In het eerste l id van art. 9bis: 
vervall en de onderdeelen 3°., 4°. , 6°. en 7°.; 
vervalt in onderdeel 5°. het woord "ander" 

e n wordt dit onderdeel vernumrnerd tot 3°.; 
wordt als nieuw onderdeel 4° . ingevoegd: 
4° . bezittingen, voortgekomen uit geldschie

ting en commandite in een bedrijf of beroep 
waarvan de zetel binnen het Rijk is gevestigd 
en alle overige zaken - geen effecten zijnde 
- waarvan do opbrengst geheel of ten deele 
bestaat uit een aandeel in de opbrengst van 
een zoodanig bedrijf of beroep. 

C. In het tweede lid van art. 9bis worden 
de onde1·deelen 2°. en 3°. vervangen door: 

2°. andere schulden, rechtstreeks betrekking 
hebbende op een bedrijf of beroep als bedoeld 
is in 3°. van het eerste lid of voortgekomen 
uit geldschieting en commandite in een bedrijf 
of beroep waarvan de zetel binnen het Rij k 
is gevestigd. 

D. In art. 9ter wordt, in het laatste lid, in 
de plaats van "naar hun gezamenl ijk zuiver 
vermogen berekend en" gelezen: 

berekend als ware het eerste I id van toepas-
sing en verval gens. . 

E. Van art. 9quater worden het tweede, 
derde en vierde lid vervangen door: 

Deze vrijstelling strekt zich niet ui t tot de 
bezittingen, vallende onder art. 9bis. 

Ook voor hen die binnen het Rijk wonen zijn 
hierbij de bepalingen van het tweede en het 
derde I id van dat artikel van toepassing. 

F . In art. 24ter, eerste lid, vervallen de 
woorden "berekend over een jaar". 

G. In art. 24quate,· wordt, na het .eerste 
lid , een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

Voor de toepass ing van de artikelen 24, 
24bis en 24ter wordt de in artikel 41 bedoelde 
verhooging niet als een deel van den aanslag 
beschouwd. 

H. In art. 29 vervalt de tweede verklaring 
en worden, in het vijfde lid, de woorden "een 
der volgende verklaringen" vervangen door: 
de volgende verklaring. 

I. In art. 30 vervalt " krachtens artikel 24 
ingediend". 

J. a art. 50 wordt ingevoegd: 
Art. 50bis. Indien een persoon, vallende 

onder artikel 1, tevens in ederlandsch-Indië 
aan eene vermogensbelasting is onderworpen, 
wordt de over zijn geheele zuiver vermogen 
berekende belasting verminderd met de belas
ting welke hij ver chuldi gd zou zijn geweest, 
indien het zu iver vermogen slechts bestaan 
had uit de bestanddeelen welke te zamen het 
in 'ederlandsch-Indië belastbare zuiver ver
mogen samenstellen. 

Art. Ilbis. Aan den op 1 J anuari 1933 bin
nen het Rijk wonenden natuurlijken persoon, 
aan wien voor het belastingjaar 1932/1933 een 
aanslag in de inkomstenbelasting is of wordt 
opgelegd over een tijdvak, dat vóór dien da
tum is aangevangen, wordt, indien hij op 1 
J anuar i 1933 tevens voor de Nederlandsch
Indische inkomstenbelasting belastingplichtig 
is wegens de gerechtigdheid tot eene perio
dieke uitkeering als bedoeld is in art. 2, letter 
e, der Ordonnantie op de I nkomstenbelasting 
1932, over de laatste vier maanden van het 
belastingjaar eene ontheffing op dien aanslag 
verleend . 

Grondslag voor het berekenen van de onthef
fing is de belasting die over het tijdvak van 
aanslag zou zijn geheven, indien de belasting
plichtige bij den aanvang van dat tijdvak over 
geen andere bron van in komen dan het recht 
op de in het eerste lid bedoelde uitkeering 
had beschikt. 

De artikelen 96, 97 en 98 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 zijn op de in dit arti
kel bedoelde ontheffing van toepassing. 

Art. III. Voor zoover hierna niet anders is 
bepaald, treden de artikelen I en II van deze 
wet in werking met ingang van den l sten Mei 
1933, met dien verstande, dat zij voor per onen 
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en lichamen, die belastingplichtig worden tus
schen 31 December 1932 en 1 Mei 1933, in 
werking treden met ingang van den l sten 
J a nuari 1933. 

Artikel II, letter J , wordt geacht in werking 
te zijn get reden met ingang van den l sten Mei 
1932, met di en verstande, dat deze bepaling 
ten aanzien van personen, di e vóór di en dag, 
doch na den 31sten December 1931 belasting
plichtig zijn geworden, geacht word t in wer
king te zijn getreden met ingang van den 
lsten Januari 1932. Aanspraak op aftrek naar 
art ikel II, letter J , kan binnen vier maanden 
na de afkondiging van deze wet worden gel
dend gemaakt door het indienen va n een be
zwaarschrift. 

Artikel I, letter F, en artikel II, letter G, 
treden in werking met ingang van den dag 
volgende op dien, waarop deze wet wordt afge
kondigd, met di en verstande, dat de inhoud 
va n die bepalingen geen invloed heeft op ont
heffingen naar aanl eiding van gebeurtenissen, 
welke vóór dat tijdstip hebben pl aats ge
vonden. 

Art ikel IIbis wordt geach t in werki ng te 
zijn getreden met ingang van den l sten 
Januari 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenha ge, den 30sten De

cember 1932. 
WILHE LMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 10 J an. 1933.) 

s. 703. 

30 D crernb er 1932. WET, ho udende bepa lin
gen omt rent het vervoer en de nede rl agen 
va n suike r. 

Wij WILHELM! -A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, te r bestrijding van 
fraudul euzen invoer van sui ker, nadere m aat-
1·egelen te nemen omtrent het vervoer en de 
nederlagen van suiker; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. In de eerste paragraaf va n a rtikel 

87 van de Suikerwet 1924 ( taatsbla,J, n°. 425) 
w01·dt in de pl aats van " 185 tot en met 189" , 
ge lezen: 181 tot en met 189. 

2. H et ee rste lid van de derde paragraaf 
va n art ike l 87 van genoemde wet word t ge
lezen al s vol gt: 

W'ij behouden Ons wijders voor, wa nneer di t 
toL bestrijding van he ime lijken invoe r noodig 
blijkt, de bepalingen omtrent het vervoe r en 
de nederlagen van suiker geldende voor het 
bij voonneld art. 177 omschreven terrein, of 
sommi ge gedeelten daarvan, bij a lgemeenen 
maatrege l van bestuur ook van toepass ing te 
ve rkl a ren voor daarbij aan te wijzen gedeelten 
van het ten e in van toez icht aan de la ndzijde, 
omschreven in art. 162 van genoemde Al ge-
111 eene Wet en zoo noodig ook voo r a ndere, 
bij laatstgenoemd terrein aanslui tende, ge
deelten van het grondgebied. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
va n den dag na dien harer a fkondig ing. 

L asten en bevelen , enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De
cember 1932. 

WILHELMINA . 
De Minister van Financiën, De G e er. 

/Uitgeg . 6 Jan. 1933.) 

s. 704 . 

30 Decem ber 1932. , VET tot w1Jz1grng van 
de Algemeene Wet betreffende de heffing 
de r invoerrechten en accijnzen. 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten : 
Al zoo Wij in ove rweging genomen hebben, 

dat het noodig is de Algemeene Wet betre f
fende de heffing der invoe1Techten en accijn
zen te wijzi gen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz . 
A1·t . 1. In den laat ten volzin van a rtike l 

190, ee rste lid, der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (S taatsblad n°. 38) , laatstelijk 
gewijzigd bij de wet va n 27 December 192G 
(Staatsblw:l n°. 413), vervall en de woorden : 
"ter pl aatse waar de tl'e in voor het eerst op 

ederlandsch g rondgebi ed stilhoudt of vol 
gens de be kendgemaakte dienstregeling moet 
stilhouden,". 

2. A an het eerste lid van a rt ikel 195 van 
bovengenoemde wet wordt een n ieuwe zin toe
gevoegd, 1 ui den de : 

De in den vori gen zin bedoelde bevoegdheid 
word t ten aanzien van het doen staa nde blij 
ven van bestuu rders van motorrijtuigen ui t
gestrekt tot het terre in aan de landzijde om
chreven in art ikel 162. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30 len De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Financiën, De G ee r . 
(Uit geg. 6 Jan . 1933.) 

s. 705. 

30 Derernber 1932. ~T tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor he t di enstjaar 
1931. 

s. 706 . 

30 Dece111ber 1932. ~T tot wijzig ing en 
verhooging van het zevend e hoofdstuk A 
der R ij k begrooting voor het di enstjaar 
1931. 

s. 707. 

30 D ece,nber 1932. WET, houdende nadere 
wijzig ing en aanvulling va n Afdeeling III 
der begrooting van N ederlandsch-l nd ië 
voo,· het di enstjaa r 1932. 

s. 708. 

30 Decernber 1932. WET tot wijzig ing van de 
ta rieven van ge regtsko ten in strafza ken, 
waa rvan de gewone regter kennis neemt. 

Bijl. H andel . 2de K arner 1932/1933, n°. 168 
blz. 1- 8. 

H anclel . id. 1932/1933, blz. 1462. 
B ijl. H andel . l ste ](am er 1932/1933, n°. 168 , 

blz . 1. 
Handel . id. 1932/1933, blz . 154. 
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Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is te wijzigen de wet van 
18 April 1874 (Staatsblad n°. 66), tot vast
stelling der tarieven van geregtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone regter kennis 
neemt - waarvan de door latere wetten ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 10 Augustus 1920 (Staatsblad 
n°. 695) -, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 28 D cember 1926 (Staatsblad n° . 434); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Hoofdstuk III der voren aangehaal

de wet wordt als volgt gewijzigd: 
a. in artikel 11 , le lid, sub 3, 2en zin, 

wordt voor " f 10" gelezen " f 8" ; 
a rtikel 11 , le lid, sub 5, wordt gelezen als 

rnlgt: 
.,voor een psychiatrisch of neurolog isch on

derzoek, a l clan niet samengesteld, van ve r
dachten of andere personen, ten hoogste f 40, 
naar mate van de uitgebre idheid van het 
onderzoek, met name wat be-..reft het aantal 
bezoeken aan de te onderzoeken persoon en 
het hooren van familiel eden of andere per
sonen of wel naar mate van den omvang van 
het verslag" ; 

a rtikel 11 , 2e lid, wordt gelezen a ls vol g t : 
,.Geen belooning wordt aan de geneeskun

digen in bezoldigden Overheidsdienst ~ ege
kend, indi en o voorzoover de verrichtingen 
in diensttijd zijn gedaan." ; 

b. in artikel 15, l e lid, wordt voor " f 10" 
gelezen : ,, I 8" ; 

artikel 15 , fie lid , wordt gelezen a ls volgt: 
Geen belooning wordt aan de deskundigen 

in ,.bezoldi gclen Overheidsdienst toegekend, in
di en of voorzoover de verrichtingen in dienst-
tijd zijn gedaan." , 

2. Hoofdstuk VI dier wet ondergaat de na
Yolgende wijziging : 

artikel 30 wordt gelezen als vol gt: 
V.oor de uitgifte van afschriften, onder 

w~ike benaming ook en van uittrekse ls uit 
vonnissen, a l"resten, reg isters of andere stuk
ken a l of n iet voo r afschrift of uittreksel ge
te kend waar van de afgifte niet voor den 
dien t ~an den taat gevorderd wordt, dan 
wel de uitgifte nie~ kosteloos moet .ffe chi~den, 
berekenen de gr iffiers aan de partlJen, die de 
a fg ifte verzoeken, f 0.25 per honderd woorden 
of deel daarvan. " 

3. Hoofdstu k VIU dier wet wordt gewij 
zigd a ls vol gt: 

rt. . in a rtikel 54, l e lid, wordt voor " f 6" 
gelezen: ,,{ 4"; 

in artikel 54, 2e lid, wordt voor " f 3" ge
lezen: ,, ten hoogste f 3" ; 

b. in artikel 55 , l e lid, wordt voor ,,{ 6" 
ge lezen: ,. f 4"; 

in arti ke i 55, 2e lid , wordt voor " f 3" ge
lezen: ,,ten hoogste f 3" . 

4. Deze wet treedt in werking op een doo r 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1932. 
\\'ILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. D o n n e r. 
(Uitgeg. 6 Januari 1933.) 

s. 709. 

30 D ece11,ber 1932. "WET, houdende natu ra-
1 isatie van P . J . Bogie en 19 anderen. 

Wij WILHELMINb., enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Pieter J ose/ B ogie en 19 a nderen, d ie aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft den in a rtikel 2 ge
noemde voor zoo veel do enlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in a!'tike l 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap. 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat \Vij , den Raad van tate enz. 
Art. 1. De hoeda nigheid van • ederlande1· 

wol'dt bij deze verleend aan : 
1 °. P eter J ose/ B or1ie, geboren te Bfrgden

Gangelt ( P r ,,isen) den 25 Augu tus 1883. 
landbouwer , wouende te 73ir(Jden bij Gangelt 
( Pruisen); . 

2°. H enri R ené "lloulcin, geboren te HavrP 
( F.-ankrijk) den 14 Apri l 1899, leeraar, wo
n nde te 's- Gravcnhage, provincie Zuidhol
l cind ; 

3° _ P a:ul W illij Fcwlst-ich, geboren te F?"ie
rlrirhroda ( 'l'lmri11gen) den 24 Juli 1902, be
werker van slachtproducten. wonende te A m

' .<terdam. provincie Noonlholland; 
4°. Katharina Elisabet h Füsser, geboren 

te M. Gladbach ( P ruisen) den 14 April 1901. 
onderwijzeres, wonende le Gel een, provincie
Li,nbw·g; 

5°. Paulus Thcodor Gelissen , geboren t~ 
]Aitgendort1nu11d ( P ruisen) den 27 F ebruari 
1889, mijnwerker, wonende te D ort111und-Lut-
11rndort11"'nd ( P ruisen); 
· 6°. Franz A rnold H erings, geboren te
Eickel ( Pruisen) don 21 Juli 1872, arbeider. 
wonende te I(re/eld ( Prttisen); · 

7° _ W ilhel,nina Marici H oe gen, geboren te 
W arbeij en ( P ruisen) den 6 M ~_art 1896! zon
der be roep, wonende te Warb e·13cn ( Pruisen); 

0
. P eter H einrich H ouben, geboren te

K re/ eld ( Pruisen) den 5 Juli 1895, fabrieks
arbeider, wonende te W illich ( P ruisen); 

9° . lVilhel,n Alfred Fritz H untenbu1·r1, ge
horen te L ehe ( P ruisen) den 31 Mei 1902, 
koopman, wonende te R ottc,·dam, provrnc1e 
Z ,rid holland; 

10°. Gerhard J ohann L ohuis, geboren te 
J'inholt, gemeente Arkel ( P,,uisen), den 17 
Janu a ri 1901 , arbe ide r , wonende te N eucn
h.aus (Pruisen); 

11 °. H erm ann Fritz Af ümtennann, gebo,·en 
te A,nsterdam (Noordhollanil) den 22 O_ctobe,-
1902 , kantoorbediende, wonend te Sch,eda111, 
prnvi ncie Zuidholland; 

12° . W il h elm, Erdniann Carl Nai1.tze, gebo
ren te Friedland ( Pruisen) den 17 Novembe1-

1 1 78, bleekers knecht, wonende te 's-G,·aven
hage, provincie Zuidholland; . 

13°. M oses Chaim Notowicz, geboren te 
lt"olbuszow ( P olen) den 29 F ebruari 1892. 
koopman, wonende te 's- Gravenhage, prov111-
cie Z uidholland; 

14°. J ohann H einrich E verha,·d P ol man_ 
geboren te Kl ein iY etterdcn, !!"emeente E1nme-
1·ik ( P ruisen), den 1 F ebruari 1892, fabr, eks-
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arbe ider, wonende te Emmerik (Pruisen); 
15°. Carl Postulart, geboren te Hurl (Prui

.srn) den 21 October 1899, fabrieksarbeider , 
wonende te R ees (Pruisen); 

16' Louis van Praag, geboren te A ntwer
pen ( Bel gië) den 7 M ei 1897, d iamantkoop
man , wonende te Antwerpen (B elgië); 

17°. H e1·b ert Prellwitz, geboren te Para-
111a1·ibo (Su1·ina1ne) den 30 September 1898, 
Districts-Commissaris, wonende te Coronie 
( Suriname); 

18°. Z i g111 und Stainb erg, geboren te B oto
.sani (Ru1n enië) den 14/27 December 1890, 
correspondent, wonende te A mste,·dam , pro
Yincie Noordholland ; 

19°. Andreas Stomnien, geboren te Jl,faus
bach-Gressenich ( Pruisen) den 28 April 1888, 
,opzichter, wonende te M ausbach b/A ken ( Pr·ui
se n ) . 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederla nderschap en het ingezetenschap, laat
,telijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nede rlander verleend aan 
J'cter L atour, geboren te Ubach over Worms 
( [ iinburg) den 1 Maart 1906, mij nwerker , 
wonende te K e,·krade, provincie L imburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
Yan den dag na di en harer afkondi ging. 

Lasten en bevelen. enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1932. 
WILHELMINA. 

Dr Mi11istcr van J u.;tit ie, J , Don n er. 
(Uitg eg. 6 J anuari 1933.) 

-s. 710. 

'30 D ecember 1932. WET, houdende natura
li satie van F. W . B ex en 19 anderen. 

W ij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben , 

-dat er aanl eiding is tot naturalisatie van 
F,·an z l \!ilhelm B ex en 19 anderen, d ie aan 
-Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
-<Jverl egging van de bewijsstukken, bedoeld in 
.a rt ikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 

.en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 Decem ber 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat \\' ij , den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verl eend aan: 
1 °. Franz Wilhel,n lJ ex, geboren te M. 

Gladbach ( P 1'uisen) den 1 J anuar i 1900, stra• 
tenmaker, wonende te lil. Gladbach (P·1·iti

..:s1 n); 
2°. H edwig Emil ie D eig, geboren te A m 

.sterd.mn (Noo ,·dholland) den 31 Mei 1897, 
bankbediende, wonende te Aerdenhout , ge
m eente Bloe11,endaaJ , provincie Noordholland ; 

3°. H ein1·ich J ose/ J ohnen, geboren te Dw,
,;eldorp ( Pruisen) den 1 Mei 1891, mijnop
zichter, wonende te Gel een, prov incie L im
burg ; 

4°. H einrich Fried1·ich K egel, geboren te 
W erne (Pruisen) den 21 December 1908, mijn
werker, wonende te B eek, provincie Li,nburg ; 

5°. Gerhard Lam ers, geboren te Frn hnhau
sen ( P ruisen) den 7 F ebruari 1896, fabr ieks• 
uTbeid er, wonende te AltcaJcar ( P ruisen) ; 

6°. Gisbertus van Manen, geboren te Ma
terborn (P ruisen) den 2 J un i 1897, bli ksl ager, 
wonende te WuppertaJ-Elb e,·/ eld (P ruisen); 

7°. P eter H einrich Mans, geboren te Win
keln ( Pruisen) den 5 Decem ber 1899 , land
bouwer, wonende te Gladbach-Rheydt-N euwerk 
(P rui.sen); 

8°. Edwin H eNnan.n Otto M eessen, geboren 
te Berl ijn ( P ruisen) den 4 Maart 1896, m usi
cus, wonende te B e,.Zijn-Steglitz (P ruisen); 

9°. B ei·ek M elzer, geboren te B endzin (P o
l en) den 10/22 Februari 1896, kleerm aker, 
wonende te A msterda·in, provincie N oordhol
/and; 

10°. W ilhelm Nollen, geboren te W e1·sten 
( Pruisen) den 30 Apri l 1883, voerman, wo
nende te Odenkfrchen ( Pruisen); 

11 °. Otto R ebhol z, geboren te Frankenthal 
(B fie ,·en) den 19 Juni 1900, effectenhande
laar, wonende te A1nsterdam, provincie No ord
holland; 

12° . S ophina R eynden B isdo,n, . geboren te 
Antwe,·pen ( B elgië) den 5 Maart 1890, ver
p leegster, wonende te den D older, gemeente 
Z ei.st , provincie Utrecht; 

13°. A rthur Theodo1· Saling, geboren te 
Kaiserslauter·n ( B eieren) den 13 Januari 1886, 
leeraar, wonende te D o1·d1·echf, provincie Zuid
holland; 

14°. Otto H einrich l mmanitel Editwrd W il 
hfl,n S eeba.ss, geboren te D ieln,issen (B runs
wijk) den 7 F ebruari 1893, hoofdadministra
!.eur, wonende te Kl ein S oengei Karan g (Ne
derlandsch-lndië); 

15°. A n ton W ilhel,n Smit, geboren te Goch 
( Pr'l.tisen) den 20 Mei 1900, borstelmaker , 
wonende te Goch (Pruisen); 

16°. B er nard11s J oseph11s Frar1 cisc11s 1'er
hors t, geboren te Gendringen ( Gelderland) 
den 17 Juli 1901 , cand idaat-notaris, wonende 
te N ette,·den, gemeente Gend,·ingcn, prov incie 
Gelderland; 

17°. A nna Elisabeth T oenink, geboren te 
W el bergen, gemeente Ochtrup (P ,·uisen) den 
9 Augustus 1889, di enstbode, wonende te W el
bergen, gemeente Ochtrup ( P ruisen) ; 

18°. Maria Theresia T oenink, geboren te 
W el bergen, gemeente Ochtrup (P ruisen) den 
13 November 1892, d ienstbode, wonende te 
W elb e1·gen, gemeente Ochtrup ( Pruisen); 

19°. Maria W ilhelmina Her1nina V e,·hoe/ , 
geboren te Antwerpen (B el gi ë) den 4 Augus
tus 1 898, zonder beroep , wone nde te B erchem,
;1 ntwerpen (B elgië) ; 

20°. E 1nil W ortmann, geboren te K a,nen 
( Pruisen) den 30 Augustus 1889, mijnopz ich
te r , wonende te H eerlen, provincie Limburg . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien h arer afkond iging . 

Lasten en bevel en , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage , den 30sten De

cember 1n2. 
WI LH ELMI NA. 

D e Jlfinis t e,· van J ustiti e, J, Don n er. 

( Uitgeg . 6 Januari 1933.) 
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s. 711. 

31 D ecem,bcr 19 32. BESLUIT, houdende aan
wijzing van het Verzorgingshuis van den 
Gemeentelijken dienst voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage, als eene 
imichting, die niet als een kranzinnigen
g-esti?ht wordt beschouwd, ook wanneer 
daa nn meer dan twee k rankzinnigen wor
den verpleegd. 

Wij WILHELMtNA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat. Minister van Binnenlandsche Za ken 
Yan 29 December 1932, Afd. Armwezen , n° . 
9435: 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96). laatstelijk gewijzigd bij de ,rnt 
n,n 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275): 

H ebben goedgeYonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het Verzo1·gingshuis van den Ge

meentelijken dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, L aan van Meerdervoort 112 te 
'.,-Gravenhage, wordt onder de voorwaarden, 
,·enneld m art. 2, aangewezen a ls eene in
r ichting, die niet als een krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
p leeg-cl. 

,:vij behouden Ons voor, die voonvaarden 
w'.1.nneer dit noodig blijkt, aan te vull en of i;.; 
Wl]Zlgen. 

2_. 1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
Yl"IJ e toegang verl eend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in art. 1 der wet van 27 
April 1884 (Staatsblad n°. 96) , di e door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken be
la st is met het toezicht op de inrichting. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen aldaar 
werkzaam, benevens het overige personeel 
gPven den inspecteur de door hem verlangd~ 
in] ichtingen. 

3. D e verpleegden worden n iet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de Hoofden de r 
Depa,-ternenten van algemeen bestuur tot den 
inspecteur en tot den officier van Ju~titie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoe ,·ing van dit besluit dat 
i II het Staatsblad zal worden geplaatst. ' 

's-Gravenhage, den 31sten December 1932. 

s. 712. 

WILHELMINA. 
De Jfinister van Staat , 

Minister ·van B innenland.,che Zaken, 
Ruy s d e Beer enbrouc k. 

( Uitgeg. 20 Januari 1933. ) 

31 D ece1nbe1· 1932. BESLUIT tot bekrach
tiging van wijzigingen van het Rijnvaart
poli tiereglement voor den Rijn met inbe
g rip van de Waa.l en de L ek. 

Wij WILHEL 'lINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

\Vaterstaat van 14 December 1932. La. F, Af
deelmg W aterstaatsrecht, en van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken van 14 Decem
ber 1932, n°. 40458, Economische en Con u
laire Directie; 

Gezien de door de Centrale Commiss ie YOor , 

de Rijnvaart in haar zitting van November 
1932 vastgestelde hierna te noemen wijzigingen 
van het R1jnvaartpolitiereglement ; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
December 1932, n° . 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 December 1932 La 
KI, Afdeeling Waterstaatsrecht, en va~: 30 
December 1932, n°. 42371, E conomische en 
Consulaire Directie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat met ingang van 1 J anuari 1933 van 

kracht zal __ zijn de hierna te noemen wijziging 
van het b1J Ons besluit van 23 Januari 1913 
(St<ro:tsblad n°. 40) bekrachtigde Rijnvaart
polit,ereglement, ten aanzien waarvan het 
laatst wijzigingen van kracht zijn verklaard 
bij Ons beslui t van 4 Februari 1932 (Staats
blad n°. 35) ; 

§ 22, cijfe r 1, wordt gelezen als volgt: 
" 1. Tusschen Bazel en N euenbu,·g is de 

vaart verboden bij een waterstand van meer 
dan 4 m . 65 aan de peilschaal te Rheinfelà,en. 
Tusschen N euenb_'!rg en Straatsburg is de 
vaart verboden b1J een waterstand van meer 
dan 4 m . 20 aan de pei l schaal te B reisach. 
Tusschen Straatsburg en Lauterburg is de 
stoomvaart verboden bij een waterstand van 
meer dan 5 m aan de peilschaal te Straats
burg. Tusschen Lauterburg en llfaxau mogen 
stoomschepen niet varen, wanneer de water
stand van 7 m aan de peilschaal te M axa" 
(merk III vol gens cijfer 2 en 3) bereikt of 
overschreden is. " 

II. dat met ingang van 1 Mei 1933 va n 
kracht zal zijn de hierna te noemen wijzjging 
van het onder I genoemde Rijnvaartpoli t ie
reg-lement: 

§ 32, cijfer 2, wordt gelezen als volgt: 
"2. De breedte van de vlotten mag niet 

meer bedragen dan: 
20 m op het late raal kanaal van den Rijn 

(vak van H uningen tot K embs): 
63 m tusschen Mannheim en Millingen; 
47 m b1;n~den llfillinoen, met uitzondering 

van het r1v1e rvak tusschen het separatiepunt 
van den Neder-Rijn en den IJssel en Vrees
wijk, waar zij niet mee r dan 28 m m ag be
dragen. 

De lengte der vlotten, de roeren niet mede
gerekend, mag niet meer bedrag-en dan 220 m 
beha] ve op he~ la teraal kanaal van den R ij~ 
(vak van H unmgen tot K embs) en op het ri 
viervak -~usschen het separatiepunt van den 
N__ede,·-Run en den IJssel en Vreeswijk, waar 
ZIJ met meer mag bedragen• dan 160 m." 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoe ring van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden 

's-Gravenhage, den 31sten December 1932. 
WILHELMINA. 

De Minist ~r _van Waterstaat, P . J . R e y me r. 
D e Minister van B uitenlandsche Zaken 

B e e I a e r t s v a n B 1 o k I a n d. ' 
(Uitgeg. 6 Jan. 1933.) 
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s. na. 
31 December 1932. BESLUIT tot vaststel-

1 ing van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 4, tweede 
lid, der Ambtenarenwet 1929. 

Wij WILHEL HNA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justi tie en Defensie van 
1 December 1932, 2de Afdeeling A , n°.953, en 
van 7 December 1932, Illde Afdeeling B, 
n° 10 · 

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, en 8, 
derde lid , van de Ambtenarenwet 1929 en de 
artikelen 2 en 4 van de Militaire Ambtena
renwet 1931 ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 35}; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Iinisters van 22 December 1932, 2de 
Afdeeling A, n•. 953 en van 28 December 
1932, Illde Afdeeling B, n• 35; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. De ambtenarengerechten te Arnhem, 

•-~- G,·avenhage, Groningen, 's-Hertogenbosch 
·n Roermond houden teven terechtzittingen 

op de zittingsplaat.5en waar de Raden van B e
roep, bedoeld in artikel 1 der Beroepswet, in 
de senoemde gemeenten gevestigd, terecht
zittingen houden, met uitzondering van Zut
phen. 

2. De recht.5gebieden van de in artikel 1 
vermelde ambtenarengerechten worden ver
deeld op gelijke wijze als de rechtsgebieden 
van de Raden van Beroep, bedoeld in artikel 
1 der Beroepswet, die in de in artikel 1 ge
noemde gemeenten zijn geve tigd, met dien 
verst.ande dat het eerste deel van het Ambte
narengerecht te A ,·nhe,n de geheele provin?ie 
Gelde1·larul omvat, het tweede deel de prov111-
cie Ove1·ijssel (zitting plaat.<; Almelo). 

3. De artikelen 4, 5, 6 en 7 van Ons be
sluit van 11 Juni 1917, taatsblad n°. 460. 
tot vaststell ing van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in de artikelen 
2 12 en 78 van de Beroep wet en in artikel 
349 van de Invaliditeitswet gelijk dat besluit 
sindsdien i gewijzigd, zijn ;net betrekking _tot 
de ambtenarengerechten van overeenkoinsugc 
toepassing. 

Echter worden militaire ambtenar nzaken 
door het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage 
ter terechtzitting op de standplaat behandeld. 
Alsdan zijn artikel 4, tweede lid , en artikel 5, 
derde lid, van Ons besluit van 11 Junl 1917, 
Staat.~blad n• . 460, niet van toepassing. 

4. Indi en krach tens het bepaalde in het 
derde lid van artikel 59 der Ambtenarenwet 
1929 het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage 
bevoegd is, wordt, onverminderd het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 4 van Ons i11 
a1·t ike l 3 omschreven besluit, de zaak behan
deld ter terechtzitt ing op de tandplaats. 

5. Van de leden van de onderstaande amb
t~narenge,·echten worden benoemd: 

voor zooveel betreft het Ambtenarnngerecht 
te Arnhem: 12 leden uit de in of anders zoo 

dicht mogelijk bij Arnhem gevestigden en 
leden uit de in of anders zoo dicht mogelijk 
bij Almelo gevestigden; 

voor zooveel betre ft het Ambtenarengerecht 
te 's- Graven.hagc: 12 leden uit de in of anders 
zoo dicht mogelijk bij 's-Gravenhage gevestig
den en 8 leden uit de in of anders zoo dicht 
mogelijk bij Utrecht gevestigden; 

voor zooveel betreft het Ambtenarengere ht 
te Groningen: 8 leden uit de in of anders zoo 
dicht mogelijk bij Groningen gevestigden, 6 
leden uit de in of anders zoo di cht mogelijk 
bij L eeuwarden gevestigden en 6 leden uit de 
in of anders zoo dicht moge lijk bij Assen ge
vestigden; 

mor zooveel betreft het Ambtenarengerecht 
te ' -Hertogenbosch: 8 leden uit de in of an
ders zoo dicht mogelijk bij 's-H ertoge"bo.,ch 
gevestigden, 6 leden uit de in of anders zoo 
dicht mogel ijk bij Breda gevestigden en 6 
leden uit de in of ande1·s ,oo dicht mogelijk 
bij M iddelburg gevestigden; 

voor zooveel betreft het Ambtenarengerncht 
te R oermond: 8 leden uit de in of anders zoo 
dicht mogelijk bij Roermond gevestigde n en 12 
leden uit de in of anders zoo di cht mogelijk 
bij H eerlen geve tigden. 

6. Indien Onze Minister van Justitie ge
bruik maakt van de bevoegdheid, hem ver
leend in den tweeden volzin van het tweede 
lid van artikel 8 der Ambtenarenwet 1929. 
bepaalt hij teven in hoeverre de in artikel 5 
vermei de aantal l n worden verhoogd of yer
laagd. 

7. Indien een ambtenarengerecht ook bui
ten de tandplaats zitting houdt, draagt de 
voorzitter zorg den ontwe1·p.rooster, in artikel 
15, tweede lid, der Ambtenarenwet 1929 be
doeld, wo in te richten , dat voo,· de verrich
ting van werkzaamheden op de stand- of zit
ting,;plaatsen die leden worden aangewezen, 
welke gevestigd zijn in of anders zoo dicht 
mogelijk bij de stand- of zittingsplaa ts. 

lotbepal ing. 

Dit be luit treedt in werking tegelijk ,net 
Titel II der Ambtenarenwet 1929. 

Onze Ministers van Ju titie en van D efens ie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van af chrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer en aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 31sten December 1932. 
WILHELM! ' A. 

De Afinistc1· van .h,stitie, J. Don II e r. 
De M iniste,· van De/ ens'Îe, L . N . De c k e r s. 

( Uitgey . 3 Ji' ebnuiri 1933.) 

s. 714. 

31 December 1932. BESLUIT tot overbren
ging van Crisi uitgaven van het Vde en 
Xde Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931 naar de begrooting 
van het Leeningfond 1914 voo1· het dienst
jaar 1931. 

Staatsblad 0 • 22 is vervallen. 
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4 Januari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Wegenbelastingwet art. 17. ) 

Indien op de gedurende ten hoogste 60 
dagen per jaar geldige wegenbelasting
kaart de datum, waarop wordt gereden 
niet is aangeteekend, wordt geacht, dat 
de verschuldigde belasting niet betaald is. 
Dit I aatste behoeft dus naast de niet-aan
teekeni ng van den datum niet te worden 
te laste gelegd. 

Op het beroep van den Minister van Finan
ciën, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Breda van den 24 September 1931, waarbij 
J. A . J. van alle rechtsvervolging ter zake 
van het hem bij oorspronkelijke dagvaarding 
telastegelegde en bij voormeld vonnis bewezen 
verklaarde is ontslagen; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
Schending, althans verkee1·de toepassing van 

de artikelen 4 sub 4, 7, 17 sub 2 der Wet van 
30 December 1926, S. 464, juncto paragraaf 

. 3 en paragraaf 4 sub 1 der B eschikking van 
den Minister van Financiën de dato 9 Mei 
1927, No. 89; 

Gehoord den Adv.-Gen. Berger, namens den 
Proc.-Gen. , in zijne conclusie, strekkende tot 
enz. 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard het aan gerequireerde telastegeleg
de, luidende: ,,dat hij , zijnde hij houder van 
een rij- of voertuig, bestemd om uitsluitend 
of mede door een mechanische kracht op of 
aan het rij- of voertuig zelf aanwezig, anders 
dan langs spoorstaven te worden voortbewo
gen, op of omstreeks den 22sten Augustus 
1930, onder de gemeente Etten en Leur op de 
Markt in het dorp te Etten, nabij de Roomsch_ 
Katholieke K erk, op den openbaren weg met 
voormeld rij- of voertuig n.l. een motorrijtuig 
met één aanhangwagen, waarvoor ingevolge 
artikel 4, 4° der Wegenbelastingwet een kaart 
was afgegeven geldig om gedurende een jaar 
ten hoogste 60 dagen te rijden of te doen 
rijden, heeft doen rijden zonder dat hij vooraf 
in een· van de aangegeven vakken met inkt of 
met potlood waarmede onuitwischbaar schrift 
wordt verkregen, in schrijfletters aanteekening 

had gesteld van de dagteekening, waarop met 
het in de kaart bedoelde motorrijtuig op den 
openbaren weg werd gereden en deze aan
teekening met zijn handteekening was be
krachtigd, en zonder dat hij eene schriftel ij ke 
machtiging had ingeleverd bij den Ontvanger 
ten wiens kantore de kaart was afgegeven, 
zijnde de Ontvanger te Bergen op Zoom, om 
in zijn naam de kaart in te vullen;" 

0. dat de Pelitierechter het bewezene niet 
strafbaar heeft verklaard en gerequireerde 
van alle rechtsvervolging te dier zake heeft 
ontslagen, overwegende: 

,,dat het bewezen verklaarde niet is straf
baar gesteld bij artikel 17 der Wegenbelas
tingwet, nu daaruit niet blijkt, dat met het 
motorrijtuig is gereden, zonder dat daarvoor 
de verschuldigde belasting was voldaan; 

,,dat immers uit het bij dagvaarding ge
stelde en bewezen verklaarde alleen volgt, dat 
op de ingevolge artikel 4, 4e lid voor dat 
motorrijtuig afgegeven belastingkaart niet 
door den houder van het motorrijtuig - de 
verdachte - de datum waarop gereden werd, 
was aangeteekend op de door den Minister 
van Financi ën bepaalde wijze en onder deze 
omstandigheden die kaart dus niet iqgevolge 
het bij artikel 17, 2e Jid bepaalde kon strek
ken tot bewijs dat de verschuldigde belast ing 
was voldaan, doch overigens bij dagvaarding 
uiets is gesteld noch omtrent het verschuldigd 
zijn van belasting, noch omtrent het niet vol
daan zij n daarvan; " 

0. nu ten aanzien van het middel: 
dat blijkens artikel 1, l ste lid der Wegen

belastingwet belasting verschuldigd is, - be
~oudens uitzonderingen, welke hier niet van 
belang zijn, - a ls met een motorrijtuig op 
den openbaren weg gereden wordt ; 

dat blijkens a1·tikel 4, 4de lid dier wet de 
Minister van Financiën vergunning kan ver
leenen, - gelijk hij ten deze aan gerequireerde 
verleend heeft, - om gedurende ten hoogste 
60 dagen per jaar te rekenen vanaf het tijd
stip, waarop de belastingkaart wordt afge
geven, tegen betaling van verminderde belas
ting met een motorrijtuig op den openbaren 
weg te rijden of te doen rijden; 

dat paragraaf 4 aanhef en ondee 1 van de 
Beschikking van den Minister van Financiën 
ingevolge artikel 4, 4de lid van de Wegen
belastingwet (Nederlandsche Staatscourant van 
9 Mei 1927, o. 89) bepaalt, dat eene be
lastingkaart als bovenbedoeld slechts geldig 
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is, indien de houder van het motorrijtuig 
vóóraf in één van de daarvoor aangewezen 
vakken met inkt of met potlood, waarmede on
uitwischbaar schrift wordt verkregen, in schrijf
letters aanteekening heeft gesteld van de dag
teekening, waarop met het in de kaart be
doelde motorrijtuig op den openbaren weg 
wordt gereden, en deze aanteekening met zijne 
handteekening heeft bekrachtigd ; 

dat bewezen verklaard is, dat gerequireerde, 
die houder was van het onderwerpelijke mo
torrijtuig en daarmede heeft doen rijden, niet 
aan dit voorschrift heeft voldaan; 

dat blijkens artikel 17 , 2de lid dier wet in 
een dergelijk geval geacht wordt, - niet zoo
als in het bestreden vonnis wordt overwogen, 
dat die kaart dan niet tot bewijs van de vol
doening der verschuldigde belasting kan strek
ken, -- maar dat de verschuldigde belasting 
niet voldaan is; 

dat uit de bewezenverklaarde telastelegging 
<lerhal ve volgt, dat de door gerequireerde ver
schuldigde belasting niet voldaan was; 

dat in het bestreden vonnis artikel 17, 2de 
lid dus verkeerd is toegepast, zoodat het mid
del is gegrond ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch slechts 
voorzooverre het bewezene daarbij niet straf
baar verklaard, en gerequireerde van a lle 
rechtsvervolging te dier zake ontslagen is; 

En rechtdoende krachtens artikel 105 der 
Wet op de Rechterlijke Organisatie: 

Qua] ificeert het bewezen verklaarde als: 
"het a ls houder van een motorrijtuig daarmede 
op den openbaren weg doen rijden, zonder dat 
daarvoor de verschuldigde belasting is vol
daan' '· 

Verklaart dit feit strafbaar; 
Verklaart gerequireerde strafbaar, daar niet 

van eenige omstandigheid is gebleken, welke 
zijn strafbaarheid zou uitsluiten; 

Gezien artikel 17 der Wegenbelastingwet en 
arti kel 23 van het Wetboek van Strafrecht; 

0. dat na te melden straf in overeenstem
ming is met den aard en het gewicht van het 
gepleegde feit; 

Veroordeelt gerequireerde te dier zake tot 
eene geldboete van vijftien gulden, bij gebreke 
van betaling of verhaal te vervangen door 
hechtenis voor den tifd van vijftien dagen. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
lien Adv.-Gen. B erger.] (N. J.} 

8 J anuari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 79 j 0

• art. 
83.) 

In het algemeen kan terugbetaling door 
de gemeente aan een schoolbestuur van de 
door dat bestuur gestorte waarborgsom 
slechts plaats hebben in het geval , bij art. 
79 6e lid voorz ien, welk geval zich in 
dezen niet voordoet. Al acht het gemeen
tebestuur de terugbetaling van de waar
borgsom in het onderwerpelijk geval bil
lijk, zoo kan hierin toch geen grond zijn 
gelegen om van de voormelde wetsbepa
ling af te wijken, nu het schoolbestuur 
geen gebruik heeft gemaakt van de hem 
bij art. 83 4e lid gegeven bevoegdheid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zundert tegen het be
slui t van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
19 Mei 1931, G n°. 11, 4e Afd., waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbes luit van 
13 Januari 1931 tot wijziging der begrooting 
voor het dienstjaar 1931; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
Augustus 1931, n° . 512; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zab.-<en en 
Landbouw van 5 Januari 1932, n° . 14097, 
afd. B.B. ; 

0. dat de raad van Zundert in zij ne verg:.
<lering van 13 Januari 1931 heeft besloten tot 
wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven zijner gemeente voor het dienst
jaar 1931 in dien zin, dat middelen worden 
aangewezen tot dekking van den onder hoofd
stuk VIII, afdeeling II § 7 (volgnummer 
216 b) geraamden uitgaaf post, groot f 2178.45, 
wegens teruggaaf van de gestorte waarborgsom 
aan het bestuur eener bijzondere school aldaar; 

dat Ged. Staten bij beslu it van 19 Mei 1931 , 
G n°. 11, 4e afd. aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging 
dat het Roomsch-Katholieke Parochiaal Kerk
bestuur van den Heiligen Trndo te Groot
Zundert, dat sedert 1921 het (oude} gebouw 
der bijzondere school met bij behoorenden grond 
te Wernhout van de gemeente Zundert in 
eigendom heeft overgenomen, in overleg met 
den Bouwkundig-Inspecteur van het lager on
derwijs , en na toepassing van de artt. 72 en 
volgende der Lager Onderwijswet 1920 eene 
nieuwe bijzondere school te Wernhout heeft 
gesticht, vermits de bestaande school niet voor 
uitbreiding en vernieuwing vatbaar bleek; da~ 
het schoolbestuur dus het oude gebouw heeft 
verlaten vóór het eindigen van den 20-jarigen 
termijn gesteld in art. 79, 6e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920; dat de gemeente Zundert 
op grond van deze wetsbepaling niet gerech
tigd is, de daar bedoelde waarborgsom aan 
het school bestuur terug te betalen ; <lat voorts 
door hun college geen beslissing is genomen, 
a ls bedoeld in art. 83, 5e lid, der wet ; dat 
derhalve de waarborgsom niet overeenkomstig 
het 60 lid van dat wetsartikel aan de ge
meente is vervallen; dat, a l ware art. 83, 5e 
lid, der wet wèl toegepast en ten gevolge 
daarvan de waarborgsom aan de gemeente 
vervallen, teruggaaf door de gemeente van die 
som aan het Kerkbestuur in strijd zou zijn 
met het bepaalde in art. 5, 30 lid, der wet, 
vermits dit bestuur sedert 26 Augustus 1930 
eene (nieuwe} bijwndere school in gebruik 
heeft genomen; dat derhalve bezwaar bestaat 
aan het voorl iggend besluit goedkeuring te 
verleenen; 

dat van het besluit van Ged. Staten de raad 
van Zundert bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoer_ende, dat art. 79, 6e lid, der Lager 
Onderw1Jswet 19 20 alleen betrekking heeft op 
het geval, dat de lagere school gedurende 20 
jaren van den dag der ingebruikneming af 
niet drie achtereenvolgende jaren door een 
bepaald a antal kinderen minder is bezocht 
geworden; dat in het onderhavige geval van 
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een en ander geen sprake is, zoodat, op wel
ken grond de gemeente de waarborgsom ook 
mag terugstorten dit in haar bedoel ing nimmer 
ge ch iedt of geschieden kan op grond van een 
artikel (i.c. art. 79, 6e lid, der Lager Onder
wijswet 1920), dat met de onderhavige zaak 
in geen verband staat; dat wij der , wat be
treft art. 5, 1 id 3, der Lager Onderwijswet 
1920, de raad de vrijheid neemt te verwijzen 
naar Ons besluit van 23 Februari 1931, n°. 8, 
waarbij dit artikel, lid 3, aldus werd geïnter
preteerd, ,,dat onder geldelijke bijdrage of 
andere ondersteuning, welke dit artikel ver
biedt aan de bijzondere schol en toe te kennen, 
blijkens de geschiedenis van deze wetsbepaling 
zij n te verstaan uitkeeringen uit de gemeente
kas van ge lden, waardoor het bijwnder onder
wijs boven het openbaar onderwijs zou worden 
bevoordeeld"; dat in het onderhavige geval 
het beroep van Geel. Staten op bovengenoemd 
wetsartikel a l daarom niet op kan gaan, om
dat hier noch van een geldelijke bijdrage noch 
van een ondersteuning sprake is en kan zijn, 
doch eenvoudig van het laten vervallen van 
een waarborg, waarvan verder bestaan geen 
zin meer heeft; dat de motiveering van Geel. 
Staten, waarom hier strijd zou zij n met art. 
5, derde lid, der wet, namelij k de woorden 
,,vermits dit bestuur enz." een motiveering is, 
waarvan de raad tot zij ne spijt buiten machte 
is het redelij k verband met het gemotiveerde 
te leggen; dat het door de gemeente voorge
stane doel is, om een waarborg, die geen reden 
van bestaan meer heeft, aan het schoolbestuur 
terug te geven, terwijl daartegenover dit be
stuur bereid is de school om niet aan de ge
meente af te staan; dat tegen dit doel a ls 
wodanig Ged. Staten blijkens hun schrij ven 
van 5 November 1930, G n°. 85, 4e afd. , geen 
bezwaar hebben en eveneen blijkens zijn schrij
ven van 24 October 1930 de Hoofdinspecteur 
van het lager onderwij s in de eerste hoofd
inspectie geen bezwaar heeft; dat voor zoover 
Ged. Staten betreft, dit eveneens hieruit 
blijkt, dat dit coll ege geen besluit overeen
komstig art. 83, lid 5, der Lager OnclerwijsweL 
1920, neemt, waardoor de waarborgsom aan 
de gemeente zou vervallen; dat het confl icL 
tusschen den Raad en Ged. Staten dan ook 
slechts geschapen wordt door verschil van 
inzicht over den weg, die bewandeld moet 
worden om dit boven nader aangeduide doel 
te bereiken; dat vast staat, dat het hier een 
geval is, waarvoor de Lager Onderwijswet 1920 
geen uitdrukkelijke regeling van voorziening 
schept, weshalve de raad op het standpunt 
staat, dat hij in deze handelen mag en kan 
met inachtneming van a lgemeene regelen van 
recht en billijkheid en met gebruikmak ing 
van den kortsten en cloelmatigsten .weg; dat 
de weg, dien Ged. Staten voorstaan om het
zelfde doel te bereiken, door den Hoofdinspec
teur in zijn bovenaangehaalcl schrij ven a ls een 
omslachtig kronkelpad is gequalificeerd, bij 
welke qualificatie de raad zich gaarne aan
sluit ; dat men door dien weg te bewandelen, 
in strijd met de waarheid, de stichting van 
een geheel nieuwe school wil doen beschouwen 
a ls de vernieuwing en uitbreiding van een 
onbruikbare en bouwvalli ge buiten dienst ge
stelde oude school , voor welke nieuwe school, 

geheel overeenkomstig de wet, een vol ledige 
nieuwe waarborgsom is gestort; dat het uit 
een oogpunt van eleganti a juris niet te aan
vaarden is om een oplossing van het geschil 
t<:i geven met gebruikmaking van zulke ev i
dente juridi che ficties, die slechts moeten 
dienen om een geval, waarin niet door de 
L ager Onderwij swet 1920 voorzien wordt, toch 
in haar kader te wringen; dat dit te meer 
kl emt, nu een zoo eenvoudige oplossing moge
lijk ,s, wanneer men slechts van het denk
beeld uitgaat, dat, wanneer een bepaalde wet 
in een bepaald geval niet voorz iet, algemeene 
rechts- en bill ij kheidsbeginselen de leiders 
moeten zijn; 

0. da.t in het algemeen terugbetaling door 
de gemeente aan een schoolbestuur van de 
door het bestuur ingevolge art. 79, l e I id, der 
Lager Onderwijswet 1920 ge torte waarborg
som slechts kan plaats hebben in het geval, 
bij a r t. 79, 6e 1 id, der wet voorzien; 

dat dit geval zich hier niet heeft voorge
daan, aangez ien de termijn van 20 jaren, te 
rnkenen van den da.g, waarop de school in ge
bruik werd genomen, nog niet is verstreken; · 

da.t het gemeentebestuur we li swaar de terug
betaling van de waarborgsom in het onder
werpelijke geval billijk acht, doch dat hierin 
geen grond kan zijn ge legen van de voormelde 
wetsbepaling af te wijken, nu het schuvlbestuur 
geen gebruik gemaakt heeft van de hem bij 
ai-t. 83, 4e lid, der Lager Onderwijswet 1920 
gegeven bevoegdheid en het dus aan zichzelf 
heeft te wijten, wanneer het daardoor in moei
lijkheden is gekomen; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht aan de 
onderwerpelijke begrootingswijzig ing hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

G zien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister Yan Binnenlan clsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A.B.) 

8 J anuari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 260 oud; Wet 
Inv. dir. bel. art. 16.) 

De regeling van art. 16, derde licl, der 
wet va.n 1845 behoort wel tot de "vervol
gingen", waarvan a.rt. 260 (oud) Gemeen
tewet spreekt, maar daaru it volgt nog 
niet, dat genoemd derde lid bij vervolging 
ter zake van plaatsel ijke belastingen va.n 
toepassing is. Alleen de bepalingen, welke 
voor alle Rijks dir. bel. zonder onder
cheid geleien, heeft art. 260 Gemeente-

wet op het oog. U itgesloten is dus een 
bepaling als die van art. 16, derde lid, 
welke geldt voor de belastingen, welker 
voorrang bij art. 12 letter B wordt gere
geld, doch welke voor de bij letter A 
van dat artikel geregelde grondbelasting 
niet is geschreven. 

De bepaling van art. 16, derde lid, 
welke verzet door derden op grond van 
beweerden eigendom niet toelaat, vormt 
een uitzondering op den algemeenen re
gel der wet, vervat in art. 16 , tweede lid, 
die, in overeenstemming met het stelsel 
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van het gemeene recht - art. 456 Rv. -
bedoeld verzet toelaat. Die algemeene 
regel geldt dus bij het onderhavige be
slag ter zake van een plaatselijke belas
t ing, nu art. 16, derde l id, toepassing 
mist. 

Frans de Ridder en Johannes Cornel is de 
Goede, beiden wonende te Rotterdam, e ischers 
tot cassatie van een arrest van het Gerechtshof 
te Leeuwarden, den 31sten December 1930 
tusschen partijen gewezen (N . J . 1931, 685 , 
R ed.), advocaat Mr. S. Lievendag; gepleit 
door Mr. H . Scholten, 

tegen: 
1. den Ontvanger der gemeente Alkmaar, zij n-• 
de de heer Lippe van der Vegt, wonende te 
Alkmaar, verweerder in cassatie, advocaat Mr. 
P. J. de J ong; 2. J . Th. de Wit, wonende te 
L eeuwarden, medeverweerder in cassatie, ad
vocaat Mr. S. Lievendag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Bes ier. 

De Gemeente-Ontvanger van Alkm aar heeft 
wegens gemeentelijke belastingschuld van den 
medeverweerder (de ·wi t) executoriaal beslag 
doen leggen op den inboedel, wel ke zich in 
diens woning bevond. Eischers, bewerende 
daarvan eigenaars te zij n, hebben zich ee rst 
overeenkomstig art. 16, lid 1 der Wet van 22 
Mei 1845, S. 32, op de invordering van 's Rijks 
directe belastingen, op gemeentebelastingen 
van toepassing verklaard bij art. 260 (oudj 
Gemeentewet, bij bezwaarschrift gewend tot 
den Commissaris der Koningin, die het echter 
heeft afgewe1,en behalve voor enkele goederen, 
niet behoorende tot de stoffeering van het huis 
van den medeverweerder. Daarna hebben de 
eischers de zaak, voor woveel zij de overbl ij 
vende stoffeering betrof, overeenkomstig het 
2e lid van genoemd a rt. 62 (lees : art. 16) ge
bracht voor de Rechtbank, tegenover den Ont
vanger de opheff ing van het beslag vorderende 
en tegenover den medeverweerder het gedoo
gen daarvan. Terwijl laatstgenoemde zich aan 
het oordeel des rechters heeft gedragen, heeft 
eerstgenoemde tegen de vordering een groot 
aantal verweren gevoerd, waaronder ook dat 
volgens het derde lid van genoemd art. 62, 
(lees: art. 16) hetwelk hij wederom krachtens 
ai-t. 260 der Gemeentewet op gemeentebelastin
gen toepasselijk achtte, derden, ge lijk de 
e ischers zijn, geen bezwaren kunnen inbrengen 
noch eenig verzet in rechte doen tegen de in
beslagneming van roerende goederen, die zich 
tot stoffeering van een huis op den bodem van 
den belastingschuldige bevinden. 

De Rechtbank heeft behalve alle andere ver
weren ook dit laatste, dat thans alleen nog van 
belang is, verworpen, van oordeel zijnde, dat 
art. 62, (J ees: art. 16) lid 3 der Invorderings
wet niet krachtens art. 260 Gemeentewet op 
gemeentebelast ingen van toepassing is, daar bij 
dit wetsvoorschrift op de plaatselijke belas
tingen alleen toepasselij k worden verklaard de 
bepalingen der Invorderingswet op de vervol
g ingen, waaronder zij a lleen verstaat de wijze, 
waarop tegen de belastingschuldigen wordt 
geageerd, maar waaronder een toekenning van 
rechten op goederen, waarop verhaal kan wor-

' den uitgeoefend, niet is begrepen. H et bewijs 
van het e igendomsrecht der eischers echter nog 
niet volled ig achtende, heeft zij den eisch 
slechts toegewezen onder de voorwaarde, dat 
deze hieromtrent een suppletoiren eed zouden 
a fl eggen, voor het tegenovergestelde geval den 
e isch van de hand wijzende. 

Op het beroep van den Ontva nger, wa arbij 
de medeverweerder in zijne neutrale houding 
bleef vol harden, heeft echter het Hof bij het 
bestreden arrest de e ischers in hunne vordering 
niet-ontvankelijk verklaard, hierbij - voor 
wover thans nog van belang - in de rechts
overwegingen 6 tot 14 overwegende: 

(6) ,,dat .... de gegrondheid van de derde 
g rief den appellant moet worden toegegeven ; 

(7 ) ,,dat appell ant in zijne toel ichting van 
deze grief de gronden bestrijdt, waarop de 
R echtbank komt tot de beslissing, da t art. 16 
al. 3 van de wet van 1845 niet van toepass ing 
zou zijn op gemeentebelastingen en zijnerzijds 
op grond van de geschiedenis van deze bepa
ling betoogt, dat art. 260 Gemeentewet een
voudig beteekent, dat de invordering van ge
meentebela tingen plaats heeft op dezelfde 
wijze als van rijks directe belastingen; 

(8) ,,dat onbetwist is, dat ter zake van rij k;; 
directe belastingen door art. 16 a l. 3 aan der
den het recht van verzet tegen inbeslagneming 
van roerende goederen o. a. tot stoffeering 
dienende, die zich tijdens de inbeslagneming 
op den bodem van den belastingplichtige be
vinden, ontnomen is; 

(9) ,,dat evenzeer onbetwist is, dat het in 
art. 12 der wet van 1845 aan 's Rijks schat
kist toegekend recht van voorrang aan de ge
meenten, voor hare plaatselijke belastingen, 
1:iet toekomt; 

(10) ,,dat het voor de beantwoordi ng der 
vraag, of art. 16 a l. 3 ook geldt voor ge
meentebelastingen, er dus op aan komt, of 
door deze bepaling aan den fi scus een voor
rang toegekend wordt van denzelfden aard als 
het recht, dat bij a rt . 1186 B . W. aan den 
ve rhuurder gegeven is, dan wel of zij geen 
andere strekking heeft dan om aan derden het 
hun bij art. 456 Rv. gegeven recht te onthou
den· 

(Ü) ,,dat indien eerstgenoemde beteekenis 
aan gezegde bepali ng wu moeten worden toe
;i-ekend, uit de geschiedenis van de laatste wij
zig ing van art. 260 Gemeentewet duidelij k zou 
blijken, dat art. 16 al. 3 voormeld niet bij 
executies voor gemeentebelastingen toepasse lij k 
is, immer bij de behandeling voorafgegaan 
aan die wijziging bij de wet van 30 Mei 1 920, 
S . 923 de woorden "de voorrang en" uit het 
ontworpen art. 260 Gemeentewet geschra pt 
zijn; 

(12) ,,dat echter art. 16 al. 3 niet kan be
oogen, om aan 's rij ks schatkist een voorrang 
te verleenen, zijnde dit reeds geschied bij a rt. 
12 der wet van 1845 en daarentegen aange
nomen moet worden, dat het alleen de proces
rechtelij ke bepaling bevat, dat wanneer ter 
executie van r ijks directe belastingen, behalve 
grondbelastingen, roerende goederen, o. a. die
nende tot stoffeering van een huis, di e zich op 
den bodem van den belastingplichtige bevin
den, in beslag genomen zijn, derden daartegen 
geen verzet in rechten kunnen doen; 
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(13) ,,dat een voorschrift betreffende verzet 
tegen eene inbeslagneming ongetwijfeld be
hoort tot de bepalingen omtrent de vervolging 
als genoemd in art. 260 Gemeentewet en dat 
voorschrift te allen tijde de strekking gehad 
heeft, om mogelijke samenspanning tusschen 
den vervolgden belastingschuldige en derdrn 
te verijdelen; 

(14) ,,dat wa.ar dus art. 16 al. 3 der Wet 
van 1845 van toepassing moet worden geacht 
op gemeentebelastingen en door die bepaling 
nu eenmaal aan een derde, zelfs als hij kan 
bewijzen eigenaar van het in beslag genomen 
goed te zijn, het recht van verzet, dat hem in 
alle andere gevallen door art. 456 Rv. gege
Yen is, formeel ontnomen is, aan de geïnti
meerden sub 1 en 2 dit recht in casu niet toe
kwam en zij derhalve in hun verzet niet-ont
vankelijk moeten worden verklaard." 

De eischers voeren thans als middel tot cas
satie aan : 

"Schending en/of verkeerde toepassing van 
artt. 12 en 16 van de Wet van 22 Mei 1845, 
betreffende de invordering van 's Rijks Directe 
Belastingen, art. 1186 B. W. en artt. 456 en 
353 Rv., benevens van art. 260 Gemeentewet, 
alle in onderling verband en samenhang, om
dat het Hof besliste, dat eischers zijn niet
ontvankelijk in hunne vordering, welke strekte 
te doen verklaren, dat de eerste verweerder 
de aangevangen executie zal hebben te staken, 
zulks op grond, dat mede-verweerder beslag 
wegens gemeentebelasting had doen leggen op 
i-oerende goederen, welke aan eischers in eigen
dom toebehooren, steunende deze beslissing op 
de uitlegging door het Hof aan de geciteerde 
artikelen gegeven, welke hierop neerkomt, dat 
de Gemeente evenzeer als het Rijk voor be
lastingen in het algemeen beslag kan doen 
leggen op roerende goederen, m its zij zich 
slechts bevinden op den bodem van den belas
tingplichtige, zoodat het van geen belang is, 
aan wien de goederen in eigendom toebehoo
ren, zulks ten onrechte, omdat het Hof, uit
gaande van het feit, dat de Gemeente op de
zelfde wijze als het Rijk executie-recht heeft, 
bes! ist heeft, dat dus onder de w(·jze ook wordt 
verstaan hetzelfde materieele recht, d. w. z. in 
casu, dat dus ook de gemeente executierecht 
op de goederen heeft, welke zich op den 
bodem van den belastingplichtige bevinden en 
aan eventueele derden eigenaren het recht va,, 
verzet op grond van eigendom is afgenomen, 
zoodat het Hof had behooren te beslissen, dat 
de gemeente de executievoorschriften mag en 
moet volgen, welke voorgeschreven zijn voor 
het Rijk, doch niet dat eischers, die stellen 
e igenaren der beslagen goederen te zijn, op 
dezen grond niet tegen het gelegde beslag 
mogen opkomen." 

Terwijl de medeverweerder zich aan het 
oordeel van den Hoogen Raad gedraagt, heeft 
de · Ontvanger dit middel bestreden en bij 
conclusie van antwoord in de eerste plaats 
betoogd, dat ten onrechte bij het middel is ge
steld, dat het Hof, uitgaande van het feit, dat 
de -gemeente op dezelfde wijze als het Rijk 
executierecht heeft, beslist zou hebben, dat 
onder de wijze ook verstaan wordt hetzelfde 
materieele recht. Inderdaad komen dit uit
gangspunt en deze beslissing in het bestreden 

arrest niet met zoovele woorden voor, doch het 
schijnt mij toe, dat het niet zeer duidelijk ge
stelde middel wel aldus kan worden opgevat. 
dat daarbij de stelling wordt aangetast, dat 
krachtens art. 260 Gemeentewet in verband 
met het in a rt. 16, lid 3, der Invorderingswet 
bepaalde omtrent de belastingen bedoeld onder 
B van art. 12 de Gemeente evenals het Rijk 
voor belastingen in het algemeen beslag kan 
doen leggen op roerende goederen, welke zich 
op den bodem van den belastingplichtige be
vinden, onverschillig wie daarvan eigenaar is, 
eene stelling welke dan ook in de conclusie 
van antwoord verder verdedigd wordt. 

Wat door het Hof voor deze stelling in over
weging 12 wordt aangevoerd, n.l. dat bedoeld 
derde lid van art. 16 alleen een procesrech
telijke bepaling zou zijn, kan ik niet toegeven. 
De vorm waarin dit voorschrift is gegoten, 
geeft tot deze opvatting wel aanleiding, doch 
in den grond is het toch eigenlijk een bepaling 
van materieel recht, daar het - evenals art. 
1186 B. W. - aan de Gemeente weliswaar 
niet een "voorrang" verleent, maar dan toch 
een verhaalsrecht op goederen van derden, dat 
anders niet bestaan wu, daar uit den aard 
der zaak en ook krachtens art. 14 Invorde
ringswet in het algemeen voor belastingschuld 
alleen de goederen van den schuldenaar zel
ven kunnen worden aangetast. Dit materieel
rechtelijk karakter van het voorschrift komt 
ook uit in de uitzondering, welke het maakt 
voor de terugvordering krachtens art. 2014 
B. W. en art. 230 en volgende K. 

Dit neemt echter geenszins weg dat het Hof 
in overweging 13 ook m. i. te recht in het 
voorschrift ziet een bepaling omtrent de ver
volging als bedoeld in art. 260 Gemeentewet. 
Immers het betreft een verzet tegen inbE slag
neming en staat dus met de inbeslagneming, 
die zeker een daad van vervolging is, in onaf
scheidenlijk verband, te meer omdat het -
gelijk mede in deze overweging met juistheid 
wordt opgemerkt - de strekking heeft om mo
gelijke samenspanning tusschen den vervolgden 
belastingschuldige en derden te verijdelen. 

Toch kan ik met de beslissing, waartoe het 
Hof is gekomen, niet medegaan en wel om een 
reden, welke in dit geding nog niet uitdrukke
lijk is aangevoerd, al ligt zij in het cassatie
middel wel opgesloten. 

Art. 260 Gemeentewet spreekt in het alge
meen van de bepalingen omtrent vervolging, 
opgenomen in de Wet op de invordering van 
' s Rij les directe belastingen; dit zijn dus de 
regelen der Wet op dit punt geldende voor al 
die belastingen zonder onderscheid. Art. 16, 
3e lid, der Wet daarentegen geeft een bijzon
dere bepaling, slechts geldende voor sommige 
- zij het dan ook bijna alle - directe belas
tingen van het Rijk. Deze bepaling wordt dus 
bij art. 260 niet toepasselijk gemaakt op de 
plaatselijke belastingen. Indien art. 16 in zij n 
geheel daarop toepasselijk zou zijn, is er inder
daad geen reden, waarom bij die toepassing 
juist de regeling zou moeten worden gekozen, 
welke het derde lid geeft voor de belastingen 
in art. 12 onder B genoemd en niet de rege
ling, geldende voor de in dit artikel onder A 
genoemde grondbelasting, n.l. dat krachtens 
het tweede lid de zaak - d. i. het bezwaar 
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van wie eigenaar beweert te zijn van het in 
beslag genomene - gebracht wordt voor den 
gewonen rechter. Men werpe niet tegen, gelijk 
het Hof te Amsterdam deed in zijn arrest van 
22 J anuari 1915 (W. 9797, . J. 1915, blz. 
730), dat het derde lid de regeling bevat, 
welke geldt voor in beslag genomen roerende 
goederen, terwijl de grondbelasting onroerende 
goederen tot onderwerp heeft, met het oog op 
welker aard de beperking der aanspraken vac, 
derden onnoodig wu zijn. Immers ook voor 
verschuldigde grondbelasting kunnen krachtens 
art. 14 roerende goederen in beslag genomen 
worden. Evenmin kan het stel el van dat Hof 
worden goedgepraat door wat het eenige jaren 
eerder had staande gehouden, n.l. bij zijn 
arrest van 26 Mei 1913 (W. 9580, N. J . 1913, 
blz. 1141), dat het derde lid van art. 16, als 
geldende voor alle Rijks directe belastingen 
op ééne na, eigenlijk de algemeene regel voor 
die belastingen zou zijn. Deze bewer ing is in 
strijd met de vorm van dit wetsvoorschri ft, 
welke het uitdrukkelijk beperkt tot de belas
tingen genoemd in art. 12 onder B. Veeleer 
is dan ook de algemeene regel te vinden in 
art. 16, lid 2, hetwelk aan derden, die eigen
domsrecht meenen te hebben, het recht geeft, 
indien hun desbetreffend bezwaarschrift door 
den Commissaris der K oningin wordt afge
wezen, de zaak" voor den gewonen rechter te 
brengen, op welken algemeenen regel het 
derde l id een uitzondering vormt. E en uit
zondering nu moet niet alleen zelve zeer eng 
worden uitgelegd, doch ook uitbreiding daar
van krachtens wetsduiding tot andere gevallen, 
zooals hier tot plaatselijke belastingen, mag 
niet worden aangenomen, wanneer de wet 
hiertoe niet zeer duidelijk dwingt, vooral niet 
wanneer zij eene op zich zelf zoo stuitende uit
zonderingsbepaling is als deze, welke den 
schuldeischer verhaal geeft op goederen, toe
behoorende aan anderen dan den schuldenaar. 
Zij moge dan tot strekking hebben samenspan
ning tusschen den schuldenaar en derden te 
verijdelen, zij bestrijkt toch ook gevallen, 
waarin die derden te goeder trouw eigenaars 
zijn geworden. 

Ik concludeer dat het bestreden arrest zal 
worden verni etigd, en de eischers al snog in 
hunne vordering ontvankelij k zullen wo1·den 
verklaard, dat de zaak zal worden verwezen 
naar de Arr.-Rechtbank om met inachtneming 
van het door den Hoogen Raad te wijzen 
arrest verder te worden behandeld en beslist 
en dat de verweerder zal worden veroordeeld 
in de kosten in cassatie gevallen, waaronder 
ook die van den mede-verweerder. 

De Hooge Raa d, enz.; 
0 . dat, voorzooveel thans van belang, uit het 

bestreden arrest blijkt: 
dat de verweerder in cassatie, de Ontvanger, 

op 20 December 1926 uit kracht van twee 
nader omschreven dwangbevelen, ter zake van 
gemeentelijke belastingen, beslag heeft doen 
leggen op versch illende roerende goederen van 
den medeverweerder de Wit; 

dat op een verzoekschrift van de eischers tot 
cassatie, de Ridder en de Goede, strekkende 
tot opheffing van dit beslag, de Commissaris 
der Koningin in de provincie Friesland, dit 

beslag, voorzoover betreft de voorwerpen die
nende tot stoffeering van den bodem van de 
Wit, heeft gehandhaafd; 

dat, na beteekening van deze beschikking aan 
de betrokkenen, de Ridder en de Goede aan den 
Ontvanger en aan de Wit hebben doen aan
zeggen, dat zij zich verzetten tegen voormeld 
beslag en hen hebben doen dagvaarden voor 
de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, stellende, 
dat zij eigenaren zijn van de in beslag geno
men goederen en dat zij dien eigendom hebben 
verkregen, doordien zij de goederen hebben 
gekocht van den Curator in het faillissement 
van de Wit, aan wien zij die goederen in 
bruikleen hebben gegeven ; op grond van 
welke feiten de Ridder en de Goede hebben 
gevorderd opheffing van het beslag en het 
gedoogen van die opheffing door de Wit; 

dat, na bestrijding der vordering door den 
Ontvanger, de Arr. -Rechtbank te Leeuwarden 
bij vonn is van 20 Decembe1· 1928 heeft geoor
deeld, dat art. 16, derde lid, der wet van 22 
Mei 1845, S. 22, op de invordering van ' s Rijks 
directe belastingen niet van toepassing is op 
gemeentebelastingen, en mitsdien de vordering 
ontvankelijk heeft verklaard en deze heeft toe
gewezen voor het geval, dat ieder der eischers 
zekeren, hem bij de uitspraak opgelegden eed 
omtrent den eigendom der goederen zoude af
leggen ; 

0. dat op het door den Ontvanger van di t 
vonnis ingesteld hooger beroep, het Hof heeft 
overwogen: 

" dat appell ant de gronden bestrijdt, waarop 
de R echtbank komt tot de bes lissing, dat art. 
16 alinea 3 van de Wet van 1845 niet van toe
passine: zou zij n op gemeentebelastingen, en 
zijnerzijds op grond van de geschiedenis van 
deze bepaling betoogt, dat art. 260 Gemeente
wet eenvoudig beteekent, dat de invordering · 
van gemeentebelastingen plaats heeft op de
zelfde wijze als van rijks directe belastingen; 

"dat onbetwist is, dat ter zake van rijks 
directe belastingen door art. 16 alinea 3 aan 
derden het recht van verzet tegen inbeslag
neming van roerende goederen o. a. tot stof
feering dienende, die zich tijdens de inbeslag
neming op den bodem van den belastingschul
di ge bevinden, ontnomen is; 

,,dat evenzeer onbetwist is, dat het in art. 
12 der Wet van 1845 aan 's Rijks schatkist 
toegekend recht van voorrang aan de gemeen
ten, voor hare plaatselijke belastingen, niet 
toekomt; 

,,dat het voor de beantwoording der vraag, 
of art. 16 alinea 3 ook geldt voor gemeente
belastingen, er dus op aankomt, of door deze 
bepaling aan den fiscus een voorrang toege
kend wordt van denzelfden aard als het recht, 
dat bij art. 1186 B . W. aan den verhuurder 
gegeven is, dan wel of zij geen andere strek
king heeft dan cm aan derden het hun bij 
art. 456 Rv. gegeven recht te onthouden; 

"dat indien eerstgenoemde beteekenis aan 
gezegde bepaling zou moeten worden toege
kend, uit de geschiedenis van de laatste wijzi
ging van art. 260 Gemeentewet duidelijk zou 
blijken, dat art. 16 alinea 3 voormeld niet bij 
executies voor gemeentebelastingen toepasse
lijk is, immers bij de behandeling voorafge
gaan aan die wijziging bij de wet van 30 Mei 
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1920, S. 923, de woorden " de voorrang en'' 
uit het ontworpen art. 260 Gemeentewet ge
schrapt zijn; 

,,dat echter art. 16 alinea 3 niet kan be
oogen, om aan 's Rijks schatkist een voorrang 
te verleenen, zijnde dit reeds geschied bij art. 
12 der Wet van 1845 en daarentegen aange
nomen moet worden, dat het alleen de proces
rechtelijke bepaling bevat, dat wanneer ter 
executie van rijks directe belastingen, behalve 
grondbelastingen, roerende goederen, o. a. die
nende tot stoffeering van een huis, die zich op 
den bodem van den belastingplichtige bevin
den, in beslag genomen zijn , derden daartegen 
geen verzet in rechten kunnen doen ; 

"dat nu een voorschrift, betreffende verzet 
tegen eene inbeslagneming, ongetwijfeld be
hoort tot de bepalingen omtrent de vervolg ing 
a ls genoemd in art. 260 Gemeentewet en dat 
voorschrift te allen tijde de strekking gehad 
heeft, om mogelijke samenspanning tusschen 
den vervolgden belastingschuldige en derden 
te verijdelen; 

"dat waar dus art. 16 alinea 3 der Wet van 
. 1845 van toepassing moet worden geacht op 

gemeentebelastingen en door die bepaling, nu 
eenmaal aan een derde, zelfs als hij kan be
wijzen eigenaar van het in beslag genomen 
goed te zijn, het recht van verzet, dat hem in 
alle andere gevallen door art. 456 Rv. gegeven 
is, formeel ontnomen is, aan de geïntimeerden 
sub 1 en 2 dit recht in casu ook niet toekwam 
en zij derhalve in hun verzet niet-ontvaBkelijk 
moeten worden verklaard;" 

dat op deze gronden het Hof de uitspraak 
der R echtbank, voorzooveel die hierboven is 
vermeld, heeft vernietigd en de Ridder en de 
Goede niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
hunne vordering tot opheffing van het beslag; 

0. dat tegen 's Hofs arrest als middel van 
cassatie is aangevoerd: zie Concl. Adv.-Gen.; 

0 . hieromtrent: 
dat de Ontvanger heeft aangevoerd, dat fei

telijken grondslag mist de in het middel voor
komende bewering, dat "het Hof, uitgaande 
van het feit, dat de Gemeente op dezelfde 
wijze als het Rijk executierecht heeft, beslist 
heeft, dat dus onder de wijze ook wordt ver
staan hetzelfde materieele recht"; 

dat echter, blijkens den verderen· inhoud van 
het middel de kennelijke bedoeling der aange
haalde woorden is op te komen tegen 's Hofs 
beslissing, dat de Gemeente recht van verhaal 
heeft op de zich op den bodem van den belas
tingschuldige bevindende, ter stoffeering van 
het huis dienende en aan derden toebehoorende 
roerende zaken, zulks zonder dat deze derden 
zich op grond van beweerden eigendom tegen 
dat verhaal kunnen verzetten; 

0. voorts: 
dat de Hooge Raad wil aannemen, dat d e 

regeling, vervat in art. 16, derde lid , der Wet 
van 22 Mei 1845, S. 22, op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen, behoort tot 
de "vervolgingen", waarvan sprake is in art. 
260 Gemeentewet; 

dat dit echter de toepasselij kheid van voor
meld art. 16, derde lid, op de plaatselijke be
lastingen nog niet met zich brengt; 

dat immers genoemd art. 260 "de bepalingen 
omtrent de vervolgingen, opgenomen in de wet 

van 22 Mei 1845, S. 22, op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen" ten aanzien 
der plaatselijke bélastingen van toepassing 
verklaart; 

dat derhalve toepasselijk zij n de bepalingen 
der wet, die gelden voor a lle Rijks directe be
lastingen zonder onderscheid, gelijk ook de 
toepasselijkheid dier bepalingen zich uitstrekt 
over a lle plaatselijke belastingen, zonder dat 
te dier zake een ig onderscheid gemaakt kan 
worden; 

dat dus uitgesloten is de toepasselij kheid der 
regelen van de wet van 1845, welke niet voor 
alle Rijks directe belastingen zonder onder
scheid gelden en een zoodanige bepaling is 
art. 16, derde lid, der wet, hetwelk immers 
geldt voor de belastingen, welker voorrang bij 
letter B van art. 12 is geregeld, doch hetwelk 
voor de bij letter A van dat artikel geregelde 
grondbelasting niet is gescl\reven; 

0. dat de bepaling van art. 16, derde lid , 
welke bij inbeslagnem ing wegens de daarin 
genoemde belastingen ten aanzien van be
paald aangewezen zaken verzet door derden 
op grond van beweerden eigendom niet toe
laat, een uitzondering vormt op den algemee
nen regel der wet, vervat in art. 16, tweede 
lid, die, in overeenstemming met het stelsel 
van het gemeene recht - art. 456 Rv. - , be
doeld verzet wel vergunt; 

dat, nu de toepassel ijkheid der uitzonderings
bepaling, vervat in art. 16, derde I id, is uit
gesloten, de zooevengenoemde algemeene regel 
der wet in het onderhavig geva l toepassing 
viqdt; 

0. dat mitsdien het middel is gegrond; 
Vemietigt het arrest den 31sten December 

1930 door het Gerechtshof te Leeuwarden in 
deze zaak tus chen partijen gewezen; 

Verwijst de zaak naar genoemd Gerechtshof, 
ten einde, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads arrest, verder te worden behandeld en 
beslist. (N. J.) 

16 Januari 1932. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu het grensgetal, bedoeld in art. 28, 
slechts even is overschreden, terwijl het 
duurzaam karakter dezer overschrijding en 
al thans de duurzame aanwezigheid van 
een vierde verplichte leerkracht thans niet 
vaststaat, zou het bouwen van een vierde 
leslokaal vooralsnog de normale e ischen 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len, overschrijden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Duiven, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
14 J.uli 1931, n°. 460, waarbij met vernietiging 
van het bes! uit van dien raad van 23 Januari 
1931 is bepaald, dat de door het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie van 
den Heiligen Remigius, gevestigd te Duiven, 
overeenkomstig art. 72 der Lager Onderwijs
wet 19Z0 gevraagde medewerking voor eene 
uitbreiding van de Roomsch-K atho lieke Meis
jesschool, Wijll: D n°. 140 A aldaar, met één 
leslokaal, alsnog behoort te worden verleend; 
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Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord adviezen van 
28 October 1931, n°. 610 en 23 December 1931 , 
n°. 610/189; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 14 
J anuari 1932, n°. 6053, afd. L.O.F.; 

0. dat de raad der gemeente Duiven bij be
sl uit van 23 J anuari 1931 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het Roomsch-Katho
lieke Parochiaal K erkbestuur van den Heil i
gen R em ig ius te Duiven om gelden u it de 
gemeentekas beschikbaar te stellen voor de 
u itbreiding van zijne meisjesschool voor ge
woon l ager onderwijs met een vierde leslokaal, 
uit overweging, dat weliswaar het gemiddelde 
aantal leerl ingen over 1930 meer dan 117 be
droeg, maar dat verschillende leerlingen na 
1 6 December 1930 de school hebben verlaten: 
dat eenige pressie op sommige ouders was uit
geoefend, om hunne kinderen, hoewel den 
leerplichtigen leeftijd te boven, nog op school 1 

te laten; dat mitsdien de overschrijding van 
het getal 117 te gering en te onvast is, om op 
grond daarvan een straks wellicht onnoodig 
lokaal van f 7000 te stichten; dat de over
schrijding van het getal 117 eerst door een 
zekeren duur haar normaal karakter moet be
wijzen; dat het rapport der Staatscommissie
R utgers verhooging van de leerlingen-schaal 
per leerkracht aanbeveelt; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 14 J uli 1931 met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit heeft 
bepaald, dat de gevraagde medewerking als
nog moet worden verleend, daarbij overwegen
de, dat ingevolge art. 75 der Lager Ondenvijs
wet 1920 medewerking slechts kan worden 
geweigerd, indien niet aan de in art. 73 om
schreven vereischten is voldaan; dat de door 
h et schoolbestuur ingediende aanvraag, aan 
bedoelde vereischten voldoet, met name aan 
d ie, gesteld bij art. 73, lid 3, der wet en geen 
der door den raad aangevoerde bezwaren steun 
vindt in de wet; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de be
sl issing van Ged. Staten strijdt met het rechts
en bill ijkheidsgevoel van den raad; 

0. dat niet kan worden gezegd, dat de eisch, 
dat elke van de leerkrachten, welke aan de 
school behooren te zijn verbonden, een eigen 
klasselokaal heeft, in het algemeen uitgaat 
boven de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stel I en; 

dat echter hieruit niet volgt, dat bijbouw 
van een nieuw lokaal ook dan binnen het ka
der ·van de normale eischen zou blijven, wan
neer het getal leerlingen slechts in geringe 
mate een van de in art. 28 der wet gestelde 
grensgetallen overschrijdt en dientengevolge 
eene nieuwe leerkracht verplicht wordt, terwijl 
geenszins vaststaat, dat deze overschrijding en 
daarmede de nieuwe leerkracht in de naaste 
toekomst zal blijven behouden; 

dat di t te meer klemt, nu rekening dient te 
worden gehouden met de mogelijkheid, dat de 
leerlingenschaal van art. 28 eene verhooging 
zal ondergaan en dientengevolge zelfs eene ver
meerdering van het leerlingengetal niet tot 

vermeerdering van onderwijzers zou behoeven 
te le iden; 

dat, nu in .het onderhav ige geval het g rens
getal 117 slechts even overschreden is, terwij l 
het duurzaam karakter dezer overschrijd ing en 
althans de duurzame aanwezigheid van een 
vierde verplichte leerkracht thans niet vast
staat, het bouwen van een vierde leslokaal 
vooralsnog de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stel Jen, zou overschr ij 
den· 

G;zien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland het beroep 
van het Schoolbestuur tegen het besluit van 
den raad der gemeente Du iven van 23 J anuar i 
1931 ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

16 Januari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu moet worden aangenomen, dat in 
verband met de ligging en de omgeving 
van de school van eenig gevaar tenge
volge van het ontbreken van een hek om 
het speelterrein geen sprake is, en der
halve de bouw van een hek geheel on
noodig is, moet de aanvrage om gelden 
voor dezen bouw geacht worden u it te 
gaan boven de normale eischen, aan .het 
speelterrein der school te stellen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Kootwijk en Kootwijkerbroek, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelcierland van 11 
Augustus 1931, n°. 326, tot ongegrondverkla
ring van zijn beroep tegen het bes luit van den 
raad der gemeente Barneveld van 15 Apr il 
1931, n°. 8849, houdende afwijzende beschik
king op het overeenkomstig art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 ingediend verzoek om me
dewerking voor het plaatsen van een hek om 
het speelterrein, behoorende bij de bij zondere 
school yoor gewoon lager onderwijs, Kootwij k 
13, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
December 1931, n°. 700; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
J anuari 1932, n°. 16580, Afd. L. O. F.; 

0. dat de raad der gemeente Barneveld bij 
besluit van 15 April 1931 afwijzend heeft be
schikt op de aanvrage van het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te Kootwij k en 
Kootwijkerbroek om de noodige gelden be
schikbaar te stellen voor het plaatsen van een 
hek om zijn schoolterrein te Kootwij k, uit over
weging, dat het hek wordt gevraagd wegens 
de toenemende onveiligheid, zoodat het ver
zoek niet voor inwilliging vatbaar is; dat het 
verkeer in het dorp Kootwijk niet van dien 
aard is, dat, ook al was de gemeente wettel ij k 
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tot medewerking verplicht, deze groote kosten 
gewettigd zouden zijn; dat aan de in art. 73 
der L ager Onderwijswet 1920 omschreven ver
eischten is voldaan; dat zich niet voordoet een 
der gevallen, bedoeld in a,t. 75, 3e en 4e lid, 
dier wet · 

dat, n~dat he t Schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Gelderla nd in beroep was ge komen, dit 
college bij besluit van 11 Augustus 1931 het 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat het plaatsen van een hek om het 
terrein der school moet worden be chouwd als 
"verandering van inrichting", a ls bedoeld in 
a,t. 72 der Lager Onderwijswet 1920 ; dat uit 
een ingesteld onderwek is gebleken, dat door 
het onderwerpelijke schoolbestur bij zijne aan
vraag niet is overgelegd de verk lar ing als 
bedoeld in alt. 73, 3e lid , der Lager Onder
wijswet 1920; dat derhalve niet is voldaan aan 
de in gemeld lid van a1t. 73 der Lager Onder
~~ijswet 1920 gestelde vereischten; 

dat van dit besluit het schoolbe tuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij 
eene aanvrage tot verandering van inrichting 
eene verklaring betreffende de waarborgen 
niet behoeft te worden overgelegd; dat om 
ongelukken te voorkomen een hek noodzake
lijk is; 

0. dat Ged. Staten ten onrechte meenen, dat 
het Schoolbestuur in strijd met het bepaalde 
in art. 73 der Lager Onderwijswet heeft ver
zuimd bij de aanvrage eene verklaring bet.ref
fende het storten van eene waarborgsom over 
te leggen, daar toch de overlegging van eene 
zoodanige verklar ing krachtens het l e lid 
onder b en het slot van het 3e I id van ge
noemd wetsartikel slechts bij stichting of ver 
bouw van eene school wordt gevorderd; 

dat echter op grond van een nader op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschi llen van Bestuur, inge
wonnen advies van den Inspecteur van het 
Lager Onderwijs moet worden aangenomen, 
dat in verband met de l igging en de omgeving 
van de onderhavige school van eenig gevaar 
ten gevolge van het ontbreken van een hek 
geen sprake is; 

dat dan ook de bouw van een hek geheel 
onnoodig is; 

dat onder deze omstandigheden de aanvrage 
moet worden geacht uit te gaan boven de nor
male eischen, aan het speelterrein der onder
havi ge school te stellen; 

dat mitsdien Ged. Staten - zij het op an
dere gronden - terecht het beroep tegen het 
afwijzend raadsbesluit hebben afgewezen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

,vetenschappen is belast enz. (A. B.) 

16 Jan,ia1"i 1932. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205 j 0

• 

art. 75 .) 
Krachtens alt. 205 3e I id kon slechts 

worden opgekomen tegen een besluit van 
den Raad, waarbij , op grond van de bruik_ 
baarheid van het gebouw, waarin de 

school is gevestigd, afwijzend op de aan
vrage is beschi kt. Derhalve kan op grond 
van zoodanige bru ikbaarheid door be
langhebbenden niet bij Ged. Staten wor
den opgekomen tegen een raadsbesluit tot 
toewijzing van een aanvrage ex a rt. 72 
voor een nieuw schoolgebouw. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Taselaar e. a., ingezetenen der gemeente 
IJsselmonde, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Zuid-Hol land van 17 Augustus 1931, 
G.S. n°. 232, tot ongegrondverklaring van 
hun beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente IJsse lmonde van 1 April 1931, hou
dende de door het bestuur der H ulpvereeni 
ging voor Christe lij k Nationaal Schoolonder
wijs te IJsse-Jmonde overeenkomstig art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor de stichting van eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
December 1931, n°. 775; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 14 
J a,nuari 1932, n° . 16575, afd. L.O.F.; 

0 . dat de raad der gemeente IJsselmonde 
bij besluit van 1 April 1931 aan het bestuur 
der Hulpvereeniging voor Christelijk Natio
naal Schoolonderwijs te IJsselmonde medewer
king heeft verleend voor de stichting van eene 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
a ldaar; 

dat het door C. de Lijster Lzn. c.s. tegen 
dit raadsbesluit bij Ged. Staten van Zuid
Holland ingesteld beroep door dit College bij 
be luit van 17 Augustus 1931 ongegrond is 
verklaard, uit overweging, dat ingevolge het 
bepaalde in art. 75, 2e lid, der Lager Onder
wij swet 1920, eene aanvrage als bedoeld in 
art. 72 alleen dàn kan worden afgewezen, 
wanneer het aanvragend school bestuur niet 
heeft voldaan aan de vereischten vervat in 
art. 73 dier wet; dat blijkens de door het 
schoolbestuur aan den raad overgelegde stuk
ken aan deze vereischten geheel is voldaan; 
dat mitsdien de bezwaren van de appellanten, 
voor zooveel deze betrekking hebben op de 
aan deze schoolstichting verbonden kosten, 
zoomede op de niet-noodzakelijkheid van dezen 
schoolbouw in ve,·band met aanwezige plaats
ruimte op andere bijzondere scholen in de ge
meente, geen punt van overweging bij de te 
nemen beslissing kunnen uitmaken; dat even
min het door de appell anten gedaan beroep 
op de bruikbaarheid van het bestaande ge
bouw de beslissing van hun college kan beïn
vloeden; dat immers in art. 205, 3e lid, der 
wet uitsluitend aan den raad de bevoegdheid 
is toegekend eene aanvrage af te wijzen op 
grond van de bruikbaarheid van het bestaan
de gebouw, zoodat, nu de raad van dit recht 
geen gebruik heeft gemaakt en deze de aan
vrage heeft toegewezen, het bij zondere in die 
wetsbepaling geregelde beroep niet kan wor
den ingesteld en reeds daardoor eene beslis
sing van hun college, op grond van de 4e 
zinsnede van het 3e lid van art. 205 is uibge
sloten, terwijl hun college niet bevoegd is bij 
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het thans ingevolge art. 76 der wet ingesteld 
be roep eene besliss ing te nemen omtrent de 
bruikbaarheid van het bestaande gebouw; dat 
de bezwaren van de appell anten mitsdien geen 
steun in de wet vinden en de raad de gevraag
de medewerking terecht heeft verleend; 

dat van het besluit van Ged. Staten P. 
Taselaar c. a. bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat zij niet uit het 3e I id van 
art. 205 der Lager Onderwij swet 1920 kunnen 
lezen, dat deze bepaling uitsluitend aan den 
raad de bevoegdheid zou toekennen, eene aan
vrage af te wijzen op grond van de bruikbaar
heid van het bestaande gebouw; dat immers 
de gang van zaken volgens het 3e lid van a rt. 
205 dezelfde is a ls voorgeschreven in a rt. 75 ; 
dat de geschiedenis der L ager Onderwijswet 
1920 leert, da t het hier eer eene a,a1wulling 
van het 2e I id van art. 75 dan eene ui tzon
deri ng betreft; dat toch blijkens de memorie 
van toelichting en het verhandelde in de 
Tweede K amer art. 205 uitsluitend beoogt, in 
het belang der openbare kassen, een over
gangsmaatregel te treffen voor di e school ge
bouwen, welke reeds bestonden in 1920; dat 
rle omstandi gheid, dat aan de school besturen 
voor het indienen hunner aanvrage geen an
dere weg wordt voorgeschreven dan die van 
art. 72 e . v., er ook reeds op wijst, dat het 3e 
1 id van art. 205 geene andere bedoeling heeft 
dan de regeling van art. 72 e. v. in dit spe
ciale geval aan t~ vullen; dat de 2e zin van 
het 3e l id van art. 205 tot uiting doet komen, 
dat de raad, d ie op de wij ze van a rt. 72 e . v. 
eene aanvrage heeft ontvangen, thans, waar 
het een bepaald geval betreft, niet behoeft 
vast te houden aan den weigeringsgrond van 
het 2e lid van art. 75, doch ook mag weigeren, 
indi en het schoolgebouw nog bruikbaar is; 
dat noch uit art. 205 zelf, noch uit de ge
schiedeni der totstandkoming van dit artike l 
is af te le iden, dat in de 2e zinsnede de na
druk moet worden gelegd op de woorden " is 
de raad bevoegd" als ware daarcloo1· uit lui 
terrd aan den raad die bevoegdheid gegeven; 
dat ui teraard bij Ged. Staten ook in het geva l 
van het 3e I id van art. 205 beroep kan wor
den ingesteld van een raadsbeslui t in zake 
aanvrage van de hier bedoelde schoolbesturen . 
omdat de a lgemeene regeli ng van art. 72 e. v: 
zulks bepaalt; dat de bedoel ing van den wet
gever is geweest, de geheele a lgem eene rege
l ing van art. 72 e. v. toe te passen met aan
vulling van enkele bepalingen van het 3e lid 
van art. 205, op welke bedoeling ook wijst het 
{Pit, dat de wetgever niet noodig heeft geacht 
m art. 205 te bepalen, dat het aanvragende 
schoo l bestuur moet voldoen aan de vere ischten 
van art. 75; dat alwo het College van Ged. 
Staten bevoegd moet worden geacht om op 
grond van de bruikbaarheid van het betrok
ken schoolgebouw eene beslissing van den 
raad tot ve rl eening der medewerking te ver
niet;gen en alsnog deze te weigeren; dat toch 
vol gens den in a rt. 72 e. v. bepaalden gang 
van zaken het college van Ged. Staten bevoegd 
wordt geach t, den we igeringsgrond van het 2e 
lid van art. 75 toe te passen, ronder dat di t 
uitdrukkelijk er bij bepaa ld is; dat deze wei
geringsgrond nu is aangevuld met dien van 
de 2e zinsnede van het 3e lid van art. 205 en 

genoemd coli ge dus in appèl evenzeer bevoegd 
moet worden geacht, ook dien weigeringsgrond 
toe te passen, zonder dat dit er uitdrukkelij k 
bij vermeld staat; dat Ged. Staten ook in dit 
geval een onderzoek naar de àl- of n iet-bruik
baarhe id van het schoolgebouw hadden moeten 
instellen ; dat di t college dan ongetwij fe ld tot 
de conclusie zou zijn gekomen, dat het school
gebouw nog zeer wel bruikbaar was ; 

0 . dat het bestuur der Hulpvereeniging 
voor Christelijk ationaal Schoolonderwij s te 
IJsselmonde bij zijne tot den raad dier ge
meente gerichte aanvrage heeft voldaan aan 
de in art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven vere ischten; 

dat a lzoo, ingevolge art. 75, 2e lid, der ge
melde wet, de gemeenteraad terecht de in de 
aanvrage bedoelde m edewerking heeft ver
leend en het bij Geel. Staten ingestelde beroep 
van de appellanten, voor zooveel het steunt op 
art. 76 dier wet, derhalve terech t door Geel. 
Staten ongegrond is verklaard; 

dat op art. 205, 3e !iel, der meergemelde wet 
door de appell a nten in dit ge chi! geen beroep 
kan worden gedaan, aangezien krachtens de 
hierin vervatte wetsbepal ingen slechts kan 
w01·den opgekomen tegen een besluit van den 
gemeenteraad waarbij , op grond van de bruik
baarheid van het gebouw, waarin de school is 
gevestigd, afwijrend op de aanvrage is be
schikt· 

dat Geel. takn mitsdien terecht het bestre
den raaclsbe.luit hebben gehandhaafd; 

Gezien de L age r Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B .) 

19 Januari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 73.) 

Al hebben eenige ouders aan den raad 
eene door hen geteekende ve rk laring in
gezonden, inhoudend, dat zij ten tijde 
van het plaatsen van hunne handteeke
n ing op de lijst, bedoeld in a rt . 73 Ia, 
uitdrukkelijk hebben verklaard, dat zij 
niet van p lan waren hun kinderen naar 
de aan te vragen school te zenden, zoo 
kan toch deze verklaring, nu zij door het 
schoolbestuur is betwist en niet van elders 
is bevestigd, geen afbreu k doen aan de 
aanvanke lijke schriftel ijke verklaring deze1· 
ouders dat zij hun kinderen de op te rich
ten school zullen doen bezoeken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld cloo1· 

den raad der gemeente Leersum tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 14 Juli 
1931, 3e Afd. , n°. 2104/1758, waarbij met ver
nietiging van het besluit van dien Raad van 
19 F ebruari 1931 is bepaald, da t de door het 
bestuur van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bij bel te 
L eersum overeenkomstig art. 72 der L ager 
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de stich t ing van eene bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aldaar alsnog 
moet worden verleend; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 November 1931, n°. 701 en 22 December 
1931, n°. 701/183; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vau 15 
J anuar i 1932, n°. 6052, afd . L.O.F.; 

0. dat de raad van Leersum in zijne verga
dering van 19 F ebruari 1931 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel aldaar, om over
eenkomstig art. 74 der Lager Onde-r-wijswet 
1920 voor de stichting van eene bijzondere 
school de benoodigcle gelden uit de gemeente
kas te verstrekken, uit overweging, dat uit de 
overgelegde bescheiden, voorgeschreven in art. 
73, l e lid, der Lager Onderwijswet 1920, blijkt, 
dat de te stichten school zal worden bezocht 
door 45 leerlingen; dat in eene verklaring 
aan den raad van 26 J anuari 1931 5 ouder, 
met 7 kinderen hebben verklaard, dat zij ten 
t ij de van het plaatsen hunner bandteekening 
op de aanvrage voor eene bijzondere school te 
Leersum uitdrukkelijk hebben verklaard, dat 
zij niet van plan waren hunne kinderen naar 
de aan te vragen school te zenden; dat bij 
deze uitdrukkelijke verklaring der ouders het 
plaatsen der handteekening niet had mogen 
geschieden en de vermelde kinderen daarom 
buiten aanmerking kunnen worden gelaten; 
dat de verklaring, bedoeld in art. 73 Ia der 
Lager Onderwijswet 1920, alsdan vermeldt, dat 
45 verminderd met 7 is 38 leerl ingen de school 
zullen beweken; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Geel. Staten van Utrecht in beroep was ge
komen, dit coll ege bij besluit van 14 Juli 1931, 
3e afd. n° . 2104/1758, met vernietiging van 
het bestreden besluit van 19 Februari 1931, 
van den raad der gemeente Leerswn, gunstig 
heeft beschikt, op het tot dien raad gerichte 
verzoek, van 26 November 1930, van het be
stuur der Vereeni ging tot stichting en instand
houding van scholen met den Bijbel te Leer
sum om verstrekking van geleien voor de stich
ting van eene school voor gewoon lager onder
wijs en mitsdien heeft bepaald, dat die raad 
de hiervoren bedoelde gevraagde medewerking 
zal verleenen; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat uit een ter plaatse ingesteld onderzoek 
door eene commissie uit bun college is geble
ken, dat de aan den raad der gemeente Leer
sum gerichte en in zijn bovengenoemd besluit 
aangehaalde verklaring, van 26 Januari 1931, 
van J . Hoogweg, Joh. Ederveen, Weel. J . 
Krop, F. Roest en Weduwe Van Leersum
v. d. Neut, dat zij ten tijde van het plaatsen 
hunner handteekening op de aanvraag voor 
eene bij zondere school te Leersum uitdruk
kelij k hebben verklaard, dat zij niet van plan 
waren, hunne kinderen naar de aan te vragen 
school te zenden, in hare a lgemeenheid niet 
als juist is te erkennen; dat de evengenoemde 
weduwe J. Krop en weduwe Van Leersum
v. d. Neut, hoewel daartoe tijdig opgeroepen, 
niet voor de evenbedoelde commissie uit hun 
college zijn verschenen, zoodat aan d ie com
missie de àl of niet juisthe id van hare boven
bedoelde verklaring niet is kunnen blijken, 

weshalve, bij gebrek aan voor hun college 
va tstaand bewijs van het tegendeel, moet 
worden aangenomen, dat zij bij de plaatsing 
van hare handteekening op de lijst van toe
komstige leerlingen van de op te richten bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs, 
geacht kunnen worden wel voornemens te zijn 
geweest hare kinderen naar die school te zen
den; dat bij medetell ing van hare onderschei
denlijk een en twee kinderen 41 lee rlingen, 
dus één meer dan het minste door art. 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 vere ischte aantal , de 
op te richten school zullen beweken, zoodat 
het dientengevolge voor de verleening van de 
gevraagde medewerking tot stichting van die 
school niet van belang moet worden geacht te 
treden in de beoordeeling van de waarde van 
de verklaring van de wel voor de bovenver
melde commissie verschenen J . Hoogweg, J oh. 
Ederveen en F. Roest bovengenoemd; dat de 
raad der gemeente Leer um dus ten onrechte 
bij zijn bier;voren bedoeld bestreden beslui t de 
verst.rekking van de daarbij bedoelde gelden 
heeft geweigerd; 

dat van de u itspraak van Ged. Staten de 
raad van Leersum bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat in e~ne verklaring 
aan den raad van 26 Januari 1931, 5 ouders 
met 7 kinderen hebben verklaard, dat zij ten 
tijde van het plaatsen hunner handteekening 
op de aanvrage voor eene bijzondere school te 
Leersum uitdrukkelijk hebben verklaard, ·c1at 
zij niet van plan waren hunne kinderen naar 
de aan te vragen school te zenden; dat bij 
deze uitdrukkelijke verklaring der ouders het 
plaatsen der handteekening niet had mogen 
gesch ieden en de vermelde kinderen daarom 
buiten aanmerking kunnen worden gelaten; 
dat de verklaring, bedoeld in art. 73 Ia der 
Lager Onderwijswet 1920 alsdan vermeldt, dat 
45 verminderd met 7 is 38 leerlingen de school 
zullen bezoeken, d. i. twee beneden het wette
lijke minimum; 

0. dat de ingevolge art. 73, le lid, a der 
Lager Onderwijswet 1920 bij de aanvrage over
gelegde lijst vermeldt een getal van in totaal 
45 kinderen, welke naar de verklaring van de 
ouders, voogden of verzorgers de te stichten 
bijzondere school zullen bezoeken; 

dat weliswaar een 5-tal ouders van in totaal 
7 kinderen op 26 Januari 1931 aan den raad 
eene door ben geteekencle verklar ing heeft 
ingezonden, inhoudende, dat zij ten tijde van 
het plaatsen van hunne hanclteekening op de 
voormelde lijst, uitdrukkelijk hebben ver
klaard, dat zij niet van plan waren hunne 
kinderen naar de aan te vragen school te zen
den, doch dat deze verklaring, nu zij door het 
schoolbestuur is betwist en niet van elders is 
bevestigd, geen afb reuk doen kan aan de aan
vankelijke schriftel ij ke verklaring dezer ouder", 
dat zij hunne kinderen de op te r ichten school 
zullen doen bezoeken; 

dat onder deze omstand igheden niet kan 
worden aangenomen, dat het schoolbestuur ten 
tijde van het indienen van de aanvrage rede
lijkerwijze niet had mogen verwachten, dat 
de school door het vereischte aantal leerlingen 
wu worden bezocht; 

dat Geel. Staten mitsdien terecht hebben 
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bepaald, dat de raad de gevraagde medewer
king behoort te verleenen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Weten chappen is belast enz. (A. B.) 

19 Januari 1932. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 5e 
lid.) 

Al behooren in het algemeen de ko ten 
voor vakonderwijzers tot die, bedoeld in 
art. 101 5e lid j 0

• art. 55 onder o, zoo 
moet toch, wanneer de speciale regeling. 
welke het 9e lid voor vakonderwijzers 
geeft, van toepassing is, de vergoed ing 
voor vakonderwijzers geacht worden ont
trokken te zijn aan de algemeene rege-
1 ing van art. 101, leden 1 tot en met 8. 
Derhalve kan ook het gedeelte der ko&
ten, dat niet voldaan kan worden uit de 
vergoed ing krachtens het 9e 1 iel, n iet wor
den voldaan uit de vergoeding, bedoeld 
in het le lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

het Be tuur der Vereeniging tot bevordering 
van Christel ijk Schoolonderwijs te Goes, tegen 
het besluit van Ged. 'taten van Zeeland van 
24 Juli 1931, n°. 52, le Afd., tot ongegrond
verklaring van zijn beroep tegen het beslu it 
van den raad der gemeente Goes van 20 April 
1931, n°. 12, voor zoover daarbij ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs dier Vereeniging te Goes, We twal 
34a, aldaar, is vastgesteld de vergoeding, be
doeld in art. 101, der Lager Onderwijswet 
1920, over het jaar 1928, met inbegrip van de 
drie-jaarlijksche verrekening overeenkomstig 
het 80 lid van dit artikel, over het tijdvak van 
1 J anuar i 1926 tot en met 31 December 1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 16 
December 1931, n°. 776; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
Januari 1932, n°. 16574, afd. L.O.F.; 

0. dat de raad der gemeente Goes bij besluit 
van 20 April 1931, n°. 12, o.m. ten behoeve 
van de bovengenoemde school heeft vastge
steld de vergoeding, bedoeld in art. 101, der 
Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1928, 
met inbegrip van de driejaarlijksche verreke
ning overeenkomstig het 80 lid van dit artikel, 
over het tijdvak van 1 Januari 1926 tot en 
met 31 December 1928, daarbij buiten aan
merking latende de kosten van het vakonder
wijs aan de school, voor zoover die de door het 
bestuur over de jare!\ 1926, 1927 en 1928 ge
noten vergoedingen bedoeld in art. 101, 9e lid, 
te boven gingen; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Staten 
v,an Zeeland in beroep wa gekomen, dit col
lege bij besluit van 24 J uli 1931, n°. 52, le 
afd., het beroep ongegrond heeft verklaard uit 
overweging, dat de vergoeding, bedoeld in art. 
101, le lid, per leerling bedraagt het gemid-

<lelde bedrag per leerl ing van de kosten, be
doeld in art. 55, onder e tot en met h en o, 
alsmede die van instandhouding, van de over
eenkomstige openbare lagere schol en in de ge
meente; dat de vergoeding om de drie jaren 
wordt venninclerd tot het bedrag, hetwelk noo
dig is tot goedmaking van de over dat tijdvak 
ten behoeve van de bi;zondere school werkelij i, 
gemaakte koten als bovenbedoeld; dat dan 
ook de uitgaven van het openbaar onderwijs, 
welke in aanmerking moeten worden genomen 
voor de berekening van de vergoeding per 
leerling -van geheel denzelfden aard zijn, als 
die, welke het schoolbestuur bij de driejaar
lijksche afrekening mag doen medetellen; dat 
indien dan ook de bewering van den appellant; 
dat de u itgaven wegens jaarwedden en wedden 
van vakonderwijzers, zij het ook !echts ten 
deele, behooren tot de "andere uitgaven ter 
verzekering van den goeden gang van het on
derwijs" ( art. 55 onder o) juist ware, dezelfde 
uitgaven van het openbaar onderwijs zouden 
moeten in aanmerk ing worden genomen bij de 
berekening van de vergoeding per leerling; 
dat zulks echter niet het geval is, omdat de 
kosten van jaarwedden en wedden van vakon
derwijzers niet behooren tot die, bedoeld in 
art. 55 onder e tot en met h, noch tot die van 
instandhouding, noch tot die onder o, wat di t 
laatste aangaat niet, omdat daar sprake is 
van "andere uitgaven" en de hierbedoelde 
kosten als vallende onder a van gemeld arti
kel niet zijn andere, d. w. z. niet reeds te 
voren in dat artikel genoemde uitgaven; 

dat van dit beslu it het school bestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat over
schrijdingen Yan de toegekende vergoed ingen 
voor het vakonderwijs over de jaren 1926, 1927 
en 1928 uitsluitend wordep veroorzaakt door 
de omstandigheid, dat het Schoolbestuur aan 
zijne school meer uren vakonderwijs moest 
doen geven, clan het gem iddelde aantal uren 
vakondenvijs aan de overeenkomstige open
bare scholen in de gemeente bedraagt; dat het 
schoolbestuur, als het onderwijs in bepaalde 
vakken in verband met hunne wettelijke be
voegdheden niet aan de gewone leerkrachten 
der school kan worden opgedragen, genood
zaakt i ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwij die lessen te doen geven 
door vakondenvijzers; dat blij kens vele uit
spraken van Ons over de vraag, of bepaalde 
uitgaven voor de vergoeding, bedoeld in art. 
101, eerste lid, in rekening mogen worden ge
bracht, alleen beslissend is de vraag, of die uit
gaven àl dan niet naar haar aard zij n t.e be
schouwen als ko ten, bedoeld in het vijfde lid 
van genoemd artikel ; dat deze laatste vraag 
ten aanzien van de uitgaven voor het vako n
denvijs in bevestigenden zin werd beslist bij 
Ons besluit van 6 J anuari 1930, n°. 10; dat 
in casu door de omstandigheid, dat een ge
deelte der uitgaven voor het vakonderwijs 
gedekt is door de vergoedingen volgens het 
negende lid van art. 101, deze uitgaven niet 
van aard veranderen; dat naar de meening 
Yan het Schoolbe tuur bezwaarlijk kan worden 
volgehouden, dat, nu art. 101, lid 9, van toe
passing was, de meerdere kosten voor eigen 
reken ing van het schoolbestuur moeten blij 
ven; _dat toch zoowel blij kens de plaats deze,· 
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bepaling in de wet, a ls blijkens haar bewoor
dingen, do vergoeding volgens art. 101, lid 9, 
moet worden beschouwd als een extra-vergoe
àing, boven, een onder bepaalde voorwaarden 
verleende aanvulling van de gewone vergoe
ding per leerling; dat het dan ook in strij d 
zou zijn met den redel ij ken zin dezer bepaling, 
indien een belanghebbend schoolbestuur door 
toepassing van het negende lid in slechter 
conditi e zou komen; dat in het onderhavige 
geval dit laatste zeker het geval zou zijn, aan
gezien het schoolbestuur over de jaren 1925, 
1926 en 1927 ongeveer f 2000 minder heeft 
uitgegeven dan het totaalbedrag der toege
kende vergoedingen volgens het eerste lid van 
art. 101 over die jaren, zoodat het bij niet
toepassing van het negende lid, a ll e kosten 
van het vakonderwijs ruimschoots uit de ge
wone vergoeding per leerling had kunnen be
talen; dat, naar de meerring van het school
bestuur, eene uitlegging van art. 101, zooals 
die door den raad der gemeente Goes en door 
Ged. Staten wordt voorgestaan, in verband 
met het bovenstaande, in hooge mate onbil
lijk is; 

0. dat den appellant kan worden toegege
ven, dat in het algemeen de kosten voor vak
onderwijzers zijn uitgaven ter bevordering van 
den goeden gang van het onderwijs en mits
dien behooren tot die, bedoeld in art. 101, lid 
5, juncto art. 55 onder o der Lager Onderwij s
wet 1920; 

dat echter, wanneer de speciale regeling, 
welke het negende lid van art. 101 der Lager 
Onderwijswet 1920 voor vakonderwij zers geeft, 
van toepassing is, de vergoeding voor vakon
derwijzers moet worden geacht onttrokken te 
zijn aan de algemeene regeling van art. 101, 
leden 1 tot en met 8; 

dat de kosten voor vakonderwijzers mitsdien 
in het onderhavige geval niet uit de vergoe
ding, bedoeld in het eerste lid van art. 101 
kunnen worden voldaan, ook niet voor wat 
betreft dat gedeelte van de kosten, dat niet 
voldaan kan worden uit de volgens het ne
gende Jid van art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920 vastgestelde vergoeding; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het l;>eroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W'etenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

22 Januari 1932. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onde1·wijswet 1920 Art. 97 j 0

• art. 
100.) 

Nu de beschikking van den M inister, 
waarbij de rijksvergoeding voor de be
trokken bijzondere school is vastgesteld, 
in dien zin behoort te worden uitgelegd, 
dat wel het salar is van een tweede leer
kracht is vergoed, doch tevens een gelijk 
bedrag op de vergoeding is in mindering 
gebracht, en derhalve het salaris van de 
tweede leerkracht geacht moet worden 
door het Rijk te zijn vergoed, kan nie.t op 
grond van art. 100 het salaris van een 
tweede leerkracht door de gemeente wor
den vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Amersfoort tegen het 
beslui t van Ged. Staten van Utrecht van 25 
Augustus 1931, 3e Afd. n°. 2687/1991, waarbij 
met vernietiging van het besluit van dien 
raad van 24 Februari 1931 is bepaald, _dat 
het bestuur der Amersfoortsche School vereeni
ging te Amersfoort op grond van art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 voor zijne school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de Van 
Oldenbarneveldt laan n°. 23 aldaar aanspraak 
kan. maken op eene vergoeding van de wedde 
van de tijdelijke onderwijzeres B . M. J . N a
gelhout-Woud over het tijdvak van 1 Maart 
1929 tot 1 Juni 1929 tot een bedrag van f 421 
en van de jaarwedde van den onderwijzer J . 
Asijee over het t ijdvak van 1 Juni 1929 tot 
en met 31 December 1929 tot een bedrag van 
f 1494.50; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 December 1931 n°. 766; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·w etenschappen van 19 
Januari 1932, n°. 16579, afd. L. 0. F.; 

0 . dat de raad der gemeente Amersfoort bij 
besluit van 24 Februari 1931 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bestuur der 
Amersfoortsche School vereeniging te Amers
foort om vergoeding uit de gemeentekas krach
tens artikel 100 der Lager Onderwijswet 1920 
van de jaarwedde der onderwijzers aan de 
uitgebreid lager onderwijsschool dier vereeni
g ing Mevrouw B. M. J . Nagelhout-Woud en 
J. Asijee, respectievel ij k over de t ijdvakken 
1 Maart 1929-1 Juni 1929 en 1 Juni 1929 
tot en met 31 December 1929, uit overweging, 
dat het gemiddelde aantal leerlingen bij het 
openbaar uitgebreid lager onderwijs te Amers
foort over het jaar 1929 per onderwijzer be
droeg 20. 766; dat naar dezen maatstaf bij een 
overeenkomstig het bepaalde in art. 28, 6e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 berekend 
aanta l leerlingen aan de bovengenoemde school 
van 40, ten hoogste kunnen worden vergoed 
door Rijk en gemeente de jaarwedden van 2 
leerkrachten over het volle jaar 1929; dat 
het aantal onderwijzers, waarvoor krachtens 
art. 97 der Lager Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1929 Rijksvergoeding werd verleend, aan 
deze school bedroeg 1 gedurende het volle 
jaar 1929 en 1 gedurende een tijdvak van 2 
maanden, terwijl deze · vergoeding is gewei
gerd o. m. voor de jaarwedden van de boven
genoemde onderwijzers over een gezamenlijk 
t ijdvak van 10 maanden, aangezien die onder
wijzers bij hunne indiensttreding aan deze 
school geen wachtgeld genoten, terwijl een 
gewezen onderwijzeres van dit schoolbestuur 
wachtgeld ontving en de ontheffing volgens 
art. 97, 4e lid, der L ager Onderwijswet 1920 
niet was verleend; dat in het onderhavige 
geval de vergoeding ook niet door de ge
meente kan worden verleend, daar de vergoe
dingsplicht krachtens art. 100 der L ager On
derwijswet 1920 niet geacht kan worden toe
passelijk te zijn in gevallen, waarin de voor
waarden, aan de toekenning der Rijksvergoe
ding verbonden door een schoolbestuur niet 
worden nageleefd, doch dat de gevolgen hier-
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van door dit bestuur zelf dienen te worden 
gedragen; dat bovendien de bijzondere voor
waarden betreffende benoeming van wacht
gelders in art. 97 der Lager Onderwijswet 1920 
onder d en e en de slotzin van het 2e lid 
eerst werden ingevoegd bij de wet van 23 
Juli 1927, S. 269, zoodat de wetgever bij het 
vaststellen van art. 100 dier wet op deze na
dien opgenomen voorschriften het oog niet 
kan hebben gehad ; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Utrecht in beroep was gekomen, dit Col
lege bij besluit van 25 Augustus 1931 .met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit 
heeft bepaald, dat de gemeente Amersfoort 
over 1929 ingevolge art. 100 der Lager On
derwijswet 1920 aan het bestuur van de Amers
foortsche Schoolvereeniging te Amersfoort voor 
zijne bijzondere school aan de Van Oldenbar
neveldtlaan n°. 23 alsnog zal hebben te ver
goeden de wedde van de tijdelijke onderwijze
res B. M. J. Nagelhout-Woud tot een bedrag 
van f 421 en de jaarwedde van den onder
wijzer J . Asijee tot een bedrag van f 1494.50, 
daarbij overwegende, dat de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs van de Amers
foortsche School vereeniging te Amersfoort, 
staande aan de Van Oldenbarneveldtlaan n° . 
23 aldaar, den 1 September 1928 is geopend 
en dat het aantal kinderen, dat op 31 Oc
tober 1928 als werkelijk schoolgaande bekend 
stond was 41; dat op grond van de bepaling 
van het 7e lid van art. 28 der Lager Onder
wijswet 1920 dit aantal kinderen als grond
slag moet worden genomen voor de bereke
ning van het aantal verplichte onderwijzers 
voor het jaar 1929 ; dat dit aantal onderwij
zers, ingevolge art. I der wet van 29 Decem
ber 1928, S. 506, juncto artikel V der wet 
van 30 Juni 1924, S. 319, voor het tijdvak 
van 1 Januari 1929 tot den dag, waarop het 
op 31 December 1928 loopende schooljaar of 
de op 31 December 1928 loopende schoolcur
sus eindigde, zijnde voor deze uitgebreid lager 
onderwijsschool op 31 Augustus 1929, twee 
bedroeg, en ingevolge art. 28 der L ager On
derwijswet 1920 voor het tijdvak van 1 Sep
tember 1929 tot en met 31 December 1929 
drie bedroeg; dat aan de hier bedoelde bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs in 1929 waren verbonden: gedurende het 
geheele jaar één hoofd (namelijk H. J. Veld
hoen van 1 J anuari tot en met 31 Augustus 
en J . H. Krudde van 1 September tot en met 
31 December) en één onderwijzer (namelijk 
D . Willemsen van 1 J anuari tot en met 28 
Februari en B. J . M. Nagelhout-Woud -
tijdelijk - van 1 Maart tot en met 31 De
cember); gedurende 7 m aanden één onderwij
zer (namelijk J. Asijee van 1 Juni tot en met 
31 December) en gedurende 4 maanden eene 
tijdelijke onderwijzeres (namelijk J. M . Broers 
van 1 September tot en met 31 December) ; 
dat derhalve voor Rijksvergoeding in aanmer
king zouden komen over het tijdvak van 1 
Januari tot en met 31 Augustus 1929 één 
hoofd en één onderwijzer en over het tijdvak 
van 1 September tot en met 31 December 
1929 één hoofd en twee ondenvijzers; dat het 
gemiddelde aantal leerlingen bij het open
baar uitgebreid lager onderwijs ' in de gemeen-

te Amersfoort over het jaar 1929 per onder
wijzer 20. 766 bedroeg; dat naar evenredig
heid van dit aantal voor de school voor uit
gebreid lager onderwijs van de Amersfoort
sche Schoolvereeniging met een aantal van 
41 werkelijk schoolgaande kinderen, met niet 
meer dan twee onderwijzers bij de toepassing 
van art. 100 der Lager Onderwijswet 1920 
rekening kan worden gehouden; dat, nu over 
1929 voor Rijksvergoeding in aanmerking ko
men tot 1 September 1929 twee en van dien 
dag af drie onderwijzers, het schoolbestuur 
geen aanspraak op de in art. 100 bedoelde 
vergoeding uit de gemeentekas zou kunnen 
maken, ware het niet, dat het Rijk over het 
geheele jaar 1929 slechts voor één onderwij
zer (het hoofd der school) en voor het tijd
vak van 1 Januari tot en met 1 Maart voor 
eene tweede leerkracht vergoeding had uitge
keerd, omdat de onderwijzer J. Asijee en de 
onderwijzeressen B. M. J. Nagelhout-Woud en 
J . M. Broers tot het tijdstip van hunne in
diensttreding aan de hierbedoelde school niet 
in het genot van wachtgeld waren, terwijl eene 
gewezen onderwijzeres dier school , G. H . 
Gerding, wel wachtgeld genoot en de in art. 
97, 4e lid, der wet bedoelde vrijstelling niet 
was verleend; dat dientengevolge de gemeente 
Amersfoort gehouden is a lsnog vergoeding 
krachtens art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920 uit te keeren van de jaarwedde en wedde 
van één onderwijzer over het tijdvak van 1 
Maart tot en met 31 December 1929, omdat 
met het schoolbestuur moet worden aangeno
men, dat de raad deze vergoeding ten on
rechte heeft geweigerd ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Amersfoort bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat art. 100 der wet niet de 
strekking heeft als aanvulling te dienen van 
art. 97, voor het geval een schoolbestuur door 
niet-naleving van de voor de Rijksvergoeding 
gestelde voorwaarden deze vergoeding geheel 
of gedeeltelijk zou verliezen; dat door de be
slissing van Ged. Staten de stelsels dei· Rijks
en gemeentel ijke vergoeding volgens de L ager 
Onderwijswet 1920, i. c. die volgens de artike
len 97 en 100, niet afzonderlijk worden ge
houden, maar door elkaar heen worden ge
legd ten gevolge waarvan de door dit college 
vastgestelde vergoeding niet het karakter 
draagt van eene voor boventallige leerkrach
ten, maar veel meer dan van "gesuppleerde 
Rijksvergoeding" ; dat dus bij de toepassing 
van art. 100 der Lager Onderwijswet 1920 de 
raad niet uitsluitend heeft te letten op het 
aantal leerkrachten, wier jaarwedden feitelijk 
voor Rijksvergoeding in aanmerking zijn ge
komen, maar bovendien op het aantal, wier 
jaarwedden volgens de vergoedingsvoorschrif
ten door het Rijk hadden kunnen zijn ver
goed, daar anders de financieele verantwoor
delijkheid der schoolbesturen langs den weg 
van artikel 100 geheel of gedeeltelijk op de 
gemeenten zou kunnen worden overgedragen, 
hetgeen noch met de letter noch met de be
doeling der Lager Onderwijswet 1920 in over
eens_temrning is te brengen; dat voorts moet 
woràen volgehouden , dat artikel 100 der La
ger Onderwijswet 1920 geen vergoedingsplicht 
kan bevatten voor gevallen als de onderhavige, 
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<laar bij de vaststelling van dat artikel zich 
deze niet konden voordoen, omdat eerst bij de 
wet van 23 Juli 1927, S. 269, de gevolgen 
voor de Rijksvergoeding werden geregeld bij 
niet-benoeming van wachtgelders; 

0. dat ingevolge art. 97, 2e lid , der Lager 
Onderwijswet 1920 op de Rij ksvergoeding, zoo
als deze op grond van het le lid van dit ar
tikel moet worden bepaald, in mindering 
wordt gebracht o.m. de jaarwedde of wedde 
van den onderwijzer, die bij zijne benoeming 
tot onderwijzer aan de school niet in het genot · 
was van wachtgeld, terwijl wachtgeld a ls ge
wezen onderwijzer aan die school genoten 
werd door een gewezen onderwijzer, die op het 
t ijdstip van ingang der benoeming niet ouder 
was dan 60 jaa r, of - zoo het eene vrouw be
treft - op dat tijdstip niet gehuwd was; 

dat op grond van deze bepaling do01· Onzen 
Minister geen Rijksvergoeding is toegekend 
voor een tweede leerkracht van 1 Maart tot 
en met 31 December 1929; 

dat in verband met de voornoemde bepaling 
van art. 97, 2e lid , der wet de beschikking 
van Onzen Minister, waa rbij de Rijksvergoe
ding over het jaar 1929 is vastgesteld, al 
mogen de bewoordingen van de beschikking 
minder juist zijn, in dien zin behoort te wor
den uitgelegd, dat ook voor het tijdvak 1 
Maart tot en met 31 December 1929 wel het 
alaris van een tweede leerkracht is vergoed, 

doch tevens eon gel ijk bedrag op de vergoe. 
ding is in mindering gebracht; 

dat nu het sala ris van de tweede leerkracht 
ook gedurende het tijdvak van 1 Maart tot en 
met 31 December 1929 geacht moet worden 
door het Rijk te zijn vergoed, niet op grond 
van art. 100 der Lager Onderwijswet 1920 het 
sa laris van een tweede leerkracht door de 
gemeente kan worden vergoed; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten het beroep van het school
bestuur tegen het raadsbesluit van 24 Febr. 
1931 ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

25 Januari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit, strekkend 
om buitengewone inkomsten (uitkeering 
uit het Wegenfonds) te besteden voor dek
king van gewone uitgaven (schadeloos
stelling aan naburige gemeenten inge
volge een grensuitbreidingswet), nu de 
financieele toestand der gemeente voor 
een afwijkende gedragslijn in dezen in 
ruimere mate dan Ged. Staten hebben 
goedgevonden geen voldoend rechtvaa r
diging geeft. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Jen raad der gemeente Dokkum tegen het be
sluit van Geel. Staten van Friesland van 30 
September 1931, 0

• 35, 2e afdeel ing F , waar-

L . 1932. 

bij goedkeuring· is onthouden aan het besluit 
van den raad dier gemeente van 24 Juli 1930, 
N °. 9b, tot wijzig ing van de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1930; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 6 
Januari 1932, N°. 8; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Miniswr van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 21 J anuari 1932, N°. 588, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Dokkum bij 
besluit van 24 Juli 1930, N° . 9b, eene uit
keering van f 37,418 .97 uit het Wegenfonds 
heeft bestemd voor dekking van een deel der 
schadeloosstellingen, ingevolge de grensuit
breidingswet uit te keeren aan de gemeenten 
Dantumadeel en Oostdongeradeel; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 30 September 1931 aan deze begrootings
wijziging hunne goedkeuring hebben onthou
den, uit overweging, dat hun College bij be
sluit van 13 Augustus 1930, N°. 120 aan het 
gemeentebestuur ber ichtte er geen bezwaar 
tegen te hebben dat het bovengenoemde be
drag voorloopig wordt gebruikt voor uitkee
ring der schadeloosstelling, doch naar hun 
oordeel dit bedrag, dat is ontvangen ter be
strijd ing van buitengewone uitgaven, waarvoor 
is geleend, niet in de gewone middelen mag 
rnrsmelten en zij daarom het gemeentebestuur 
in overweging gaven op el ke der begrootingen 
1931 tot en met ins telkens 1/5 deel van 
f 37,418.97 of f 7483.80 uit de gewone mid
delen over te boeken naar den kapitaaldienst, 
zoodat na verloop van 5 jaren de buitenge
wone ontvangst weer geheel voor dekking van 
buitengewone uitgaven ter beschikking komt; 
dat burgemeester en wethouders van Dokkum 
in hun schrijven van 24· November 1930, N °. 
1106, hiertegen aanvoeren, dat reeds van 1914 
af met het oog op de grensnitbreiding inkom
sten van den gewonen dienst tot dekking van 
kapitaalsuitgaven zijn aangewend en voor eene 
belangrijke vermeerdering van het gemeente
lijk vermogen is zorg gedragen, op grond 
waarvan zij meenen, dat er geen bezwaar 
tegen kan bestaan, dat de uitkeering uit het 
Wegenfonds wordt bestemd tot betaling der 
schadeloosstelling, terwijl hun inzi ens in aan
merking dient te worden genomen, dat de 
financieele toestand der gemeente belangrijk 
minder gunstig is geworden; dat hun College 
bij schrijven van 10 December 1930, N°. 54, 
aan het gemeentebestuur te kennen heeft gege. 
,·en, dat aan het tot dusver voeren van eene 
gezonde financieele politiek, waardoor het ge
meentelijk vermogen is toegenomen, geen at·· 
gument mag worden ontleend om thans bui
tengewone inkomsten aan te wenden tot dek
king van gewone uitgaven en m et de n finan
cieelen toestand der gemeente reeds rekening 
is gehouden door voor te stellen de ui tkeeri ng 
voorloopig te bestemmen tot betaling der scha
deloosstellingen en het bedrag ter voorkoming 
van tenietgaan van gemeentel ijk vermogen in 
een tijdsverloop van 5 jaren weer uit de ge
wone middelen te reserveeren; dat burge
meester en wethouders bij schrijven van 2 
Januari 1931, N°. 12, mededeelen, dat de 
raad meende niet te kunnen voldoen aan het 

2 
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verzoek om de uitkeering uit het Wegenfonds 
ad f 37,418.97 in 5 jaren te reserveeren; dat 
deze f 37,418.97 is begrepen in de leening ad 
f 178,000 welke in 25 jaren wordt afgelost; 
dat 3/25e deel dus reeds is afgelost en de rest 
automatisch volgt en dat het moeilijk eenig 
bezwaar kan hebben deze f 37,418.97 over de 
volgende jaren gelijkmatig te verdeelen; dat 
het bij Ged. Staten stellig bezwaar ontmoet, 
dat de gemeentebegrooting nog _jarenlang 
wordt belast met rente en aflossing van voor 
wegenverbetering geleende gelden, terwijl de 
voor die wegenverbetering ontvangen uitkee
ring ingevolge de wegenbelastingwet in een 
jaar voor dekking van andere gewone uitgaven 
wordt verbruikt; dat het besteden van buiten
gewone inkomsten voor dekking van gewone 
uitgaven niet is overeen t~ brengen met de 
eischen, te stellen aan een goed financieel be
heer en in strijd is met het belang der ge
meente; dat Ged. Staten derhalve hoewel 
tegen den op het besluit voorkomenden uit
gaafpost volgnummer 424 geenerlei bezwaar 
bestaat, hunne goedkeuring niet kunnen hech
ten aan het ingezonden besluit N°. 9b; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat de verbetering der wegen, waar
voor de bedoelde uitkeering is verleend, reeds 
voor de ontvangst dier uitkeering heeft plaats 
gehad en het aan de verbetering ten ko te 
ge legde bedrag is begrepen in eene leening 
Yan f 178,000, welke in 1927 voor verschil
lende doeleinden is aangegaan en in 25 jaar 
in gelijke termijnen moet worden afgelost; dat 
door Ged. Staten in dezen niet voldoende re
kening wordt gehouden met den financieelen 
toestand der gemeente; dat ingevolge de reeds 
genoemde wet elk jaar eene schadeloosstelling 
tot een afloopend bedrag moet worden betaald 
aan de gemeenten Dantumadeel en Oostdonge
radeel; dat deze schadeloosstell ing, welke de 
eerste jaren het grootst is, zoodat de lasten 
de baten dan ver overtreffen. haar ongunstigen 
invloed op de begrooting voor 1931 reeds heeft 
doen gevoelen; dat, ofschoon de begrooting 
voor 1932 nog niet is opgemaakt, deze zich 
zeer ongunstig laat aanzien; dat verder door 
de abnormale tijdsomstandigheden voor een 
temgloopen der inkomens moet worden ge
vreesd, terwijl anderzijds daarvan eene stijging 
van verschillende uitgaven, als YOOr armenzorg 
en we,·kloozensteun, het gevolg zal zij n; dat, 
gelet op deze omstandigheden, het niet van een 
goed financieel beleid zou getuigen, indien 
de eerstvolgende 5 jaren bovendien nog een 
bedrag van f 7483.80 per jaar uit den gewonen 
dienst zou moeten worden gereserveerd; dat 
bovendien verwacht kan worden, dat de draag. 
kracht der gemeente juist ten gevolge der 
grenswijziging geregeld toeneemt; dat het 
daarom niet onbillijk kan wOl'den geacht, in
dien de latere jaren, waarin minder aan 
schadeloosstelling moet worden betaald dan 
de eerstvolgende jaren, ook een deel van het 
te re erveeren bedrag voor hunne rekening 
nemen, in dier voege, dat met de aflossing der 
leening op den bestaanden voet wordt voort
gegaan; 

0 . dat Ged. Staten terecht hebben over
wogen, dat het besteden van buitengewone 
inkomsten voor dekking van gewone uitgaven 

niet is overeen te brengen met de eischen, 
aan een goed financieel beheer te stellen; 

dat de financieele toestand van de gemeente 
voor afwijking van den voornoemden regel in 
ruimere mate dan Ged. Staten hebben goedge
vonden, geen voldoende rechtvaardiging geeft; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A.B.) 

25 Januari 1932. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Een geval als bedoeld in art. 40 doet 
zich niet voor, nu moet worden aangeno
men dat het burgerlijk a1mbestuur nim
mer aan den armlastige ondersteuning 
overeenkomstig de bepalingen der Armen
wet heeft verstrekt. Het voedsel en het 
onderdak, dat de a1mlastige op het po-
1 itiebmeau genoot, zijn niet als zoodanige 
ondersteuning aan te merken, evenmin 
als de kosten van verblijf in een zieken
huis in een naburige gemeente, waarin 
het bestuur dier gemeente hem, vóór hij 
naar een krankzinnigengesticht moest wor
den overgebracht, zonder voorkennis of 
medeweten van het gemeentebestuur of 
het burgerlijk armbestuur der gemeente, 
die toepassing van art. 40 vraagt, heeft 
doen opnemen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van den a1m
lastige J. H. K.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Januari 1932, n°. 667 (1931); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 22 J anuari 1932, n°. 325, afd. 
Armwezen; 

0. dat J . H. K., geboren 20 September 
1890, te Gouda, in 1921 op verzoek van diens 
broeder D. K .. destijds wonende te S., than~ 
te K., is opgenomen en op diens kosten ver
pleegd in de Johannes-Stichting, toen nog ge
vestigd te ieuwveen, thans sedert 1928 te 
Huis ter Heide (gemeente Zeist); 

dat naar aanleiding van eene mededeeling 
van D. K. aan het Bestuur der stichting, dat 
hij ten gevolge van het aanvragen van emeri
taat in den vervolge niet meer aan de ver
plichting tot het betalen der verpleeggelden 
kon voldoen, dat bestuur, niettegenstaande het 
verpleeggeld tot 15 April 1931 was betaald, 
J. H. K. op 31 Maart 1931 heeft doen over
brengen naar diens broeder D. K. te K., die, 
niet genegen, de zorg van zijn broeder op zich 
te nemen, den daaropvolgenden dag per auto 
den patiënt heeft teruggebracht naar Zeist, 
bijgestaan door den veldwachter der gemeente 
K ., die, in opdracht van den burgemeester 
van K., heeft gepoogd den patiënt over te 
geven aan de zorg van het gemeentebestuur 
van Zeist, zulks echter tevergeefs, met gevolg, 
dat de patiënt, na vertrek van D. K. en den 
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veldwacht.er. aanvankelijk alleen op straat is 
achtergebleven en daarop in het politiebureau 
te Zeist heeft vertoefd, waarna het Lege1· de 
Heils te Utrecht hem kost.eloos in zijn Toe
vlucht voor Dakloozen heeft opgenomen en hij 
op 2 Juni 1931 naar een krankzinnigenge
sticht is overgebracht; 

dat burgemeest.er en wethouders van Zeist 
van meening zijn, dat zich hier een geval van 
afschu iving, als bedoeld in art. 40 der Armen
wet voordoet, en hunne gemeent.e mi~ dien niet 
aansprakel ijk is voor de ondersteumngskost.en 
van den patiënt, daar hun inzien tot de 
komst van J. H. K. in Zeist invloed van den 
burgemeest.er van K. heeft medegewerkt; 

dat Burgemeester en Wethouders van K. 
het optreden van den burgemee t.er in deze 
zaak alleszins gerechtvaardigd achten, en :,:an 
oordeel zijn, dat deze t.erecht aan D. K . z1Jne 
medewerking heeft verleend tot het doen te
rugbrengen van J. H. ~- naar Zeist, alwa_ar 
hij thuis behoorde, terw1Jl er huns 1Dz1ens met 
de minste reden bestond voor de J ohannes-

tichting hem over te brengen na~: K ., daar 
D. K. niet tot onderhoud van z1Jn broeder 
verplicht is; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken en de nadere inlichtingen, ingewonnen 
naar aanleiding van een schrijven van de Af
deel ing van den Raad van State voor de 
Geschi llen van Bestuur, moet worden aange
nomen, dat het burgerlijk armbestuur van 
Zeist nimmer aan J. H. K. ondersteun1Dg 
overeenkomstig de bepalingen der Armenwet 
heeft verstrekt; 

dat met name het voedsel en het onderdak, 
dat hij op het politiebureau t.e Zeist genoot, 
niet als ondersteuning in den zin der Armen
wet zijn aan te merken, terw!jl als door het 
burgerlijk armbestuur van Zeist overeenkom
stig de bepalingen der Ar~en_~vet gemaakte 
ondersteuningskosten evenmm z1Jn te beschou
wen de kosten van verbl ijf in een ziekenhuis t.e 
Utrecht, waarin blijkens de vorenvermelde in-
1 ichtingen het gemeentebestuur van Utrecht 
hem, voor dat hij op 2 Juni 1931 naar een 
krankzinnigengesticht moest worden overge
bracht zonder voorkennis of medeweten van 
het ge~eentebestuur of het burgerlijk armbe
stuur van Zeist ter verpleging heeft doen op
nemen; 

dat nu van te zijnen behoeve door het 
burg~rlijk armbestuur van Zeist gemaakte 
kosten van ondersteuning, als in art. 40 der 
Armenwet bedoeld, geen sprake is geweest, 
dit artikel in dit geval geen toepassing kan 
vinden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat een geval , als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
ge chi! geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

2 Februari 1932. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Ondenvijs, Kunst.en · en 
Weten chappen aan de Gedeputeerde Sta
ten der provinciën, betreffende Toepas
sing van art. 19, tweede lid, der Lager 
Onderwijswet 1920. 

Bij Koninklijk besluit van 20 Juli 1931 , n°. 
58, is met vernietiging van het bestreden 
besluit van Geel. Staten van Utrecht alsnog 
goedkeuring verleend aan een besluit van den 
raad der gemeente J aars veld tot opheffing 
van de openbare lagere 'School dezer gemeente. 

Ged. Staten van Utrecht hadden aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring onthouden 
uit overweging, dat in de gemeente Jaars
veld slechts ééne openbare school voor lager 
onderwijs bestond, welke door ruim 20 leer
lingen werd bezocht; en dat ouders van meer 
dan 12 leerplichtige kinderen blijk hadden 
gegeven, dat zij openbaar onderwijs voor die 
kinderen in de gemeente Jaarsveld verlang
den. 

De raad van Jaarsveld voerde in hooger 
bernep hiertegen o. a. aan, dat de omstandig
heid dat er nog meer dan 8 kinderen op de 
opei{bare school waren, wettelijk geen be
zwaar tegen opheffing was, aangezien er met 
de gemeente Lopik eene regeling, als bedo~!d 
in artikel 19, vierde lid, der Lager OnderwlJS
wet 1920 was getroffen. 

Het Koninklijk besluit overweegt dienaan
gaanèle: 

dat artikel 19, eerste lid , der Lager On
d:iwijswet 1920 voorschrijft, dat in elke ge
meente voldoend lager onderwijs wordt ge
geven in een genoegzaam aantal schol ~n, ter
wijl het vierde lid bepaalt, dat naburige ge
meenten zich kunnen vereenigen tot het op
richten en in ta ndhouden van gemeen chap
pel ijke scholen of tot het va_ststellen van eene 
regeling omtrent de toelat1Dg van kinderen 
uit de eene gemeente op de scholen der 
andere· 

dat ;oorts het tweede I id , bij amendement 
ingevoegd, bepaalt, dat afwijking van de be
paling van het eerste lid door On , den 
Onderwijsraad gehoord, telkens voor een ter
mijn van 5 jaren kan worden toegelaten, be
ha! ve indien de ouders, voogden of verzorgers 
van 12 of meer leerplichtige kinderen blijk 
geven, dat zij openbaar ondenvijs voor deze 
kinderen in de gemeente verlangen, of, zoo
lang nog 8 of meer leerplichtige kinderen 
de bestaande openbare chool bezoeken; 

dat op grond van de geschiedenis van het 
tot tand komen van dit artikel moet worden 
aangenomen, dat de in het eerste lid opge
legde verplichting, om in de .!l'em ente ID 

scholen openbaar lager onderw1Js te geven, 
ook moet kunnen worden nagekomen door het 
treffen .van een cler maatregelen, in het vierde 
lid bedoeld ; 

dat dus het treffen van een dezer maat
regelen , ten gevolge waarvan de kinderen uit 
eene gemeente, waarvoor _openbaar lager o!'
derwij wordt verlangd, cht op eene school ID 

eene naburige gemeente gelegen, ontvangen, 
eene wijze van nakomen is van de ID het 
eerste lid opgelegde verplichting, om eene 
openbare lagere school te_ heben, zoodat van 
afwijking van deze verphchtmg en van toe-
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passing van het tweede lid van a rtikel 19 
.geen sprake is ; 

dat mitsdien in het onderhavige geval , nu 
de gemeente Jaarsveld met de gemeente Lopik 
eene regeling heeft getroffen, als bedoeld 
in artikel 19, vierde lid , de omstandigheden, 
dat nog meer dan 8 leerplichtige kinderen de 
openbare school te Jaarsveld bezoeken, en 
dat ouders van meer dan 12 leerplichtige kin
deren blijk hebben gegeven, dat zij openbaar 
onderwijs voor die kinderen in de gemeente 
Jaarsveld verlangen: zonder meer geen vol
doenden grond vormen om het raadsbesluit 
tot opheffing van de openbare school te 
J aarsveld niet goed te keuren ; 

dat echter aan den anderen kant de om
standigheid, dat eene gemeenschappel ijke re
geling is getroffen met de gemeente Lopik, 
evenmin zonder meer medebrengt, dat 
de goedkeuring wel behoort te worden ver 
leend, aang_ezien, gelij k bij elke beslissing 
omtrent opheffing van eene openbare school, 
onverschillig of het àl of niet de eenige open
bare school in de gemeente is, de voor. en 
nadeelen van de opheffing tegenover e lkan
der behooren te worden afgewogen en a l naar
mate de voorcleelen of de nadeelen zwaarder 
wegen, aan het besluit tot opheffing goed
keuring moet worden verleend of onthouden" . 

Uit de verdere overwegingen blijkt, dat in 
het onderhavig geval de voordeelen, verbon
den aan de opheffing van de openbare lagere 
school te Jaarsveld, niet door de nadeel en 
worden overtroffen. 

Uit de aangehaalde overwegingen volgt, 
dat, indien eene gemeente met eene naburige 
gemeente een maatregel heeft getroffen, als 
bedoeld in artikel 19 , vierde lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, en deze maatregel door 
Geel . Staten of de Kroon is goedgekeurd, en 
evenzoo indien zulk een maatregel door Ged. 
Staten of de Kroon is bevolen, deze gemeente 
heeft voldaan aan hetgeen bij artikel 19, eer
ste lid, der Lager Onderwijswet 1920 is voor
·geschreven, zoodàt in dit geval artikel 19, 
tweede lid, geene toepassing behoeft te vin
den. 

Besturen van gemeenten, die in zoodanig 
geval verkeeren en waar geen openbare school 
aanwezig is, behooren dus niet meer tot de 
Koningin het verzoek te richten om ingevolge 
artikel 19, tweede lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 voor een termijn van vijf jaar af
wijking toe te laten van het eerste lid van 
d{t arti kei. 

Besturen van gemeenten, die niet in het 
boven omschreven geval verkeeren, maar waar 
eene openbare lagere school niet aanwezig is, 
behooren - zoo.zij bestendiging van dezen toe
stand wenschen - als tot dusverre een ver
zoek om bovenbedoelde afwijking toe -te laten 
of opnieuw toe te laten tot de Koningin te 
r ichten. 

Eenzelfde verzoek behoort ook te worden 
gedaan door de besturen van gemeenten, die 
alsnog besluiten tot opheff ing van de eenige 
of laatste openbare lagere school, zonder dat 
eene overeenkomst, a ls bedoeld in artikel 19, 
vierde lid, der wet bestaat, waarbij u iteraard 
ook het bepaald in artikel 23, eerste lid, be
hoort nageleefd te worden. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken 
het bovenstaande ter kennis te brengen van 
de besturen der gemeenten in Uw provincie, 
waar geen of slechts één openbare lagere 
school bestaat. · 

3 Feb,·uari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 4e lid.) 

Bij de berekening van de vergoeding 
moet slechts dan als maatstaf worden ge
nomen eene gemeente waar gelijke of a l
thans nagenoeg gelijke verbetering is in
gevoerd, ingeval eene gelijke verbetering 
der bestaande overeenkomstige openbare 
scholen in de gemeente, waar de bijzon
dere school is gelegen, niet werd inge
voerd, doch niet, indien die gemeente 
geen overeenkomstige openbare school in 
stand houdt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Steenbergen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Bra
bant van 14 October 1931, G. n°. 429 , IVe 
afd., waarbij met vern ietiging Yan de besluiten 
van di en raad van 26 Maart 1931 ten be
hoeve van de bijzondere school voor uitgebreid 
lager onderwijs, Groote Kerkstraat A 28, te 
Steenbergen, uitgaande van het Nederduitsch 
Hervormde Weeshuis, aldaar, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920, over het jaar 1928 en het voorschot, be
doeld in art. 103, 3e lid, dier wet over het 
jaar 1930, onderscheidenlijk zijn vastgesteld 
op f 582.72 en f 451.61; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
J anuari 1932, n°. 40; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
J anuari 1932, n°. 6775, Afd. L.O.F . ; 

0. dat de raad der gemeente Steenbergen 
bij besluiten van 26 Maart 1931, nos. 33a en 
34a o. a. ten behoeve van de bovengenoemde 
school de vergoeding, als bedoeld in art. 101 
der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 
1928, en het voorschot, bedoeld in art. 103, 
derde lid , dier wet, over het jaar 1930 onder
scheidenlijk heeft vastgesteld op f 572.96 en 
f 366.54; . 

dat, nadat het school bestuur hiertegen bij 
Ged. Staten van Noord-Brabant in beroep was 
gekomen, deze bij hun besluit van 14 October 
1931, G. n°. 429, IVe afd., met vernietiging 
voorzooveel noodig van de evenvermelde raads
besluiten de bedoelde vergoeding op f 18.21 X 
32 = f 582. 72 en het bedoelde voorschot op 
80 % van f 18.21 X 31 = f 451.61 hebben 
vastgesteld; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat ingevolge art. 101, 2e lid, der Lager On
derwij swet 1920, de vergoeding, bedoeld in 
het l e lid van dit wetsartikel, in gemeenten, 
die een of meer overeenkomstige scholen in 
stand houden of een gelij ke verbetering der 
bestaande overeenkomstige scholen hebben in
gevoerd, per leerling bedraagt het gemiddelde 
bedrag per leer! ing van de kosten over het-



21 3 FE BR U ARI 1932 

zelfde dienstjaar der overeenkomstige open
bare lagere scholen in de gemeente; <lat, nu 
art. 101, 2e lid, in het algemeen spreekt van 
eene gelij ke verbeter ing van de in een ge
meente bestaande ov.ereenkom t ige openbare 
scholen, onder "verbetering" ook moet worden 
verstaan het aanstellen van een boventalligen 
onderwij zer , waarmede gepaard gaat vermin
dering van het aantal leer! ingen per klasse; 
dat aan de onder des appell ants bestuur staan
de bijwndere uitgebreid Jager ondenvijsschool 
te Steenbergen een verbetering a ls bovenbe
doeld - hierin bestaande, dat door aanstell ing 
, an een boventalligen ondenvijzer het maxi
mum aantal leerl ingen per klasse op 20 is 
bepaald - in het jaar 1928 is ingevoerd ; dat 
geen boventalli ge ondenvij zer in 1928 is aan
gesteld aan' de openbare scholen voor u itge
bre id lager onderwijs der gemeenten Zuid- ' 
Laren, Borculo en Small ingerland; dat dus 
deze 3 gemeenten geen gelij ksoortige gemeen
ten zijn, · alwaar overeenkomstige openbare 
lagere scholen worden in stand gehouden in 
den zin van art. 101, 4e l id, der wet; dat 
bl ij kens een ingestel d onderzoek in een 7-tal 
gemeenten, d ie evenals de gemeente Steen
bergen zij n ondergebracht in dezelfde klasse 
van de tabel , destijds behoorende bij de wet 
tot regeling van de Personeele Belasting, in 
1928 boventallig personeel werkzaam was aan 
een of meer openbare scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs; dat geen dezer gemeenten 
een verbetering, gelij k aan d ie van de bij zon
dere school voor uitgebreid lager ondenvijs te 
Steenbergen voor het openbaar uitgebre id 
lager onderwijs heeft ingevoerd; dat de be
rekening van de vergoeding het meest over
eenkomstig de strekking van de wet plaats 
vindt, wanneer als maatstaf worden genomen 
de kosten per leerl ing van die gemeente, waar
in de klassedeeler van de openbare school of 
scholen voor uitgebreid lager ondenvijs bere
kend naar het gem iddeld getal leerlingen over 
1927 en het hoogste getal onderwijzers over 
1928 het dichtst nadert den klassedeeler van 
de uitgebreid I ager onderwijsschool van het 
appelleerend schoolbestuur, berekend. naar het 
gemiddeld getal leerl ingen over 1927 en het 
getal onderwijzers in 1928; dat de klasse
deeler van de uitgebreid lager ondenvijsschool 
van het appelleerend schoolbestuur te Steen
bergen in 1928, 102/3 bedroeg en die van de 
openbare uitgebreid lager onderwijsschool der 
gemeente het Bi ldt (Fr.), in dat jaar bedra
gende 11.58, d ien het meest nabij komt; dat 
het gemiddelde bedrag per leerling van do 
kosten over 1928 der openbare uitgebreid 
lager ~nderwijs chool in de gemeente Het 
Bildt bl ij kens ingewonnen inlichtingen f 18.2.1. 
bedraagt, op welk bedrag mitsd ien de ver
goeding over 1928 ten behoeve van de onder 
des appel I ants bestuur staande bij zondere uit
gebreid lager onderwijsschool is te bepalen; 
dat deze school is bezocht in 1928 door gem id 
deld 32 en in 1929 door gemiddeld 31 leer
lingen; 

dat van d it besluit de raad der gemeente 
Steenbergen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat eene interpretatie van art. 
101 der Lager Ondenvij swet 1920, als door het 
schoolbestuur wordt gewenscht, z. i. tot ,mop-

losbare moeilijkheden in de prakt ij k aanlei
ding geeft en in het onderh avige geval zelfs 
een toepassing van de geldende voorschriften 
onmogelijk maakt; dat deze bezwaren: zich 
niet voordoen, wanneer men aanneemt, dat 
het begrip "overeenkomstige openbare lagere 
school" slechts heen wijst naar de onderschei
ding tusschen gewoon lager en ui tgebreid la
ger onderwijs, een opvatting, d ie ook bij de 
behandeling van het ontwerp-Lage r Ouder
wijswet werd voorgestaan en later uog werd 
gehuld igd in Ons besluit van 18 December 
1922, n°. 14; dat Geel. Staten ten onrechte 
als basis nemen voor de berekening van voor
schot en vergoed ing niet - zooals de L ager 
Onderwijswet 1920 ui tdrukkelijk voorsch r ijft -
" drie gelij ksoortige gemeenten", doch slechts 
één gelij ksoortige gemeente, met name het 
Bi ld t (Fr.) welke gelij ksoortige gemeente met 
hare uitgebreid lager onderwijsschool die van 
het Nederduitsch H ervormde Weeshuis te 
Steenbergen slechts het meest nabij komt; 

0. dat de gemeente Steenbergen geen open
bare school voor uitgebreid lager ouderwijs in 
stand houdt; 

dat in verband daarmede ingevolge art. 101, 
4e li d, der Lager Onderwijswet 1920 de ver
goeding per leerli ng der onderhavige bijzon
dere school voor uitgebreid lager onderwijs 
moet worden bepaald op het gemiddelde be
drag per leerl ing van de kosten over hetzel fde 
dienstjaar der overeenkomstige openbare lagere 
scholen in een gelijksoortige gemeente; 

dat art. 15, 2e en 3e l id, van Ons besluit 
van 4 September 1923, S. 432, aangeeft, op 
welke wijze de gel ij ksoortige gemeente, waar
naar de vergoeding moet worden berekend, 
dient te worden gevonden, ind ien - zooa ls in 
dit geval - de gemeente, waarin de bijzon-. 
clere school ligt, niet eene of meer overeen
komstige scholen in stand houdt; 

dat de appell ant met inachtnem ing van een 
en ander de vergoed ing (en het voorschot) 
voor de . onderhavige bij zondere school heeft 
vastgesteld; 

dat derhalve de bes! issing van den gemeente
raad juist is te achten; 

dat Ged. Staten ten onrechte hebben ge
meend, bij de berekening van tle vergoeding 
(en het voorschot) als maatstaf te moeten 
nemen eene gemeente, waar gel ij ke of althans 
nagenoeg gelij ke verbetering is ingevoerd; 

dat toch de strekking van de desbetreffende 
bepal ingen van art. 101 der Lager Onderwijs
wet 1920 de toepassing van die wijze van be
reken ing slechts vordert, ingeval eene gel ij ke 
verbetering der · bestaande overeenkom tige 
openbare scholen in de gemeente, waar de bij
zondere school is gelegen, niet werd inge
voerd, doch niet, indien die gemeente geen 
overeenkomstige openbare school in stand 
houdt; 

Gez ien de L ager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant de be
s] ui ten van den raad der gemeente Steen
bergen van 26 Maart 1931, nos. 33a en 34a te 
handhaven . 

Onze M inister van Onderwijs, K unsten en 
Wetensch appen is belast enz. (A. B .) 
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3 Februari 1932. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onqerwijswet 1920 Art. 72.) 

Daar in de huidige financieele omstan
digheden iedere niet str ikt noodzakel ij ke 
uitgave dient te worden vermeden, ter
wijl niet met zekerheid valt te zeggen, 
dat het aanbrengen van centrale verwar
ming op den duur tot eene kostenbespa
ring van beteekenis zal leiden, en de be
staande kachels nog alleszins bruikbaar 
zijn, moet de aanv1·age om medewerking 
tot vervanging der kachels door centrale 
verwarming geacht worden de normale 
e ischen aan het geven van lager onderwij~ 
te stellen, te boven te gaan. 

Wij" WILHELM! 'A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hilversum, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland van 
.30 September 1931, n°. 118, waarbij met ver
nietiging in zooverre van het besluit van dien 
raad van 24 1aart 1931, A. Z. n°. 1346, is 
bepaald, dat de door het Roomsch-Katholieke 
Kerkbestuur van de parochie van Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, gevestigd te 
Hilversum, overeenkomstig art. 72 der Lager 
•Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor den aanleg van eene centrale verwarming 
in de gebouwen van de bijzondere lagere scho
l en aan de Naarderstraat nummers 98 en 100 
tot en met 104, en aan den Koninginneweg 
n°. 44, alsmede in het daartusschen gelegen 
gymnastieklokaal, alsnog behoort te worden 
verleend; 

Den Raad vau State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Januari 1932, n°. 5; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
Januari 1932, n°. 6613, afd. L.0.F.; 

0. dat de raad van Hilversum in zijne ver
gadering van 24 Maart 1931 afwijzend heeft 
beschikt op het verwek van het Roomsch
Kathol ieke parochiaal Kerkbestuur van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis om be
schikbaarstelling van gelden, benoodigd voor 
den aanleg van eene installatie voor de cen
trale verwarming van de schoolgebouwen 
N aarderstraat 98, Naarderstraat 100/104 en 
Koninginneweg 44 en het tusschengelegen 
gymnastieklokaal, uit overweging dat het ver
zoek de normale aan het geven van lager on
derwijs te stellen eischen te boven gaat-; 

dat, nadat het genoemde Kerkbestuur van 
dit besluit bij Ged. Staten van oord-Holland 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 30 September 1931 , n°. 118, heeft beslist, 
dat de gevraagde medewerking behoort te 
worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat hun uit het rapport van den Bouwkun
digen Inspecteur van het Lager Onderwijs is 
gebleken, dat deze bij een door hem ter plaatse 
inge teld onderzoek tot de overtuiging is ge
komen, dat de schoolgebouwen, die de appel
lant van eene centrale-verwarmingsinstallatie 
wenscht te voorzien, gunstig zijn gelegen om 
vanuit één punt te worden verwarmd; dat bij 
aanl eg v-an die installatie in de vier school
gebouwen en het gymnastieklokaal, voor zoo
ver deze voor het lager onderwijs dienen, ten 

minste 24 kachels zullen komen te vet-vallen 
en het nuttig effect der verwarming zal wor
den vergroot, omdat in dat geval de in de ge
bouwen aanwezige hooge en ruime gangen en 
portalen, welke des winters zeer koud kunnen 
zijn, mede zullen worden verwarmd, terwijl 
ook de privaten en waterplaatsen, die van 
waterspoeling zijn voorzien, tegen bevriezen 
zullen worden gevrij waard; dat eene central e 
verwarming in een wo uitgebreid scholen
complex als het onderhavige, op den duur, 
zoowel in onderhoud als in exploitatie, voor
deeliger zal zijn dan eene kachelverwarming, 
die jaarlijks voor bediening en onderhoud van 
kachels, pijpen en rookkanalen belangrijke 
uitgaven vordert; dat dus de door den ap
pellant gewenschte installatie rendabel moet 
worden geacht, terwijl daaraan ook hygiëni
sche en andere voordeelen zijn verbonden; dat 
hun college op grond van het vorenstaande 
van oordeel is, dat het aanleggen van eene 
centrale verwaiming in de bovengenoemde 
schoolgebouwen en het tusschengelegen gym
nastieklokaal, eene verandering van inrichting 
is, waardoor de normale eischen aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, ni t zull en wor
den overschreden, zoodat de raad daarvoor 
ten onrechte medewerking heeft geweigerd; 

dat van het besluit van Ged. Staten de raad 
van Hilversum bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de overwegingen van het 
bestreden besluit geen wijziging vermogen te 
brengen in 's Raads zienswijze, dat de aan
vraag de nol"male eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen te boven gaat; dat 
voorshands moet worden betwij feld , dat cen
trale verwarming in het scholencomplex van 
het Kerkbestuur op den duur zoowel in onder
houd als in exploitatie voordeelinger zou zijn 
dan kachelverwarming; dat in elk geval dit 
eventueele voordeel naar 's Raads meening 
niet van dien aard is, dat dit de belangrijke 
uitgaaf van de vervanging der kachelverwar
ming wu rechtvaardigen, wat in den tegen
woordigen tijd, die op elk gebied beperking 
van de uitgaven eischt, in bijzondere mate 
geldt; dat het belang van het onderwijs door 
de vervanging van de kachelverwarm ing 
slechts in zooverre wordt gediend, dat cen
trale verwa1n1ing aan hoogere eischen var, 
hygiëne voldoet, welk voordeel naar 's Raads 
meening ook niet van dien aard is te achten, 
dat het de inwilliging van het vei-wek van het 
Kerkbestuur op zich zelf zou motiveeren; 

0. dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over de'Le zaak 
verslag is uitgebracht, vanwege het gemeente
bestuur is gesteld en door den gemachtigde 
van het school bestuur niet is betwist, dat de 
bestaande kachels nog in goeden staat verkee
ren en nog alleszins bruikbaar zijn; 

dat derhalve, al moge aan de vervanging 
van kachelverwarming door centrale verwar
ming in het onderhavige geval eenige voor
deelen zijn verbonden, deze ve1-vanging geens
zins als een noodzakelijke eisch kan worden 
beschouwd; 

dat, daar in de huidige financieele omstan
digheden iedere niet strikt noodzakelij ke uit
gave dient te worden vermeden, terwijl niet 
met zekerheid valt te zeggen, dat de onder-
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werpelijke verandering van inrichting op den 
duur tot eene kostenbesparing van beteekenis 
zal leiden, de onderhavige aanvrage geacht 
moet worden de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te boven 
te gaan; 

dat onder deze omstandigheden de aanvrage 
geen steun vindt in art. 72 der Lager Onder
wijs 1920 en Ged. Staten mitsdien ten onrechte 
hebben bes list, dat de gevraagde medewerking 
behoort te worden verleend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 30 
September 1931, n°. 118, het besluit van den 
raad der gemeente Hilversum van 24 Maart 
1931, A. Z. n°. 1346, tot weigering van mede
werking tot den aanleg van eene installatie 
voor de centrale venv-arming van de schoolge
bouwen Naarderstraat 98, Naarderstraat 100/ 
104 en Koninginneweg 44 te Hilversum en 
het tusschengelegen gymnastieklokaal , te hand
haven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetemchappen is belast, enz. 

(A.B.) 

3 Fe/Jruari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 85 j 0

• art. 
205.) 

Het in art. 85 3e lid aan het gemeente
bestuur toegekend beroepsrecht komt toe 
aan burgemeester en wethouders. 

Een redelijke uitlegging der wet vor
dert, dat bij uitbreiding der school slechts 
die waarde-objecten, welke aan de school 
worden toegevoegd, bij het schatten van 
de waarde der uitbreiding in aanmerking 
mogen worden gebracht, en dat geen 
grond dient te worden afgeschat, die ge
bezigd is om dàarop, na afbraak van het 
daarop gestelde, eene nieuwe tot de school 
behoorende lokaliteit te bouwen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van H aarlem 
t<:lgen het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 8 April 1931, n°. 118, waarbij 
met wijziging van de beslissing van de com
missie van deskundigen, bedoeld in artikel 
85, le lid, der Lager Onderwijswet 1920, van 
2 Juli 1930, de waarde van de Roomsch
Katholieke bijzondere lagere scholen, Tugela
straat n°. 5, Generaal de la Reijstraat 8 en 
Generaal de la Reijstraat 6 te Haarlem, in 
verband met eene uitbreiding en verbouwing 
van de eerstgenoemde school, nader is be
paald op onderscheidenlijk f 30,900, f 38,300 
en f 102,000, voor zoover de gemeente daar
voor vergoeding ingevolge artikel 205, 5e lid, 
der w(it moet uitkeeren, en op onderscheiden
lijk f 31,587, f 6921 en f 32,740, voor zoover 
zij daarvoor vergoeding ingevolge artikel 84 
der wet verschuldigd is; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 December 1931, n°. 589; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Ja-nuari 1932, n°. 6054, Afdeeling L ager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Haar
lem zich naar aanleiding van een ingevolge 
artikel 84 der Lager Onderwijswet 1920 door 
het schoolbestuur ingediende aanvrage bij be
sluit van 13 Maart 1929 bereid verklaard had, 
te zijner t ijd de jaarlijksche vergoeding, be
doeld in het 3e lid van dat artikel, toe te 
kennen over het bedrag, waarop de waarde 
van de uitbreiding van het schoolgebouw voor 
gewoon lager onderwijs aan de Tugelastraat 5 
door bijbouw en inrichting van drie klasse
lokalen en een gymnastieklokaal zou worden 
geschat, eene commissie van schatters krach
tens artikel 85 juncto artikel 84, 3e lid, der 
wet met algemeene stemmen die uitbreiding 
op eene waarde van f 64,000 en de school
meubelen op eene waarde van f 2919 heeft 
geschat; 

dat, nadat het schoolbestuur daarvan bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
was gekomen, deze bij hun besluit van 8 April 
1931, n°. 118, hebben besloten, de waarde 
Yan de schattingsobjecten, vermeld in de hier
navolgende specificatie te bepalen op f 171,200 
(f 30,900 + f 38,300 + f 102,000), voor zoo
rnr daarvoor vergoeding ex artikel 205, 5e 
lid , der Lager Onderwijswet 1920 moet worden 
uitgekeerd, en op f 71,239 (f 31,587 + f 6912 + 
f 32,740), voor zoover daarvoor vergoeding ex 
artikel 84 dier wet moet worden betaald, uit 
overweging, dat de appellant in de gemeente 
Haarlem drie bijzondere lagere scholen in 
stand houdt, te weten: de Sint Franciscus
school voor gewoon lager ondenvijs, Tugela
straat n°. 5, de Sint Elisabeth's school voor 
gewoon lager onderwijs, Generaal de la Reij
straat n°. 8 en de Sint Luciaschool voor ge
woon- en uitgebreid l'ager ondenvijs, Generaal 
de la Reijstraat n° . 6; dat deze scholen, deel 
uitmakende van een niet uitsluitend voor het 
geven van schoolonderwijs bestemd en niet 
aan de gemeente in eigendom toebehoorend 
gebouw, in het jaar 1921 met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 205, 5e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 zijn geschat, zoodat 
als grondslag der schatting is aangenomen 
het bedrag, hetwelk in de gemeente, waar het 
gebouw gevestigd is, de bouw en de eerste in
richting, met inbegrip van de schoolmeubelen, 
op de tijdstippen, in het le lid van het boven
gemelde artikel bedoeld, zouden kosten van 
scholen, bestemd voor zooveel leerl ingen als 
op 1 Januari 1921 op de scholen, waarom het 
hier gaat, waren ingeschreven; dat het re
sul taat dier schatting, waarbij dus de waarde 
van denkbeeldige scholen tot grondslag is ge
nomen, is geweest, dat de jaarlijksche vergoe
ding ex artikel 205, 5e lid, der Lager Onder
wijswet 1920, naar eene geschatte waarde voor 
de Sim Franciscusschool van f 33,300, voor de 
Sint El isabeth's school van f 41,900 en voor de 
Sint Luciaschool van f 111,000 is moeten wor
den uitgekeerd, welke bedragen op een door 
het gemeentebestuur overgelegden staat nader 
zij n gespecificeerd als volgt: 

I. SI.i'l'T F~ANCISCUSSCHOOL: 
6 leslokalen . 
meubilair . . 
terrein (gedeeltelijk) . 
gymnastieklokaal (gedeeltelijk) ,. 

Totaal: 

22,200 
3,600 
4,500 
3,000 

33,300 
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II. SINT ELISABETH'S SCHOOL: 
8 leslokalen . 
meubilair . . . 
terrein (gedeeltelijk) 
gymnastieklokaal (gedeeltelijk) ,, 

29,600 
4,800 
4,500 
3,000 

Totaal : 

III. SlNT LUCIASCHOOL: 

9 leslokalen . 
meubilair .. 
terrein {gedeeltelijk) 
gymnastieklokaal . 

Totaal: 

----~-
41,900 

78,300 
" 16,200 

7,500 
9,000 

f 111,000 

dat de appellant op 15 Januari 1929 be
sloot tot aanbouw bij de Sint Franciscusschool 
van drie leslokalen, één gymnastieklokaal en 
één filmlokaal, alsmede tot aanschaff ing van 
de in verband daarmede noodige meubelen; 
dat, naar aanleiding van eene ingevolge ar
tikel 84 der Lager Onderwijswet 1920 ter zake 
ingediende aanvrage, de raad zich bij bes) uit 
van 13 Maart 1929, n°. 14, bereid verklaarde 
te zijner tijd de jaarlijksche vergoeding, be
doeld in het 3e lid van dat artikel, toe te 
kennen over het bedrag, waarop de waarde 
van den bovenbedoelden aanbouw enz., met 
uitzondering van het filmlokaal en de eerste 
inrichting daarvan, zou worden geschat; dat, 
nadat de verbouwing had plaats gehad, de 
commissie van schatters ex artikel 85 der 
meergenoemde wet, datgene, wat voor die 
vergoeding in aanmerking kan komen, heeft 
getaxeerd en met name de waarde van de drie 
nieuwe leslokalen en van het nieuwe gym
nastieklokaal op f 64,000 en die van de school
meubelen enz. op f 2919 heeft bepaald; dat 
vervolgens is aangenomen, dat in verband met 
den aanbouw dier lokaliteiten twee oude lo
kalen van de denkbeeldige school (Sint Fran
ciscusschool) en één oud lokaal van de denk
beeldige school (Sint Elisabeth's school) als
mede het oude gymnastieklokaal, dat, zooals 
uit de hierboven aangewezen specificatie blijkt, 
gedeeltelijk tot de twee evengenoemde scho
len en tot de denkbeeldige school (Sint Lucia
school) is gerekend zijn komen te vervallen, 
als gevolg waarvan de bedragen, waarnaar 
voortaan de vergoedingen ex artikel 205, 5e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 zouden wor-

den berekend, respectievelijk tot f 23,500, 
f 34,600 en f 102,000 zijn teruggebracht; dat 
de drie scholen, waarom het hier gaat, in het 
jaar 1921 zijn getaxeerd met inachtneming 
van het bepaalde in de laatstgemelde wets
bepaling, derhalve naar het getal leerlingen, 
dat op 1 Januari van dat jaar op die scholen 
was ingeschreven, welke omstandigheid er toe 
heeft geleid denkbeeldige scholen met in to
taal 23 leslokalen als grondslag der schatting 
aan te nemen; dat in werkelijkheid op dat 
tijdstip in het geheel slechts 20 leslokalen ten 
behoeve van de bovenbedoelde scholen in ge
bruik waren, welk getal in den loop der ja
ren niet is verminderd, doch integendeel na. 
de verbouwing, waartoe de appellant op 1& 
Januari 1929 besloot, met 3 is ve1meerderd 
en dus tot 23 is gestegen; dat het gemeente
bestuur, erkennende, dat thans 23 leslokalen 
voor schoolonderwijs worden gebezigd, zich 
ten onrechte op het standpunt heeft gesteld. 
dat, daar dit getal voor de in het jaar 1921 
plaats gehad hebbende denkbeeldige schat
tiug grondslag is geweest en sindsdien :t 
nieuwe leslokalen in gebruik zijn genomen, 
3 oude lokalen geacht moeten worden te zijn 
vervallen, wijl artikel 205, l0e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, betrekking heeft op lo
kalen, die niet meer voor de school worden 
gebrui kt, derhalve geen toepassing kan vin
den ten opzichte van lokaliteiten, die in wer
kelijkheid nimmer hebben bestaan; dat, wat 
het oude gymnastieklokaal betreft, naar de 
meening van hun College ook het daardoor in
genomen terrein had moeten zijn getaxeerd, 
terwijl bij de waardebepaling van den nieuw
bouw wederom met den daarvoor gebruikten 
grond rekening had moeten zijn gehouden, 
mede omdat in het onderhavige geval de vrij
gekomen grond niet uitsluitend voor het 
nieuwe gymnastieklokaal , doch ook gedeelte
lijk is benut voor het filmlokaal, dat niet voor 
vergoeding ex artikel 84 der Lager Onderwijs
wet 1920 in aanmerking kan komen; dat de 
door hun College benoemde deskundigen, re
kening houdende met het bovenstaande, als
mede met de omstandigheid, dat de totale op
pervlakte van den grond voor de verschillen
de scholen dezelfde is gebleven, de voor de 
schatting in aanmerking komende objecten 
hebben getaxeerd en gespecificeerd op de be
dragen, die in de hierna volgende specificatie 
zijn vermeld: 

I. SINT FRANCISCUSSCHOOL : 

Art. 206, óe lid, L. o.wet 1920: 

5 D eamber 1921: 
6 lokalen volgens aantal leerlingen 

(5 lokalen in gebruik) 
meubilair 
terrein (gedeeltelijk) . 
gymnastieklokaal met grond (ge-

deeltelijk) 

2 Juli 1930: 
5 oude lokale,.; 
meubilair .... 
terrein (gedeeltelijk) 

Totaal: 

Totaal: 

22,200 
3,600 
4,500 

3,000 

33,300 

22,200 
4,200 
4,500 

f 30,900 

Art. 84 L. o.wet 1920: 

2 Juli 1930: 

2 nieuwe lokalen à f 12,000 . . . f 24,000 
gedeeltelijke waarde nieuw gymnas-

tieklokaa l (f 28,000) . . ,, • 5,600 
gedeeltelijke waarde nieuwe gym-

nastiektoestellen (f 2,244) 44& 
nieuwe meubelen . . . . 675 
gedeeltelijke .waarde terrein gym

nastieklokaal 458 M2 - 98 M2 
voor filmlokaal = 360 X f 12 per 
M2 = f 4,320; 

_geschat naar de waarde van 1930 " 864 

Totaal: 31,587 
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II. SINT ELISABETH'S SCHOOL: 

Art. 20ó, óe Ud, L. O.wet 1920: 
5 December 1921: 
8 lokalen volgens aantal leerlingen 

(7 lokalen in gebruik) 
meubilair 
terrein (gedeeltelijk) 
gymnastieklokaal met grond (ge. 

deel tel ijk) 

2 Juli 1980: 
7 oude lokalen 
meubila ir 
terrein (ged-,ltelij k) 

Totaal: 

f 29,600 
4,800 
4,500 

3,000 

41,900 

f 29,600 
4,200 
4,500 

Totaal: 38,300 

Art. 84 L. O.wet 1920: 

2 Juli 1930 : 

gedeel telijke waarde nieuw gymnas
t ieklokaal (f 28,000) 

gedeeltelijke waarde nieuwe gym
nastiektoestellen (f 2,244) . . 

gedeeltelijke waarde terrein gym
nastieklokaal 458 M2 - 98 M2 
voor filmlokaal = 360 X f 12 per 
M2 = f 4,320; 
geschat naar de waarde van 1930 " 

Totaal: 

5,600 

448 

861 

6,J)l2 

III. SINT LUCIASCHOOL: 

Art. 20ó, óe Ud, L. O.wet 1920: 
5 December 1921: 
9 lokal en volgens aantal leerlingen 

(8 lokalen in gebruik) 
mA•Jbilair 
Ienein (gedeeltel ijk ) . 
gymnastieklokaal met grond (ge-

deeltelijk) 

2 Juli 1930: 
8 oude lokalen 
meubilair 
tel'l'ein (gedeeltelijk) 

Totaal: 

Totaal: 

78,300 
" 16,200 

7,500 

9,000 

f 111,000 

78,300 
" 16,200 

7,500 

f 102,000 

dat hun College zich met de bovengenoemde 
bedragen, waarop de deskundigen de waarde 
van de ter zake betrekkelijke objecten hebben 
gesch at, kan vereenigen; , 

dat van dit beslu it burgemeester en wet
houders van Haarlem bij' Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat Geel. Staten heb
ben aangenomen, dat op 1 J anuari 1921 in 
het geheel slechts 20 leslokalen ten behoeve 
van de bovenbedoelde scholen in gebruik wa
ren, en als waarde daarvoor f 1&0,100 (in to
taal) in de taxatie hebben opgenomen, het
zelfde bedrag, waarop de 23 denkbeeldige Jo. 
kalen in 1921 waren getaxeerd; dat huns in
ziens ingevolge artikel 205, l0e lid, der La
ger Onderwijswet 1920, van de genoemde som 
behoort te worden afgetrokken de waarde ad 
f 11,100 (3 X f 3,700) van 3 denkbeeldige 
lokalen, waarvoor drie nieuwe lokalen zijn 
~ebouwd, wijl anders de vergoeding aan het 
schoolbestuur ui t te keeren, zou berekend moe
ten worden naar eene waarde van 26 lokalen ; 

dat voorts Geel. Staten, behalve het in 1921 
geschatte terrein groot 2250 M2 , bovendien 
nog 360 M2 voor het gymnastieklokaal heb
ben getaxeerd; dat echter bij de schatting op 
2 Juli 1930 is gebleken, dat het terrein voor 
het geheele gebouwen-complex in totaal groot 
is : 2224 M2, zoodat door het wijzigen van den 
opstal de grootte van het terrein geen ver~ 

.Art. 84 L. O.wet 1920: 

2 Jul i 1930: 

1 nieuw lokaa l à f 12,000 . . . . 12,000 
gedeeltelijke waarde nieuw gymnas-

tieklokaal (f 28,000) . 16,800 
gedeeltelijke waarde nieuwe gym-

nastiektoestellen (f 2,244) . . . 1,348 
gedeeltelijke waarde terrein gym

nastieklokaal 458 M2 - 98 M2 
voor filmlokaal = 360 X f 12 per 
M2 = f 4,320; 
geschat naar de waarde van 1930 " 2,592 

Totaal : 32,740 

andering heeft ondergaan; dat Ged. Staten 
dus ten onrechte een bedrag van f 15,420 (te 
weten f 11,100 voor 3 vervallen lokalen en 
f 4,320 als waarde voor 360 M2 grond) in de 
taxatie hebben opgenomen; dat derhalve de 
beslissing van Ged. Staten onjuist en in strijd 
met de wet is te achten; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
burgemeester en wethouders van Haarlem in 
hun beroep, dat naar Ons oordeel het aan het 
gemeentebestuur in artikel 85, 3e lid, der La
ger Onderwijswet 1920 toegekend beroepsrecht 
tegen beslissingen van eene commissie van 
schatters toekomt aan burgemeester en wet
houde1·s, zulks op grond van den onderlingen 
samenhang tusschen deze wetsbepaling en die 
van het eerste lid, waarin onder gemeente
bestuur burgemeester en wethouders zij n te 
verstaan; 

dat in verband daarmede niet kan gezegd 
worden, dat burgemeester en wethouders van 
Haarlem buiten hunne bevoegdheid treden, in. 
dien zij bij Ons beroep instellen van een door 
Ged. Staten krachtens artikel 85, 3e lid, ge
nomen beslissing; 

dat mitsdien burgemeester en wethouders 
van Haarlem in hun beroep kunnen worden 
ontvangen; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak, dat Geel. 
Staten terecht op de in het bestreden besluit 
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vermelde gronden hebben beslist, dat voor af
schatting van de waarde van drie oude les
lokalen geen termen bestaan; 

dat echter Ged. Staten ten onrechte de 
waarde van den grond, welke door het nieuwe 
gymnastieklokaal wordt ingenomen, mede heb
ben gerekend bij het bepalen van de waarde 
van de tot stand gebrnchte uitbreiding der 
scholen en dat zij ook ten onrechte de waarde 
van den grond, waarop het oude gymnastiek
lokaal stond, ten volle hebben afgeschat; 

dat immers eene redelijke uitlegging van de 
desbetreffende wetsbepalingen vordert, dat 
slechts die waarde-objecten, welke aan de 
scholen worden toegevoegd, bij het schatten 
van de waarde der uitbreiding in aanmerking 
mog-en worden gebracht, en dat evenzoo geen 
grona dient te worden afgeschat, die gebezigd 
is om daarop, na afbraak van het daarop _ge
stelde, eene nieuwe tot de school behoorende 
lokaliteit te bouwen; 

dat mitsdien Ged. Staten zich ten deze had
den behooren te bepalen tot afschatting van 
het gedeelte van den door het oude gymnas
tieklokaal ingenomen grond, dat niet door 
het nieuwe gymnastieklokaal is ingenomen en 
niet meer tot het terrein van de school mag 
worden gerekend ; 

dat mitsdien meàe op grond van de nadere 
gegevens, verstrekt op verzoek van de Afde_e
ling van den Raad van State, voor de Geschil
len van Bestuur, moet worden geoordeeld, dat 
bij de door Ged. Staten geraamde waarde van 
de scholen, als bedoeld in artikel 205, 5e lid, 
der Lager Ondenvijswet 1920, op 2 Juli 1930 
moet worden opgeteld f 471.60, f 471.60 en 
f 1414.80 voor "grond, welke nog blijft inge
nomen door het nieuwe gymnastieklokaal", 
onderscheidenlijk voor de 3 scholen, tenvijl 
voorts de bedragen f 864, f 864 en f 2592 voor 
,,gedeeltelijke waarde terrein gymnastieklo
kaal" onderscheidenlijk voor de 3 scholen van 
de raming der uitbreiding moeten worden af
gevoerd; 

dat met inachtneming hiervan de ramingen 
zijn te stellen op de hieronder te vermelden 
bedragen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevon<len en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten de waarde van de schattingsob
jecten te bepalen op f 173,558 (f 31,371.60 + 
f 38,771.60 + f 103,414.80), voor zoover daar
voor vergoeding ex artikel 205, 5e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 moet worden uitge
keerd, en op f 66,919 (f 30,723 + f 6,048 + 
f 30,148), voor zoover daarvoor vergoeding ex 
artikel 84 dier wet moet worden betaald. 
· Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

5 Februari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 258; Lager Ondenvijs
wet 1920 Art. 104.} 

Nu de gemeente M. eene vordering 
krachtens art. 104 L. O.wet 1920 in ver
band met art. III bis der wet van 24 Juni 
1929, S. 336, niet meer tegen de gemeente 
W. bij den rechter kan instellen, heeft de 

gemeenteraad van M. op goeden grond 
den post oninbaar verklaard, en hebben 
Ged. Staten ten onrechte geoordeeld, dat 
bedoelde post alsnog in de gemeentereke
ning moest worden opgenomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Mijdrecht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 28 
Juli 1931, ro. 1925/1881, 3e afdeeling, tot 
vaststelling van de rekening van inkomsten en 
uitgaven dier gemeente voor het dienstjaar 
1929; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adYie van 
11 November 1931, n°. 698; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 2 Februari 1932, n°. 1528, 
afdeeling 'Binnenlandsch Bestuur; 

· 0. dat Ged. Staten van Utrecht bij boven
vermeld besluit hebben vastgesteld de ont
vangsten en uitgaven van de rekening der 
gemeente Mijdrecht over het dienstjaar 1929; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in de gemeenterekening over 1928 te ver
halen is gebleven van de gemeente Wilnis in
gevolge artikel 104, eerste lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, over het dienstjaar 1926, 
een bedrag van f 1951.49 ; dat onder volg
nummer 2 van de rekening over 1929 als 
ontvangen op deze vordering is verantwoord 
een bedrag van f 1022.87, zoodat thans nog te 
verhalen is f 928.62; dat de raad der ge
meente Mijdrecht in zijne vergadering van 20 
Februari 1930 ten onrechte deze vordering als 
oninbaar heeft afgeschreven; dat de Lager 
Onderwijswet 1920 deze handelwijze echter 
niet kent, zoodat de vordering, groot f 928.62, 
van de gemeente Mijdrec~t op de gemeente 
Wilnis nog bestaat, terw1Jl om deze vorde
ring tot uitdrukking te doen komen in kolom 
7 bij volgnummer 2 van de rekemng over 
1929 wordt opgenomen een bedrag van 
f 328.62; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Mijdrecht bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat door Ged. Staten alsnog in 
kolom 7' bij volgnummer 2 van de rekening 
(Achterstallige inkomsten van vorige dienst
jaren) is opgenomen als nog te verhalen post, 
een bedrag van f 928.62 ; dat dit bedrag be
treft de schoolgelden, door de gemeente Mij
drecht over het jaar 1926 ontvangen van in 
de gemeente vVilnis wonende ouders van kin
deren, die in Mijdrecht bijzondere lagere 
scholen bezoeken; dat in voorafgaande jai-en 
artikel 104 der Lager Onderwijswet 1920 zoo
danig werd toegepast, dat het bedrag der 
schoolgelden in mindering werd gebracht op 
de uitkeering op de buitengemeenten, in casu 
op de gemeente Wilnis, ook indien die school
gelden minder bedroegen dan de uitkeering; 
dat deze handelwijze, ook volgens het advies 
van Onzen Minister van Onderwijs , Kunsten 
en vVetenschappen, in 1923 gegeven aan 
eenige gemeentebesturen, het logisch uitvloei
sel is van het wettelijk beginsel van verreke
ning van schoolgelden en vergoeding, hetwelk 
aan -artikel 104 der wet ten grondslag ligt; 
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dat door burgemeester en wethouders aan de 
gemeente Wilnis wegens uitkeering ingevolge 
artikel 104 der Lager Onderwijswet 1920 over 
net jaar 1926 eene declaratie d.d. 28 Febr. 
1929 is gezonden ten bedrage van f 1951.49, 
waarbij inbegrepen was het bedrag der ont
vangen schoolgelden; dat de gemeente Wilnis 
deze declaratie bij de inwerkingtreding van 
artikel IIIbis der wet van 24 Juni 1929, S. 
336, zijnde 2 Juli 1929, nog niet had vol
daan; dat de gemeenterekening der gemeente 
Wilnis over het jaar 1926 door den raad dier 
gemeente voorloopig werd vastgesteld op 24 
Augustus 1927; dat de gemeente Wilnis in
gevolge genoemd artikel IIIbis niet meer ver
plicht kon worden die vordering te voldoen, 
gelijk ook in een overeenkomstig geval de 
rechtbank te 's-Gravenhage bij haar vonnis 
van 20 Mei 1930 eene vordering van de ge
meente Sassenheim heeft afgewezen; dat de 
gemeente Wilnis echter op billijkheidsgronden 
de declaratie aan deze gemeente heeft vol
daan, nadat daarop het bedrag aan school
gelden ad f 928.62 in mindering was ge
bracht, waarmede werd gehandeld, zooals in 
de voorafgaande jaren te doen gebruikelijk 
was; dat hij in zijne vergadering van 20 
Februari 1930 heeft . besloten hiermede genoe
gen te nemen en het bedrag ad f 928.62 niet 
meer op de gemeente Wilnis te verhalen; dat 
thans met het oog op het bepaalde in artikel 
IIIbis der wet van 24 Juni 1929, S. 336, dit 
bedrag niet meer van de gemeente Wilnis kan 
gevorderd worden; dat door Ged. Staten van 
Utrecht mitsdien ten onrechte in kolom 7 bij 
volgnummer 2 van de rekening over 1929 is 
opgenomen een bedrag van f 928 .62; 

0. dat artikel IIIbis der wet van 24 Juni 
1929, S. 336, bepaalt, dat vorderingen krach
tens artikel 104 der Lager Onderwijswet 1920, 
welke betrekking hebben op eenig dienstjaar 
vóór 1 Januari 1928, niet meer ingesteld 
kunnen worden ten aanzien van gemeenten, 
welker rekeningen vóór 1 Januari 1928 voor-
loopig zijn vastgesteld; , 

dat het onderhavige vorderingsrecht betrek
king heeft op een dienstjaar vóór 1 Januari 
1928, te weten op het dienstjaar 1926; 

dat de voorloopige vaststelling van de reke
ning der gemeente Wilnis over het dienstjaar 
1926 plaats had vóór 1 Januari 1928, name
lijk op 24 Augustus 1927; 

dat dus de gemeente Mijdrecht een vorde
ring ter zake van de bovenbedoelde aanspraak 
niet meer tegen de gemeente Wilnis bij den 
rechter kan instellen; 

dat in verband hiermede de post op goeden 
grond door den gemeenteraad van Mijdrecht 
oninbaar is verklaard; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte hebben 
geoordeeld, dat de bedoelde post alsnog in 
kolom 7 bij volgnummer 2 van de rekening 
moet worden opgenomen; 

Gezien de Gemeentewet, de Lager Onderwijs_ 
wet 1920 en de wet van 24 Juni 1929, S. 336; 

HE:bben . goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit te bepalen, dat in kolom 7 
bij volgnummer 2 van de bovenbedoelde re
kening der gemeente Mijdrecht over het dienst-

jaar 1929 niet wordt opgenomen een bedrag 
van f 9 28. 62. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbou,~ is belast, enz. (A. B.) 

8 Febma.ri 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Jachtwet art. 1.) 

Op een boerderij uitgebroede en gekweek
te, en dus niet in wilden staat gevangen, 
fazanten zijn niet als wild te beschouwen. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Arnhem, requirant 
van cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank 
van 20 Oot. 1931, in hooger beroep bevesti
gende een door het Kantongerecht te \Vage
ningen den 22sten Mei 1931 gedane uitspraak, 
waarbij de gerequireerde J . S. van alle rechts-
vervolging is ontslagen. · 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde werd vervolgd ter zake dat 
hij op 13 Maart 1931 te Lunteren, gemeente 
Ede, in een hok bij zijn woning 12 fazanten 
ten verkoop voorhanden heeft gehad, zijnde 
10 fazanten hennen en 2 fazanten hanen, zulks 
terwijl de jacht op fazanten hennen op 1 
Januari 1931 en de jacht op fazanten hanen 
op 1 Februari 1931 gesloten was verklaard in 
de provincie Gelderland door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 

De Kantonrechter te Wageningen achtte dit 
feit bewezen, maar niet strafbaar en ontsloeg 
gerequireerde van rechtsvervolging, omdat vol
gens de Jachtwet het ten verkoop voorhanden 
hebben van wild (op bepaalde tijden) straf
baar is gesteld, doch op een boerderij uitge
broede en gekweekte fazanten als in casu 
geen wild zijn, terwijl ook bij geen andere 
wet het telastegelegde en bewezen verklaarde 
feit strafbaar is gesteld. In hooger beroep be
vestigde de Arr.-Rechtbank te Arnhem dit 
vonnis op 20 October 1931. 

De Officier van Justitie teekende tijdig be
roep in cassatie aan en stelde bij schriftuur 
als middel schending van art. 352 Sv. in ver
band met art. 1 van het K. B. van 19 Febr. 
1931, S. 61, ter uitvoering van art. 1, derde 
lid der Jachtwet 1923, en art. 39 der Jachtwet, 
respectievelijk luidende: ,,De fazanten zullen 
worden gerekend te hooren tot het "wild" in 
het geheele Rijk, met uitzondering der ge
meenten Castricum, Egmond-Binnen en Eg
mond aan Zee", en "Het ten verkoop voor
handen hebben, te koop aanbieden, verkoo
pen, afleveren en vervoeren van "wild" is 
verboden van den achtsten dag na de sluiting 
tot de opening der jacht", door deze artikelen 
niet toe te passen; . 

Ter toelichting voegt gerequireerde daar
aan toe: 

Voormeld art. 1 van voormeld K. B. be
grijpt onder "wild" o. a. fazanten, zonder dat 
bij dat artikel eenige beperking ten aanzien 
van fazanten wordt gemaakt. De Kantonrech
t€r en de Rechtbank hebben echter de be
teekenis van het woord "fazant" in den zin 
der Jachtwet zoodanig beperkt, dat een be-



1932 8 FEBRUARI 28 
. ~ .. \-

paald soort fazant buiten het bereik van 
voormeld artikel zou vallen; dit nu is naar 
het oordeel van ondergeteekende niet toelaat
baar, omdat - gelijk gezegd - voormeld 
arti kel alle fazanten zonder beperking omvat. 

Bij pleidooi is namens gerequireerde door 
Mr. M . H. H artog, advocaat te Bergen op 
Zoom het cassatiemiddel bestreden, en nader 
betoogd, dat de in de telastelegging bedoelde 
fazanten niet onder het begrip "wild" vallen 
bedoeld in art. 39 der J achtwet. 

Over fazanten is in de rechtspraak reeds 
meer te doen geweest, echter voor zoover mij 
bekend, betrof de vraag vroeger een ander 
geval. Bij Uw arrest van 20 October 1929 
(W. 12048, N. J. 1930, 25), werd beslist, dat 
de fazant valt onder de in art. 1 der J acht
wet .. als . ,,wild" aangewezen vogels, nu de 
Kroon hem krachtens " dit artikel daarheen 
heeft overgebracht, en dat di t dier niet be
hoort tot de beschermde vogels bedoeld in de 
Vogelwet, want art. · 1b der Vogelwet ver
klaart van de beschermde vogels uit te zon
deren de bij art. 1 der J achtwet 1923 als 
wild aangewezen vogels. 

Thans is het de vraag wat onder "wild" in 
den zin van art. 1 der J achtwet moet worden 
verstaan, en wel of de daarin opgesomde die
ren a lleen u it kracht van het fe it da t de 
soorten daarin vermeld worden, steeds tot 
,,wild" moeten worden gerekend, onverschil
lig of het dier inderdaad nog in het wild 
leeft, dan wel in tammen toestand voorkomt. 

Door het K. B. van 19 Februari 1931, Stbl. 
61 , worden de fazanten ook bij het wild be
doeld in art. 1 der J achtwet 1923 gerekend. 

u komt mij het door den heer gerequireerde 
aangevoerde argument niet sterk voor. I nder
daad spreekt voormeld K on. Besluit van fa
zanten zonder eenige verdere toevoeging, maar 
daaruit vloeit nog niet voort, dat alle fazan
ten zonder eenige beperking er onder vallen. 
Immers noemt de J achtwet 1923 ook herten, 
reeën, zwanen, ganzen en eenden zonder be
perking " wild" , en toch zal men niet kunnen 
beweren, dat alle dieren welke daartoe be
hooren wild zijn. 

Eenden, ganzen en zwanen kunnen b.v. on
getwijfeld tot het pluimvee behooren, en zijn 
d,rn niet "wild" in den zin der J achtwet. Zoo 
wordt dan ook in de recht.spraak · herhaalde
lij k aangenomen, dat het doodschieten van 
eens anders tammen eend onder art. ·350 Sr. 
valt, het meenemen van dien gedooden vogel 
onder art. 310 Sr. 

De J achtwet 1 923 heeft m . i . met "wild" 
het oog op in het wild levende, aan niemand 
toeb ehoorende die.ren. Er kunnen zich bij. 
eeni ge beperkte opvatting van de in art. 1 
der wet genoemde diersoorten a llerlei scha
keer ingen en grensgevallen voordoen, ik wijs 
o. a. op het onderscheid tusschen een getemd 
dier en tamme dieren, b.v. een in het wild 
levend en gevangen hert, dat op den duur 
getemd wordt, naast herten, welke men jaren 
in parken houdt, die daar voortplanten en 
de normale eigenschappen van herten in wil
den staat verliezen. De vraag of een bepaald 
dier onder wild valt zal in ieder geval af
zonderlijk moeten worden nagegaan. 

Hier is intusschen uitgemaakt, dat de die-

ren kwamen ui t een fazantenbroederij en 
-kweekerij, en daarom konden m . i. de Kan
tonrechter en R echtbank tot ontslag van 
rechtsvervolging komen. Ik moet wel opmer
ken, dat de bewijsmiddelen zeer kort zijn weer
gegeven. Daaruit is echter blijkbaar afgeleid, 
dat hier sprake was van tamme fazanten, van 
pluimvee.' Bij het arrest van 28 Oot. 1929 
stond feitelijk vast, dat de fazant ook voor
komt als pluimvee, hetzelfde meen ik te mogen 
aannemen, dat ook hier beslist is ten aanzien 
der dieren in de telastelegging bedoeld. In
derdaad worden in Nederland tamme fazanten 
nog niet veel gekweekt, anders dan b. v. in 
Duitschland, waar zelfs een gansche li tera
tuur is over " Die zahme Fasanerie". 

Uit de omstandigheid, dat deze cultuur hier 
nog niet ontwikkeld is, kan ik ech ter niet 
a fl ei den, dat .,daarom de fltzanten van hen 
die ze kweeken onder de J achtwet 1923 val
len. Di t is ook niet het geval met tamme 
eenden, ganzen en zwanen. 

Ik wijs er ten slotte op, dat dit kweeken 
geheel iets anders is dan het poten van wild 
bedoeld in art. 68 der wet, waarmee men een 
handeling verricht om den wildstand te be
vorderen. 

H et middel ongegrond achtend, concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ;_ 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

gerequireerde voorgesteld bij schriftuur : (zie 
Concl. Adv.-Gen. ); 

0. dat aan gerequireerde is telaste gelegd 
dat: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat de Kantonrechter het telastegelegde be
wezen heeft verklaard, met dien verstande 
dat het is gepleegd op 13 Maart 1931, doch, 
van oordeel, dat het bewezen verklaarde bij 
geen wet strafbaar is gesteld, in het bijzonder 
niet bij de J achtwet, omdat volgens die wet 
het . ten verkoop hebben van wild (op be
paalde tijden) strafbaar is gesteld, doch op 
een boerderij uitgebroede en gekweekte fa
zanten, a ls in casu, geen wild zijn, gerequi
reerde te dier zake van a lle rechtsvervolging 
heeft ontslagen ; 

0. aangaande het middel: 
dat gerequireerde in de daarop gegeven 

toel ichting stelt, dat de Kantonrechter en de 
R echtbank de beteekenis van het woord fazant 
in den zin der J achtwet ten onrechte zoodani g 
beperkt hebben, dat een bepaald soort fazan
ten bui ten het bereik van artikel 1 van het 
K. B . van 19 F ebr. 1931, S. 61, ter uit
voering van art. 1, derde lid der J achtwet 
1923 zou vallen, vermits bedoeld artikel van 
dat K . B . alle fazanten zonder beperking om• 
vat, welke opvatting van gerequireerde echter 
niet juist is; 

dat toch, waar in art. 1 van de J achtwet 
1923 eene opsomming wordt gegeven van de 
versch ill ende soorten dieren, die in die wet 
onder "wild" in zijn verschillende schakee
ringen worden verstaan of onder schadelijk ge, 
dierte worden begrepen, onder andere ook 
fazanten, daarmede uitsluitend de aan nie
mand toebehoorende, in het wild levende 



29 lö FEBRUAR I 1932 

exemplaren van die soorten worden bedoeld; 
dat zulks. volgt zoowel uit het doel, dat die 

wet nastreeft, namelijk om bescherming van 
den landbouw tegen wildschade gepaard te 
doen gaan met het behoud van een matigen 
wildstand, als uit haar geheelen opbouw tot 
regeling van de wijzen waarop, en de voor• 
waarden waaronder de in het jachtveld leven
de, als "wild" en "schadelij k gedierte" aan
geduide dieren mogen worden opgespoord, ge. 
dood of gevangen en vervoerd; 

dat derhalve, in aanmerking genomen, dat 
ten tijde bij dagvaarding vermeld, krachtens 
voormeld K. B. fazanten, onder meer in de 
gemeente Ede, gerekend worden tot het "wild" 
te behooren, de Kantonrechter, als bewezen 
aannemende qat de fazanten, die gerequi
reerde ten verkoop in voorraad heeft gehad, 
op een boerderij waren uitgebroed en ge. 
kweekt (en dus niet in wilden staat gevan
gen), met juistheid heeft beslist, dat om die 
reden de bedoelde fazanten geen wild zijn, 
en terecht mede op grond daarvan den ge• 
requireerde van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen en de Rechtbank door 's Kanton
rechters vonnis te bevestigen de in het middel 
genoemde wetsartikelen niet heeft geschonden; 

dat het middel dus niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

( . J.) 

16 Februari 1932. KONINKLiJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water. 
staatsbestuur Art. 19.) 

Nu op den dag, waarop over de toe. 
lating van den tot hoofdingeland benoem
de door het bestuur van het waterschap is 
besl ist , de betrokkene voldeed aan de 
eischen, bij de desbetreffende reglementen 
voor het I idmaatschap van het water
schapsbestuur gesteld, is hij ten onrechte 
niet a ls zoodanig toegelaten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door J. E. van Nes van Meerkerk te Am
sterdam en het Bestuur van de Woningstich
ting "Zuidbroek" te Zwolle, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 26 Mei 
1931, n°. 4633/3576, 3e afdeeling, qoudende 
ongegrondverklaring van de bezwaren van 
J. E. van Nes van Meerkerk voornoemd te
gen het besluit van het Vereenigd College 
van het Waterschap de Zuider Vechtdijken 
van 7 Mei 1931, n°. E 2174/18, tot zijne niet
toelating als hoofdingeland van het water
schap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Januar i 1932, n°. 9; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,vaterstaat van 11 Februari 1932, n°. 455, 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat het Vereenigd College van het Wa
terschap de Zuider Vechtdijken in zijne ver
gadering van 7 Mei 1931 J. E. van Nes van 
Meerkerk te Amsterdam niet heeft toegelaten 
als hoofdingeland, uit overweging, dat bij de 
verkiezing van een hoofdingeland voor het 
waterschap volgens het proces-verbaal van 24 

Februari 1931 de ~olstrekte meerderheid van 
stemmen verkreeg de heer J. E. van Nes van 

'1eerkerk te Amsterdam; dat de gekozene 
niet voldoet aan de eischen ad artikel 23 sub 
b van het grondreglement voor de waterschap
pen in Overijssel ; dat hij daarvan ontheffing 
heeft gevraagd aan heeren Ged. Staten d ier 
provincie, welke deze ontheffing bij beslu it 
van 31 Maart 1932, 3e afd. n°. 2553/2241, niet 
hebben verleend; 

dat, nadat J. E. van Nes van Meerkerk 
tegen deze bes! issing bij Ged. Staten van 
Overijssel bezwaren had ingediend, dit college 
bij besluit van 26 Mei 1931, n°. 4633/3576, 3e 
afd., deze bezwaren ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat art. 23 van het grond
reglement voor de waterschappen in Overijssel 
o.m. bepaalt, dat leden van het bestuur moe
ten zijn ingelanden voor perceelen, tot zoo. 
danige uitgestrektheid of voor zoodanig be
lastbaar inkomen of voor zoodanige omslagen, 
als bij het bijzonder reglement zal worden be
paald; dat volgens art. 5 van het bijzonder 
reglement voor het watèrschap de Zuider 
Vechtdij ken leden van het bestuur a ls e ige
naar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstaller 
moet bezitten één of meer eigendommen bin
nen het waterschap, welke zijn aangeslagen 
voor een gezamenlijk bedrag van niet minder 
dan f 10; dat voorts ingevolge art. 14 van 
evengenoemd grondreglement als ingelanden 
worden beschouwd zij, die als grondeigenaren 
op den ligger van het waterschap bekend 
staan; dat van het vereischte, omschreven in 
bovengemeld art. 23 van het grondreglement, 
in bijzondere geval !en door hun college ont;. 
heffing kan worden verleend ingevolge het 
bepaalde in het tweede lid van voonneld ar
t ikel ; dat adressant tot hoofdingeland van 
het waterschap de Zuider Vechtdijken is ge
kozen op 24 Februari 1931 en tot zijne niet;. 
toelating als zoodan ig is besloten bij besluit 
van het Vereenigd College van genoemd wa
terschap van 7 Mei 1931, n°. E 2174/18; dat 
bij de beslissing omtrent de àl of niet toela
ting als lid van het bestuur, in verband met 
de voorgaande bepalingen onder het oog moet 
worden gezien: a. of de gekozene is eigenaar 
van één of meer eigendommen binnen het 
waterschap, welke zijn aangeslagen voor een 
gezamenlijk bedrag van niet minder dan f 10 
en a ls zoodanig op den ligger van het water
schap bekend staat; b. of, ingeval door den 
gekozene aan dit vereischte niet wordt vol
daan, hem ontheffing, als bedoeld in lid 2 
van art. 23 van bovengenoemd grondregle
ment, door hun college is verleend; dat de 
gekozene op het tijdstip van de beslissing door 
het Vereenigd College omtrent de à! of niet 
toelating blijkens een op het kadaster inge
steld onderzoek weliswaar eigenaar was van 
één of meer eigendommen binnen het water
schap, welke zijn aangeslagen voor een geza. 
menlijk bedrag van niet minder dan f 10, 
maar als zoodanig niet bekend stond op den 
1 igger van het waterschap; dat de gekozene 
mitsdien op dat tijdstip niet voldeed aan de 
eischen, gesteld in art. 23, lid 1, sub b, van 
het grondreglement juncto art. 14, lid 1, van 
dat reglement ; dat ingevolge art. 23, lid 2, 
van het grondreglement Toornoemd hun col-
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lege echter ontheffing kan verleenen van de 
eischen, in art. 23, lid 1, sub b, gesteld; dat 
in het onderhavige geval door hun college 
bij bes] uit van 31 Maart 1931, 3e afd., n°. 
2553/2241, de door den adre sant gevraagde 
ontheffing echter niet is verleend; dat mits
dien terecht door het Vereenigd College van 
het waterschap de Zuider Vechtdijken de toe
lating van den adressant als hoofdingeland is 
geweigerd; 

dat van het besluit van Ged. Staten J. E. 
van Nes van· Meerkerk en het Bestuur van 
de Woningstichting " Zuidbroek" te Zwolle, 
ingeland van het waterschap, bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat J. E. van Nes van Meerkerk aanvoert, 
dat hij volgens de overwegingen van het be
streden be luit niet als eigenaar op den lig
ger van het waterschap bekend stond; dat 
echter deze overweging van Ged. Staten op 
eene vergissing moet berusten: dat toch de 
be lissing van het Vereenigd College is ge
vallen op 7 Mei 1931; dat op dien datum de 
bijwerking van den ligger, bedoeld in art. 11, 
laatste lid, van het grondreglement voor de 
waterschappen in Overijssel reeds had plaats 
gehad; 

dat het Bestuur van de Woningstichting 
" Zuidbroek" in hoofdzaak aanvOE"rt, dat op 
23/24 Februari 1931 eene verkiezing gehou
den werd door het waterschap de Zuider 
Vechtclijken (6e district in de provincie Over
ij , el) voor eene vacature van hoofdingeland; 
dat blijkens het daarvan opgemaakte proces
vc,rbaal 175 stemmen geldig werden ver
klaard; dat hiervan J. E. van Nes van Meer
kerk 98 stemmen, D. Eisma 56 stemmen en 
drie anderen onderscheidenlijk 7, 8 en 6 stem
men verkregen; dat de verkiezing reglemen
tair geldig was, doch dat de keuze van J. E. 
van Nes van Meerkerk te Amsterdam niet 
voldeed aan eischen van reglementairen en 
practischen aard en mitsdien zonder eHect 
was, zoodat de op hem uitgebrachte stemmen 
waardeloos waren; dat, naar appellants mee
ning, D. Eisma, die aan alle te stellen eischen 
voldoet, had behooren te zijn toegelaten; 

0 . ten aanzien van het door J. E. van 
Nes van Meerkerk ingesteld beroep: dat in
gevolge art. 23, le lid, onder b, van het 
grondreglement voor de waterschappen in 
Overijsse l leden van bestuur moeten zijn in
gelanden voor perceelen, tot zoodanige uitge
strektheid of voor zoodanig belastbaar inko
men of voor zoodanige omslagen, als bij het 
bijzonder reglement zal worden bepaald, ter
wijl art. 5, le lid , van het reglement voor het 
waterschap de Zuider Vechtclijken, voorschrijft, 
dat de leden van het bestuur als eigenaar, 
vruchtgebruiker, erfpachter of opstaller één 
of meer eigendommen binnen het waterschap 
moeten bezitten, welke zijn aangeslagen voor 
een gezamenlijk bedrag van niet minder dan 
f 10 · 

dat krachtens art. 14, le lid, van het grond
reglement onder ingelanden zijn te verstaan 
zij, die als grondeigenaren op den ligger van 
het waterschap bekend staan; 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten, 
in November 1930 ten name van J. E. van 
Nes van Meerkerk uit de eigendommen van 

zijn vader is overgeschreven een tweetal per
ceelen, deel uitmakende van het landgoed 
"de Belten", te weten de perceelen kadastraal 
bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie H 
nummers 349 en 350, waarmede vóór den 7en 
Mei .1931, zijnde de dag, waarop het Ver
eenigd College van het waterschap de Zuider 
Vechtdijken over de toelating van J. E. van 
Nes van Meerkerk besliste, de waterschaps-

1 

ligger in overeenstemming is gebracht; 
dat op dit tijdstip J . E. van Nes van Meer

. kerk dus voldeed aan het vereischte van art. 
· 14, le lid, van het grondreglement; 

dat hij mede voldeed aan het voorschrift 
van art. 23, le lid, onder b, van het grond
reglement in verband met art. 5, le lid, van 
het bijzonder reglement van het waterschap, 
nu , blijkens de stukken, op het meergemelde 
tijdstip de beide bovengemelde binnen het 
waterschap gelegen perceelen waren aange
slagen voor een gezamenlijk bedrag van 
f 10.81; 

dat in verband met het bovenstaande het 
Vereenigd College ten onrechte den tot hoofd
ingeland benoemden J. E. van Nes van Meer
kerk niet als zoodanig heeft toegelaten; 

0. ten aanzien van het beroep van het Be
·stuur van de Woningstichting "Zuidbroek": 
dat deze appellant, die, als ingeland van het 
waterschap de Zuider Vechtdijken, is aan te 
merl<en als belanghebbende, aan wien krach
tens art. 19 onder A IV der Waterstaatswet 
1900 ten deze beroep openstaat, heeft betoogd, 
dat in plaats van J. E. van Nes van Meer
kerk, D. Eisma als hoofdingeland had moeten 
zijn toegelaten; 

dat echter, nu gel ijk hierboven is overwogen, 
tot toelating van J. E. van es van Meer
kerk moet worden besloten, van toelating van 
D. Eisma geen sprake kan zijn; 

dat afgezien hiervan, D. Eisma geen ge. 
loofsbrief aan het Vereenigd College heeft in
gezonden, zoodat dit college omtrent diens 
toelating geen beslissing kon nemen, terwijl 
art. 37, 2e lid, van het reglement voor het 
waterschap de Zuider Vechtdijken medebrengt, 
dat ter vervulling van plaatsen van hen, die 
niet toegelaten zijn, eene nieuwe verkiezing 
wordt gehouden; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het grond
reglement voor de waterschappen in Overijssel 
en het · reglement voor het waterschap de 
Zuider Vechtdijken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
le. met vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Overijssel van 26 Mei 1931, 
n°. 4633/3576, 3e afd. en van het besluit van 
het Vereenigd College van het Waterschap de 
Zuider Vechtdijken van 7 Mei 1931, n°. E, 
2174/18, J. E. van Nes van Meerkerk alsnog 
als hoofdingeland van dit waterschap toe te 
laten ; 

2e. het beroep van het Bestuur van de 
Woningstichting " Zuidbroek" ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van ·waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 
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17 Februari 1932. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der ederlanden. (Plaat-
elijke belasting der gemeente Heerlen 

voor het gebruik van openbare wegen en 
bezittingen dier gemeente.) 

Ter zake van het hebben van zonne
schermen boven een trottoir in beheer en 
onderhoud bij de gemeente doch eigendom 
zij nel van een particulier persoon kan geen 
aans lag in de hierbedoelde gemeentehef
fing plaats grijpen. 

BeteE:kenis van art. 238, derde lid (oud), 
275 (nieuw) der Gemeentewet. Onder ge
meentegrond, waarvan in deze wetsbepa
ling sprake is, is te verstaan grond, die 
in e igendom aan de gemeente toebehoort 
en nièt grond, die de gemeente bloot be
heert en onderhoudt. Omdat een particu-
1 ier goedvindt, dat hem toebehoorende 
grond aan het uitsluitend particulier ge
bruik wordt onttrokken en toegevoegd aan 
den voor den openbaren dienst bestemden 
grond, gaat het eigendom van dien par
t iculier nog niet verloren. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Maas
tricht van 31 J ui i 1931, in zake zijn aanslag 
in de plaatselijke belasting der gemeente 
Heerlen voor het gebruik van openbare wer
ken en bezittingen dier gemeente over 1929; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Berger, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0 . dat art. 1 der Verordening op de hef
fing van rechten voor het gebruik van open
bare werken en bezittingen der gemeente 
Heerlen van 21 Aug. 1923, zooals die op 26 
Juni 1925 is gewijzigd, bepaalt: 

"Voor het gebruik van de hierna te noemen 
openbare werken en bezittingen der gemeente 
en voor de hierna te omschrijven van ge
meentewege te verleenen diensten wordt eene 
hela ting geheven onder den naam van rech
ten voor het gebruik van openbare werken en 
bezittingen der gemeente Heerlen". 

"De hela ting is verschuldigd door hem, die 
de vergunning vraagt, of door hem, die het 
in deze verorden ing omschreven gebruik maakt 
of wien de daarin genoemde diensten worden 
verleend"; 1 ui den de voorts art. 2, letter j: 
"De belasting bedraagt voor het hebben aan 
den openbaren weg van de voorwerpen, ge
noemd in art. 19, lid 2, der Algemeene Po
litieverordening, voor zoover de onderkant 
der voorwerpen op l.orteren afstand van den 
beganen grond is verwijderd dan in genoemd 
artikel voor elk is bepaald, per jaar of ge
deelte daarvan f ·2.50" en art. 3: ,,In deze 
verordening wordt verstaan onder "openbaren 
weg" elke weg, straat, plein, stoep, trottoir, 
voetpad of voetweg, welke, zij het ook met 
eenige beperking, voor een ieder toegankelijk 
is, alsmede de aan de gemeente behoorende, 
voor een ieder toegankelijke onbebouwde gron
den'' · 

dat' de Alg. Politieverordening voor de ge
meente Heerlen, in art. 19, lid 2, onder meer 
noemt zonneschermen, welker onderkant ten 

minste 2.20 meter van den beganen grond 
verwijderd is ; 
. dat belanghebbende, aan wien, met toepas

smg van art. 2, letter j, der heffingsverorde
ning over het jaar 1929 een aanslag, ten be
drage van f 7.5 0, wegens het hebben van 3 
zonneschermen was opgelegd, zich, nadat die . 
aanslag door den gemeenteraad bij beschik
king op bezwaarschrift van 12 Jan. 1931 was 
gehandhaafd, heeft gewend tot den Raad van 
Beroep aanvoerende, dat de zonneschermen 
zijn aangebracht boven grond, waarop de ge
meente weliswaar een trottoir heeft aange
legd doch dat die grond hem, belanghebben
de, in e igendom toebehoort, weshalve hij is 
aangeslagen in strijd met art. 275 (vroege1· 
238) derde lid, der Gemeentewet, sprekende 
van "gemeentegrond" en dus eischende, dat 
de grond eigendom der gemeente zij; 

dat de gemeente die uitlegging van dat 
wetsartikel heeft bestreden en de Raad van 
Beroep het bezwaar van belanghebbende ter 
zijde heeft gesteld, daartoe overwegende: 

"dat, daargelaten dat in verband met het 
vervolg van voornoemde bepaling waar wordt 
gesproken van "voor den openbaren dienst 
bestemde gemeentewerken, bezittingen of in
r icht ingen", de opvatting der gemeente reeds 
zoude zijn te verdedigen, de Raad ook op 
grond van de ratio der onderhavige ·wetsbe
paling het beroep ongegrond acht; 

,,dat het toch niet de strekking van art. 
238 der Gemeentewet i de gemeente eene ver
goeding toe te kennen voor het gebruik of 
genot van hare eigendommen, doch uit de 
duidelijke ondubbelzinnige bewoordingen van 
het eerste lid van meergenoemd wetsartikel 
de klaarblijkelijke bedoeling van den wet
gever is af te leiden de gemeente eene be
looning toe te kennen voor de verrichting 
van haar taak, waarbij het onverschillig is of 
de grond al dan niet aan de gemeente in 
eigendom toebehoort" ; · 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie stelt: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
238 (oud) der Gemeentewet, in verband met 
art. 625 B. W. en art. 151 der Grondwet, en, 
blijkens de toelichting, staande houdt de juist
heid van zijn door den Raad van Beroep ver
worpen verweer tegen den aanslag; 

0. daaromtrent: 
dat ingevolge art. 238, Jid 1, der Gemeente

wet gelden, welke in naam der gemeente 
worden gevorderd voor het gebru ik of genot 
van voor den openbaren dienst bestemde ge
meentewerken, bezittingen of inrichtingen, 
slechts dan voor plaatselijke werken worden 
gehouden, indien die gemeentewerken, bezit
tingen of inrichtingen volgens hun bestem
n1ing worden gebru_ik-t of génoten; 

dat mitsdien, voordat de wet van 18 Mei 
1929, S. 230, was tot stand gekomen, bij 
welke wet aan art. 238 het derde lid werd 
toegevoegd, door een gemeente voor het heb
ben aan den openbaren weg van een zonne
scherm, waarmede men toch het zonlicht uit 
een gebouw weert, nimmer belasting kon wor
d~n geheven, omdat, al was die openbare weg 
b•J de gemeente in beheer en onderhoud en 
al viel zij dus onder het begrip "gemeente-
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werken, bezittingen of inrichting", de weg 
niet volgens zijne bestemming wordt gebruikt 
-Of genoten, wanneer men daaraan een zonne
'Sche1m had; 

dat de wetgever door de wet van 18 Mei 
1929, S. 230, hierin heeft willen voorzien en 
met die wet, hoewel bij de behandeling een 
interpretatieve wet genoemd, inderdaad eene 
uitbreiding heeft gegeven aan het bepaalde 
bij het eerste lid van art. 238 ; 

dat men toen toch binnen de belastingsfeer 
der gemeente bracht het hebben van voor
werpen onder, op of boven voor den open
baren dienst bestemden gemeentegrond of 
voor den openbaren dienst bestemd gemeente
water, ook zonder dat werd gebruik gemaakt 
of genoten van voor den openbaren dienst 
bestemde gemeentewerken, bezittingen of in

. richtingen; 
dat gemeentegrond of gemeentewater taal 

kundig niets anders kan beteekenen dan 
grond of water, aan de gemeente in eigendom 
toebehoorend; 

dat weliswaar bij voorbeeld eene inrichting, 
welke door een gemeente wordt geëxploiteerd, 
een "gemeenteinrichting" kan genoemd wor
den, al is een ander eigenaar, maar dat men 
niet grond, welke slechts in beheer en onder
houd bij een gemeente is, zonder aan de taa l 
geweld te doen "gemeentegrond" kan noemen; 

dat ook niet blijkt, dat men de uitbreiding, 
welke bij de wet van 18 Mei 1929 , S. 230, 
aan het toen bestaande artikel is gegeven, 
zóóver heeft willen uitstrekken, dat in het 
vervolg, wanneer art. 238 , lid 1, toepassing 
mist, de gemeenten ook belasting zouden kun
nen heffen voor het hebben van voorwerpen 
onder, op of boven den grond, welke niet 
aan de gemeente toebehoort, enkel omdat die 
grond voor den openbaren dienst is bestemd 
en omdat - hetgeen dan de beteekenis van 
"gemeentegrond" zou zijn - de gemeente den 
grond beheert en onderhoudt; 

dat nu tegenover het beweren van belang
hebbende, dat hij eigenaar is van den grond, 
waaraan belanghebbende de schermen heeft. 
de gemeente bij vertoogschrift slech ts heeft 
gesteld, dat belanghebbende heeft goedgevon
den, dat de grond aan uitsluitend particulier 
gebruik werd onttrokken en toegevoegd aan 
voor den openbaren dienst bestemden grond ; 

dat evenwel, al zou belanghebbende een en 
ander hebben goedgevonden zijn eigendoms
recht daardoor niet verloren kan zijn gegaan, 
gelijk de gemeente schijnt te meenen; 

dat dan ook als vaststaande behoort te 
worden aangemerkt, dat de grond onder de 
zonneschermen toebehoort aan belanghebbende 
en niet aan de gemeente; 

dat de aanslag .derhalve niet krachtens art. 
238 (oud ) der Gemeentewet kan worden op
gelegd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Vernietigt mede de voormelde beschikking 

van den gemeenteraad en den daarbij ges 
handhaafden aanslag. 

19 Februari 1932. KONINKfaIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu de gemeenteraad besloten heeft over 
te gaan tot de stichting van een gymnas
tieklokaal en inrichting van een terrein 
voor het geven van onderwijs in lichame
lijke oefening op een bepaald aangewezen 
terrein, en het te ,stichten lokaal en in te 
richten terrein beschikbaar te stellen, zoo
wel voor de openbare als voor de bijzon
dere lagere scholen in de gemeente ten 
behoeve van dat onderwijs, overschl'ijdt een 
verzoek ex art. 72 van een schoolbestuur 
om medewerking tot stichting van een 
gymnastieklokaal en inrichting van een 
terrein voor lichamelijke oefening de nor
male eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur der pa
rochie van den Heiligen Joannes den Dooper 
te Noord-Scharwoude tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland van 3 Juni 
1931, n°. 2, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Noord-Scharwoude van 29 December 
1930, houdende afwijzende beschikking op het 
overeenkomstig art. 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 ingediende verzoek om medewerking 
voor de uitbreiding van de Roomsch-Katho
lieke Jongensschool a ldaar met een gymnas
tieklokaal, voor de aanschaffing van leer- en 
hulpmiddelen voor het gymnastiekonderwijs en 
voor het inrichten van een terrein voor het 
onde.rwijs in lichamelijke oefening; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 October 1931, n°. 611 en 6 J anuari 1932, 
n°. 611/2; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en w·etenschappen van 16 
Februari 1932, n°. 7212, afd. L. 0 . F.; 

0. dat de raad van Noord-Scharwoude in 
zijne vergadering van 29 December 1930, be
schikkende op de aanvrage ·van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie van 
den Heiligen Joannes den Dooper aldaar om 
ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
de benoodigde gelden te mogen ontvangen 
voor uitbreiding van de Jongensschool met 
a. een lokaal voor het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening, b. aanschaffing van 
meubelen, toestellen en hulpmiddelen voor het 
geven van het onderwijs in lichamelijke oefe
ningen en c. het inrichten van een terrein 
voor het geven van ond~rwijs in lichamelijke 
oefeningen, heeft besloten de gevraagde mede
werking te weigeren, op grond, dat reeds het 
voornemen bestaat van gemeentewege over te 
gaan tot de stichting van een gymnastieklokaal 
en inrichting van een terrein ten dienste van 
het openbaar zoowel als van het bijzonder 
onderwijs in de gemeente; dat met één gym
nastieklokaal en één terrein kan en dient te 
worden volstaan en derhalve moet worden 
gestreefd naar gemeenschappelijk gebruik van 
één centraal gelegen lokaal en terrein, welke 
door de gemeente behooren te worden ge
sticht en haar in eigendom zullen moeten 
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toebehooren; dat, daar derhalve gelegenheid 
bestaat voor gemeenschappelijk gebruik, con
centratie behoort plaats te vinden; dat in 
deze omstandigheden de stichting van een 
eigen gymnastiekloka&I en inrichting van een 
terrein aan de onderhavige school niet nood
zakelijk is en aangenomen moet worden dat 
die stichting de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te boven 
zou gaan; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
was gekomen, dat college bij besluit van 3 
Juni 1931, n°. 2, met handhaving van het 
bestreden raadsbesluit, het daartegen inge
stelde beroep ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat hun college aan het ge
meentebestuur de vraag heeft gesteld, of ze
kerheid bestaat, dat aan het bovenbedoelde 
voornemen gevolg zal worden gegeven, naar 
aan! iding ·waarvan de raad in zijne vergade
ring van 16 April 1931 heeft besloten op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Noord
Scharwoude, sectie C. n°. 2304, een gymnas
tieklokaal te stichten, alsmede een terrein in 
te richten voor het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening en dit lokaal en terrein 
ook voor de bijzondere lagere scholen be
schikbaar te stellen; dat in verband met dit 
besluit en met de omstandigheid, dat het 
bovenbedoelde perceel, dat voldoende afmetin
gen heeft, ten opzichte van alle lagere scho
len in de gemeente oord-Scharwoude gun
stig is gelegen, de inwilliging van de aan
vrage de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zou te boven gaan; 
dat mitsdien de raad de gevraagde medewer
king terecht heeft geweigerd; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de mededeeling van gemeentewege aan het 
college van Ged. Staten verstrekt, als zou 
door den raad in zijne vergadering van 16 
April 1931 zijn besloten op het perceel ka
dastraal bekend gemeente Noord-Scharwoude, 
sectie C n°. 230, een gymnastieklokaal te 
stichten, alsmede een terrein in te richten 
voor lichamelij ke oefening, absoluut onjuist 
is ; dat blijkens uittreksel uit de notulen in 
het besluit van den raad van 16 April 1931 
niet het bedoelde terrein wordt genoemd, 
noch is vastgesteld, dat het in te richten ter
rein en het te stichten gymnastieklokaal te
vens zullen dienen voor de bijzondere scholen 
ter plaatse; dat 111 het voorstel van het col
lege van burgemeester en wethouders wel 
wordt gesproken over een vroeger genomen 
zoogenaamd principe-besluit, doch dat dit nim
mer door den raad is genomen ; dat zelfs al 
zou een principe-besluit, als door burgemees
ter en wethouders bedoe ld , zijn genomen en 
het bedoelde terrein daarin voor het beoogde 
doel zijn aangewezen, het Bestuur met het 
oog op de grootte en den vorm van dat ter
rein moet ontkennen, dat het geschikt zou zijn 
voor het stich ten van een gymnastieklokaal en 
voor het inrichten van het overblijvende ter
rein voor lichamelijke oefening; dat weliswaar 
het bedoelde terrein bij de openbare school 
niet ver van de bijzondere scholen is gelegen, 
<loch dat wordt vergeten, dat, wanneer dit 
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terrein voor het beoogde doel wordt benut, 
clan terwille van de ± 100 leerlingen tellen
de openbare school, de ± 460 leerlingen van 
de bijzondere scholen zich telkens zullen moe
ten begeven naar het lokaal en het terrein 
bij de openbare school, waaronder alleen voor 
de beide Roomsch-Katholieke scholen reeds 
± 400 leerl ingen; dat het aantal leerlingen 
van de bei de onder het Bestuur staande 
Roomsch-KE>tholieke scholen nog zal toene
men; dat toch moeilijk kan worden tegen
gesproken, dat een eigen gymnastieklokaal 
voor twee groote scholen als deze, niet de 
normale aan het geven van lager onderwijs te 
stellen eischen overschrijdt en dat zulks even
m in het geval is met betrekking tot een ter
rein voor licbamelijke oefening; dat het Be
stuur zich hiervoor, voor zoover het lokaal 
betreft, beroept op het besluit van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 20 Augustus 1930, 11° . 12274, 
afd . L. 0. F.; dat bovendien het bij de 
Roomsch-Katholieke scholen gelegen terrein 
veel meer geschikt is voor het beoogde doel; 
dat bij inwilliging van het verzoek van het 
Bestuur dit bereid is, het te stichten lokaal en 
het in te richten terrein gedurende een in 
overleg met het gemeentebestuur en het be
stuur der Christelijke school vast te stellen 
aantal uren mede te doen gebruiken door de 
openbare en Christelijke scholen, welke te
zamen slechts ± 160 leerl ingen tellen; dat 
hierdoor zich dus slechts ± 160 leerlingen 
in plaats van ± 460 leerl ingen zouden be
hoeven te verplaatsen voor het ontvangen van 
onderwijs in lichamel ijke oefening; 

0. dat blijkens daarvan overgelegd afschrift 
de raad van Noord-Scharwoude op 16 April 
1931 heeft besloten a. over te gaan tot de 
stichting van een gymnastieklokaal en in
r ichting van een terre in voor het geven van 
onderwijs in lichamelijke oefening, op het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Noord
Scharwoude, sectie C n°. 2304; b. het te 
stichten lokaal en in te richten terrein be
schikbaar te stellen, zoowel voor de openbare 
als voor de bijzondere lagere scholen in de 
gemeente ten behoeve van het geven van 
voornoemd onderwijs; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, namens het gemeente
bestuur van Noord-Scharwoude is medege
deeld, dat aan dit besluit vooralsnog geen uit
voering zal worden gegeven in afwachting, dat 
van Regeeringswege voorschriften omtrent den 
bouw van gymnastieklokalen zullen worden 
ge teld , doch dat, naar aanleiding van een 
schrij ven van de Afdeeling van den Raad van 
State voor <le Geschillen van Bestuur, door 
burgemeester en wethouders uitdrukkelijk is 
verklaard, dat, aangezien het niet in de be
doeling van de Regeering ligt voorschriften 
omtrent den bouw van gymnastieklokalen te 
geven, er voor hen geen aanleiding is de uit
voering van het raadsbesluit op te schorten 
en daartoe zoo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 
1 Februari 1932, zal worden overgegaan; 

dat onder deze omstandigheden inwilliging 
van de onderwerpelijke aanvrage de normale 

3 
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eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, te boven zou gaan; 

dat de onderwerpelijke aa!llVrage m itsdien 
geen steun vindt in art. 72 der Lager Onder
wijswet 1920, zoodat Ged. Staten terecht het 
be treden raadsbesluit hebben gehandhaafd; 

Gez ien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M in ister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

20 F eb..-uari 1932. BESCHIKKING van den 
M inister van B inn. Zaken en Landbouw. 
(K. B. 12 December 1922 S. 670 Art. 4. ) 

Met inschrijving ingevolge art. 4 sub 2 
behoort niet steeds te worden gewacht, tot
dat de betreffende persoon gedurende een 
aantal dagen, overeenkomend met een 
termijn van een half jaar en een dag, in 
eene gemeente heeft doorgebracht, doch 
het is daartoe voldoende, dat hij het 
voornemen koestert, hoewel niet duur
zaam, het grootste deel van het jaar in 
eene andere gemeente te verblijven. Eerst 
in de gevallen, waarin dit voornemen niet 
bestond, dan wel daarvan niet is gebleken 
of redelij kerwijze niet kan worden aange
nomen, dat het bestond, dient reken ing te 
worden gehouden met de feitelijke om
standigheid, dat de termijn van een half 
jaar en een dag al dan niet vervuld is. 

De Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw; 

Gelezen de brieven van de gemeentebesturen 
van Bell ingwolde, Emmen, F insterwolde, 
Hoogeveen, Koedijk, Leek, Marum, Ruiner
wold en Zuidhorn, houdende verzoek te willen 
be I issen in het geschil, tusschen de besturen 
van deze gemeenten en dat der gemeente Bar
singerhorn gerezen omtrent de inschrijving in 
het bevol kingsregister van een aantal perso
nen, uit die gemeenten naar de gemeente 
Barsingerhorn vertrokken, ten einde aldaar 
bij de Zuiderzeewerken werkzaam te zijn. 

Gezien het ter zake door de Inspectie van 
de Bevolkingsregisters uitgebracht rapport, 
waaruit is gebleken, dat behalve de boven
genoemde gemeenten mede bij het gesch il be
trokken zijn de gemeenten, Alkmaar, Am bt
Hardenberg, Amsterdam, Beerta, Eenrum, 
Groningen, Grootegast, Havelte, Meeden, Norg, 
Oldehove, Oldekerk, Onstwedde, Ooststell ing
werf, Opsterland, Oude Pekela, Roden, Scheem
da, Schoonebeek, Sint-Jansteen, Sleen, Smal
lingerland, Smilde, Uithuizermeeden, Veen
dam, Vlagtwedde, Vries, Warffum en Wi lder
vank· 

0. 'dat bij gelegenheid van de lle alge
meene t ienjaarlijksche volkstelling een aantal 
personen, uit de bovenvermelde gemeenten 
naar de gemeente Bars ingerhorn vertrokken, 
ten einde aldaar bij de Zuiderzeewerken wel'k
zaam te zijn en aldaar hun nachtverblijf hou
dende, door het gemeentebestuur van Bar
singerhorn ambtshalve in het bevolkingsregis
ter zij n ingeschreven; 

0. dat ingevolge art. 4, sub 2 van het Kon. 

Besluit van 12' Dec. 1922, S. 670, sedert ge
wijzigd, personen, die hoewel niet duurzaam, 
het grootste gedeelte van een jaar in eene 
gemeente verbl ij f houden, worden ingeschre
ven in het bevolkingsregister dier gemeente, 
dat naast art. 4, sub 2, in art. 6 van gemeld 
Kon. Besluit aanwijzingen worden gegeven 
voor de gevallen, welke niet ingevolge art. 4, 
sub 2, kunnen worden beslist; dat art. 6 is 
te beschouwen als eene aanvulling op art. 4, 
sub 2, voor de gevallen, waar in personen ge
woon zij n gedurende het jaar niet in eene 
bepaalde gemeente duurzaam of het grootste 
gedeelte van het jaar, maar in twee of meer 
gemeenten voor onbepaalden tij d te verbl ij
ven, welke gevallen in casu n iet aan de orde 
zijn; dat de onderhavige gevallen moeten 
worden beoordeeld volgens de bepali ng van 
art. 4, sub 2, van gemeld K on. Besluit; 

0. met betrekking tot de toepassing van 
art. 4, sub 2, van het K on. Besluit van 12 
Dec. 1922, S. 670, sedert gewijzigd, dat daar
bij niet steeds met de inschrijving behoort te 
worden gewacht, totdat de betreffende persoon 
gedurende een aantal dagen, overeenkomende 
met een termij n van een half jaar en een 
dag, in eene gemeente heeft doorgebracht, 
doch dat het daartoe voldoende is, dat de be
treffende persoon het voornemen koestert, hoe
wel niet duurzaam, het grootste gedeel te van 
het jaar in eene andere gemeente te verblij
ven; dat eerst in de gevallen, waarin dit 
voornemen niet bestond, dan wel daarvan niet 
is gebleken of redelijkerwijze n iet 1-an worden 
aangenomen, dat het bestond, rekening dient 
te worden gehouden met de feitelijke omstan
digheid, dat de termijn van een half jaar en 
een dag al dan niet vervuld is; 

0. dat uit een door den I nspecteur der 
Bevolkingsregisters ingestel d onderzoek is ko
men vast te staan, dat het meerendeel der bij 
het onderhavige geschil betrokken personen 
bij de aanvaarding van het we,·k het voorne
men had, bij de Zuiderzeewerken werkzaam 
te zijn voor onbepaalden tijd en zoolang bij
zondere omstandigheden hen n iet zouden nood
zaken tot terugkeer naar hunne vor ige woon
plaats; 

0. voorts dat met betrekking tot de per
sonen, die bij de aanvaarding van het werk 
het voornemen hadden, slechts gedurende een 
tevoren bepaal den termijn bij de Zuiderzee
werken te gaan werken en/of die door den 
Inspecteur der Bevolkingsregisters bij zijn on
derzoek ter plaatse niet zijn aangetroffen, aan
gez ien zij reeds wede r naar hunne gemeente 
van herkomst waren teruggekeerd, terwijl ten 
aanz ien van hun voornemen geen inlicht ingen 
konden worden verkregen en omtrent den ter
mijn, gedurende welken zij te Barsingerhorn 
werkzaam zijn geweest, onzekerheid bestaat, er 
in het algemeen aanleiding is, àe inschrijving 
in de gemeente Barsingerhorn door te halen; 

0. ten slotte dat het meerendeel der bij het 
geschi l betrokken personen reeds in den loop 
van hét najaar 1930 bij de Zuiderzeewerken in 
dienst is getreden en er geen aanleiding be
staat, met de inschrij ving daarvan in het be
volkingsregister te wachten tot het tij dstip 
der lle algemeene 10-jaarl ijksche vol kstelli ng; 

Gelet op art. 34 van het Kon. Besluit van 
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12 Dec. 1922, S. 670, sedert gewijzigd; 
Heeft goedgevonden: 

te bepalen: 
1. dat de ambtshalve inschrijving in het 

bevolkingsregi ter te Barsingerhorn van de 
navolgende personen zal worden doorgehaald, 
en door de besturen der navolgende gemeenten 
voor de daarbij vermelde personen een ge
tuigschrift van verandering van werkelijke 
woonplaats naar Barsingerhorn zal worden 
afgegeven, gedateerd op den achter ieders 
naam gestelden datum: enz. 

(betreft 29 gemeenten en 126 personen, met 
opdracht verhuisbiljet af te geven, gedateerd, 
op 2 na, alle vóór 31 Dec. 1930); 

2. enz.; 
3. enz.; 
4. dat de ambtshalve inschrijving in het 

bevolkingsregister der gemeente Barsinger
horn van de navolgende personen zal worden 
doorgehaald: 

(betreft 21 gemeenten en 65 personen) ; 
5. dat, indien B. B. e. a. , afkomstig uit de 

gemeente E. e. a., op 15 September 1931 nog 
te Barsingerhorn aanwezig waren, door het 
bestuur van de gemeente van herkomst voor 
deze personen een getuigschrift van verande
ring van werkelijke woonplaats naar Barsin
gerhorn zal worden afgegeven, gedateerd 15 
September 1930; 

6. dat, indien T. de V ., afkomstig uit de 
gemeente S., op 3 December 1931 nog te 
B arsingerhorn aanwezig was, door het ge
meentebestum· van S. voor dezen persoon een 
getuigschrift van verandering van werkelijke 
woonplaats naar Barsingerhorn zal worden 
afgegeven, gedateerd 3 Dec. 1930; 

7. dat de inschrijvingen op 1 Mei 1931 in 
het bevolkingsregister der gemeente S., van 
G. J. U . en H.M. U., afkomstig uit E., zul
len worden doorgehaald; 

8. dat de inschrijving op 5 J anuari 1931 in 
het bevolkingsregister der gemeente N. van 
P . Z. , afkomstig uit G. , zal worden doorge
haald. 

(A.B.) 

20 Februari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39 .) 

Voor de toepassing van a rt. 39 kan geen 
woonplaats worden aangewezen ten aan
zien van een patiente, echtgenoote van 
een Ied.-Indisch ambtenaar tijdelijk met 
ver lof hier te lande vertoevende en na 
afloop daarvan naar r ed. -Indië terugge
keerd, nu niet aannemelijk is gemaakt 
dat hij het voornemen heeft gehad te V., 
a lwaar hij bij zijne komst in N ederland 
ten huize van zijne schoonouders tijdelijk 
zijn intrek nam, zijne woonplaats te ves
tigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bes] isscnde het geschi l over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige M . P. J . van 
Gerven, geboren Kappel; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 F ebruari 1932, n°. 78; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 17 Februari 1932, n°. 938, 
Afd. Armwezen; 

0. dat, nadat Maria P. J . Kappel, echtge
noote van J . van Gerven sergeant-ziekenver
pleger bij het Nederlandsch-Indische Leger, in 
1923 in ederlandsch-Indië krankzinnig was 
geworden en aldaar verpleegd was in een 
krankzinnigengesticht, haar man haar in 1930, 
toen hij met verlof naar Nederland kwam, 
heeft overgebracht naar Venray, waar hij bij 
zijne schoonouders zijn intrek nam, en zij, 
nadat op 14 Juli 1930 de rechterlijke machti
ging om baar in het krankzinnigengesticht 
.,Sint Anna", aldaar, te plaatsen, was aan
gevraagd, op 17 Juli daaraanvolgend in dat 
gesticht is opgenomen; dat haar echtgenoot, 
toen zijn verlof in het begin van 1931 ten 
einde was, weer naar ederlandsch-Indië is 
teruggekeerd; 

dat over de betaling van de verpleegkosten 
van de patiënte geschil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van Venray 
niet bereid zijn de kosten van verpleging voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, om
dat van Gerven huns inziens zijne woonplaats 
had behouden in Nederlandsch-Indië, alwaar 
hij krachtens zijne vrijwillige verbintenis weer 
moest gaan dienen; 

0. dat niet v !doende aannemelijk is ge
maakt, dat Van Gerven, die met verlof hier 
te lande vertoefde en na afloop daarvan weer 
naar Indië terugkeerde, het voornemen heeft 
gehad, te Venray, alwaa r hij bij zijne komst 
in Nederland ten huize van zijne schoonouders 
tijdelijk zijn intrek nam, zijne woonplaats te 
vestigen; 

dat hij evenmin in eenige andere gemeente 
binnen het Rijk woonde; 

dat mitsdien geen gemeente als woonplaats 
van zijne echtgenoote - die krachtens artikel 
78 Burgerlijk Wetboek de woonplaats van 
haar man volgt - ten deze kan worden aan
gewezen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat geene gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige M . P. J. van Gerven, 
geboren Kappel , voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast enz. 

(A.B.) 

20 Februa1·i 1932. RONDSCHRIJVE van 
den Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid aan de Gemeentebesturen, betref
fende uitvoering Winkelsluitingswet. 

Verschillende gemeentebesturen hebben den 
wensch te kennen gegeven, eenige aanwijzing 
te krijgen betreffende de eischen, waaraan 
gemeentelijke verordeningen, bedoeld in ar
tikel 9 (en artikel 6) der Winkelsluitingswet 
1930, S . 460, moeten voldoen om de Konink
lijke goedkeuring te kunnen erlangen. Ter 
voldoening aan dien wensch geeft de onder
geteekende het volgende te kennen, dat wel-
1 icht bij de vaststell ing van winkelsluitings
verordeningen van nut kan zijn, al moet niet 
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u it het oog worden verloren, dat een bepaalde 
hes! iss ing over een speciale verordening al leen 
met inachtneming van alle omstandigheden 
-van het concrete geval kan worden genomen . 
- Voorop kan gesteld worden, dat uiteraard 
moet worden uitgegaan van den eisch der 
wet, dat de in artikel 9 bedoelde verordenin
gen alleen vastgesteld kunnen worden , ,,in
,d ien bijzondere omstandigheden afwijkingen 
van bepalingen dezer wet in eene gemeente 
.g-ewenscht maken". Als een der redenen, 
welke ter invoering van een wettelijke rege
~ing betreffende de winkel !uiting werden 
aangevoerd, gold het fe it, dat in verschillen
de gevallen de winkeliers in een gemeente 
sch ade ondervonden van een voor die gemeen
te geldende winkelsluitingsverordening, te r
wij l in een aangrenzende gemeente geen zoo
dan ige beperkende bepalingen van kracht 
waren. D ie bezwaren zouden bi ij ven gelden, 
.indien a l te spoedig een beroep op "bij zon
dere" omstandigheden aanvaard werd. Er zal 
dus voor elk afzonderlijk geval aangetoond 
moeten worden, dat de grenzen der wet te 
-ru im of te eng zij n in verband met de ter 
p laatse be taande omstandigheden. 

Voorts za l men voor de beteekenis van de 
bepalingen der wet nuttige aanwijzingen kun
nen vinden in hetgeen bij de schriftelijke en 
de openba re behandeling van het ontwerp der 
·W inkelslu it ingswet is opgemerkt omtrent de 
strekking der wet in het algemeen en om
trent de beteekenis der afzonderlijke artikelen. 

H o udt men met d it een en a nder reken ing, 
dan zal het verleenen der Koninklijke goed
keuring meestal wel geen_ overwegende be
zwaren ontmoeten. Toch schijnt het niet over
bodig te zij n, op een paar punten nog eenigs
zins nader in te gaan. 

Artikel 3 der Winkelsluitingswet somt een 
aantal onderwerpen op, waarop de wet n iet 
van toepass ing is. De wetgever heeft gewi ld, 
dat daaromtrent geen bepalingen van winkel
sluiting zouden worden vastgesteld, en dus 
kunnen ook niet krachtens eene gemeente
lij ke winkelsluitingsverordening zoodanige 
'\'OOrz ieningen getroffen worden. De gemeen
ten zull en derhalve b.v. niet, ter regeling van 
de onderli nge concurrentie-verhoudingen, voo r
schr iften omtrent het plaatsen van automaten 
mogen geven . De onder! inge concurrentie
ve rhoudi ngen immers vormen juist een der 
voornaamste aangelegenheden, waarvoor de 
Vlinkelsluitingswet een regeling beoogt. Wel 
zal een gemeentelijke verordening voorschrif
ten inzake het plaatsen van automaten mogen 
geven, indien d ie voorschriften hun grond 
v inden in de zorg voor de openbare orde, b.v. 
het verkeer, of de gezondheid. 

Volgens artikel 4, tweede lid , sub b der 
Winkelsluitingswet mogen op dagen vooraf
gaande aan bepaalde feestdagen, de winkels 
des avonds I ater dan op andere dagen ge. 
opend zijn, ,, indien voor den winkel de rege
ling wordt toegepast, welke voor den Zondag 
is vastgesteld". N iet a lle gemeenten schijnen 
begrepen te hebben, dat ook van zoodanige 
voorwaarde al leen afgeweken mag worden, 
indien bijzondere omstandigheden zulks gera
den maken. Het is wellicht niet overbodig 
hier nog aan toe te voegen, dat het motief, 

86 

dat de nal~ving van znlk ·een voorwaarde 
moei lijk te controleeren is, in het a lgemeen 
n iet voldoende krachtig is om op het achter
wege laten van die voorwaarde de noodige 
sanctie te verkrijgen. Zoodanig argument toch 
draagt een algemeen karakter en is daarom 
in den regel n iet a ls een bijzondere omstan
tl ighe id aan te merken. 

Artikel 5 der wet heeft betrekking op I s
raëlieten en op personen, di e den Zevendedag 
als rustdag vieren. Het in dat artikel be
paalde ka n n iet bij gemeentel ijke verordening 
tot andere groepen van winkeliers \\·orden 
ui tgebreid, die met het oog op hun cl ientéle, 
liever op Zaterdag dan op Zondag hun zaak 
gesloten willen houden. Het zij n geen eco
nomische redenen, waarom volgens · deze wet 
de winkels in het algemeen juist op Zondag 
gesloten moeten zijn, en daarom mag bij ge
meentelijke verordening ook niet a lleen op 
economische gronden de gelegenheid open ge-
teld worden om naar keuze den winkel des 

Zondags dan wel des Zaterdags te sluiten. I n 
ditzelfde vet·band valt op te merken, dat. de 
gemeentel ijke wetgever de bevoegdheid m ist 
om aan I sraëlitische e.d. winke liers, die een 
vergunning, a ls in artikel 5, eerste lid, der 
wet bedoeld, verzocht hebben, zu lks te we i
geren. H et is de wensch om tegemoet te ko
men aan bezwaren van godsdienstigen aard, 
welke den wetgever bij het ontwerpen van 
artikel 5, eerste lid, geleid heeft, en de ge
meentelijke verordeningen hebben die bezwa
ren eveneens onverkort te eerbiedi gen. Ten
slotte kan bij d it artikel nog aangeteekend 
wm·den , dat de compensatie, welke in artikel 
5 wordt geboden aan degenen , die om gods
dienstige redenen hun winkel op Sabbath ge
sloten houden, het resultaat is van veelvuld ig 
en zorgvuldig overleg met de kringen der 
betrokkenen. Daarbij zijn zorgvuld ig door de 
Regeering afgewogen de ve r! iezen, geleden 
door Zaterdagsluiting, tegenover de baten van 
open zij n gedurende eenige uren des Zondags. 
Deze gedachte van evenwicht, van zuiver com
penseeren, is door den wetgever a l dus be
krachtigd. Het zullen dus wel zeer gewichtige 
redenen - a l wede,· vari p laatselijken aard -
moeten zij n, welke een afwijki ng van de daar 
getroffen regel ing aanvaardbaar maken. 

B ij verschillende gelegenheden heeft de on
dergeteekende er op gewezen, dat van de be
voegdheid, in artikel 6 nee rgelegd, a lleen 
gebruik gemaakt dient te worden ten behoeve 
van de winkeliers. Bekend is zij n circulaire 
van 14 September 1931, 11°. 10410, Afdeeling 
H andel en ijverhe id, waar in daarop nog eens 
ui tdrukkelij k gewezen wordt. D uidelij k zal 
derhalve van dat belang der betrokken win
keliers terzake moeten blijken, indien goed
keuring van een verordening ingevolge d it 
artikel verlangd wordt. Ter bevordering daar
van zullen gewoonlijk de door henzelf ken
baar gemaakte wenschen een goede maatstaf 
leveren. 

Aa,ndacht verdient nog, dat dit artikel a l
leen betrekking heeft op het sluiten van 
winkels gedurende een ha lven dag. H et kan 
intusschen in de eene of ande re gemeente 
gewenscht voorkomen, si uiting van alle of 
van bepaalde groepen van winkels voor te 
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schrijven b.v. gedurende één à twee uren 
omtrent den middag, Daartegen behoeft niet 
à priori bezwaar te bestaan. Echter zal zoo'n 
bepaling gebaseerd zijn niet op artikel 6, 
maar op artikel 9 der wet, en zal dus aan
getoond moeten worden, dat bijzondere om
standigheden het opnemen van zoodanig voor
schrift rechtvaardigen. 

De bepalingen in gemeentelijke verorde
ningen inzake het venten - welk onderwerp 
in artikel 8 der Winkelsluitingswet regeling 
vindt - betreffen meermalen onder meer 
het venten en aan den openbaren weg te koop 
aanbieden en verkoopen van drukwerken. Het 
verdient aanbeveling, c.q. van die drukwerken 
met name uit te zonderen dag_ en weekbla
den, en wel omdat die genoemd zijn in ar
tikel 3 der wet en daaromtrent dus geen voor
zieningen op het gebied van winkelsluiting 
getroffen mogen worden, gelijk hier boven 
reeds werd opgemerkt. 

Met het vornnstaande zijn eenige wenken 
gegeven, welke, naar de praktijk heeft aan
getoond, van nut kunnen zijn bij de samen
stelling van gemeentelijke verordeningen als 
hier bedoeld. 

Eindel ijk moge nog nadrukkelijk onder
streept worden, dat de Winkelsluitingswet op 
1 Mei a.s. in werking treedt. Wil men daar
door geen moeilijkheden ondervinden, dan 
dient dus gezorgd te worden, dat vóór dien 
datum op de gemeentelijke winkelsluitings
verordening de Koninklijke goedkeuring ver
kregen is. Gemeenten, welke met het aan
vragen van die goedkeuring nog lang wach
ten, loopen steil ig de kans, dat haar ver
ordening niet tijdig van kracht kan worden. 

(B.) 

22 Febr-ua1·i 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet art. 17, 3e lid , b.) 

Art. 17, 3e lid der Vi scherijwet : Wate
ren bedoeld bij art. 577 B. W. 

De R echtb. heeft op grond van de in 
haar overwegingen opgesomde feiten kun
nen beslissen, dat de Kruisbeek (onder de 
gemeente Steenbergen) het karakter heeft 
van een verkeersweg te water, strekkende 
tot a lgemeen gebruik en zij heeft, zu lks 
doende, voornoemde beek terecht a ls een 
bevaarbaren en vlotbaren stroom in den 
zin van art. 577 B. W. aangemerkt. 

Op he t beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank van 
19 ov. 1931, waarbij in hooger beroep, -
met vern ietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Bergen-op-Zoom op 
11 Juni 1931 tegen M. D. gewezen, - deze is 
ontslagen van a ll e rechtsvervolging ter zake 
van het hem telaste gelegde, voorzooverre dit 
bewezen verklaard is. (Gepleit door Mr. A. J. 
J. Dirven.) 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het vers! ag van den Raadsheer de 

l\Ienthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schr iftuur, luidende: 
"Schend ing, a lthans verkeerde toepassing 

van de artt. 2, 17, 31, 33 en 41 der Visscherij-
wet, door den verdachte-appell ante te ontslaan 
van alle rechtsvervolging in stede van hem 
te veroordeel en, al thans schuldig te verkla
ren"· 

0 . ' dat bij het be treden vonnis van het 
telaste gelegde is bewezen verklaard: dat hij 
(requirant) in den voormiddag van 1 Juni 1931 
te ongeveer 9.30 uur, onder de gemeente Steen
bergen, ter pl aàtse genaamd "Haantjesbrug" 
in een perceel vi chwater genaamd "de Kruis
beek", waarvan het vischrecht toebehoorde 
aan Willem Voorheijen, heeft gevischt. door 
aldaar een hengel te water te brengen en 
daaruit weder op te halen, zonder voorzien te 
zijn van een schriftel ijke vergunning van dien 
rechthebbende op het visch recht, vermeldende 
de dagteekening der uitkeering en den geldig
heidsduur ; 

0. dat de Rechtbank het bewezene op grond 
van art. 17, 3b der Visscherijwet niet straf
baar heeft geacht, daarbij overwegende: dat 
" de Kruisbeek" waarin verdachte met een 
hengel gevischt hee ft, inderdaad gernkend 
moet worden onder de bevaarbar en vlotbare 
stroomen, waarvan sprake is in art. 577 B. W.; 

dat immers uit dat onderzoek is gebleken, 
dat over de Kruisbeek - gerekend in ver
houding tot de behoeften der omliggende land
streek - geregeld verschillende goederen ver
voerd plegen te worden als bijvoorbeeld land
bouwproducten en materialen voor den aanleg 
van wegen en het bouwen van huizen ; 

dat in het bijwnder tijdens de jaarlijks 2 à 
3 maanden durende bietencampagne vele mil
lioenen kilo's suikerbieten daarover vervoerd 
plegen te worden; 

dat het vervoer dan geschiedt in aken van 
ei rca 11 ton: 

dat de Kruisbeek - behoudens heel in 
het begin - overal flink breed is met een 
grootste breedte van 150 meter; 

dat de diepte varieert tusschen 1.25 en 4 à 
5 meter· 

dat te,'. hoogte waar zij in de Roosendaalsche 
of Steenbergsche Vliet uitwatert een schutsluis 
is aangebracht speciaal met het oog op ge
melde aken , die daa1'door vanaf de Kruisbeek 
in gemelde Vliet en vervolgens ook in de daar
mee weder in vel'binding staande vaarwateren 
kunnen komen en ook omgekeerd; 

dat de aanwezigheid <lier schutsluis erop 
wijst, dat de Kruisbeek niet all een als een 
zuiver plaatselijk vaarwater behool't te worden 
beschouwd, doch wel degelijk als een vaar
water dat ook dient als verbindingsweg naar 
alle overige vaarwateren; 

dat de Krui beek niet is uitgezonderd bij 
Alg. Maatregel van Bestuur a ls bedoeld in 
art. 17 lid 3 ub b ·der Visscherijwet; 

0. ten aanzien van het middel : 
dat dit blijkens de toelichting zich richt 

tegen de bes! issi ng der R echtbank, dat de 
Kruisbeek behoort tot de bevaarbare en vlot
bare stroomen, bedoeld in art. 577 B. W.; 

dat de R echtbank op grond van de in voor
melde overwegingen opgesomde feiten heeft 
kunnen beslissen, dat de Kruisbeek het ka
rakter heeft van een verkeersweg te water, 
strekkende tot algemeen gebruik, en zij, zulks 
doende, voornoemde beek terecht als een be-
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vaarbaren en vlotbaren stroom in den zin van 
art. 577 B. W. heeft aangemerkt; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het gedaan beroep in cassatie. 

[ Gewezen ove,·ecnkomstig de conclusie van 
wen Ad,v.-Gen. Wijnv eldt , uit wiens conclusie 
wij het volgende aanhal en: 

Requirant beriep er zich bij zijn bewering 
op, dat i. c. niet kon worden gesproken van 
een water , bedoeld in art. 577 B. W. op de 
arresten van den H. R. van 25 ov. 1912, N. J. 
1913, 216; 9 Dec. 1912, N. J. 1913, 353 ; 8 
Nov. 1915, N. J . 1916, 117; 14 Mei 1923, 961 
en 10 Maart 1930, W . 12114. 

De beslissing der R echtbank is echter in 
overeenstemming met de uitgebreide recht
spraak van den H. R . over a rt. 577 B . W. 
vermeld in de conclusie van den Adv.-Gen. 
Berger bij arrest H. R. van 10 Maart 1930, 
N. J . 1930, 661 , R ed.] 

( r. J .) 

22 Februari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 359, R. 0. art. 106, Ge
meentewet art. 135, Vleeschk.wet S. 1919 
n°. 524 art. 21.) 

A rt. 8 der Verordening op den K eu
ringsdienst van vee en vleesch in de ge
meente Alphen aan den Rijn, voorschrij 
vende een keuring van vleeschwaren, 
welke keuring de wet niet kent, en daartoe 
ieder, die dergelijke waren in de gemeente 
invoert, op straffe verplichtende de inge
voerde waren zonder oponthoud langs den 
kortsten weg naar het keuringslokaal te 
vervoeren, mist verbindende kracht. De 
Vl eeschkeuringswet zelf houdt omtrent de 
keur ing van vleeschwaren geen enkel voor
schrift in. De gemeentelijke Verordenin
gen mogen enkel medewerken aan de uit
voering der wet, niet aan haar aanvulling. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, met be
toog, dat het gebied, waarover de Vl eesch
keuringswet hare bemoeiingen niet uit
strekt, vrij blijft voor den gemeentelijken 
wetgever. 

Adv. -Gen. voorts- nog: Het bestellen 
van vleeschwaren door een winkelier te 
Alphen aan den Rijn bij een firma te Oss 
kan hoogstens zijn een trachten te be
wegen in te voeren, doch nooit opleveren 
het invoeren zelf. De beslissing, dat ver
dachte heeft " ingevoerd" kan dus niet 
gehandhaafd blijven. [De Hooge Raad 
laat deze vraag daar, omdat het bewezene 
in elk geval niet strafbaar is. R ed. ] 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van die 
R echtbank van 5 ovember 1931, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd een vonnis van 
het Kantongerecht te Alphen van 1 Juli 1931, 
bij welk vonnis C. V. is ontslagen van alle 
rechtsvervolging ter zake van het hem telaste
gelegde maar niet strafbaar geoordeelde feit. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage beves
tigde in hooger beroep op 15 November 1931 
het vonnis van den K antonrechte r te Alphen 
van 1 J uli 1931, waarbij gerequireerde was 
ontslagen van alle rechtsvervolging. I n dit 
laatste vonnis werd wettig en overtuigend be
wezen verklaard, dat verdachte omstreeks 26 
Maart 1931 van buiten de gemeente Alphen 
aan den Rijn in die gemeente heeft ingevoerd 
drie boterhamworsten en twee rollen gekookt 
spek, zijnde een hoeveelheid vleeschwaren, 
welke vleeschwaren ingevolge zijn bestelling 
door de "firma Zwanenburg van Oss uit aan 
hem waren toegezonden, en door middel van 
.,van Gend en Loos" aan zijn winkel werden 
bezorgd - en toen die vleeschwaren niet zon
der oponthoud langs den kortsten weg heeft 
vervoerd of heeft laten vervoeren naar het 
vleeschkeuringslokaal der gemeente Alphen 
aan den Rijn. 

Dit feit werd gequalificeerd als: ,, in de 
gemeente Alphen aan den Rijn vleeschwaren 
invoeren en deze niet zonder oponthoud langs 
den kortsten weg naar het keuringslokaal ver
voeren.'' 

Deze qualificatie berust op art. 8 der 
Vl eeschkeuringsverordening voor de gemeente 
Alphen aan den Rijn, luidend: ,,Behoudens 
het bepaalde bij art. 9 der Vleeschkeurings
wet, is een ieder, die vleesch en/of vleeschwa
ren in de gemeente invoert, verplicht dit/deze 
zonder oponthoud langs den kortsten weg naar 
het keuringslokaal te vervoeren, alwaar het 
ingevoerde aan een onderzoek zoo spoedig mo
gelijk wordt onderworpen, des voormiddags 
tusschen 9 en 10.30 en des namiddags tusschen 
2 en 3 uur. 

Van het in het eerste lid van dit artikel 
bepaalde is uitgezonderd: 

,,vleesch en vleeschwaren, welke per post
pakket worden ingevoerd." 

Van dit ontslag van rechtsvervol ging kwam 
de Officier van Justitie te 's-Gravenhage tijdig 
in cassatie en stelde bij schr iftuur als middel : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 
a rt. 168 (nieuw) (zijnde 135 oud) der Ge
meentewet, j 0 art. 8, 33 der Verordening op 
den Keuringsdienst van vee en vleesch in de 
gemeente Alphen aan den Rijn laat telijk ge
wijzigd 9 Februari 1931 j 0 art. 20 en 21 der 
Vleeschkeuringswet, door dat de R echtbank, 
het vonnis van den K antonrechter te Alphen 
aan den Rijn bevestigende, besliste dat het 
bewezen verklaarde niet strafbaar moet wor
den geacht als overtreding van art. 8 der 
meerbedoelde verordening en dat deze ver
dachte deswege moet worden ontslagen van 
rechtsvervolging, zulks ten onrechte daar, al 
moge de in meerbedoeld art. 8 voorgeschreven 
handelwijze in kwestie niet doelmatig zijn en 
geen nut hebben (op welke ondoelmatigheid 
in het vonnis van den K antonrechter wordt 
gewezen) zulks niet staat ter beoordeeling van 
den Rechter en trouwens de door den Rech
ter vermeende ondoelmatigheid nog geen be
wijs behoeft te zij n dat de wetgever een derge
lijke regeling niet zou hebben gew ild, terwijl 
in de tweede plaats nu ook zooals de Kanton
rechter terecht overweegt particulieren onder 
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de bedoelde regeling vallen bij invoer van 
vleeschwaren in de gemeente evenwel niet is 
in te zien waawm deze regeling van invoer 
door particulieren niet zoude kunnen betref
fen de openbare gezondheid en dus daardoor 
vallen onder het bij de Gemeentewet aan de 
Gemeentebesturen toegestaan terrein van be
moeienis, terwijl in de derde plaats de bewe
ring, dat de Vleeschkeuringswet deze materie 
uitputtend heeft geregeld en den Gemeente
wetgever slechts toegestaan is dat te regelen 
wat hem uitdrukkelijk in casu te regelen is 
overgelaten, waaronder de onderwerpelijke re
geling niet zou vallen, minder juist moet wor
den geacht, nu juist in de Vleeschkeuringswet 
van het uitputtende karakter der regeling ten 
aanzien van vleeschwaren niet blijkt en uit de 
rell"eling van invoer in een gemeente ten aan
zien van vleesch geen conclusie in casu kan 
worden getrokken voor die ten aanzien van 
v leeschwaren. 

Bij de bespreking dezer zaak, welke een 
zeer principieele lnvestie betreft, vraag ik mij 
allereerst af, of op grond der in het vonnis 
opgenomen bewijsmiddelen, datgene, wat hier 
boven vermeld is, als bewezen kon worden 
aangenomen, en dat wel in het bijzonder het 
te laste gelegde en bewezen verklaarde "in
voeren" door gerequireerde. Het eenige wat 
betreffende dit punt in de bewijsmiddelen 
voorkomt, is te vinden in de verklaring van 
verdachte, dat hij de bedoelde geconserveerde 
vleeschwaren heeft besteld bij Zwanenburg te 
Oss en deze door van Gend en Loos als ijlgoed 
franco huis in een gesloten doos omstreeks 26 
Maart heeft ontvangen, en dat hij er niet 
mee naar het keuringslokaal is gegaan. 

De Kantonrechter heeft het bezwaar ver
bonden aan de uitlegging van art. 8 der 
Vleeschkeuringsverordening voor de gemeente 
Alphen aan den Rijn gevoeld, en overweegt 
te dien aanzien: dat blijkens de strekking 
van genoemde verordening verdachte in deze 
a ls belanghebbende bij den invoer, aan wien 
toch de waren ingevolge zijne bestelling door 
een leverancier van buiten de gemeente 
Alphen aan den Rijn werden toegewnden, als 
invoerder in den zin dier verordening behoort 
te worden aangemerkt, niet de fe itelijke ver
voerster, van Gend en Loos, die bJijkens vo
renstaande verklaring van den verbalisant
hulpkeurmeester bovendien geacht moet wor
den met den inhoud der door haar vervoerde 
doozen, waarin vleeschwaren, niet bekend te 
hebben kunnen zijn; dat hieruit volgt, dat 
verdachte het ten bewezen verklaarde feit al
thans heeft doen plegen. 

Ik kan mij niet vereenigen met deze uit
legging van het begrip invoeren. Het bestel
len van vleeschwaren kan m. i. hoogstens zijn: 
een trachten te bewegen in te voe re n. Hij die 
de bestelling uitvoert, voert in of doet in
voeren, wanneer de feitelijke vervoerder met 
den inhoud van het pakket niet op de hoogte 
is of kan zijn. De strekking der verordening 
dwingt ook geenszins tot een andere opvat
ting. Zoo spreekt art. 28 der Verordening 
over hem die overeenkomstig art. 9 van de 
Vleeschkeuringswet vleesch invoert en hem 
die vleeschwaren invoert. Nu hlijkt b.v. uit 
de woorden en de geschiedenis van genoemd 

art. 9, dat daar de invoer betreft de bedie
ning van klanten, dus bestellers. Niet de6een 
die de bestelling doet, maar haar uitv0ert, is 
de invoerder . ,,De belanghebbende", door den 
kantonrechter naar voren geschoven, is zoowel 
de besteller als de uitvoerder van de opdracht. 
Dit criterium kan m.i. niet dienen om te be
slissen wie de invoerder is in den zin van wet 
of verordening. Praktisch komt het mij dan 
ook voor, dat alleen degeen die de bestelling 
uitvoert, en dat nog nog wel "franco thuis", 
voor de naleving der verordening zal kunnen 
zorgen. De besteller zal als regel niet weten, 
wanneer het goed aankomt. De verzender kan 
maatregelen treffen om de door hem gekozen 
vervoerder art. 8 der Verordening te doen 
naleven. Dit is dan ook de gewone gang van 
zaken blijkens de verklaring van den hulp 
keurmeester ter terechtzitting: ,,Ik heb die 
vleeschwaren in den winkel van verdachte 
aangetroffen en in beslag genomen. Het wa
ren geconserveerde vleeschwaren. Verdachte 
vertelde mij, dat hij deze gekregen had door 
bemiddeling van van Gend en Loos. Deze 
komt nooit met goederen aan het keuringslo
kaal, andere vrachtrijders wel. Deze betalen 
dan het keurloon en brengen de goederen aan 
de winkeliers. Wanneer zij na drie uur 'smid
dags komen, moeten die vleeschwaren eigen
lijk aan het station of bij van Gend en Loos 
blijven tot den volgenden dag en dan ver
voerd worden naar het keuringslokaal. Van 
Gend en Loos weet niet wat er in zit, want 
deze vleeschwaren worden altijd vervoerd in 
gesloten doozen. Er is een brief bij, inhouden
de een dichtgevouwen factuur en vermeldende 
het adres van den besteller en een nummer 
dat ook op de doos voorkomt. \Vanneer een 
winkelier met vleeschwaren verpakt in blik, 
aan het keuringslokaal komt, worden die niet 
gecontroleerd, want zonder dat blik open te 
maken is het onmogelijk. Er wordt alleen 
een etiket op geplakt, vermeldende de betaal
de kosten, zijnde het geheven keurloon. Ze 
kunnen in zoo'n blik ook wel wat anders doen 

b.v. zand en ter keuring aanbieden en be
talen dan ook keurloon. Wanneer een winke
lier een blik vleeschwaren aanbiedt, waarvan 
de boven of onderkant bol staat of met sterk 
ingedeukten wand, maken wij zoo'n blik open, 
want dan is de inhoud zeker bedorven. Ook 
dan behoeven wij die vleeschwaren niet te 
keuren, want het stinkt, dat het niet om uit 
te houden is." 

Bovendien is het al te laat de verordening 
behoodijk na te leven, wanneer de besteller 
de goederen in huis heeft. Immers het invoe
ren brengt de verplichting mede de vleesch
waren zonder oponthoud langs den kortsten 
weg naar het keuringslokaal te vervoeren. 
v\Tanneer de goederen eerst thuis gebracht zijn 
heeft de invoer in de gemeente plaats gehad. 
Er is oponthoud geweest, en de kortste weg 
naar het keuringslokaal zal vanaf het punt 
van invoer in de gemeente veelal niet gevolgd 
kunnen worden. 

Ik meen dus, dat het vonnis op dezen grond 
niet in stand zal kunnen blijven. 

Wat het middel zelf betreft, merk ik, in
dien Uw College het niet eens mocht zijn met
mijn opvatting omtrent het begrip "invoeren" 
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in art. 8 van meergenoemde verordening het 
volgende op. 

Evenmin als de Officier van Justitie kan ik 
mij vereenigen met de kenlijke opvatting van 
den Kantonrechter, dat de rechter de doel
mat igheid der verordening heeft te beoordee
len. Immers de Kantonrechter zegt in zijn 
vonnis dat op grond van de door den ver
ba! isant-hulpkeurmeester ter terechtzitt ing af
gelegde verklaring, dat de inhoud van in blik 
verpakte ,vleesohwaren alleen wordt gecontro
leerd wanneer de boven- of onderkant van het 
blik bol staat of de wand sterk is ingedeukt, 
in welk geval de inhoud zeker bedorven is, de 
noodzakelijkheid of zelfs wenschelijkheid van 
een dergelijke gemeentelijke keuring ten aan
zien van in blik verpakte vleeschwaren, on
getwijfeld niet in het belang tier volksgezond
heid kan worden aangeuomen. Hierbij treedt 
de rechter ten onrechte in een beoordeeling 
van de werking der verordening. 

Inderdaad valt ook de invoer door particu
lieren onder de verordening. Overschrijding 
door den Gemeentewetgever van zijn bevoegd
heid, hem bij art. 168 der Gemeentewet ge
geven bevoegdheid verordeningen te maken 
in het belang der openbare gezondheid kan ik 
daarin echter niet zien. Hoeveel de Vleesch
keuringswet ook regelt, mag daaruit niet wor
den afgeleid, dat het terrein nog niet uitge
~trekter kan zijn. Het e"()bied, waarover de 
Vleeschkeuringswet haar bemoeienissen niet 
uitstrekt, blijft m. i. vrij voor den gemeente
wetgever. 

Daarom kan ik mij ten slotte ook vereenigen 
met het derde onderdeel van het gestelde mid
del, en niet inzien, dat de genoemde wet de 
materie uitputtend regelt. Art. 9 dier wet 
spreekt dan ook alleen over vleesch en niet 
over vleeschwaren, waartusschen in art. 2 der 
wet een onderscheid wordt gemaakt. 

Van oordeel op den in de eerste plaats hier
boven aangevoerden grond, dat het vonnis niet 
in stand kan blijven, concludeer ik tot vernie
tiging van het bestreden vonnis en verwijzing 
der zaak naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Ge let op het middel van cassatie door den · 

requ irant voorgesteld bij schriftuur: Z ie Concl. 
Adv.-Gen. ; 

0. dat aan gerequireerde bij dagvaard ing is 
tel astegelegd, dat hij op of omstreeks 26 
Maart 1931 van buiten de gemeente Alphen 
aan den Rijn in die gemeente heeft ingevoerd 
drie boterhamworsten en twee rollen gekookt 
spek (althans een hoeveelheid vleeschwaren), 
- welke vleeschwaren ingevolge zijn bestel
ling door de firma Zwanenburg van Oss uit 
aan hem waren toegezonden en door middel 
van "Van Gend en Loos" aan zijn winkel 
werden bezorgd - en toen deze vleeschwaren 
n iet zonder oponthoud langs den kortsten weg 
heeft vervoerd of I aten vervoeren naar het 
vleeschkeuringslokaal der gemeente Alphen 
aan den Rijn; 

dat in het, bij het bestreden vonnis beves
t igde vonnis dit telastep;elegde wettig en over-

tuigend bewezen is verklaard, met dien ver
stande, dat het feit omstreeks 26 Maart 1931 
plaats vond; 

dat in het vonnis verder wordt overwogen, 
dat dit bewezen verklaarde eene overtreding 
oplevert van artikel 8 der Verordening op 
den keuringsdienst van vee en vleesch in de 
gemeente Alphen aan den R ijn, zooals deze 
verordening nader is gewijzigd; dat echter de 
bepalingen van gemelde Verordening niet ver
bindend zijn, voor zoover zij de keuring bij 
den invoer van vleeschwaren in de gemeente 
betreffen, als zijnde in strijd met de strekking 
van de Vleeschkeuringswet; 

dat de Kantonrechter, na in zijn vonnis uit
voerig en omstandig zijne gronden voor die 
opvatting te hebben uiteengezet, heeft over
wogen, dat het bewezen verklaarde feit der
halve niet strafbaar is als eene overtreding
van artikel 8 van bedoelde Verordening, en, 
waar het ook geene overtreding vormt van 
cenige andere wettelijke bepaling, dat feit niet 
strafbaar is, zoodat verdachte te dier zake 
moet worden ontslagen van all e rechtsvervol
ging, waarna in het vonnis volgt eene beslis
sing in dien zin; 

0. omtrent het middel: 
dat artikel 8 van de in het middel genoemde 

Verordening luidt: 
"Behoudens het bepaalde bij artikel 9 der 

Vleeschkeuringswet, is een ieder, die vleesch 
en/öf vleeschwaren in de gemeente invoert, 
verplicht dit/deze zonder oponthoud langs den 
kortsten weg naar het keur ingslokaal te ver
voeren, alwaar het ingevoerde aan een onder
zoek zoo spoedig mogelij k v.ordt onderworpen , 
des voormiddags tusschen 9 en 10.30 en des 
middags tusschen 2 en 3 uur. 

"Van het in het eerste lid van het in dit 
artikel bepaalde is uitgezonderd: ,,vleesch en 
vleeschwaren, welke per postpakket worden 
ingevoerd";" 

dat de in de bepaling van d it artikel , vóór 
de daarin in Februari 1931 gebrachte wijzi
ging, enkel van vleesch, niet ook daarnaast 
van vleeschwaren werd gesproken; 

dat artikel 33 van de Verordening de straf
bepaling ten deze inhoudt; 

dat meergemelde Verordening steunt op ar
tikel 20, 1 van de Vleeschkeuringswet (Stbl. 
1919 o. 524), bepalende, dat de gemeente
raad den keuringsdienst bij verordening re
gelt, terwij l artikel 21, 1 van die wet inhoudt, 
dat de verordening op den keuringsdienst be
vat, behalve andere bepalingen, die de raad 
te dien aanzien wil maken, voorschr iften met 
betrekking tot een vijftal daar omschreven 
punten; dat de artikelen 22 en 23 der wet 
de wijze bepalen, waarop de besluiten tot 
vaststelling, aanvulling, wijziging of intrek
king van de Verordening op den keurings
dienst tot stand komen, desnoods, zoo de ge
meenteraad weigerachtig moet worden geacht 
om mede te werken tot de uitvoering van de 
wet, buiten den raad om, door vaststelling 
door Gedeputeerde Staten of door de Ko
ningin ; 

dat uit. deze in artikel 23, 2 der wet ge
bezigde uitdrukking: ,,mede te werken tot de 
uitvoering van deze wet", blijkt welk het ka
rakter van de vernrdeningen op den keurings-
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dienst is en welke soort van bepalingen die 
verordeningen enkel mogen inhouden; 

dat de Vleeschkeuringswet aldus is inge
richt, dat de wet zelve bepaalt in welke ge
vallen keuring van slachtvee a lsmede van 
vleesch moet plaats hebben, terwijl volgens 
artikel 18, 1 bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden uitgevaardigd voor het ge
heele land geldende voorschriften omtrent een 
aantal in de wet opgesomde punten, de keu
ring en de gevolgen daarvan betreffende, en 
in de artikelen 20 en 21 de regeling van den 
keuringsd ienst bij gemeentelijke verordening, 
waarbij met plaatselijke toestanden en \,er
houdingen kan worden gerekend, wordt voor
geschreven ; 

dat hieruit volgt, dat, waar de wet zelve 
omtrent de keuring van vleeschwaren - zulks· 
in tegenstelling met dien van slachtdieren en 
van vleesch - geen enkel voorschrift inhoudt. 
maar ter verzekering van -de zuiverheid van 
deze waren maatregelen van anderen aard 
voorschrijft, eene gemeentelijke verordening op 
den keuringsdienst de wet op dit punt niet 
vermag aan te vullen, vermits in zoodanige 
verordening enkel mag worden medegewerkt 
aan de uitvoering van de wet en niet aan hare 
aanvulling; 

dat in dien zin ook zijn te verstaan de 
woorden in artikel 21, 1 van de wet " behalve 
andere bepalingen, die de raad te dien aan
zien ( dat is ten aanzien van den keurings
dienst) wil maken" ; 

dat dus artikel 8 van de in het middel ge
noemde verordening door eene keuring voor 
te schrijven van vleeschwaren, welke keuring 
de wet niet kent, en daartoe ieder, die der
gelijke waren in de gemeent.e Alphen aan den 
Rijn invoert, op straffe t.e verplichten de in
gevoerde waren zonder oponthoud langs den 
kortsten weg naar het keuringslokaal te ver
voeren, in zooverre eene bepaling inhoudt, die 
volgens de wet in zoodanige verordening niP,t 
toelaatbaar en daarom niet verbindend is; 

dat derhalve, - daargelaten nu de Juist
heid van hetgeen de Kantonrechter in zijn 
vonn is omtrent het in artikel 8 der Verorde
ning gebezigde begrip "invoeren" heeft over
wogen, - zijne beslissing, waarbij gerequi
reerde van alle rechtsvervol ging wordt ont
slagen, is juist en de Rechtbank, door het 
vonnis in zijn geheel te bevestigen, geenerlei 
wetsartikel heeft geschonden of verkeerd toe
gepast; 

dat daarom het middel niet tot cassat-ie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 P ebruari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet Art. 1 7.) 

Hoewel art. 17 onder hen, wier namen 
bij de benoeming buiten rekening moeten 
worden gelat.en, niet uitdrukkelijk noemt 
candidaten, die eene benoeming in eene 
opengevall en plaats in den gemeent.eraad 
niet hebben aangenomen, vordert toch 
eene redelijke uitlegging der desbetreffen
de wetsbepalingen, dat zulk een candidaat 
hooit andermaal kan worden benoemd ter 

vervulling van dezelfde vacaturen zoomin 
als het aftredende I id in zijn e igen vaca
tu re kan worden benoemd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hoogezand t.egen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
10 September 1931, Lett.er S, 3e afd., hou
dende vernietiging van het besluit van ge
noemde gemeente van. 24 Augustus 1931, 
waarbij A. Mulder Jzn. als lid van dien raad 
is toegelaten; 
- Den Raad van. State, Afdeeling voor de Ge
schillen van B estuur, gehoord, adviezen van 
3 December 1931, n°. 731 en 10 Februari 
1932, n°. 731/28 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 19 Februari 1932, n°. 2652, 
Afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 10 September 1931, Letter S, 3e 
afdeeling, hebben vernietigd het besluit van 
den raad der gemeente Hoogezand van 24 
Augustus 1931, waarbij A. Mulder Jzn. , als 
lid van den raad is toegelaten, daarbij o. a. 
overwegende dat het centraal stembureau op 
17 Juni 1931 t.er voldoening aan art. 105 der 
Kieswet de op lijst 4 voorkomende candidaten 
heeft gerangschikt a ls volgt: H. E. Buurma, 
G. Botke, C. Ensing, T. Bosman, geboren 
van den Berg, J. G. Benes Gzn. , H. G. Ekels, 
A. Mulder Jzn., J. Kliphuis, H. Blijham, 
G . J. Milius , Corn. Nieboer; dat het cen
traal stembm·eau op 17 Juni 1931 van deze 
candidaten heeft benoemd verklaard de heeren 
H. E. Buurma, G. Botke en C. Ensing; dat 
tot hunne toelating door den raad in zijne ver_ 
gadering van den 3en Augustus 1931 werd 
besloten; dat in verband met de benoeming 
van den hee1· Buurma tot burgemeester van 
Zuidbroek, diens plaats in den raad openviel; 
dat van Mevrouw T. Bosman, geboren van 
den Berg, eene schriftelijke mededeeling werd 
ontvangen dat zij voor eene benoeming niet in 
aanmerking wenscht te komen; dat op den 
14en Augustus 1931 is benoemd verklaard de 
heer J. G. Benes Gzn., die de benoeming niet 
aannam; dat daarop op den 17en Augustus 
1931 is benoemd verklaard de heer H. G. 
Ekels, die de benoeming eveneens niet aan
uaw; dat vervo lgens op den 18en Augustus 
1931 is benoemd verklaard de heer A. Mulder 
Jzn., die de benoeming aannam en in de ver
gadering van den raad van 24 Augustus 1931 
als lid werd toegelaten; dat de burgemeester 
ter genoemde openbare zitting heeft opge
merkt, dat de heer Benes, die de benoeming 
niet aannam, voor de vacature-Buurma niet in 
aanmerking wenscht te komen; dat e r der
halve geen reden was om hem, toen eenige 
dagen later de heer Ekels zijne benoeming 
niet aannam, opnieuw benoemd te verklaren; 
dat bovendien de vraag rijst of er, door het 
niet aannemen der benoeming door den heer 
Ekels, wel eene plaats is opengevallen; dat 
volgens art. 17 der Gemeentewet in plaats van 
hem, die de benoeming niet heeft aangeno
men, benoemd w01·dt verklaard de candidaat 
die voorkomt op de lijst, waarop hij , die de 
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benoeming niet heeft aangenomen, gekozen is 
en die voor benoeming in aanmerking komt 
naar de volgorde, vastgesteld overeenkomstig 
art. 105 der Kieswet, met dien verstande, dat 
daarbij buiten rekening wordt gelaten de 
naam van den candidaat, die is overleden, die 
Jid van den raad is of als zoodanig benoemd 
is verklaard, terwijl over zijne toelating als 
lid nog niet is beslist of van wien door het 
hoofdstembureau eene schriftelijke mededee
ling is ontvangen dat hij voor benoeming niet 
in aanmerking wenscht te komen; dat de ver
wijzing in deze bepaling naar de volgorde, 
rnstgesteld overeenkomstig a,t. 105 der Kies
wet, evenals voor de toepassing van het voor
schrift van art. 20 der Gemeentewet onge
twijfeld het geval is, meeb1·engt, dat in de 
eerste plaats in aanmerking wordt gebracht 
de bij de rangschikking bovenaan geplaatste 
candidaat, wiens naam niet wegens een der 
in de wet genoemde redenen buiten rekening 
moet worden gelaten; dat volgens de rang
schikking, vastgesteld overeenkomstig art. 105 
der Kieswet, na de zitting hebbende raads
leden en Mevrouw T. Bosman, geboren van 
den Berg, die uit hoofde van de door haar 
afgegeven verklaring voor eene benoeming 
niet in aanmerking komt, volgt de naam van 
den heer J . G. Benes Gzn. , van wien geen 
mededeeling als bedoeld aan het slot van het 
eerste lid van a1·t. 17 is ontvangen en wiens 
naam ook niet wegens een der andere in dat 
artikel genoemde redenen buiten rekening 
moet worden gelaten; dat daarom, toen de 
heer Ekels zijne benoeming niet aannam, de 
heer Benes naar de volgorde van art. 105 
der Kieswet upnieuw benoemd had moeten 
worden verklaard; dat immers de door den 
burgemeester van Hoogezand geopperde vraag 
of er door het niet aannemen der benoeming 
door den heer Ekels wel een plaats is open
gevallen, in dit geval niet van beteekenis is, 
aangezien de wet a lleen bepaalt, dat, wan
neer een benoemde zijne benoeming niet aan
neemt, in plaats van hem, die de benoeming 
niet heeft aangenomen, een andere candidaat 
moet worden benoemd, zoodat de wet geen 
grond biedt voor de opvatting, dat, aangezien 
de benoemdve1·klaring nog steeds de voorzie
ning van dezelfde open plaats in den raad 
beoogt, de volgorde -van de rangschikking 
overeenkomstig artikel 105 der Kieswet ver
der zou moeten worden gevolgd; dat de heer 
Mulder dus ten onrechte is benoemd vbrklaard 
en de raad eveneens ten onrechte tot zijne toe-
1 ating a ls lid van den raad heeft besloten; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Hoogezand bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat de opvatting van 
Ged. Staten zijns inziens niet overeenstemt 
met de bedoeling van den wetgever; dat hij, 
in verband met de geschiedenis der wet, _met 
name de toelichting op de wijziging van ar
tikel 105 der Kieswet, aangebracht bij de wet 
van 21 Juli 1928, S. 288, van oordeel is, dat 
J. G. Benes Gzn. door zijn bedanken ver
klaard heeft, voor de vacature-Buurma niet in 
aanmerking te winen komen en het niet de 
bedoeling kan zijn, dat Benes, die dus reeds 
verklaard heeft, in gemelde vacature niet in 
aanmerking te willen komen, nog eens in de-

ze! fde vacature moet worden benoemd; dat, 
ware de meening van Ged. Staten juist, daar
van bovendien het gevolg zou zijn, dat gedu
rende den geheelen zittingstijd eene vacature 
blijft bestaan; 

0. dat eene redelijke uitlegging van de des
betreffende wetsbepalingen vordert, dat de 
candidaat, die eene benoeming in eene open
gevallen plaats in den gemeenteraad niet heeft 
aangenomen, nooit andermaal kan worden 
benoemd ter vervulling van dezelfde vacature, 
zoomin als het aftredende lid in zijn eigen 
vacature kan worden benoemd; 

dM daaraan niet afdoet, dat candidaten, 
als hiervoren bedoeld, in art. 17 der Gemeente
wet niet uitdrukkelijk worden genoemd onder 
hen, wier namen bij de benoeming buiten re

·kening moeten worden gelaten; 
dat hieruit volgt, dat A. Mulder Jzn. te

recht door den gemeenteraad als lid van den 
raad is toegelaten; • 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Groningen van 10 September 1931, 
letter S, 3e afd., het besluit van den raad 
der gemeente Hoogezand van 24 Augustus 
1931, waarbij A. Mulder Jzn. als lid van den 
raad is toegelaten, te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A.B.) 

23 F ebruari 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Een aanvrage om steun ingevolge art. 
13 kan slechts betrekking hebben op de 
toekomst, zoodat geen aanspraak kan wor
den gemaakt op steun terzake van vóór 
die aanvrage gedane uitgaven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op: 
1 °. het beroep, ingesteld door K. J. van 

der Plas te Doorn tegen het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht, van 22 September 1931, 
3e afdeeling, No. 3040/2256, waarbij met ver
nietiging van het bestreden besluit van den 
raad der gemeente Doorn, van 10 Juni 1931, 
is bepaald, dat aan den appellant eene ver
goeding uit de gemeentekas zal worden ver
leend over het tijdvak van 20 Mei tot 1 Juli 
1931, berekend naar f 100 per jaar en vervol
gens f 2.50 per maand, zoolang zijn leerplich
tig kind Anna Carol ina Joha nna, geboren 26 
J anuari 1919, de Roomsch-Katholieke lagere 
school te Maarn bezoekt, doch niet langer dan 
tot het einde van de leerverplichting; 

2°. het beroep, ingesteld door A. J. R eu
vers te Doorn, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht, van 22 September 1931, 
3e afdeeling, No. 3040/2256, waarbij met ver
nietiging van het bestreden besluit van den 
raad der gemeente Doorn, van 10 Juni 1931, 
is bepaald, dat aan den appellant eene ver
goeding uit de gemeentekas zal worden ver
leend over het tijdvak van 20 Mei tot 1 Juli 
1931 berekend naar f 100 per jaar en ver
volgens f 2.50 per maand, zoolang zijn leer
plichtig kind Marga1·etha, geboren 8 Februari 
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1924, de Roomsch-Katholieke lagere school te 
Maarn bezoekt, doch niet langer dan tot het 
einde van de leerverplichting; 

3°. het beroep, ingesteld door F . B. W. van 
der Vaart te Doorn, tegen het be luit van 
Ged. Staten van Utrecht, van 22 September 
1931, 3e afdeeling, No. 3040/225 6, waarbij 
met vernietiging van het bestreden besluit van 
den raad der gemeente Doorn, van 10 Juni 
1931, is bepaald, dat aan den appellant eene 
vergoeding uit de gemeentekas zal worden 
verleend over het tijdvak van 20 Mei tot 1 
Juli 1931 berekend naar f 25 per kind per 
jaar en vervolgens f 0.65 per maand, zoolang 
zijne leerplichtige kinderen Gerardina Maria, 
geboren 3 October 1920, en Franciscus Johan
nes M aria , geboren 12 November 1923, de 
Roomsch-Katholieke lagere school te Maarn 
bezoeken, doch niet langer dan tot het einde 
van de leerverplichting; 

4°. het beroep, ingesteld door J . J. Dek
ker te Doorn, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Utrecht, van 22 September 1931, 3e 
afcleeling, No. 3040/2256, waarbij met ver
nietiging van het bestreden besluit van den 
raad der gemeente Doorn, van 10 Juni 1931, 
is bepaald, dat aan den appellant eene ver
goeding uit de gemeentekas zal worden ver
leend over het tijdvak van 20 Mei tot 1 Juli 
1931 berekend naar f 100 per jaar en ver
volgens f 2.50 per maand, zoolang zijn leer
pi ichtig kind J acoba Anna Maria, geboren 21 
Mei 1920, de Roomsch-Katholieke lagere 
school te Maarn bezoekt, doch n iet langer dan 
tot het einde van de leerverpl ichting ; 

5°. het beroep, ingesteld door C. Lammers 
van Toorenburg te Doorn, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht, van 22 Sep
tember 1931, 3e afdeeling, No. 3040/2256, 
waarbij met vernietiging van het bestreden be-
l uit van den raad der gemeente Doorn, van 

10 Juni 1931, is bepaald, dat aan den appel
lant eene vergoeding uit de gemeentekas zal 
worden verleend over het tijdvak van 20 Mei 
tot 1 Jul i 1931 berekend naar f 50 per kind 
per jaar en vervolgens f 1.25 per maand, zoo
lang zijne leerplichtige kinderen Paula, ge
boren 22 December 1921, en Cecilia, geboren 
14 Mei 1923, de Roomsch-Katholieke lagere 
school te Maarn bezoeken, doch niet langer 
dan tot het einde van de leerverplichting; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Februari 1932, nummers 67/68/69/70/72; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Februari 1932, No. 1150, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Doorn bij 
bes luiten van 10 Juni 1931: 

1°. heeft ingewilligd de verzoeken van K . 
J. van der Plas, A. J. R euvers, F. B. W. 
van der Vaart, J. J. Dekker en C. Lammers 
van Toorenburg, ieder voor zooveel hem aan
gaat, om steun uit de gemeentekas ter tege
moetkoming, ingevolge artikel 13 der Lager 
Onderwijswet 1920, in de kosten, verbonden 
aan het bezoeken van de bijzondere lagere 
Roomsch-Katholieke school te Maarn door 
hunne kinderen Anna Carolina Johanna van 
der Pl as, geboren 26 Januari 1919; Marga-

retha R euvers, geboren 8 Februari 1924 ; Ge
rardina Maria v. d. Vaart, geboren 3 October 
1920, en Franciscus Johannes Maria van der 
Vaart, geboren 12 November 1923; Jacoba 
Anna Maria Dekker, geboren 21 Mei 1920 ; 
Paula Lammers van Toorenburg, geboren 22 
December 1921, en Cecilia Lammers van Too
renburg, geboren 14 Mei 1923; 

2°. het bedrag der tegemoetkoming, te 1·e
kenen van 1 Juli 1931 af, heeft vastgesteld 
op f 2.50 per maand ten aanzien van K. J. 
van der Plas, A. J . Reuvers en J. J. Dekker, 
op f 0.62½ per maand en per kind, ten aan
zien van F. B. W. van der Vaart, en op f 1.25 
per maand en per kind ten aanzien van C. 
Lammers van Toorenburg, en voor het tijdvak 
1 April- 1 J uli 1931 op f 25 ten aanzien van 
K. J . van der Plas, A. J. Reuvers en J . J . 
Dekker, op f 6.25 per kind ten aanzien van 
F. B. W. van der Vaart en op f 12.50 per 
kind ten aanzien van C. Lammers van Too
renburg; 

3°. heeft bepaald, dat elk dezer bedragen 
zal worden uitgekeerd, zoolang de vorenom
schreven gevallen aanwezig zijn, met dien ver
stande evenwel , dat in daartoe leidende ge
vallen het bedrag nader zal worden vastge
steld en dat de tegemoetkoming niet langer 
zal worden uitbetaald dan tot het tijdstip , 
waarop de leerverplichting voor het kind 
eindigt; 

dat ingevolge door ieder der aanvragers, 
voor zooveel hem betreft, bij Ged. Staten van 
Utrecht ingestelde beroepen, dit College bij 
besluiten van 22 September 1931, 3e afdee
ling, No. ·3040/2256 , met vernietiging van de 
bestreden besluiten: 

a. ten aanzien van ieder der appellanten 
K . J . van der Plas, A. J. Reuvers en J. J. 
Dekker, heeft bepaald, dat aan de appellanten 
eene vergoeding uit de gemeentekas zal wor
den verleend over het tijdvak van 20 Mei tot 
1 Juli 1931 berekend naar f 100 per jaar en 
vervolgens f 2.50 per maand, zoolang ieders 
bovengemeld leerplichtig kind de Roomsch
Katholieke lagere school te Maarn bezoekt, 
doch niet langer dan tot het einde van de 
leerverplichting; 

b. ten aanzien van de appellanten F . B. W. 
van der Vaart en C. Lammers van Tooren
burg, heeft bepaald, dat aan ieder van hen 

1 
eene vergoeding uit de gemeentekas zal wor
den verleend over het tijdvak van 20 Mei tot 
1 Juli 1931, berekend naar onderscheidenlijk 
f 25 en f 50 per kind per jaar en vervolgens 
onderscheidenlijk f 0.65 en f 1.25 per maand, 
zoolang zijne bovengemelde leerplichtige kin
deren de Roomsch-Katholieke lagere school te 
Maarn bezoeken, doch niet langer dan tot het 
einde van de leerverplichting; 

dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van 
ieder der appellanten hebben overwogen, dat 
het beroep is gericht tegen het feit, dat de 
raad bij de bepaling van het bedrag der te
gemoetkoming van 1 Juli 1931 af rekening 
heeft gehouden met een tusschen Wijk bij 
Duurstede en Amersfoort ingestelden autobus
dienst, terwijl de appellant voor zijn kind(eren) 
gebruik wenscht te maken van een door het 
bestuur van de hiervoren bedoelde school in
gestelden autobusd ienst, omdat de uren van 
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vertrek en de plaats rnn afrit van den eerst
genoemden autobusdienst onge chikt zouden 
zijn; dat, aangezien de sedert 1 Juli 1931 in
gestelde hiervoren eerstbedoelde autobusdienst 
zoodanig is ingericht, dat de betrokken kin
deren, zoowel met het oog op de tijden van 
vertrek en aankomst als op de pi aatsen van 
afrit, daarvan zonder overwegend bezwaar 
gebruik kunnen maken, er geen termen aan
wezig zijn om het bedrag van de tegemoetko
ming te bepalen in verband met den hiervoren 
bedoelden van het schoolbestuur uitgaanden 
omnibu dienst en de raad bij die bepaling te
r cht de vervoerkosten van den eerstbedoelden 
dienst tot maatstaf heeft genomen; dat even
wel - in verband met Onze besluiten van 28 
December 1929, o. 12, en 6 December 1930, 

To. 14 - de strekking van artikel 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 zoodanig moet wor
den opgevat, dat de wettelijke aan praak op 
de claarbedoelde vergoeding of tegemoetko
ming voor belanghebbenden eerst ontstaat te 
rekenen van het tijdstip, waarop het verlan
gen daartoe aan het orgaan, dat in eersten 
aanleg daarover heeft te oordeelen, wordt 
kenbaar gemaakt, hetgeen uitsluitend kan 
blij ken uit de desbetreffende door hen bij den 
gemeenteraad ingediende aanvragen; dat vo
renbedoeld verlangen door indiening van de 
aanvrnge, gedagteekend 30 Maart 1931, den 
20sten Mei daaraanvolgend ter secretarie van 
de gemeente Doorn is ingekomen, zoodat de 
tegemoetkoming derhalve met ingang van den 
laatstgenoemden datum moet worden uitge
keerd; dat het bestreden raadsbesluit mits
dien niet gehandhaafd kan worden, . voor zoo
ver daarbij over een aan 20 Mei 1931 vooraf
gaand tijdvak het verzoek om tegemoetko
ming, als hiervoren bedoeld, is ingewilligd; 

dat Geel. Staten bovendien ten aanzien van 
de appellanten F. B . W. van der Vaart en 
C. Lammers van Toorenburg hebben overwo
gen, dat in verband met de aan hun College 
erstrekte inlichtingen aangaande don maat

schappelijken welstand van de appellanten, 
het billijk is de hiervoren bedoelde tegemoet
koming te bepalen, als in hun besluit nader 
is aangegeven; 

dat van deze besluiten de appellanten bij 
Ons in beroep zijn gekomen, ieder voor zich 
aanvoerende, dat hij zich met het besluit van 
Ged. Staten niet kan vereenigen; dat het 
recht van beroep is verleend om in beter 
positie te komen en hij ten gevolge van het 
in tellen van beroep mit dien niet in slech
teren toestand mag geraken; dat deze opvat
t ing steun vindt in Ons besluit van 31 J a
nuar i 1930, No. 25; dat Ged. Staten cla n ook 
naar zij ne meening ten onrechte de tegemoet
kom ing, welke door den raad was verleend 
ingaande 1 April 1931, deden ingaan op 20 
Mei 1931; dat hij zich ook overigens met de 
toegekende tegemoetkom ing niet kan ver
eenigen, voor zoover betreft de tegemoetko
ming toegekend van af 1 Juli 1931; dat hij 
de meening van Geel. Staten, dat de autobus
dien t zoodanig is inger icht, dat de kinderen, 
zoowel met het oog op de tijden van ver trek 
en aankomst als op de plaatsen van afrit 
daarvan zonder overwegend bezwaar gebruik 
kunnen maken, niet kan deel en; dat hij zij n 

kind (zijne kinderen), wa-nneer het (zij) van 
den autobusdienst gebru ik maakt (maken) 
drie 1..rnrtier vóór den aanvang van den 
schooltijd te Maarn aankomt (aankomen) en 
eerst een uur en zeven minuten en in- den 
winter zelfs een uur en 22 minuten na het 
beëindigen van den schooltijd uit Maarn kan 
(kunnen) vertrekken; dat de door Geel. S ta
ten vastgestelde regel ing feitelij k de onmoge
lijkheid schept om zich het voor zijne kinderen 
verlangde Katholiek onderwijs te verzekeren; 

dat J. Reuvers bovendien aanvoert, dat de 
plaats van afrit circa twee kilometer van zijne 
woning verwijderd is, terwijl bij gebruikma
king van de autobus, die door het schoolbe
stuur wordt geëxploiteerd, zijn kind aan huis 
wordt afgehaald en 's avonds weer thu is wordt 
gebracht; 

dat F. B. W. van der Vaart bovendien aan
voert, dat de vaststelling op 25% van f 100 
per kind en per jaar, op welk bedrag de ge
meenteraad en Geel. Staten de tegemoetko
ming, voor zoover betreft den tijd liggend 
vóór 1 Juli 1931, hebben bepaald, niet rede
l ijk kan worden geacht; dat de kosten van 
vervoer bij gebruikmaking van de autobus van 
het schoolbestuur per jaar en per kind f 240 
bedragen; dat hij, toen hij eene tegemoetko
ming van f 100 per jaar en per kind aan
vroeg, derhalve reeds rekening h ield met het 
feit, dat de gemeente hem niet het volle be
drag der vervoerkosten behoefde te vergoeden; 

dat C. Lammers van Toorenburg nog aan
Yoert, dat de plaat van afrit circa één kilo
meter van zijne woning verwij derd is, terwijl 
bij gebruikmaking van de autobus, die door 
het schoolbestuur geëxploiteerd wordt, zij ne 
kinderen aan huis worden afgehaald en 
's avond weer thuis worden gebracht; dat een 
zijner kinderen, te weten Cecilia, l ichamelijk 
gebrekkig is, zoodat het dit kind onmogelijk 
is, dezen afstand tweemaal daags te voet af 
te leggen; dat voor het vervoer van zijne 
kinderen van en naar de Roomsch-Kathol ieke 
lagere school te Maarn, fe itelijk alleen ge
bruik kan worden gemaakt van de autobus, 
door het be tuur van deze school geëxploiteerd 
en de tegemoetkoming dus dient te worden 
bepaald naar de kosten, aan het vervoer met 
die autobus verbonden; 

0. ten aanzien van het bezwaar der appel
lanten, dat Geel. Staten ten onrechte de tege
moetkoming, welke door den raad was ver
leend ingaande 1 April 1931, zouden hebbeu 
doen ingaan op 20 Mei 1931; dat uit de be
woordingen van artikel 13 der Lager Onder
wijswet 1920 valt af te leiden 's wetgevers be
doeling, dat eene aanvrage om steun slechts op 
de toekomst betrekking kan hebben, zoodat -
zooals ook eene goede regeling meebrengt -
geen aanspraak kan worden gemaakt op steun 
ter zake van vóór die aanvrage gedane uit
gaven; 

dat, aangezien de aanvragen den 20sten Mei 
1931 ter secretarie van de gemeente Doorn 
zijn ingekomen, de tegemoetkomingen niet 
eerder clan met ingang van den laatstgenoem
den datum mogen worden uitgekeerd ; 

dat derhalve Ged. Staten terecht de toe
kenning der tegemoetkom ingen niet eerder 
dan den 20sten Mei 1931 deden ingaan en 



45 -29 F E B R U A R I '1932 

daartegen niet opgaat het argument, dat het 
recht van beroep den appellanten zou zijn ver
leend om in beter positie te komen, daar toch 
eene aanvrage, voor zoover zij met de wet in 
strijd is, niet voor inwilliging vatbaar is; 

0. ten aanzien van de overige bezwaren der 
appellanten, dat het door de appellanten aan
gevoerde geen aanleiding geeft de tegemoet
koming aan de appellanten op een hooger 
b drag vast te stell en dan bij het bestreden 
besluit is geschied; 

dat evenm in gebleken is van andere om
tandigheden, welke daartoe aanleiding zouden 

kunnen geven; 
dat mede naar het oordeel van het Rijks. 

schooltoezicht met de financieele draagkracht 
der appellanten in voldoende mate is reke
ning gehouden; 

Gezien de Lager Ondenvijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Weten chappe11 is belast enz. (A. B.) 

29 Februa,·i 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

u moet worden aangenomen dat pa
tiënt op of na den dag van zijn meerder
jarig-worden geestelijk niet in staat is ge• 
weest tot het vestigen van een hoo[dver
blij [, had hij geen woonplaats in den zin 
der wet, toen na zijn meerderjarigheid 
zijne opneming in een krankzinnigenge. 
sticht werd aangevraagd, weshalve de kos• 
ten van verpleging moeten komen ten 
l aste van het Rijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bes! issende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Chr. J. 
Boers; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschiilen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Februari 1932, N°. 696(1931); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Mini ter van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 25 Februari 1932, N°. 1135, 
afdeeling Armwezen; 

0. dat Chr. J . Boers, geboren 9 ovember 
1907 te 's-Gravenhage, op 14 Februari 1928 
door tusschenkomst van de 's-Gravenhaagsche 
Vereeniging "Dr. Schroeder van der Kolk" 
in gezinsverpleging werd · geplaatst te Ros
malen; dat hij daarna te Nul and vertoefde 
en vervolgens te Beugt, gemeente Dinther, 
vanwaar hij op 29 Juli 1930 te 's-Gravenhage 
kwam; dat hij van 8 Augustus tot 3 Septem· 
her 1930 voor rekening van de gemeente 
's-Gravenhage in de Ramaerkliniek werd ver. 
pleegd; dat hij op 3 September 1930 krach• 
tens eene op 27 Augustus 1930 aangevraagde 
r chterlijke machtiging voorloopig voor reke
ning van de gemeente 's-Gravenhage in het 
krankzinnigengesticht "Sint Willibrordus" te 
Heiloo word opgenomen; 

dat over de betaling van de verpleegkosten 
in het gesticht geschil is ontstaan; 

0. dat Chr. J. Boers gedurende zijne min
derjarigheid, ingevolge artikel 78 van het 
Burgerlijk Wetboek, de woonplaats volgde 
van zijnen vader te 's-Gravenhage; 

dat bij het intreden der meerderjarigheid op 
9 ovember 1928 dit wettelijk domicilie een 
einde nam; 

dat op grond van de overgelegde verklarin
gen van deskundigen m et worden aangeno
men, dat de patiënt op of na 9 November 
1928 geestelijk niet in staat is gewee t tot het 
vestigen van een hoofdverblijf; 

dat hij dus geen woonplaats in den zin der 
wet had, toen op 27 Augustus 1930 zijne op• 
neming in een krankzinnigenge ticht werd 
aangevraagd, we halve de kosten van verple
ging moeten komen ten la te van het Rijk; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en vei taan: 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaats van den 
armlastigen krankzinnige Chr. J. Boers, voor 
de toepassing van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

29 Februari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot .. en Rijw.wet art. 2; Mot .. 
en Rijw.Regl. art. 47; Alg. Pol.verord. 
' -Gravenhage art. 92.) 

Het ingevolge art. 2 fot .. en Rijw.wet 
bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen regelen , nopens het verkeer op de 

. wegen in verband met het gebruik van 
motorrijtuigen, behoefden blijkens de ge
schiedenis der totstandkom ing van de wij
ziging van 1924 der genoemde wet, niet 
beperkt te worden tot zoodanige, welke 
bevordering van de veiligheid en vrijheid 
van het verkeer beoogen, maar zouden 
ook kunnen strekken tot bescherming van 
andere belangen, met name te1· instand
houding van de wegen. 

Zooals ook uit de nadere uitwerking der 
aan de Kroon toegekende regelingsbe
voegdheid, met name uit het 2e lid onder 
2°. volgt, is het niet tw ijfelachtig, dat 
daaronder valt het geheel of gedeeltelijk 
gesloten verklaren van wegen voor het be
rijden in eene of in beide richtingen, hetzij 
met alle, hetzij met een of meer catego
rieën van motorrijtuigen. 

Uit het feit, dat daarnaast in het 3e lid 
van art. 2 wordt bepaald, dat het inacht
nemen van een maximumsnelheid kan 
worden voorgeschreven voor motorrijtui
gen, o. m. in verband met hun gewicht, 
volgt niet, dat voor motorrijtuigen in 
verband met hun gewicht alleen beper• 
king van de snelheid zou mogen worden 
voorgeschreven. 

H et in art. 47 v. h. Mot .. en Rijw.regl. 
bepaalde omtrent het kunnen sluiten van 
wegen voor motorrijtuigen en aanhang• 
wagens, waarvan het gewicht een bepaald 
maximum overschrijdt, i mitsdien zonder 
twijfel rechtsgeldig. 
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De Rechtb. had, toen zij , in afwijking 
van het vonnis van het kantongerecht, 
straf oplegde, het wettel ijke voorschrift, 
waa1·op deze is gegrond, zijnde art. 73 
v. h. Mot.- en R ijw.Regl., moeten ver
melden. Door dit verzuim moet het von
nis te dien aanzien worden vernietigd. 
Art. 442 Sv. toegepast. 

Op het beroep van G. B., requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 24 Nov. 1931, houdende 
in hooger beroep, bevestiging van een vonnis 
van het K antongerecht te 's-Gravenhage van 
16 Juli 1931, waarbij requirant is schuldig 
verklaard aan: ,,als bestuurder van een mo
torrij tuig, daarmede rijden over een weg, die 
volgens eene verklaring, a ls bedoeld in het 
eerste lid van art. 47 van het Motor- en Rij
wielreglement, voor een zoodanig motorrijtuig 
is gesloten verklaa1·d", en na aanhaling van 
art. 2 der Motor- en Rijwielwet, art. 47 j 0

• 36 
Mot. - en Rijw.regl., art. 52 der Motor- en 
Rijwielbeschi kking, art. 92 der Alg. Politie
verordening van 's-Gravenhage en het Besluit 
van B. en W. dier gemeente d.d . 9 Oct. 1928 
n°. 23290 Afd. K. Z. , afgekondigd 16 Oot. 
1928, is bepaald dat geen straf zal worden 
toegepast, zijnde, met vernietiging van het 
vonnis in woverre, door de Rechtbank, met 
aanhaling alsnog van art. 23 Sr., opgelegd 
eene geldboete van één gulden en vervangende 
hechtenis van één dag; (Gepleit door Mr. P. 
A. Roeper Bosch). 

Conclusie van den Adv.-Generaal Berger. 

Aan requirant werd bij inleidende dagvaar
ding te l aste gelegd: ,,dat hij te 's-Graven
hage op 4 Mei 1931, des voormiddags om
streeks 10¾, uur als bestuurder van een motor
r ij tuig - tractor met z.g.n. oplegger, welke 
oplegger beladen was met zand - welk motor
r ij tuig met inbegrip van de lading meer woog 
dan 23015 K ilogram, althans meer dan 10,000 
Kilogram, daarmede heeft gereden over de 
voor het openbaar verkeer openstaande rijwe
gen de Laan van Nieuw Oost-Indië, te weten 
het gedeelte tusschen den Bezuidenhoutscheweg 
en de Juliana van Stolberglaan, de· Juliana 
van Stolberglaan, het Juliana van Stolberg
plein, de Charlotte de Bourbonstraat, de We
teringkade en het Spaarneplein, zijnde deze 
wegen alle noch Rijks- noch Provinciale wegen 
en zijnde deze wegen alle gelegen binnen de 
bebouwde kom der gemeente 's Gravenhage, 
terwijl op grond van art. 92 der Al g. Politie
verordening van 's Gravenhage, krachtens be
sluit van B. en vV. van 's Gravenhage dd. 9 
Oot. 1928, afgekondigd 16 Oot. 1928, alle we
gen binnen de bebouwde kom der gemeente, 
geen Rij ks- of Provinciale wegen zijnde, voor 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan 
het gewicht met inbegrip van de lading 10,000 
Kilogram overschrijdt, gesloten zijn verklaard, 
terwijl aan alle toegangswegen der gemeente
lijke wegen binnen de bebouwde kom borden 
waren geplaatst, als door den Minister van 
Waterstaat voorgeschreven, met het opschrift: 
Maximum totaal gewicht 10,000 Kilogram". 

Zoowel de K antonrechter als de Arr.-R echt
bank alhier achtten het telastegelegde, waar
van het prima ire - d.w.z. dat het bedoelde 
motorrijtuig met inbegrip van de la ding meer 
woog dan 23015 Kilogram - bewezen werd 
geoordeeld, een strafbaar feit, opleverende de 
overtreding van het ,;als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede rijden over een weg, die 
volgens een verklaring, als bedoeld in het 
eerste Jid van art. 47 Mot. - en Rijw. reglement. 
voor een zoodanig motorrij tuig is gesloten ver
klaard". De Kantonrechter bepaalde, dat te 
dier zake geen straf zoude worden toegepast, 
maar de Rechtbank veroordeelde - met be
vestiging overigens van de uitspraak des eer
sten rechters - den requirant tot eene geld
boete van een gulden, bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door hechtenis van 
een dag. 

Tegen dit vonnis der Arr.-Rechtbank alhier 
heeft de geëerde raadsman van requirant ter 
terechtzitting van Uwen H. R . voorgedragen 
en toegelicht het navolgende middel van cas
satie: 

"Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 55 der Grondwet, van art. 2 Mot.- en 
Rijw.wet, van de artt. 36, 37, 38 en 47 Mot. 
en Rijw.reglement en art. 92 der Alg. Poli tie
verordening voor 's Gravenhage, doordat de 
Rechtbank, zich vereenigende met de gronden, 
waarop de E.A. Heer K antonrechter zijne be
slissing deed steunen, het bij dagvaardinl!" 
telaste gelegde heeft geacht te zij n een straf
baar feit en mitsdien rechtskracht heeft toe
gekend aan het bepaalde in art. 47 Mot.- en 
Rijw.reglement, in art. 92 der Al g. Politie
verordening voor 's Gravenhage en aan het 
Besluit van B. en W. van 's Gravenhage van 
9 Oot. 1928 N° . 23290 Afd. K. Z. 

a. hoewel art. 2 Mot.- en Rij w.wet in zij n 
3e lid het geheel gesloten verklaren van alle 
wegen gelegen binnen de kom eener gemeente 
voor motorrij tuigen in verband met hun ge
wicht niet toestaat, doch alleen aan de Kroon 
de bevoegdheid geeft bij •a lgemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften te geven omtrent het 
inachtnemen van een max imumsnelheîd voor 
motorrijtuigen in verband met hun gewicht; 

b. hoewel in afwijking van het bepaalde in 
het 5e lid van art. 36 Mot.- en R ijw.reglement 
het Besluit van B. en W. van 's Gravenhage 
van 9 October 1928 niet met redenen is om
kleed". Met dit middel kan ik mij niet ver
eenigen. Art. 47 Mot.- en Rijw.reglement is -
in het midden gelaten, of het, gelij k de K an
tonrechter in het bevestigde vonnis aanneemt, 
:nag worden beschouwd als een gevolg van de 
in art. 2, li d 2 onder 2e Mot.- en Rijw.wet 
voorgeschreven verplichting tot het geven van 
de aldaar bedoelde voorschriften - in ieder 
geval m. i. stellig een uitvloeisel van de in 
lid 1 van voornoemd artikel der Mot.-' en 
Ri~w.wet aan de Kroon toegekende, bevoegd
heid tot het stellen van regelen nopens het 
verkeer op de wegen en de rijwielpaden in ver
band met het gebruik van motorrijtuigen en 
r ij wielen. De bij de Wet van 1 Nov. 1924 
S. 492 in het eerste lid van bedoeld art. 2 
gebrachte wijziging beoogde immers juist, dat 
de bij a lgemeenen maatregel van bestuur te 
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stellen regelen niet meer beperkt behoefden te 
worden tot zoodanige, welke bevordering van 
de vrijheid en veiligheid van het verkeer be
oogen, maar ook tot bescherming van andere 
belangen, met name de instandhouding der 
wegen, zouden kunnen strekken. Het valt dan 
ook, naar mijne meening, niet in te zien, 
waarom genoemd artikel van het Mot.- en 
Rijw.regelement rechtskracht zoude missen en 
bepaaldelijk niet, waarom het, gelijk bij het 
middel onder a aangevoerd, in strijd zoude 
komen met het 3e I id van art. 2 Mot.. en 
Rijw.wet. Het artikel bepaalt in zijn eerste 
Jid: ,,Wegen kunnen gesloten worden ver
klaard voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan het gewicht met inbegrip van de 
lading of de grootste wielbelasting een in het 
besluit tot geslotenverklaring aangegeven 
maximum overschrijdt. Ten opzichte van deze 
geslotenverklaring vinden de bepalingen, no
pens indeeling van wegen, vervat in het derde 
tot en met het vijfde I id van a rt. 36 overeen
komsti ge toepassing." 

Geheel in overeenstemming met en inacht
nemende deze bepaling en de daarin aange
wezene van art. 36 Mot.- en Rijw.reglement 
verklaart nu art. 92 der Alg. Politieverorde
ning voor 's Gravenhage B. en W. bevoegd 
wegen binnen de bebouwde kom der Gemeente 
en geen Rijks- of Provinciale wegen zijnde, 
gesloten te verklaren voor motorrijtuigen en 
aanhangwagens, waarvan het gewicht met in
begrip van de lading of de grootste wielbelas
ting een in het beslui t tot geslotenverklaring 
aangegeven maximum overschrijdt. Krachtens 
dit besluit van den gemeenteraad van ' s Gra
venhage hebben B. en W. dier gemeente bij 
beslui t van 9 Oct. 1928, N°. 23290, Afd. K . Z. 
(Openbare Kennisgeving N°. 9), hetwelk op 
den 16den Oct. 1928 is afgekondigd, ,,over
wegende, dat het, in het belang van de in
standhouding en bruikbaarheid van de wegen, 
gelegen binnen de bebouwde kom der ge
meente, noodzakelijk gebleken is deze wegen 
te sluiten voor het verkeer met motorrijtuigen 
en aanhangwagens, waarvan het gewicht met 
inbegrip van de lading een bepaald gewicht 
overschrijdt", besloten: ,.gesloten te verklaren 
alle wegen binnen de bebouwde kom der Ge
meente, geen Rijks- of Provinciale wegen zijn
de, voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan het gewicht met inbegrip van de 
lading 10,000 K.G. overschrijdt. 

Hoezeer ik nu ook met de meeste belang
stelling heb geluisterd naar het betoog van 
den geachten raadsman van requirant, die 
zich dus nu , als ik het wel begrijp, inzooverre 
losmakende van de in het middel gestelde ont
kenning der rechtskracht van art. 47 Mot.- en 
Rijw.reglement, aan de hand der bepalingen 
van de artt. 36 e. v. van dat reglement e n van 
verschillende aanhalingen uit de Memor ie van 
Toelichting en de Memorie van Antwoord be
treffende de wijziging der Motor- en Rijw.wet, 
duidelijk heeft trachten te maken, dat de door 
den wetgever van 1924 gewenschte maatrege
len met het oog op de instandhouding der 
wegen in hoofdzaa k en beginsel berusten op 
de klassenindeeling van wegen, zooals die in 
art. 36 v.v. Mot.- en Rijw.reglement is uitge-

werkt, zoodat meergenoemd art. 47 slechts 
zoude zijn te beschouwen als eene aanvullende 
bepaling ten aanzien van wegen, die bij uit
zondering niet op voormelde wijze in eenige 
klasse zijn ingedeeld, - zoo althans hoop ik 
de strekking van het betoog niet onjuist te 
hebben weergegeven - , ik kan toch niet an
ders, dan bekennen, dat ik door het betoog 
niet verder gebracht ben, dan tot den indruk, 
dat art. 47 in het geschetste en met de hier en 
daar uitgesproken bedoelingen van den wet
gever wel strookende stelsel wellicht moeilijk 
te plaatsen schijnt, doch dat de bewoordingen 
van dat artikel mij niettemin geene vrijheid 
zouden kunnen doen vinden, om met eene 
mogelijke bedoeling des wetgevers rekening 
houdende, aan die bewoordingen de beperkte 
beteekenis te hechten, welke requirants raads
man erin wil lezen. 

Ik blijf dan ook van meening, dat het be
streden vonnis, zich met de uitvoerige beschou
wingen van den Kantonrecht.er op dit punt 
vei·een igende, juist is gewezen, t.erwijl ik mij 
evenzeer - wat het onder b van het middel 
geste lde betreft - zoude willen aanslui ten bij 
de door den Kantonrechter en de Rechtbank 
gehuldigde opvatt ing, dat de hierboven ge
melde overweging, voorkomende in het besluit 
vai;i B. en W. van 's Gravenhage van 9 Oot. 
1923 voldoet aan het in verband met art. 47 
Mot.- en Rijw.reglement daarop toepasselijke, 
art. S6, vijfde !in, van dat Reglement, dat een 
dusdanig besluit met redenen zij omkleed. Het 
is mij dan ook niet duidelijk ·geworden, waar
om en inhoeverre eene redengeving, als hier 
gevolgd, belanghebbenden, gelijk de geëerde 
raadsman van requirant beweerde, zoude kun
nen schaden in het hun uitdrukkelijk verleende 
recht van beroep op de Kroon - waarin tegen 
wille keurige toepa sing van art. 47 Mot.- en 
Rijw.reglement door lagere besturen toch stel
lig een belangrijke waarborg is geschonken 
en waarin de door den wetgever gehuldigde 
centra! isatie-gedacht.e ten aanz ien van het hier
bedoelde onderwerp, de zorg voor de instand
houding der wegen, ook tegenover de door mij 
voorgestane lez ing van voormeld art. 47 weder 
tot haar recht komt. 

Opgemerkt worde ten slotte, dat het bestre
den vonn is verzuimde te vermelden het in het 
bevestigde vonnis van den K antonrechter, 
waarbij geene straf werd toegepast, niet f;e 
vinden artikel der Wet, waarop de door de 
Rechtbank geschiede oplegging der traf be
rust, namelijk art. 73 van het Motor- en Rij
wiel reglement, in zijn eerste lid onder a de 
straf bedreigende tegen de hier gepleegde 
overtreding van art. 47, tweede lid, van ge
noemd Reglement. 

Ik vermoed, dat Uw H. R., bijaldien hij 
met mij het voorgestelde middel ongegrond 
mocht oordeelen en ook overigens geene ter
men tot cassatie mocht aanwezig achten, ten 
aanzien van voormeld punt gebruik zal willen 
maken van de bij art. 442 Sv. gegeven be
voegdheid. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis alleen ten aanzien van 
vorenbedoeld verzuim en dat de H. R., doende 
wat de rechter had behooren f;e doen, alsnog 
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als ten dezeri toegepaste strafbepaling zal ver
melden voornoemd art. 73 Mot.- en Rijw.
reglement, met verwerping van het beroep 
voor al het overige. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luiden
de: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant is telaste gelegd: (zie Concl. Adv.
Gen.); 

0 . dat bij het bevestigde vonnis dit telast
gelegde wettig en overtuigend bewezen is ge
acht met dien verstande, dat het motorrijtuig 
met inbegrip van de lading meer woog dan 
23015 Kilogram, waarop het bewezenverklaarde 
is gequal ificeerd a ls hierboven is gezegd, ter
wijl de Rechtbank in hooger beroep de hier
boven vermelde straf heeft opgelegd; 

0. ten aanzien van het eerste onderdeel van 
het middel van cassatie: 

dat de, ingevolge art. 2 Mot.- en Rijw.wet, 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stel
len regelen, nopen het verkeer op de wegen 
in verband met het gebruik van motorrijtuigen, 
blijkens de geschiedenis der totstandkoming 
van de wijziging van 1924 der genoemde wet, 
niet beperkt behoefden te worden tot woda
nige, welke bevordering van de vrijheid en 
veiligheid van 11J3t verkeer beoogen, maar ook 
tot bescherming van andere belangen zouden 
kunnen strekken, met name ter instandhouding 
der wegen; 

dat, zooals ook uit de nadere uitwerking der 
aan de Kroon toegekende regelingsbevoegd
heid, met name uit het tweede lid onder 2e, 
volgt, het niet twijfelachtig is, dat daaronder 
valt het geheel of gedeeltelijk gesloten ver
klaren van wegen voor het berijden in eene of 
in beide richtingen, hetzij met alle, hetzij met 
een of meer categorieën van motorrijtuigen; 

dat daarnaast in het derde lid van art. 2 
wordt bepaald, dat het inachtnemen van een 
maximumsnelheid kan worden voorgeschreven 
voor motorrijtuigen, onder meer in verband 
met hun gewicht, maar hieruit niet volgt, dat 
- zooals in het middel wordt gezegd - voor 
motorrijtuigen in verband met hun gewicht 
alleen. beperking van de snelheid zou mogen 
worden voorgeschreven, immers de hierboven 
vermelde algemeene bevoegdheid, om wegen 
te sluiten voor alle motorrijtuigen, naast het 
in het derde lid bepaalde onverlet blijft gel-
den; · 

dat het in art. 47 .Mot.- en Rijw.reglement 
bepaal de omtrent het kunnen si uiten van 
wegen voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan het gewicht een bepaald maximum 
overschrijdt, als behoorende tot een der regelen 
als in het eerste lid van art. 2 der wet be
doeld, mit dien ronder twijfel rechtsgeld ig is; 

dat bij de toelichting van het middel wijders 
is betoogd , dat, ook a l zou aan art. 47 rechts
kracht moeten worden toegekend, de ingevolge 
dat artikel aan de gemeenteraden toegekende 
bevoegdheid niet zoude omvatten het geheel 
gesloten verklaren van alle binnen de bebouw-

de kom der gemeenten gelegen wegen, omdat 
uit het in art. 36 Mot.- en Rijw.reglement 
bepaalde in verband met de bedoeling van den 
wetgever zoude volgen, dat aan het begrip 
"wegen" in art. 47 de beP.erkte beteekenis 
moet worden gehecht van wegen niet vallende 
onder de in art. 36 genoemde drie klassen; 

dat dit betoog echter faa lt, immers de be
woordingen van art. 47: ,,wegen kunnen ge
sloten worden verklaard", duidelijk zijn en 
geen enkele beperking inhouden en bij de uit
legging eener op zich zelf duidelijke wettelijke 
bepaling eene daarvan afwijkende bedoeling 
niet in aanmerking mag komen; 

dat het eerste onderdeel van het middel der
halve ongegrond is ; 

0. dat ook het tweede onderdeel niet tot 
cassatie kan leiden; 

dat het bedoel<le besluit van B. en W. van 
's-Gravenhage luidt: 

Burgemeester en Wethouders van 's-Graven
hage, Gezien art. 92 van de Alg. Politie Ver
ordening voor 's-Gravenhage; 

Overwegende, dat het, in het belang van de 
instandhouding en bruikbaarheid van de we
gen, gelegen binnen de bebouwde kom der 
gemeente, noodzakelijk gebleken is deze wegen 
te sluiten voor het verkeer met motorrijtuigen 
en aanhangwagens, waarvan het gewicht met 
inbegrip van de lading een bepaald gewicht 
overschrijdt", besluiten: ,,gesloten te verkla
ren alle wegen binnen de bebouwde kom der 
Gemeente, geen Rijks- of Provinciale wegen 
zijnde, voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan het gewicht met inbegrip van de 
lading 10,000 Kilogram overschrijdt;" 

dat met de daarin opgenomen overweging, 
het besluit naar den e isch van art. 47 in ver
band met het vijfde lid van art. 36 Mot.- en 
Rijw.reglement, met redenen is omkleed en 
niet valt in te zien, dat, zooals bij de toelich
ting van het middel is beweerd, deze reden
geving belanghebbenden in de uitoefening van 
hun recht van beroep op de Kroon zoude be
lemmeren; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat de Rechtbank, toen zij, in afwijking van 

het vonnis van het Kantongerecht, straf op
legde, het wettelijk voorschrift waarop deze is 
gegrond, zijnde art. 73 van het Motor- en Rij
wielreglement, had moeten vermelden, zoodat 
nu zij zulks verzuimde haar vonnis te dien 
aanz ien moet worden vernietigd; 

0. dat de H. R. termen vindt om a1·t. 442 
Sv. toe te passen; 

Vernietigt het bestreden vonn is, doch alleen 
voorzoover daarin art. 73 van het Mot. - en 
Rijw.reglement niet is vermeld; 

Verstaat dat tot de artikelen der Wet waar
op de oplegging van straf berust ook behoort 
bedoeld art. 73; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
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5 l,faart 1932. K0NINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ond"rwijswet 1920 Art. 33 . 

Het hedrag der belooning op grond van 
aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school mag worden bepaald 
naar gelang van de werkelijke waar• 
neming, waaronder, nu de wet zoodanige 

.beperking niet kent, mede kan zijn be• 
grepen waarneming ingevolge art 41 eerste 
en derde lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Veendam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 4 
Juni 1931, n°. 165, 3e afd., waarbij goedkeu
ring is onthouden aan zijn besluit van 28 
April 1931, n°. 6, waarbij is bepaald, dat, 
gerekend van 1 Januari 1931 af, aan de 
onderwijzers der openbare scholen voor ge
woon en uitgebreid lager onderwijs, alsmede 
aan de onderwijzers, verbonden aan de in die 
gemeente gevestigde bijzondere scholen, a ls 
bedoeld in art. 97 der Lager Onderwijswet 
1920, op grond van hunne aanwijzing tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school, 
waaraan zij werkzaam zijn , eene belooning 
zal worden toegekend voor waarnemingen, 
naar tijdsduur berekend, gelijk aan het be
drag, hetwelk zij volgens het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 bo
ven hunne wedde als onderwijzers zouden ge
nieten, indien zij in vasten dienst als hoofd 
aan de school, waaraan zij werkzaam zijn, 
verbonden waren; 

school ook na afloop der vacantie nog moet 
worden vervangen; 

dat Ged. Staten van Groningen bij besluit 
van 4 Juni 1931 aan dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat volgens het raadsbesluit het bedrag der 
belooning afhankelijk is gesteld van den 
tijdsduur der waarneming van het hoofdschap 
en die belooning, behalve in de in het raads
besluit uitdrukkelijk genoemde gevallen, ook 
achterwege zal blijven, als over een zeker 
jaar zulk een waarneming niet heeft plaats 
gehad; dat de aan den raad bij art. 33 der 
Lager Onderwijswet 1920 verleende bevoegd
heid zich niet uitstrekt tot hen, die in den 
zin van art. 41 der wet tijdelijk een aan eene 
gemeenteschool opengevallen plaats van hoofd 
der school waarnemen, voor welke waarne
ming slechts bezoldiging kan worden genoten 
overeenkomstig de regelen, gesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur krachtens art. 
30, 2e lid, der wet; dat mitsdien de eenige 
grond, waarop een belooning kan worden 
toegekend, is gelegen in de aanwijzing van 
den onderwijzer tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school ; dat echter de raad der ge
meente Veendam , door de belooning afhanke
lijk te stellen van den duur der waarneming, 
in wezen niet die aanwijzing, maar het feit 
der waarneming als grond voor de belooning 
heeft doen gelden; dat in verband daarmede 
het raadsbesluit niet voor goedkeuring in aan
merking kan komen; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat naar zijn oordeel het le lid van 
art. 33 der Lager Onderwijswet 1920 geen be
letsel oplevert de belooning van den onder
wijzer, die buiten de gevallen, bedoeld in art. 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van B estuur, gehoord, adviezen van 
14 October 1931, No. 623, en 10 Februari 
1932, No. 623 (1931)/29; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Maart 1932, No. 1231, afd. L. 0. A.; 

0. dat bij besluit van 28 April 1931 de 
raad der gemeente Veendam heeft besloten: 

1 41, het hoofd eener school vervangt, te be
palen op een bedrag, dat afhankelijk wordt 
gesteld van de werkelijke waarneming ; dat 
een regeling, waarbij de werkelijke waarne
ming wordt beloond, toch zeker ook uit bil
lijkheidsoogpunt te ve rkiezen is boven een 
regeling, die een geldelijke vergoeding geeft I. gerekend van 1 Januari 1931 af aan de 

onderwijzers der openbare lagere scholen voor 
gewoon en uitgebreid lager onderwijs, alsmede 1 

aan de onderwijzers, verbonden aan de in de 
gemeente gevestigde bijzondere scholen, als 
bedoeld in art. 97 der Lager Onderwijswet 
1920, op grond van hunne aanwijzing tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school, 
waaraan zij werkzaam zijn, een belooning toe 
te kennen voor waarnemingen, naar tijdsduur 
berekend, gelijk aan het bedrag, hetwelk zij 
volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1928 boven hunne wedde als 
onderwijzer zouden genieten, indien zij in 
vasten dien t a ls hoofd aan de school, waaraan 
:,:ij werkzaam zijn, verbonden waren; 

II. dat de onder I bedoelde belooning niet 
wordt uitgekeerd, indien de waarneming een ' 
gevolg is van ziekte van het hoofd der school, 
dat vervangen moet worden; tenzij in bijzon
dere door den raad te beoordeel en gevallen 
hiervan wordt afgeweken; 

III. dat voor de onder I bedoelde beloo
n.ng de eerste twaalf schooldagen der waar
neming steeds buiten aanmerking blijven; 

IV. dat bij de berekening van de onder I 
bedoelde belooning alleen dàn de vacantiën 
zullen medetellen, indien het hoofd der 

L. 1932. 

uitsluitend op grond van de "aanwijzing" tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school; 

0. dat art. 33, le lid , der Lager Onderwijs
wet 1920 o.m. bepaalt, dat de gemecnteraacl 
aan de onderwijzers eene belooning kan toe
kennen op grond van hunne aanwijzing tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school ; 

dat daaruit echter niet voortvloeit, dat hot 
bedrag dezer belooning niet mag worden be
paald naar gelang van de werkelijke waar
neming, waaronder, nu de wet zoodanige be
perking niet kent, mede kan zijn begrepen 
waarneming ingevolge art. 41, eerste en derde 
lid, der Lager Onderwijswet 1920; 

dat mitsdien art. 33 der wet zich niet ver
zet tegen goedkeuring van het onderhavige 
besluit; 

dat evenmin uit anderen hoofde aanleiding 
bestaat om aan dit besluit goedkeuring te 
onthouden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
!Het verme:;,gmg van hut b.lstreden beslm 

,an Geè. .:,i;a~.,n van Gror.i.1gc.u alsnog goed 
k~1..: ... ,ug te verleenen aan het bbsiuit vun de. 
,uac. aer gemeente Veendalll \'an 28 Apn\ 
,~ai, No. 6, tot regeling van de beloonirnr 

4 
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, .. n ae onderwijzers der openbare scholen voo1 

6 "woon en uitgebreid lager onderwijs, a1smedl 
, un de onderwijzers, verbonden aan oe m dib 
gemeente gevestigde bijzondere sonoJen, ah 
bedoe,d in art. 97 der Lager Onderwijsw01 
1920, op grond van hunne aanwijzing to\ 
plaatsvervanger van het hoofd der school 
waaruar, zij werkzaam zijn. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunster. f 1h 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

7 Maart 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 135 en 179a 
(tekst 1931 : artt. 168 en 209), Alg. 
Pol. verord. van Haren art. 32a). 

De gemeenteraad heeft t erecht ingezien, 
dat zal het venters- en leurdersvraagstuk 
afdoende worden geregeld, den venters 
en leuders niet enkel moet worden verboden 
op of aan den openbaren weg hun waren 
to venten of te koop aan te bieden, maar 
vooral ook die te doen aan de huizen, 
aangezien het gevaar ,oor hinder en 
overlast juist dan en daar het grootst is. 
Het vraagstuk van venten en leuren is 
ongetwijfeld een vraagstuk, dat, zoolang 
niet Rijk en provinrie het zich hebben 
aangetrokken, valt binnen het gebied door 
1irt. 135 - art. 168 nieuw - der Gemeente
wet aan den gemeenteraad voor regeling 
vrijgelaten. Die regeling mag bovenbedoeld 
vraagstuk, voorzoover dit de openbare 
orde betreft, geheel omv1itten. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, rlie op
merkt : De Gemeenteraai is zijn bevoegd
heid te buiten gegaan, daar .~te koop 
aanbieden" naast "venten" is gesteld en 
het verbod treedt in de b\izondere belangen 
der " ingezetenen".] 

Art. 32a Alg. Pol.verord. van H aren 
mist verbindende kracht, daar dit artikel 
i.v. m. art. 7, 2° lid, aan den Burgemeester 
de bevoegdheid t.:iekent van het in dat 
artikel vervatte verbod [venten op den 
openb. weg en aan huizenl door het geven 
van vergllnning ontheffing te verleenen 
en het vervllllen van deze opdracht, waar 
zij krachtens de verordening geschiedt, 
is een daad van uitvoering, die ingevolge 
art. 179 aanhef en a - thans art. 209 
aanhef en a - van de gemeentewet in 
den re$,el behoort tot de uitsluite nde 
bevocgaheid van B. en W. Waar niet uit 
eenige wetsbepaling, als art. 188 - th1ins 
art. 221 - het tegendeel volgt, is rl e 
opdracht tot het verleenen van ontheffing 
aan den Bllrgemeester alléén, in strijd met 
de wet en mist verbindende kracht. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arrondissements -Rechtbank te Gro
ningen, r equirant van cassatie tegen een 
vonnis van die R echtbank van 29 Oct. 1931, 
waarbij, in hooger beroep, is bevestü;d een 
vonnis van het K antongerecht te Gronino-en 
van 4 April 1931, bij welk laatste vonnis P. W. 
is vrijgesproken van een deel van het hem bij 
dagvaarding telastegelegde, en wat betreft het 
overige deel der telastelegging is ontslaS?;en 
van alle rechtsvervolging; -

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

·Aan Wijbenga werd telastegelegd, dat hij 
op 2 Deo. 1930 des voormiddags ongeveer te 
1 l3 / 

4 
ure in de gemeente Haren zonder ver

gunning van den Bllrgemeester dier gemeente 
op den openbaren weg, de Hortuslaan, met 
ma,nufaoturen heeft gevent en deze aan de_ 
aan dien weg gelegen huizen te koop heeft 
aangeboden. 

Door den Kantonrechter en in hooger beroep 
door de R echtbank te Groningen werd alleen 
als bewezen aangenomen, dat gerequireerde 
ten tijde en ter plaatse als voormeld zonder 
vergunning van den Burgemeester der gemeente 
Haren manufacturen aan de aan de Hortuslaan 
aldaar gelegen huizen te koop heeft aangeboden, 
en van het overige deel der telastelegging 
vrijgesproken. 

Dit bewezen verklaarde feit werd echter 
niet strafbaar geacht en requirant ontslagen 
van alle rechtsvervolging. De Kantonrechter 
overwoog daarbij dat de verordening der 
gemeente Haren, voor zoover daarbjj is ver
boden en strn,f is bedreigd tegen het aan de 
huizen te koop aanbieden van voorwerpen of 
waren van welken aard ook, uitgezonderd 
drukwerken, niet verbindend is, vermits de 
verordenende bevoegdheid van den gemeente
raad krachtens art. 135 der Gemeentewet niet 
zoover gaat dat een te koop aanbieden van 
waren ook aan de particuliere woonhuizen 
o-eheel zou kunnen worden verboden of afhan
kelijk gesteld van eenige vergunning, wijl een 
zoodanige bepaling noch in het bela.ng der 
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid 
wordt vereisch~, noch de huishouding der 
gemeente betreft. 

De Officier van J uRtitie te Groningen stelde 
tijdig beroep in cassatie in en droeg bij schriftuur 
als middel voor schending van de artt. 32a 
jo 7 sub 2 en 163 van de alg. politieverordening 
voor de gerr>eente Haren, door deze artikelen 
i. c. niet toe te passen. 

Art. 32a van gemelde verordening luidt als 
volo-t : Het is verboden voorwerpen of waren, 
van'.' welken aard ook, uitgezonderd drukwerken, 
hetzij op of aan den openbaren weg, hetz1J aan 
de huizen, te koop aan te bieden of daarmede 
te venten. 

Deze bep1iling is niet van toepassing op 
personen, die hunne voorwerpen of waren alleen 
aan wiukeliers verkoopen.'' 

In zijne toelichting betoogt de heer requirant 
dat het artikel ten doel heeft openlijke en ver
kapte bedelarij tegen te gaan, de ingezetenen 
te beschermen tegen overlast - ook u.it zede
lijkheidsoogpunt, daar het immers is voor
gekomen, dat een koopman met een vrouw 
aan de deur onzedelijke handelingen pleegde-, 
en ten slotte den verkoop van allerlei minder 
gewenschte en voor de gezondheid schadelijke 
waren langs de huizen tegen te gaan. 

Z. i. is dus het voorschrift wel d'.lgelijk in het 
belang der openbare orde, zede~jkheid e,:i ook 
der gezondheid, en valt de bepaling dus bmnen 
de grenzen door de Gemeente-wetgever 1n 
art. 135 voor den gemeentelijken wetgever 
getrokken. 

Ik meen, dat een z.g. ventverbod volstrekt 
niet in strijd behoeft te zijn met art. 135 (oud) 
of art. 168 (nieuw) der Gemeentewet. Regeling 
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van het venten kan van belang zijn voor de 
openbare orde, voor de gezondheid, en kan de 
huishouding der gemeente betreffen, daar 
zoowel de belangen van alle ingezetenen als 
van een bepaalde groep personen, nl. de venters 
zelven, er mede gediend kan worden. In ver
schillende gemeenten zijn dan ook ventverbo
den, echter komt het m. i. op de redactie ervan 
aan om te kunnen beoordeelen of zij al dan niet 
in strijd zijn met de bevoegdheid van den 
gemeente wetgever tot uitvaardiging van 
verordening-Po . 

Kan ik mij dus in het algemeen met de op
merkingen van den heer requirant vereenigen -
hoewel ik de openbare zedelijkheid buiten de 
hier besproken vraag laat, - wanneer ik de 
verbodsbepaling zelve naga, meen ik dat deze 
de bevoegdheid bij art,. 135 -(168 nieuw) ver
leend te buiten gaat. In de Politie-verordening 
wordt te koop aanbieden gesteld naast venten. 

Over deze bepa,ling van de Harensche politie
verordening is reeds veel te doen geweest. 
Het tweede lid stelde oorspronkelijk, dat de 
bepaling niet van toerassing was op personen, 
die hun voorwerpen o waren alleen aan winke
liers verkoopen, ,,noch op ingezetenen" . De 
Kamer van Koophandel en .Fabrieken te 
Groningen drong op vernietiging door de Kroon 
aan, doch Gedeputeerde Staten hebben geen 
vrijheid gevonden daartoe een voorstel te doen. 
Wel is de verordenin~ gewijzigd, en zijn de 
woorden "noch op mgezetenen" vervallen. 
Yoor de moeilijkheden welke bij het z.g. 
v "oi;ersvi-aagstuk r~jzen, verwijs ik nog naar de 
artikelen van Mr. J. Reitsma in het Gemeente
vestuur van 1931, blz. 561 en 605, in het bij
zonder naar blz. 568 vlg. 

Het bewezen verklaarde feit valt onder de 
verbodsbepaling: ,, het is verboden voorwerpen 
of waren van welken aard ook (uügezonderd 
drukwerken) aan de huizen te koop aan te 
bieden". De gemeenteraad beperkt zich hier 
niet tot het gemeentelijk belang, maar treedt 
in een regeling der bijzondere be langen der 
ingezetenen. De verordening bestrijkt een 
ruimer terrein dan zij vermoedelijk heeft willen 
doen. 

E en gevolg is b.v. dat een ingezetene aan 
zijn m de <1 europening staande buurman niet 
een zak graan te koop mag aanbieden, zonder 
vergunning van Burgemeester en Wethou
ders. 

Ik kan m,i met het middel dan ook niet ver
eenigen en acht de vonnissen juist ge,~ezen, 
weshalve ik concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat aan gerequireerde b1.j dagvaarding 
is telastegelegd: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat de Kantonrechter bij zijn bovenbedoeld 
vonnis, dat bij het bestreden vonnis is be
vestigd, wettig en overtuigend bewezen heeft 
geoordeeld, dat gerequireerde op tijd en plaats 
en zonder vergunning als in de telastelegging 
vermeld, manufacturen aan de huizen te koop 
heeft aangeboden, met vrijspraak van hetgeen 

meer is telastegelegd, zijnde dit naar 's Kanton
rechters oordeel niet wettig en overtuigend 
bewezen; 

dat de Kantonrechter verder heeft overwogen, 
dat het bewezen verklaarde feit echter niet is 
een strafbaar feit; 

dat immers de verordening der gemeente 
Hitren, voor zooverre daarbij is verboden en 
straf is bedreigd tegen het aan de huizen te 
koop aa.nbieden van voorwerpen of waren 
van welken aard ook, uitgezonderd drukwerken, 
niet verbindend is en deze alzoo buiten toe
passiniz moet worden gelaten; 

dat toch de verordenende bevoegdheid van 
den gen!eenteraad krachtens art. 135 der 
Gemeentewet niet zoo ver gaat, dat een te 
koop aanbieden van waren ook aan de parti
culiere woonhuizen geheel zou kunnen worden 
verboden of afhankelijk gesteld van eenige 
vergunning, wjjl eene zoodanige bepaling noch 
in het belang der openbare ordP, zedelijkheiri en 
gezondhtid wordt vereischt, noch de huis
houding der gemeente betreft; 

op welke gronden de Ka11tonrechter gerequi
reerde van alle rechtsvervolging heeft ontslagen 
ter zako van het bewezen geoordeelde deel 
der t,elastele~ging met vrijspraak voor het 
overige, terwiJl deze uitspraak bij het bestreden 
vonnis in haar geheel i8 bevestigd ; 

0. omtrent het middel: 
dat art. 32a van de Alg. Pol. verordening 

voor de gemeente Haren luidt : ,,Het is ver
boden voorwerpen of waren, van welken aard 
ook, uitgezonderd drukwerken, hetzij op of 
aan den openbaren weg, hetzij aan de huizen, 
te koop aan te bieden of çl.aarmede te venten." 

"Deze bepaling is niet van toepassing op 
personen, die hunne voorwerpen of waren alleen 
aan winkeliers verkoopen''; - terwijl ingevolge 
art. 7, 2de lid, de bepaling van art. 32a niet 
van toepassing is op hem, die handelt met 
vergunning van den Burgemeester, en art. 163 
de strafbepaling ten deze inhoudt ; 

dat, zooals ui t tien inhoud van art. 32a, in 
verband met dien van art. 7, 2• lid, blijkt, 
in deze artikelen het venters- en leurders
vraagstuk voor de gemeente Haren regeling 
heeft gevonden en wel in dien zin, dat slechts 
die personen tot het venten met of het te koop 
aanbieden van voorwerpen of waren worden 
toegelaten, van wie mag worden aangenomen, 
dat zij in de uitoefening van dit bedrijf geenerlei 
hinder of overlast zullen veroorzaken ; 

dat daartoe is voorgeschreven, dat de be
doelde personen, om straffeloos hun bedrijf 
te kunnen uitoefenen, de vergunning van den 
burgemeester behoeven ; 

dat de gemeenteraad terecht heeft ingezien, 
dat, zal het venters- en leurdersvraagstuk 
afdoende worden geregeld, den venters en 
leurders niet enkel moet zijn verboden op of 
aan den openbaren weg hun waren te venten of 
te koop aan te bieden, rnaar voorn! ook dit te 
doen aan de huizen, aangezien het gevaar voor 
hinder en overlast juist dan en daar het grootst 
is; 

dat, aangezien nu het vraagstuk betreffende 
de toelaatbaarheid van het venten en leuren 
ongetwijfeld is een vraagstuk, dat, zoolang niet 
Rijk of Provincie het zich heeft aangetroklrnn, 
valt binnen het gebied, door artikel 135 -
thans artikel 16 - der Gemeentewet aan den 
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gemeenteraad voor regeling vrijgelaten, moet 
worden aangenomen, dat die regeling boven
bedoeld vraagstuk, voor zooverre dit de open
bare orde betreft, in zijn geheel mag om
vatten; 

dat daarom de Kantonrechter, de bepaling 
van artikel 32a niet in haar geheel latend maar 
verbindbaarheid ontzeggend aan een zeer 
wezenlijk en voor de doeltr!è)ffendheid v~n de 
daarin vervatte regeling vr1Jwel onmisbaar 
gedeelte, hetwelk als bestrijdend verkapte 
bedelarij, de openbare orde betreft, - art. 135 
- thans art. 168 - van de Gemeentewet, in 
verband met de in het middel genoemde 
artikelen van de Alg. Pol. verordening voor de 
gemeente Haren, heeft geschonden ; 

0. dat desniettemin het middel niet tot 
cassatie kan leiden, omdat op anderen grond 
dan in het bevestigde vonnis is aangegeven, 
de bepaling van meergenoemd art. 32a der 
VerordeniPg verbindende kracht mist, zoodat 
de in dat vonnis vervatte beslissing in elk 
geval is juist ; 

dat toch genoemd artikel, in verband met 
artikel 7, 2de lid, aan den Burgemeester de 
bevoegdheid toekent van het, in hPt artikel 
vervatte verbod door het geven van ver
gunning ontheffing te verleenen, en het ver
vullen van deze opdracht, wa!1r zij krachtens 
de Verordening geschiedt, is een daad van 
uitvoering, die ingevolge art. 179 aanhef en a 
- thans art. 209 aanhef en a - van de Ge
mcentew,,t in den regel behoort tot de uit
sluitende bevoegdheid van Burgemeester en 
Wethouders; 

dat dus, waar niet uit eenige wetsbepaling, 
als art. 188 - thans art. 221 - der Gemeente
wet, het tegendeel volgt, de opdracht tot het 
verleenen van ontheffin" aa,n den Burgemeester 
allfén, is in strijd met de wet en verbindende 
kracht mist ; 

dat hiervan het gevolg is, dat, nu art. 32a 
niet dan onder het -..oorbehourl van de ont
heffinasbevoegdheid van art. 7, 2de lid, is 
vastg~steld, ook aan art. 32a verbindende 
kracht moet worden ontzegd; 

dat het bewezenverklaarde ook niet valt 
onder eenige andere strafbepaling va.n wet 
of wettelijke verordening ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

9 Maart 1932. BESCHIKKING van den 
Hoogen .Ra1td. (Plaatselijk straatgeld te 
Amsterdam.) 

Onder gebouwde eigendommen uit
sluitend dienende tot inrichting t er be
vordering van wetenschappen, die in de 
gemeentelijke verordening op de heffing 
van straatgeld van belasting zijn vrij
gesteld, behoorcn gebomven waarin ee.n 
seminarium is gevestigd, waar onderwi.1s 
wordt gegeven in de Joodsche thP.ologie. 

De verordening is niet in dien zin te 
verstaan, dat inrichtingen als de onder
havige omdat er onderwijs in wordt 
gegeven belastbaar zijn, vermits slechts 
gebouwde eigendommen dienende tot 
inrichting van lager en voorbereidend lager 
onderwijs zouden zijn vrijgesteld en niet 

een gebouw dienende voor h et geven van 
hooger onderwi,is. Dit laatste gebouw is 
reeds van belasting vr(i omdat een inrich
ting van hooger onderwijs dient ter be
vordering der wetenschap, hetgeen men 
met recht van een lagere chool en een 
bewaarschool zou kunnen betwijfelen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur- der Gemeentebelastingen te Amster
dam tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I te Amster
dam dd. 31 Oct. 1931, betreffende den aanslag 
van de Nederlandsche Portugeesch-Tsraëlitische 
gemeente aldaar, in het straatgeld over het 
belastingjaar 192 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Wijnvcldt, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep, 
subsidiair tot vernietiging van de beslissing 
van den Raad in dier voeg<', dat de oorspronke
lijke aanslag gehandhaafd blijve, behalve ten 
aanzien van de perceelen Rapenburgerstraat 199 
en J. D. Meyerplein 5; 

0. dat de J ederlaudsche Portugeesch
Israëlitische gemeente te Amsterdam, hl(1kens 
aanslagbiljet dd. 30 ,Tuni 1928 voor het be
lastingjaar 1928 in het gemE-enschappelijk 
straatgeid is aangeslagen voor een bedrag van 
f 289.50 wegens een negental te Amsterdam 
gelegen percee1en ; 

dat de belanghebbende gemeente tegen dezen 
aa.nslag een bezwaarschrift heeft ingedicml hij 
den Inspect,eur der gemeentebelastingen, dje 
bij bescb.ikking van 16 Sept. 1929 den aanslag 
heeft gehandhaafd; 

dat de belanghebbende zich toen gewend 
heeft tot den Raad van Beroep voornoemd en 
betoogd, dat hare perceelen Rapenburger
straat 195 en 199 en J. D. Meycrplein 5 uit
sluitend dienen als inrichting tot bevordering 
der wetenschap, zoodat zij van straatgeld zijn 
vrljgesteld ; 

dat de Raad van Beroep, nadat de Inspecteur 
de gegrondheid van den aanslag had verdedigd, 
in de bestreden uitspraak heeft overwogen : 

"dat ten deze vaststaat, dat in de perceelen 
Rapenburgerstraat 199 en ,T. D. Meyerp!ein 5 
het seminarium en de bibliotheek van belang
hebbende zijn gevestigd ; 

"dat deze perceclen uitsluitend als zoodanig 
worden gebruikt en in het perceel Rapen burger
straat 195, dat onder één dak staat met n°. 199, 
de bij belanghebbende werkzaam zijnde koster 
woont; 

"dat de Raad van oordeel is, dat zoowel een 
seminarium ais een bibliotheek inrichting,an zijn 
tot bevordering der wetenschap, en waar deze 
perceelen daartoe uitsluitend dienen, daarvoor 
geen aanslag kan worden opgelegd ; 

"dat echter de kosterswoning, al staat zij 
onder één dak met het seminarium, niettemin 
als een apart perceel moet worden beschouwd 
waarvoor straatgeld verschuldigd is" ; 

waarop de Raad de beschikking van den 
Inspecteur heeft vernietigd en den aa,nslag 
verminderd tot een aa,nsJag voor het perceel 
Rapenburgerstraat 195 ; . 

0. clat tegen deze uitspraak zijn aangevoerd 
de navolgende middelen van cassatie : 
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1. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 6 der Verordening op de heffing van 
Straatgeld in Amsterdam (Gemeenteblad 1927, 
afd. ;l, volgn. 101) ; 

2. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 16 der wet V(1n 19 Dec. 1914 (S. n°. 564); 

tot toelichting waarvan is betoogd, wat het 
eerste middel betreft : 

dat in art. 6 der Verordening met betrekking 
tot het verleenen van vrijstelling opzettelijk 
onderscheid gemaakt wordt tusschen twee 
groepen van inrichtingen, die' oppervlakkig be
schouwd veel overeenkomst vertoonen, namelljk 
do inrichtingen ter bevordering van kunsten en 
wetenschappen en de inrichtingen van onderwijs; 
dat nu de school van belanghebbende met 
de bijbehoorende bibliotheek niet iR een inrich
ting ter bevordering van kunsten en weten
schappen in den zin der Verordening, maar een 
bijzondere school voor hooger onderwijs, doch 
die niet op vrijstelling van belasting aanspraak 
kan maken, daar de Verordening deze vrij 
stelling alleen ver!ePnt wegens inrichtingen van 
lager en voorbereidend lager onderwijs ; 

terwijl tot toelichting van bet tweede middel 
is vermeld, dat de Raad wel vermindert den 
aanslag tot een aanslag voor het perceel Rapen
burgerstraat 195, maar de reden niet doet 
kennen waarpm naar zjjne meening de gebouwde 
eigendommen Nieuwe Heerengracht 65, J. D. 
Meyerplein 11 en 13, Muiderstraat 2, 4 en 6, 
waarop de aanslag evenzeer betrekking heeft, 
niet in het straatgeld kunnen worden betrokken; 

0. dat art. 6 di,.· Verordening op de heffing 
van straatgeld te Amsterdam van 17 Dec. 1926, 
goedgekeurd bij K. B. van 29 ,Tuii 1927, n° . 22, 
luidt: 

Geen belasting is verschuldigd wegenR : 
a. enz.; 
d. de gebouwde eigendommen uitsluitend 

dienende tot inrichting ter bevordering van 
kunsten en wetenschappen of ten algemeenen 
nutte, mits de eigendommen toebehooren aan 
publiekrechtelijke lichamen, kerkgenootschap
pen als bedoeld onder letter b van dit artikel, 
rechtspersoonljjkhcid bezittende Vereenigingen 
of stichtingen, het behalen van winst niet wordt 
beoogd en in die eigendommen niet worden 
gegeven vermakelijkheden in den zin van de 
in deze gemeente geldende Verord ening op de 
heffing van een belasting op vermakelijkheden; 

e. de gebouwde f'igendommen uüsluitend 
dienende tot inrichting van lager en voor
bereidend lager onderwijs, mits de eigen
dommen toebehooren aan publiekrechtelijke 
lichamen, kerkgenootschappen als bedoeld 
onder letter b van dit artikel, rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen, of stichtingen, 
het behalen van winst niet wordt beoogd en 
niet aan leerlingen tegen betaling inwoning 
wordt verstrekt ; 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie: 

da.t onder inrichtingen ter bevordering van 
wf'tenschappen als bedoeld in letter d van 
art. 6 d,;r zooeven vermelde verordening ook 
is te verstaan een seminarium als het hier
bedoeldc, waar onderwijs wordt gegeven in de 
Joodsche theologie en dat als inrichting van 
hooger onderwijs dient ter bevordering der 
wetenschap ; 

dat nu wel in de toelichting tot het cassatie-

middel dit in het algemeen niet wordt ontkend, 
doch betoogd wordt, da.t de uitdrukking 
" t,er bevordering van wetenschappen" in 
letter d van art. 6 niet zóó ruim i , op te vatten, 
dat daaronder ook valt het geven van hooger 
onderwijs ; dat dit zou blijken uit letter e, 
waar men wel inrichtingen van onderwijs van 
straatgeld vrijstelt, doch niet alle doch alleen 
die, welke dienen tot het geven van lager en 
voorbPreidend lager onderwijs, zoodat de be
lastingplicht zou blijven bestaan, wanneer men 
te doen heeft met een inrichting van hooger 
onderwijs, gelijk ten deze, maar dat deze 
opvatting niet juist. is ; 

dat art. 6, letter d, der Verordening in dien 
zin is te verstaan, dat inrichtingen dienende 
tot het geven van hooger en midclelbaar onder
wijs van belasting zijn vrijgesteld, omdat zij 
dienen ter bevordering der wetenschappen, en 
dat men, naast letter d nog letter e opnemenrle, 
waarin men inrichtingen van lager en voor
bereidend lager onderwijs ook van straatgeld 
vrijstelde, dit kennelijk niet deed omdat men 
.lagere scholen en bewaarscholen in gunstiger 
conditie heeft willen stellen dan inrichtingen 
van hooger en middelbaar onderwijs, doch 
omdat men begreep, dat wilde men deze 
scholen van belasting vrijstellen, dit duidelijk 
in de Verordening moest worden bepaald, 
vermits men voor zulke scholen, in tegen
stelling van inrichtingen voor hooger en 
middelba.ar onderwijs, niet zonder grond zou 
kunnen tw~jfelen of zij wel dienen ter bevor
dering der wetenschappen ; 

0. ten aanzien van het tweede middel en 
ambtshalve : 

dat de uitspraak niet juist is ; 
dat de Raad van Beroep blijkbaar heeft willen 

te kennen geven, da,t van de drie perceelen 
over welker belastbaarheid tusschen partijen 
geschil bestond het perceel Rapenburgerstraat 
195 wèl en de perceelen Rapenburgerstraat 199 
en J. D. Meyerplein 5 niet belastbaar waren, 
doch dat men deze zienswijze heeft geuit door 
in de uitspraak te bepalen, dat de aanslag 
verminderd werd tot een aanslag voor het 
perceel Rapenbnrgerstraat 195 ; 

dat de Raad zich aldus uitdrukkende niet 
alleen den aanslag vernietigde, voor zoover die 
betrekking bad op de beide perceelen, die zij 
onder de vrijst<>lling van belasting wilde laten 
vallen, doch ook over de zes overige perceelen 
op de Nieuwe Heerengracbt, het J. D. Meyer
plein en de Muiderstraat, welker belastbaarheid 
nimmer was betwist en waarover de Raad van 
Beroep geen oordeel mocht uitspreken ; 

dat de uitspraak derhalve op dit punt niet 
in stand kan blijven ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak alsmede 
de beschikking van den Inspecteur der Ge
meentebelastingen van Amsterdam van 16 Sept. 
1929 ; 

Verstaat, dat geen straatgeld zal worden 
geheven in zake der perceelen Rapenburger
straat 199 en J. D. Meyerplein 5; 

Stel t het bedrag rl r belasti ng vast op 
f 253.50. 

(W.) 
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11 Maart 1932. K ONINKLIJK BESLU IT. 
(Nijverh eidsonderwijswet Art. 24 ; K. B. 
31 Mei 1026 S. 159 Art. 15.) 

De omstandigheid, dat de vaste aanstel
ling van appellant tot leeraar niet is geschied 
met inachtneming van art. 22 der wet 
mag niet met zich mede brengen, dat die 
aanstelling geacht zou moeten worden 
rec:htens niet te hebben plaats gevonden. 
De mededeeling van het schoolbestuur, 
dat het de verbintenis als geëindigd 
beschouwd, is in wezen a ls een besluit 
tot het verleenen van ongevraagd ontslag 
aan te merken. Daar geen der gevallen, 
in art. 15 van het K. B. van 31 Mei 1926 
S. 159 genoemd, zich hier voordoet, 
behoort het besluit van het bestuur te 
worden vernietigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. van Ravenswaaij, leeraar aan de Vakschool 
voor Banketbakkers te Amsterdam, tegen het 
besluit van het bestuur dier school van 15 
Augustus 1931, waarbij zijne dienstbetrekking 
geëindigd is verklaard; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Januari 1932, 0

• 764(1931), en 24 F ebr. 
1932, • 0

• 764(1931)/35; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Maart 1932, N°. 5626, afdeeling ijverheids
onderwijs; 

0 . dat J. van Ravenswaaij te Amsterdam 
op 15 Augustus 1927 door het bestuur van de 
door het Rijk gesubsidieerde Vakschool voor 
Banketbakkers te Amsterdam met ingang van 
den genoemden datum voor vast werd benoemd 
tot leeraar Boekhouden en Handelsrekenen 
aan de genoemde vakschool ; 

dat het bestuur op 15 Augustus 1931 aan 
den benoemde mededeelde, dat Onze Minister 
had bericht, dat de afgegeven vaste aanstelling 
onwettig moest worden geacht, daar de vol
gens art. 22 der Nijverheidsonderwijswet ver
eischte goedkeuring nimmer blijkt te zijn ver
leend; dat, gezien deze situatie, het bestuur 
niet mocht toestaan, <lat er les door hem in de 
school werd gegeven en het, gezien deze be
slissing, de verbintenis als geëindigd be
schouwde; 

dat van dit schrijven J. van Ravenswaaij bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij, na aanvankelijk tijdelijk als wodanig 
werkzaam te zijn geweest, met ingang van 15 
Augustus 1927 voor vast is aangesteld als 
leeraar in het Boekhouden en Handelsrekenen 
aan de Vakschool voor Banketbakkers, geves
tigd te Amsterdam, Quellijnstraat N°. 80; dat 
hem, niettegenstaande deze vaste aanstelling, 
in Juni 1931 door het bestuur dier vakschool 
is medegedeeld, dat Onze Minister bezwaar 
maakte tegen zij ne tijdelijke herbenoeming, 
met verzoek hiermede i-ekening te houden ; 
dat hij fugen deze mededeeling protesteerde, 
van meening, dat zij op een misverstand be
rustte, doch dat hem daarna dd. 15 Augustus 
is medegedeeld, dat zij ne aanstelling naar de 
opvatting van Onzen Minister onwettig werd 
geacht en dat dus de verbintenis als geëindigd 
werd beschouwd; dat deze me<ledeeling, hoe
wel geen der formal iteiten, voorgeschreven bij 

ontsl ag, is in acht genomen, als eene beëin
diging van de vaste betrekking moet worden 
beschouwd, hetgeen ook bl ij kt uit het fe it, dat 
hem bij de hervatting van den cursus niet de 
gelegenheid is gegeven weder met zij ne lessen 
aan te vangen, hoewel hij zich daartoe aan de 
school meldde; dat hij van meening is, dat 
hem, nu alle formaliteiten zijn verwaarloosd, 
geen ontslag is verleend en dat zij ne betrek
king nog steeds voortduurt, doch dat niettemin 
in wezen de genomen maatregelen op een ont
slag neerkomen, 1 zoodat hij gerechtigd is in 
beroep te komen, wordende de hem uitgereikte 
vaste aanstelling en de brief dd. 15 Augustus 
1931 overgelegd; dat niet alleen de bij ontslag 
door de ijverheidsonderwijswet en de daarop 
gebaseerde uitvoeringsmaatregelen voorgeschre
ven formaliteiten niet zijn in acht genomen, 
doch dat ook geen der gevallen aanwezig is, 
bedoeld in art. 15 van Ons besluit van 31 Mei 
1926, S. 159, regelende wanneer aan leeraren 
aan Nijverheids cholen ontslag kan worden 
verleend; dat toch eene mededeeling achteraf, 
dat destijds Onze Minister de vereischte goed
keuring niet heeft verleend, op de aan hem 
gegeven vaste aanstell ing geen invloed kan 
hebben, daar een leeraar niet verplicht kan 
worden te onderzoeken of alle formaliteiten 
wel zijn vervuld en of zijne vaste aanstelling 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften is 
gegeven; dat hij door het bestuur a ltijd a ls 
vast leeraar is beschouwd en behandeld; 

0. dat de appellant met ingang van 15 Aug. 
19.27 voor vast is benoemd tot leeraar in hot 
Boekhouden en Handelsrekenen aan de Vak
school voor Banketbakkers te Amsterdam; 

dat weliswaar blijkens de stukken deze be
noeming niet heeft pla:..ts gehad uit eene door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen goedgekeurde voordracht van 
benoembaren, zooals art. 22, eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet voorschrijft, doch dat 
de omstandigheid, dat dit voorschr ift, waar
van de naleving buiten den adspirant-leeraar 
omging, door het schoolbestuur n iet is nage
komen, daargelaten de gevolgen, welke hieruit 
ten aanzien van de subsidieering zouden 1.,rn
nen voortvloeien, niet met zich mede mag 
brengen, dat de vaste aanstell ing in dit ge,·al 
geacht zou moeten worden rechtens niet te 
hebben plaats gevonden; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
J. van Ravenswaaij op 15 Augustus 1927 eene 
vaste aanstel! ing heeft ontvangen en de mede
deeling van het schoolbestuur van 15 Augustus 
1931, dat het de verbintenis als geëindigd be
schouwde, in wezen als een besluit tot het ver
leenen van ongevraagd ontslag is aan temer
ken· 

d~t van zoodanig besluit ingevolge art. 24, 
vierde lid, der Nijverheidsonderwijswet, beroep 
bij Ons open staat; 

0. voorts, dat ingevolge art. 15 van Ons 
besluit van 31 Mei 1926, S. 159, zooals dit 
sindsdien is gewijzigd, buiten het geval, be
doeld bij art. 35 van dit besluit, ontslag aan 
leeraren in vasten d ienst slechts wordt ver
leend in de gevallen, in art. 15 genoemd; 

dat zich geen van deze gevallen voordoet; 
dat mitsdien het besluit van het bestuur van 

15 Augustus 1931, waartegen beroep werd 
ingesteld, behoort te worden vernietigd ; 
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Gezien de Nijverheidsonderwijswet en Ons 
gewijzigd besluit van 31 Mei 1926, S . 159 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
het bij schrijven van 15 Augustus 1931 door 

het schoolbestuur aan J. van Ravenswaaij me
degedeelde ontslag als leeraar in het Boek
houden en Handelsrekenen aan de Vakschool 
voor Banketbakkers te Amsterdam te vernie
tigen. · 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.} 

11 Maart 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 9.) 

Als orgaan, door middel waarvan een 
gemeente als "belanghebbende" in den 
zin van art. 9 beroep kan instellen. moet 
worden aangemerkt- de Raad, niet Burg. 
en W eth., zonder daartoe door den Raad 
te zijn gemachtigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Katwijk op 
grond van art. 9 der Keurenwet, daarbij de 
vernietiging vragend overeenkomstig art. 19 
dier wet wegens strijd met het algemeen be
lang, van de verbodsbepaling betreffende het 
betreden van duinen, vervat in art. 137 van 
de door de Vereenigde V ergadering van het 
Hoogheemraadschap van Rijnl and vastge
stelde herziene Algemeene Keur van het 
Hoogheemraadschap, goedgekeurd door de 
Ged. Staten van Zuid-Holland en Noord-Hol
land bij besluit van 17 November 1930, n°. 
72 en 3 December 1930, n°. 115; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 December 1931, n° . 658 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 Maart 1932, La. G. G., Afd. 
Waterstaatsrecht ; 

0. dat de nieuwe Algemeene Keur van het 
Hoogheemraadschap van Rijnl and, goedge
keurd door Ged. Staten van Zuid-Holland en 
van Noord-Holland bij besluiten van 17 No
vember 1930, n°. 72 en 3 December 1930, n°. 
115, in art. 137 het volgende voorschrijft: 

" H et is verboden zich in onvrije duinen te 
bevinden elders dan op wegen en slagen, 
welke van wege Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Rijnland of van wege eenig ander open
baar lichaam als voor het publiek toeganke
lijk zijn aangegeven. 

Deze bepaling lijdt uitzondering voor: 
l e. de eigenaren en andere zakelijk gerech

tigden ten aanzien van hunne onvrije duinen 
en hen, die van dezen het genot of gebruik 
daarvan hebben verkregen; 

2e. de lasthebbers van de onder l e genoem
den, die ten tijde van het zich bevinden voor
zien zijn van een door dezen afgegeven legiti
matiebewijs" ; 

dat burgemeester en wethouders van K at
wijk in een tot Ons gericht adres hebben ver
zocht de genoemde verbodsbepaling te vernie
tigen, aanvoerende, dat de gemeente Katwijk 
in hare belangen als badplaats ernstig zal 
worden geschaad, aangezien zij voor de bad
gasten door de gemelde verbodsbepaling een 

harer grootste aantrekkelijkheden verliest; 
dat het vertoeven in de duinen voortaan 
slecht.s beperkt zal zijn tot het - wandel en en 
het den wandelaars alzoo niet vergund wordt 
in de duinen te zitten, of om op een der dui
nentoppen te genieten van het schoone duin
landschap dan wel van de Noordzee; dat tot 
nu toe het betreden van de duinen geoorloofd 
is, indien men in het bezit is van een duin
kaart, afgegeven vanwege den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Noordwijk, waar
voor een bedrag van f 0.10 verschuldigd is; 
dat blijkens van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland verkregen inlichtingen, zii, die toe
gang tot de duinen wenschten te verkrijgen, 
behalve in het bezit van . de bovengemelde 
duinkaart, voortaan tevens in het bezit moe
ten zijn van een door het Hoogheemraadschap 
afgegeven legitimatiebewijs, hetwelk f 2.50 
per persoon kost, hetgeen strekt ter tegemoet
koming in de kosten van het herstel van 
schade, welke door het betreden der duinen 
wordt veroorzaakt; da t, afgezien van de 
moeite, welke aan het verkrijgen van eene 
legitimatiekaart ve~bonden is, vooral voor bad. 
gasten, die slechts enkele weken in Katwijk 
verblijven, het hooge bedrag daarvan iedereen 
zal terughouden eene dergelijke kaart aan te 
vragen ; dat het heffen van een zoo hoog be
drag voor het verstrekken van eene legitima
tiekaart feitelijk gelijk staat met een absoluut 
verbod tot het betreden der duinen, waardoor 
duizenden badgasten, gezwegen nog van de 
ingezetenen dezer gemeente, beroofd worden 
van het groote genot, dat het natuurschoon 
der duinen biedt; dat als gevolg van zoo
danige maatregelen groot gevaar bestaat, dat 
het vreemdelingenbezoek sterk zal ve1minde
ren, hetgeen van zeer ongunstigen invloed zal 
zijn op de inkomsten van hen, die grooten
deels op het badseiwen zijn aangewezen, zoo
als kamerverhuurders, pensionhouders, hotel
houders, alsmede talrijke neringdoenden; dat 
het geringe voordeel , bestaande in mindere 
kosten van onderhoud, hetwelk het Hoogheem
raadschap van Rijnland van de afsluiting der 
duinen verwacht, niet in verhouding staat tot 
de groote nadeelen, welke voor de inwoners 
der gemeente Katwijk daaruit zullen ont
staan; dat zij mit.sdien op grond van art. 9 
der Keurenwet verzoeken om, wegens strijd 
met het algemeen belang, overeenkomstig het 
bepaalde in art. 19 van die wet, het vernieti
gingsrecht op de bedoelde verbodsbepaling te 
willen toepassen; 

0. dat de bewoordingen van het adres van 
burgemeester en wethouders weliswaar eenige 
aanleiding wuden kunnen geven tot twijfel, 
of zij beoogen, krachtens art. 9 der Keuren
wet bij Ons beroep in te stellen, dan wel ver
nietiging van eene bepaling van de keur, als 
bedoeld in art. 19 der wet, uit te lokken, 
doch dat, mede op grond van de omstandig
heid, dat zij hun adres binnen den beroeps
termijn en overeenkomstig artikel 10 der wet 
bij Onzen Commissaris in Zuid-Holland heb
ben ingediend, moet worden aangenomen, dat 
hier voorligt een krachtens art. 9 der wet tot 
Ons gericht beroepschrift; 

0. voorts dat art. 9 der Keurenwet beroep 
toekent aan ieder belanghebbende en aan 
Onzen Commissaris in de provincie; 
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dat de gemeente Katwijk ten deze als be
langhebbende is te beschouwen; 

dat als orgaan, door middel waarvan de 
geméente K atwijk in dit geval had te han
delen, moet worden aangemerkt de raad, aan 
wien met betrekking tot de regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeente alle 
bevoegdheid behoort, die niet bij de Gemeente
wet of eenige andere wet aan den burgemees
ter of aan burgemeester en wethouders is op
gedragen; 

dat burgemeester en wethouders van Kat
wijk blijkens nader op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, ingewonnen inlichtingen, 
bovenbedoeld beroep hebben ingediend, zonder 
daartoe door den raad te zijn gemachtigd; 

dat zij dus in hun beroep niet kunnen wor
den ontvangen; 

Gezien de Keurenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

burgemeester en wethouders van Katwijk 
niet-ontvankelijk te verklaren in hun bercx,p. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

11 .Maart 1932. BESCHIKKI G van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Za,ken en Landbouw, houdende 
Voorschriften betreffende het aanvragen 
en verleenen der akten en duplicaten daar
van en modellen van tl~ aanvragen en de 
akten zelf. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw ; 

Gelet op art. 16 der Visscherijwet (Stbl. 1908, 
n°. 311), htaistelijk gewijzigd bij de Wet van 
9 Juli 1931 (Stbl. n°. 276) ; 

Heeft goedgevonden : 
onder intrekking van de beschikking van 

den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 6 Mei 1911, n°. 2780, afd. Nijver
heid, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 
dien Minister van 6 Maart 1922, no. 693, afd. 
Visscherijen, vast te stellen de onderstaande : 

Voorschriften br1reffende het aanvragen en 
verleenen der akten en duplicaten da,arvan en 
modellen van de aanvragen en de akten zelf. 

i. Hij, die een akte voor de uitoefening 
van binnenvisscherij verlangt, richt een onder
teekende aanvraag (op ongezegeld papier) 
aan het hoofd van plaatselijke politie in de 
gemeente, waarin hij woont of, zoo hii zijn 
woonplaats niet in het Rijk heeft, verblijft. 

De aanvraag van een minderjarige wordt 
mede onderteekend door zijn vader of voogd, 
die daarbij tevens zijn beroep vermeldt. 

2. De aanvraag voor een akte houdt in : 
a. een opg_aaf van den naam, de voqrnamen, 

het geboorteiaar, de woonplaats en - zoo de 
aanvrager zijn woonplaats niet in het Rijk 
heeft - tevens de verblijfplaats (gemeente, 
dorp, straat of ,~jk en nummer) en het beroep 
van den aanvrager, het dienstja,ar (van l Juli 
tot en met 30 Juni d.a.v.) en de soort der 
verlangde akte ; 

b. voor een groote vischakte de verklaring, 
dat de aanvrager niet is : bezoldigd veld- of 
boschwachter, beambte der marechaussee, 

niet zijnde hulpofficier van justitie, ambtenaar 
der Rijks- of gemeentepolitie, beneden den 
rang van inspecteur der Rijksveldwacht of 
inspecteur van politie, bakenmeester, beambte 
van den Rijks- of provincialen waterstaat, of 
beambte van de domeinen, beneden den rang 
van hoofdopziener. 

Een model van deze aanvraag is als bijlage A 
(1) bij deze beschikking gevoegd. 

Een formulier voor deze aanvraag is kosteloos 
t e bekomen bij het hoofd van plaatselijke 
politie. 

3. Een suppletoire duurdere akte wordt 
met verrekening van den prijs der goedkoopere 
akte uitgereikt, ook arl is deze laatste door den 
aanvrager ontvangen en in gebruik genomen. 

4. Hij, die zijn akte rnrloren heeft en een 
duplicaat daarvan wenscht, wendt zich daartoe 
tot het hoofd van plaatselijke politie, dat de 
oorspronkelijke akte heeft uitgereikt. 

5. Indien een groote vischakte wordt aan
gevraagd door een minderjarige aan wiens 
vader of voogd ingevolge art. 16, lid 8, der 
Visscherijwet geen akte, of lid 9, geen groo te 
vischakte kan worden uitgereikt, vestigt het 
hoofd van plaatselijke politie er de aandacht 
van den aanvrager op, dat die groote vischakte 

1 den vader of voogd niet in staat zal stellen, 
om op grond van lid 7, letter b., van genoemd 
artikel te visschen. 

Wordt de akte niettemin uitgereikt, dan 
geeft het hoofd van plaatselijke politie hiervan 
kennis aan den mspecteur der vISschenJen, 
hoofd in het 4°, 6e en 7e district te 's-Graven
hage. 

6. De akten worden ingericht volgens de 
in bijlage B dezer beschikking opgenomen 
modellen. (1) De groote vischakte A wo dt 
gedrukt op wit, de g oote vischakte B op ood, 
de kleine vischakte op lichtblauw, de hengelakte 
op geel papier. 

7. Ifet model voor het duplicaat is gelijk 
aan dat der akte, behoudens, dat aan het 
hoofd daarvan wordt geplaatst het woord 
"Duplicaat" en dat aan den voet van het 
stuk wordt gelezen : ,,Duplicaat uitgereikt 
den ___ _______ 19·-·················-'' 

8. De uitgereikte akten worden in iedere 
gemeente, voor ieder dienstjaar van een door
loopend nummer, voor elke soort afzonderlijk, 
voorzien. 

De duplicaten dragen de nummers van de 
oorspronkelijke akten . 

9. Alvorens de akte of het duplicaat in 
gehruik te nemen, moet de houder daarop zijn 
handteekening plaatsen. 

10. Zoodra het Departement van Binnen
landsche Zaken en Landbouw mededeeling 
heeft ontvangen van een veroordeeling tot de 
straf van ontzegging, ingevolge art. 34 der 
Visscherijwet, wordt hiervan onverwijld kennis 
gegeven aan het hoofd van plaatselijke politie, 
dat de akte heeft uitgereikt. 

ll. Betaling der voor de vischakten en du
plicaten verschuldigde bedragen moet bij het 
in ontvangst nemen geschieden aan het hoofd 
van plaatselijke politie of aan hem, die dezen 
vervangt. 

De wegens het uitreiken van visch- en 
hengelakten ontvangen gelden worden drie-

(!) Niet opgenomfln. 
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maa.ndelijks verantwoord - voor de eerste 
maal op 1 Juli :.932 - uitsluitend door storting 
of overschrijving op postrekening Nc. 194270 
van den Comptabel ambtenaar bjj de Af. 
deeling Visscher(jen van het Depa.rtement van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 

Op de kennisgeving van storting of bijschrij
ving wordt eene specificatie opgenomen van 
het verantwoorde bedrag, gesplitst als volgt: 

__ groote vischakten A, 19_ /19 __ / 
_ ,, ,, B, 19_ /19_ ,, 
__ kleine " 19- /19_ ,. 
·- hengclakten 19 ..... /19_ ,. 

. {grootevischakten A, 19 ...... /19 ....... } 
·- duph• ,, B, 19 ...... /19 ..... . 

caten kleine " 19 .. -.. /19 .. _ " 
hengelakten 19.- /19 .. _ 

Totaal / ...... . 

Zijn suppletoir duurdere akten uitgereikt, 
ter vervanging van reeds vroeger verantwoorde 
goedkoopere akten, dan ~oot dit O?.k in .. de 
specificatie worden opgenomen, terwijl gelijk• 
tijdig met de verantwoording der gelden de 
ingekomen goedkoopere akten aan de Afd. 
Visscherijen van genoemd Departement worden 
toegezonden. Zijn in eenig kwartaal akten 
voor verschillende diemtjaren uitgereikt, dan 
moet dit eveneens uit de specificatie blijken. 

De hoofden van plaatselijke pcttitie, die nog 
in het bezit zijn van blanco formulieren der 
visch. of hengelakten, zenden, wanneer in 
eenig kwartaal door hen geenc akten werden 
uitgereikt, daarvan bericht aan de Afd. Vis. 
scherijen van genoemd Departement. 

Bij de verantwoording op 1 Juli - voor de 
eerste maal op 1 Juli 1933 - worden aan 
voornoemde Aidecling terugggezondcn de blan. 
co, verschreven of niet afgehaalde formulieren 
der visch• en b,mgelakten, welke van de ver• 
strekking voor het afgeloopcn dienstjaar zijn 
overgebleven. 

Op de niet af~ehaalde akten wordt gesteld : 
,,niet afgehaald' . 

(B.) 

11 jJfaart 1932. RO DSCHRIJVEN van den 
Minigtcr van Arbeid, Handel en Nijverheid 
aan Gedeputeerde Staten der provinciën, 
betreffende uitvoering Drankwet, (Staats
blad 1931, n°. 476). 

In verband met het feit, dat op 1 April a.s. 
de Drankwet (Stbl. 1931, n°. 476) in werking 
treedt, noodig ik Uw College uit het volgende 
ter kennis van de gemeentebesturen in Uwe 
provincie te brengen. 

De nieuwe Drankwet houdt, zoowel ten 
aanzien van de vergunningen als ten aanzien 
va , d , verloven, regelingen in welke op menig 
punt afwijken van do thans geldende bepalingen. 

10. De vergunning. 
In gemeenten, waarin t,hans de splitsing van 

vergunningen geldt, blijft deze voorloopig van 
kracht. Artikel 20, lid 1, van de Drankwet 
draagt aan Gedeputeerde Staten op vóór 1 Juli 
1934 nieuwe lijsten betreffende de toepasselijk
heid der splitsing vast te stellen. Deze lijsten 
worden krachtens art. 20, lid 3, op l Januari 
1935 van toepassing. 

Verder valt er mecle te rekenen, dat krachtens 
artikel 70, lid 1, op 1 April l!l32 een vergunning 
zonder meer wordt een volledige vergunning, 
een vergunning voor den verkoop va11 sterken 
drank in het klein voor gebru.ik ter plaat e van 
verkoop · wordt een tapvergunning, een ver. 
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein elders dan tor plaatse van verkoop, 
wordt een sl{jti-ergunning. 

Krachtens artikel 70, lid 2, worden ver• 
gunningen voor de verkoop alleen aan logeer
gasten en voor societeiten met ingang van 
1 April 1932 hoteli-ergunningen en societeits• 
vergtmningen . 

Vergunningen, die voor 1 Mei 1904 zijn 
verleend, blijven krachtens artikPl 71, lid 1, 
van de splitsing vrijgesteld, behoudens hot be• 
paalde in artikel .71, lid 2 .. De aandac~t wo.~dt 
gevestigd op artikel 76, lid 5, waarmt blJJkt 
dat de in dat lid bedoelde vergunningen worden 
beschouwd als vergunningen, welke zijn ver• 
!eend na 1 Mei l 904. z0odat ook deze ver• 
gunningen onder de splitsing vallen. 

De aanduiding, met welke vergunning men 
te doen heeft moet krn,chtens artikel 70, lid 1 en 
2, op straffe van een geld boete van . f 100.
vóór 1 Juli 1932 aan de perceelen z1Jn aange• 
hmcht. Bij Ministerieclo Beschikking worden 
nadere voorschriften omtrent die aanduidingen 
gegeven. 

20. De lijsten der vergunninghouders. 
Uit artikel 72, lid l , der Drankwet blijkt, 

dat de oude lijsten der candidaat..vergunning• 
houders op 1 April 1932 vervallen. 

Op de nieuwe lij "t worden blijkens artikel 75, 
lid 3, bovenaan geplaatst de namen van .de 
natuurlijke personen, clie ieder in het bezit ZJJ~ 
van een bijz'>ndere vergunning en op 1 April 
1932 voorkomen op de onde lijst. Uitgezonderd 
worden hierbti dP personen, aan wie een ~owo_ne 
vergunning is verlPend. de per~onen.d1e z1Jn 
ovPrleden en de personen, wier b1JzonderA 
vergunning werd ingetrokken. Hun namen 
worden niet overgenomen. 

De namen van alle andne op de oude lijst 
voorkomende personen komen slechts voor 
pl11atsing op de nieuwe lijst in aanmerking, 
nadat aan de bepalingen, neergelegd in de 
artikelen 72, lid 2 en 17 is voldaan. Zoolang 
omtrent de verzoeken van deze personen 
niet onherroepelijk is beslist, mogen bw-ge• 
mC'cster en wethouders geen vergunning aan 
anderen verleenen. 

De aandacht wordt nog gevC'stigd op artikel 
77, lid 5, waaruit blijkt, dat met veroordee• 
lingen, waarmede rekening moet worden 
gehouden ingevolge cle bepalingen der oudEl 
Drankwet, mede rekening wordt gehouden b11 
de wepassing van overeenkomstige bepalingen 
van de nieuwe Drankwet. Deze bepaling geldt 
zoowel ten opzichte van de vergunningen als 
!Rn opzichte van de verloven. 

3°. Het vergunningsrecht. 
Blijkens artikel 23, lid 3, bedraagt het 

minimumvergunnin.gsrecht f 40.- . Het recht 
voor een vergnnniÎJg \VOrdt met vjjftig ten 
honderd VC'rminderd voor de localiteiten, die 
voor het publiek gesloten zijn tusschen Zater. 
dagavond zes uur en Maandagmorgen acht uur. 
Voor een nieuw bedrijt is voor de eerste maal 
een recht van honderd gulden verschuldigd. 
Het heffen van het vergunningsrecht wordt 
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overigens bij plaatselijke verordening geregeld. 
Blijkens artikel 78, lid 1, moeten deze veror
deningen vóor 1 October 1932 tot stand zijn 
gekomen. De aanslag voor het jaar 1932/1933 
kan dus nog op grond van de bestaande ver
ordeningen plaats vinden, mits wordt zorg 
gedragen, dat overeenkomstig de wet een recht 
van tenminste f 40.- hetaiild wordt. 

Voor de hotelvergunning is in artikel 23. 
lid 4, een afzonderlijke bepaling vaRtgesteld. 
E en nadere regeling van ]:et vergunningsrecht 
voor een hotelvergunning zal bij algemeenen 
maatregel van bestunr en bij ministerieele 
beschikking worden gegeven . 

De gemeentebestnren zullen in haar ver
ordeningen den aanslag en de inning moeten 
regelen. Hiermede dient eenige spoed te worden 
betracht, daar het recht voor een hotelver
gunning, bljikens artikel 73, lid l , voor de eerste 
maal vóór 1 Juli 1932 moet worden betaald 
en de vergunning bij gebreke van t ijclige 
bepaling vervalt. 

De gemeente draagt van het ontvangen recht 
voor een hotelvergunning de helft af aan het 
Rijk . Bij Ministerieele beschikking worden 
daaromtrent nadere voorschriften gegeven. 

Opgemerkt dient nog te worden, da.t inge
volge artikel 75, lid 4, het recht voor een 
bijzondere vergunning 75 % bedraagt van het 
bedrag van een gewone vergunning. 

4°. Gemeentelijke verordeningen. 
Hierbij wordt gedacht aan de verordeningen, 

opgesomd in artikel 77, lid 3. Deze verorde
ningen moeten vóór 1 J nli 1932 worden onder
worpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. Er wordt de aandacht op gevestigd, 
dat een verordening vervalt, indien haar 
goedkeuring niet tijdig is gevraagd of door 
Gedeputeerde Staten wordt geweigerd. 

Artikel 9, lid 2, bepaalt, dat alleen een besluit, 
waarbij een plaatselijke verordening betreffende 
eischen, aan een localiteit te stellen, wordt 
vastgesteld is een besluit, waarover de Gezond
heidscommissie moet worden gehoord. Slechts 
indien een geldende verordening met nieuwe 
bepalingen wordt aangevuld of wel de ver
ordening opnieuw wordt vastgesteld, dient 
derhitlve het booren der Gezondheidscommissie 
vooraf te gaan . 

ArtiJ<el 77, lid 3, dPr nieuwe Drankwet 
maakt geen melding van de verordeningen, 
tot stand aekomen krachtens artikel 11 der 
oude Drankwet. Deze verordeningen zullen 
derhalve ingevolge artikel 15 der nieuwe 
Drankwet opnieuw moeten worden vastgesteld. 
Dat ar tikel is thans behalve op het verstrekken 
van sterken drank ook op het verstrekken van 
zwak-alcoholischen drank van toepassing. 

5°. De verpachtingen. 
Blijkens artikel 12, lid 1, 11°. moet een 

vergunning door burgemeester en wethouders 
worden geweigerd, wanneer gegrond vermoeden 
bestaat, dat de verkoop van sterken drank in 
het klein niet op naam en voor rekening van 
den verzoeker zal plaats vinden. Bij bestaande 
vergunningen bestaat, indien zich dit geval 
voordoet, ingevolge artikel 32, lid 1, 1 °. onder 
a. de noodzakelijkheid van intrekking. In 
verband hiermede verdient aandacht de 
bevoegdheid, die in artikel 26, lid l, aan burge
meester en wethouder$ is toegekend om den 
vergunninghouder en z\jn vermoedelijken ver-

vanger te verzoeken ten genoegen van het 
college aan te toonen, dat het bedrijf op naam 
en voor rekening van den vergunninghouder 
wordt ujtgeoefend. Verstrekken van onware 
inlichtingen is strafbaar ingevolge artikel 62, 
lid 2. 

Aan de verpachtingen van vergunningen 
wordt dus door de nieuwe wet een einde 
gemaakt. Artikel 79, lid l, houdt een overgangs
bepaling in, waardoor, onder de in dat artikel 
genoemde voorwaarden, tot 1 April 1933 de 
mogelijkheid bestaat, dat de vergunning van 
den verpachter op naam van den pachter wordt 
overgeschreven. Tot dien datum kan de in
trekking der vergunning op grond van de ver
pachting dus niet plaats vinden. E en uitzon
dering op dezen regel geeft ar tikel 81, inhou
dende dat de intrekking wel kan plaats vinden, 
indien de betrokken vergunning is overge
schreven op een ander persoon. 

6°. De r echtspersoon. 
Uit artikel 12, lid 1, onder 11°. juncto 

artikel 32, lid 1, 1~. onder b. blijkt, dat de 
vergunninghouder een natuurlijk persoon moet 
zijn. E en vergunning ten name van een rechts
persoon zal, ingevolge artikel 12, lid 3, alleen 
mogelijk zijn, indien de vergunning wordt 
gevraagd voor een lociiliteit, welke deel uit
maakt van een inrichting voor maatschappelijk 
verkeer, die naar het oordeel van den Minister 
aan de bijzondere eischen, vastgesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur, voldoet. 

De wet behelst voor deze materif\ een over
gangsbepaling in artikel 76. Blijkens dit artikel 
vervallen de bestaande vergunningen ten name 
van een rechtspersoon met ingang van 1 Mei 
1933. Evenwel blijven voortbestaan zoodanige 
vergunnin

1
uen, die o. a. gelden voor localiteiten, 

welke dee uitmaken van een inrich ting voor 
maatschappel\ik verkeer, die naar het oordeel 
van den Minister aan de bijzondere eischen, 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur, voldoet. Vergunningen, die niet 
kunnen blijven voortbestaan, kunnen onder 
bepaalde voorwaarden vóór 1 Mei 1933 door 
burgemeester en wethouders worden over
geschreven op een natuurlijk persoon. 

70, Wijnhandelaren met verlengbaar crediet. 
De bijzondere regeling voor wijnhandelaren, 

die een verlengbaar crediet hadden, neergelegd 
in artikel 57 van de oude Drankwet is in artikel 
69 der nieuwe Drankwet overgenomen met 
eenige wijzigingen, in dit laatste artikel aan
gegeven. 

Thans volgen enkele opmerkingen betref
fende verloven. 

1 °. Het verlof A. 
Blijkens artikel 74, lid 1, worden de verloven 

voor den verkoop van alcoholhoudenden drank 
anderen dan sterken drank, die op 1 April 1932 
bestaan, met dien dag geldig voor den klein
handel in zwak-alcoholischen drank. Onder 
kleinhandel verstaat de wet verkoop bij hoeveel
heden van minder dan tien liter. Er dient hierbij 
rekening te worden gehouden met het feit, dat 
de oude Drankwet alleen den verkoop voor 
gebruik ter plaatse regelde. De nieuwe Drankwet 
gaat veel verder. Thans is blijkens artikel 38, 
lid 1, voor het verkoopen van zwak-alcoholi
schen drank in het klein st eeds een verlof A 
noodig, onverschillig of gebruik ter plaatse of 
elders plaats vindt en dat verlof mag alleen 
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worden verleend voor den verkoop in eene 
localiteit, die zich bevindt in een gebouw of in 
de gebouwde aanhoorigheid van een gebouw. 
De verkoop in tenten, of op terreinen, alsmede 
de geheele zgn. straatverkoop is dus van 
1 April a.s. af verboden, t enzij, wat tenten en 
terreinen betreft, voor zoover de Commissaris 
der Koningin voor een bijzondere, zeer tijdelijke 
gelegenheid gebruik heeft gemaakt van de 
bevoegdheid, die artikel 41 van de wet hem 
gcdt. 

De wijziging van een verlof voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank in een verlof A 
geschiedt niet automatisch . De houder van het 
verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden 
drank moet vóór 1 Juli 1932 tot burgemeester 
en wethouders het verzoek richten om op de 
akte va n zijn verlof en op het afschrift daarvan 
aan te t eekenen, dat zijn verlof is geworden een 
verlof A. Doet hij dat niet, dan vervalt zijn 
verlof. Binnen één maand, nadat burgemeester 
en wethouders de aanteekening hebben gesteld, 
moaten de aandujdingen van het perceel met 
artikel 52, lid 1, in overeenstemming zijn 
gebracht . 

In sommige gevallen is een verlof A niet 
vereischt. Artikel 39 geeft een opsomming 
van die gevallen . 

Artikel 74 regelt in lid 4 nog het geval, dat 
op 1 April a.s. voor een localiteit een ver 
g=ing, benevens een of meer verloven gelden . 
I n dat geval vervallen de verloven. Geldt op 
dien dag voor een localiteit meer dan één 
verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen da n sterken dra nk, dan blijft 
slechts dat verlof geldig, krachtens hetwelk 
op 1 April het bedrijf wordt uitgeoefend en 
vervallen de andere verloven. Burgemeester 
e n wethouders moeten vóór l ,Juli a .s. aan de 
houders der verloven kennis geven, welke 
verloven vervallen. 

2°. Het verlofsrecht. 
Artikel 46, lid 1, stelt ook voor de verloven A 

een verlofsrecht vast en wel va n f 25.- . Dit 
recht moet jaarl \jks vóór 1 Mei betaald zijn, 
anders verva lt het verlof. De plaatselijke ver
ordeningen r egelende het heffen van het 
v erlofsrecht, behooren vóór 1 October a.s. 
te zijn vastgesteld, gelijk uit artikel 78, lid 2, 
bljjkt. 

Ten aanzien va n het verlofsrecht geldt nog 
een ove~gangsregeling. Artikel 78, l id 2, t weede 
zin, stelt n.l. vast , dat de bepaling, dat het 
verlof A geen kracht heeft voór de betaling 
aan de gem eente van een verlofsrecht van 
f 25.-, in werking treedt drie maanden nadat 
de plaat selijke verordeningen regelende het 
heffen van het verlofsrecht zijn vastgesteld. 
Binnen die drie maanden moet het verlof dus 
betaald zijn, daar het verlof a nders na dien 
t ermijn niet meer va n kracht is. 

3°. Het maximum der verloven . 
De rueuwe Drankwet heeft in artikel 40, Jid l, 

voor de verloven A hetzelfde maximum inge
voerd als voor de vergunningen in artikel 5 
is bepaald. E en ved a.ging van dat maximum 
is mogelijk, te beginnen in 1935 en vervolgens 
t elkens om de vijf jaar. Daarbij ze,! evenwel 
rekening moeten worden gehouden met de 
beperking, welke artik el 74, lid 5, sanlegt. 

40. De verpacht ing. 
In verband m et het feit, dat de verloven 

onder de oude Drankwet niet aan een maximum 
waren gebonde1;1, komt een verpachting va,n 
, ·erloven veel _mmder voor dan een verpachting 
van vergu nnmgen. Voorzoover een verlof A 
verpacht mocht zijn, zullen burgemeester en 
wethouders blijkens de artikelen 44, lid 3 
onder 7°. en 50, lid 1, onder l O• daartegen moe te~ 
waken. Evenals voor de vergunningen geldt 
ook voor de verloven A de overgangsbepaling 
van artikel 79, lid 1. 

50, De rechtspersoon. 
Artikel 74, lid 3, bepaalt, dat de verloven 

voor den verkoop va n alcoholhoudenden drallk 
anderen da n st erken drank, d ie op 1 April 1932 
staan ten name van een rechtspersoon, behou
dens enkele in dat artikel genoemde uitzon
deringen, met l Mei 1950 vervallen. Voorloopig 
kunnen deze verloven derhalve blijven bestaan. 

6°. Het verlof B. 
De verloven voor den verkoop van alcohol

vrijen <lrank, die op 1 April 1932 bestaan, 
blijven volgens a rtikel 74, lid 1, van kracht. 
Het verlof vervalt evenwel, indien de houder 
niet vóór 1 Juli 1932 tot burgemeester en wet
houders het verzoek heeft gericht ow op de 
a,kte van zijn verlof en op het afschrift daarvan 
aan t e teekenen, dat zijn verlof is geworden een 
verlof B. Waar de verloven B n iet aan een 
maximum zijn gebonden, zijn de consequenties 
daarvan in dat geval minder ernstig dan voor 
de houders van een verlof A. 

Hiermede zijn enkele der belangrijkste 
bepalingen van de nieuwe Drankwet, waarmee 
in het bijzonder de gemeentebesturen t er zake 
van het inwerking treden van de nieuwe 

-Dra nkwet bemoeienis hebben, aangegeven. 
In verband met de consequenties, die een 
onjuiste toepassing voor de belanghebbenden 
meebrengt, moet op een nauwkeurige toepassing 
worden aa ngedrongen . (B.) 

14 Maart 1932. BESCHIKKING van den 
Minister van Arbeid, Ha ndel en Nijverheid 
betreffende Aa nduiding vergunning of 
verlof. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijver 
heid ; 

Gelet op de ar t ikelen 36, lid 1, en 52, lid 1, 
der Dra nkwet (Stbl. 1931, n°. 476); 

Heeft goedgevonden t e bepalen : 
Art. 1. De naam van hem, aan wien de ver

gunning of het verlof is verleend, moet boven 
of t er zijde va n elke buitendeur, die toegang 
geeft tot de inricht ing, onuitwischbaar zijn 
aangebracht in drukletters met eene hoogte 
van ten minste 30 mm en eene dikte van 
ten m inste 4 mm. 

Art. 2. De aanduiding, welke vergunning 
of welk verlof is verleend, moet boven of t er 
zijde van elke buitendeur, die toegang geeft tot 
de inrichting, onuitwischbaar voorkomen op 
een vlak van glad metaal of eenige andere 
gelijkwaardige stof van voldoende dikte, met 
eene lengt e van ten minste 330 mm en een 
breedte va n ten minste 230 mm, met dien 
verstande, dat de aanduiding : 

a. VOLLEDIGE VERGUNNING moet 
voorkomen op een wit gelakt veld in zwart 
gelakte hoofddrukletters met eene hoogte van 
ten minste 50 mm en een dikte van ten minste 
8 mm; 
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b. TAP-VERGUNNING moet voorkomen 
op een wit gelakt veld in zwart gelakte hoofd. 
drukletters met eene hoogste van ten minste 
50 mm en eene dikte van ten minste 8 mm ; 

c. SLIJT-VERGUNNING moet voorkomen 
op een wit gelakt veld in zwart gelakte hoofd. 
drukletters met eene hoogte van ten minste 
50 mm en eene dikte van ten minste 8 mm ; 

d. HOTEL-VERGUNNING moet voor
komen op een veld, door een diagonaal zoo. 
danig gescheiden, dat de linkerdriehoek boven 
groen en de reohterdriehoek onder wit is gelakt, 
en wel in zwart gelakte hoofddrukletters met 
eene hoogte van ten minste 50 mm en eene 
dikte van ten minste 8 mm ; 

e. SOCIETEITS-VERGUNNING moet voor
komen op een veld, door een diagonaal zoo
danig gescheiden, dat de linkerdriehoek boven 
rood en de rechterdriehoek onder wit is gelakt, 
en wel in zwart gelakte hoofddrukletters met 
een hoogte van ten minste 50 mm en eene dikte 
van ten minste 8 mm ; 

/ . BIJZONDERE VERGUNNING moet 
voorkomen op een wit gelakt veld in zwart 
gelakte hoofddrukletters met eene hoogte van 
ten minste 50 mm en eene dikte van ten minste 
8 mm, terwijl ondn die aanduiding in zwart 
gelakte hoofddrukletters met eene hoogte van 
ten minste 15 mm en eenc dikte van ten minste 
2 mm de woorden (VERKOOP 2-10 LITER) 
moeten z(jn toegevoegd; 

g. VERLOF A moet voorkomen op een 
veld, door een diagonaal zoodan ig gescheiden, 
dat de rechterdriehoek boven wit en de linker
driehoek onder blauw is gelakt, en wel in zwart 
gelakte hoofddrukletters met eene hoogte 
van ten minste 50 mm en eene dikte van ten 
minste 8 mm, terwijl onder die aanduiding in 
zwart gela kte hoofddrukletters met eene hoogte 
van ten minste 15 mm en eene dikte van ten 
minste 2 mm de woorden (ZWAK-ALCO
HOLISCHE DRANKEN) moeten zijn toe
gevoegd; 

h. VERLOF B moet voorkomen op een 
blauw gelakt veld in witte hoofddrukletters 
met eene hoogte van ten minste 50 mm en 
eene dikte van ten minste 8 mm, terw\il onder 
die aanduiding in wit gelakte hoofddrukletters 
met eene hoogte van t en minste 15 mm en eene 
dikte van ten minste 2 mm de woorden (ALCO
HOLVRIJE DRANKEN) moeten zijn toe
gevoegd. 

Art. 3. Boven of ter zijde van elke buiten· 
deur, die toegang geeft tot de inrichting, moet 
voor . de localiteiten, die tusschen Zaterdag. 
avond zes uur en Maandagmorgen acht uur 
voor het publiek gesloten zijn, de tijd, gedu
rende welken zij gesloten zijn, onuitwischbaar 
zijn aangegeven op een vlak van glad metaal 
of eenige andere gelij kwaa.rdigo stof van 
voldoende dikte, met eene lengte van ten 
minste 330 mm en eene breedte van ten minste 
120 mm, on wel op een wit gelakt veld in zwarte 
hoofddrukletters met eene hoogte van ten 
minste 15 mm en eene dikte van ten minste 
2 mm . 

(Il.) 

17 Maart 1932. KONI:N'KLIJK BESLUIT. 
,vaa.r de aanvrage om medewerking 

e'C art. 72 betrekking heeft op verfwerk, 
dat bij de in 1926 plaats gegrepen algeheele 
verbouwing der aan het bijzonder school
bestuur overgedragen openbare ~chool 
niet heeft plaa.t.s gevonden, kan dit verfwerk 
worden beschouwd ale eene verandering 
van inrichting. Met, name kan niet worden 
betoogd, dat cle kosten van dit verfwerk 
zijn begrepen onder het in 1926 voor den 
verbouw door het schoolbestuur vRn 
de gemeente ontvangen bedrag, omdat het 
thans beoogde verfwerk dest(jds niet heeft 
plaats gevonden. Het vaststellen van een 
bepaald berlrag ten behoeve van dien 
verbouw is in strijd met de regelen , welke 
de wet omtrent het verbouwen van een 
schoolgebouw st elt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Christelijke Schoolvereeniging 
te Elden, gemeente Elst, tegen het besluit Yan 
Ged. Staten van Gelderland van 20 Oetober 
1931 , No. 197, waarbij met handhaving in 
zooverre van het bes! uit van den raad der 
gemeente Elst van 16 Juni 1931 is bepaald, 
dat de door den appellant overeenkomstig ar. 
tikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking met betrekking tot het 
verven met mineraalverf van de muren in de 
lokalen, van de vestibule, plafonds, W. C.'s en 
gangen van zijn schoolgebouw voor gewoon 
lager onderwijs te Elden niet k!tn worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Maart 1932, o. 16 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
Maart 1932, No. 8289, afdeeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Elst bij be
slui t van 16 Juni 1931 afwijzend heeft be
schih.-t op het verzoek van het Bestuur der 
Christelijke Schoolvereeniging te Elden om 
medewerking van den gemeenteraad voor het 
verven met mineraalverf van de muren in de 
lokalen, van de vestibule, plafonds, W. C.'s en 
gangen van zijn schoolgebouw voor gewoon 
lager onderwijs te Elden, uit overweging, dat 
deze ko ten dienen te worden bestreden uit de 
uitkeering ex artikel 101 der Lager Onderwijs. 
wet 1920, van de gemeente te ontvangen, als 
zijnde gewone onderhoudskosten; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Gelderland in beroep was gekomen, 
dit College bij besluit van 20 Oetober 1931 
dit beroep heeft a fgewezen, daarbij overwe
gende, dat uit de aanvrage tot den raad 
blijkt, dat het muurwerk bij het verbouwen 
der school wegens de vochtigheid ervan niet 
op de gewone wijze kon worden bewerkt, doch 
dat volstaan moest worden met het aansmeren 
met cementspecie; dat van voltooiing van het 
verbouwingswerk onder die omstandigheden 
niet wel sprake kon zijn; dat veeleer het thans 
noodzakelijk geachte verfwerk beschouwd moet 
worden als de voltooiing der in 1926 aange
vangen herstellings- en verbouwingswerken; 
dat de kosten van het verfwerk gerekend moe-
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ten worden te zijn begrepen in het bedrag van 
f 10,000, destijds door het Schoolbestuur van 
de gemeente Elst ontvangen, onder nadrukke
lijk beding, dat de gemeente door het be
talen van genoemd bedrag geacht mocht wor
den volledig te hebben voldaan aan de op 
haar rustende verplichting tot het doen aan
brengen van de noodige herstellingen en ver
bouwingen aan het gebouw der school, thans 
in eigendom toebehoorende aan het School
bestuur; 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
inderdaad op 28 October 1926 ten gemeente
huizè te Elst heeft onderteekend eene akte, 
waarbij o. a. door de gemeente aan het School
bestuur werd overgedragen in eigendom het 
gebouw der openbare school te Elden, waarin 
thans de van het Bestuur uitgaande school is 
gevestigd: dat het Bestuur bij die akte inder
daad - hoewel het te goeder trouw meende 
daardoor geen afstand te doen en zeker niet 
bedoelde afstand te doen van de hem in de 
artikelen 80 en 81 der Lager Onderwijswet 
1920 verleende rechten - op zich heeft ge
nomen, tegen ontvangst van een bedrag van 
f 10,000 uit de gemeentekas, zelf en op zijne 
kosten de toentertijd noorlige verbouwingen en 
herstellingen in het school gebouw te doen 
aanbrengen; dat de bedoelde akte te dezer 
zake de volgende clausule bevat: ,,en (de ge
meente) op heden ter beschikking stelt van de 
Schoolvereeniging-verkrijgster, voor welke de 
comparant sub 2 erkende te hebben ontvangen 
een bedrag van tien duizend gulden zijnde 
het bedrag der kosten benoodigd tot inrichting 
en het aanbrengen van die herstellingen en 
verbouwingen, welke de gemeente Elst ver
plicht mocht zijn voor hare rekening te doen 
verrichten; de gemeente Elst wordt door die 
betaling geacht volledig aan hare verplich
ting uit dien hoofde te hebben voldaan, wor
dende zij door deze betaling van alle aan
sprakelijkheid en namaning deswege ontsla
gen, zonder eenig voorbehoud. dat de School
vereeniging-verkrijgster, die zich verbindt zelf 
en op hare kosten die inrichting tot stand te 
brengen en bedoelde herstellingen en verbou
wingen te doen verrichten, in het bijzonder 
die, welke zijn opgenomen in een staat, door 
comparanten gewaarmerkt en aan deze minuu.t-

. akte vastgehecht"; dat uit deze clausule ten 
duidelijkste blijkt, dat het Schoolbestuur voor 
zijne rekening nam de " herstellingen en ver
bouwingen", die toentertijd in verband met 
de overname van het gebouw noodzakelijk wa
ren; dat immers deze overeenkomst diende ter 
uitvoering van artikel 77, lid 2, der Lager 
Onderwijswet 1920 en dus alleen verband 
houdt met de verplichting van de gemeente 
om het schoolgebouw in behoorlijken staat 
over te dragen aan het Schoolbestuur; dat de 
overeenkomst partijen dan ook slechts kan 
binden ter zaké van de op het tijdstip der 
overdracht noodige "verbouwingen en her
stellingen"; dat het verven van de muren 
met mineraalverf niet - zooals Ged. Staten 
aannemen - is te beschouwen als een onder
deel of als de voltooiing van de in bovenge
noemde overeenkomst bedoelde werken; dat 
immers in de eerste plaats deze behandeling 
der muren niet kan worden aangemerkt als 

eene "verbouwing" en evenmin als eene "her
stelling", aangezien deze muren nooit geverfd 
geweest zijn; dat het Schoolbestuur niet ge
acht kan worden door deze overeenkomst. af
stand te hebben gedaan van alle uit artikel 72 
der Lager Onderwijswet 1920 voortvloeiende 
rechten ter zake van later noodig blijkende 
"veranderingen van inrichting" van zijn 
schoolgebouw; dat hier inderdaad sprake is 
van een later noodig gebleken "veranderi ng 

. van inrichting", aangezien in 1926 en 1927 
aan het verven der muren in het geheel niet 
is gedacht, zooals ten overvloede kan blijken 
uit den bij bovenbedoelde akte gevoegden 
staat, waarin alle aan te brengen "verbou
wings- en herstellingswerken" werden opge
somd; dat het Schoolbestuur eerst in den 
laatsten tijd van zijn deskundige het advies 
ontving om tot deze voorziening over te gaan; 
dat de aanvrage betreft eene verandering van 
inrichting, die gezien het zeer onooglijk uiter
lijk van de muren, geenszins geacht kan wor
den te overschrijden de normale eischen aan 
de inrichting van een schoolgebouw to stellen: 

0. dat de onderhavige aanvrage strekt tot 
het verven met mineraalverf van de muren 
in de lokal en, van de vestibule, plafonds, 
W.C.'s en gangen van een schoolgebouw; 

dat het, mede blijkens nader op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewonnen 
inlichtingen, betreft verfwerk, dat bij de in 
1926 plaats gegrepen algeheele verbouwing 
niet heeft plaats gevonden; 

dat onder deze omstandigheden het verfwerk 
kan worden beschouwd als eene verandering 
van inrichting, als bedoeld in artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920, eene verandering, 
welke blijkens nader op verzoek van voor
noemde Afdeeling bij den bouwkundig-inspec
teur van het lager onderwijs ingewonnen in
lichtingen, zeer wenschelijk is; 

dat, nu aan de in artikel 73 der wet om
schreven vereischten is voldaan en de aan
vrage de normale eischen, aan een school
gebouw te stellen, niet te boven gaat, de 
medewerking ingevolge artikel 75 , tweede lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 niet had mo
gen worden geweigerd; 

dat met name niet kan worden betoogd, dat 
de kosten van dit verfwerk zijn begrepen 
onder het in 19 26 voor den verbouw ont
vangen bedrag van f 10 ,000, omdat het thans 
beoogde verfwerk destijds niet heeft plaats 
gevonden; 

dat trouwens het vaststellen van een be
paald bedrag ten behoeve van den verbouw 
in 1926 in strijd is met de regelen, welke de 
Lager Onderwijswet 1920 omtrent het verho•1-
wen van een schoolgebouw stelt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland en van het 
besluit van den Raad der gemeente Elst van 
16 Juni 1931 te bepalen, dat de gevraagde 
medewerking alsnog moet worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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19 Maart 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Geen gemeente kan als woonplaats in 
den zin van art. :l9 worden aangewezen 

' in een geval waarin op het t~jdstip van 
aanvrage der rechterlijke machtiging de 
band met de gemeen((', waar patiënte 
tevoren in dienstbetrekking was, was 
verhrokr.n en zij weliswaar eenigen tijd 
vó6r die aanvrage op eigen verzoek na.ar 
hare elders wonende ouder is overgebracht . 
en toen en later geestelijk in staat, is 
geweest tot het vestigen van een hooÏd
verblijf, doch niet is komen vast te staan 
dat zij ua haar vertrek uit de gemeente, 
waar zij in dienstbP.trekking was, het 
voornemen heeft gehad haar woonplaats 
naar de gemeente, waar haar ouders 
woonden, over te brengen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Bes lissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige reel tje de 
Jonge; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2•! Februari 1932, 0

• 140; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 16 Maart 1932, 0

• 1410, af
deeling Armwezen; 

0. dat Teeltje de Jonge, geboren den 21sten 
Mei 1908, gedurende ongeveer 5 jaren als 
inwonende dienstbode in dienstbetrekking was 
ten huize van de familie Schouten te 's-Gra
venpolder; dat zij in April 1931 zenuwziek 
werd, waarop zij op 26 April daaraanvolgende 
op haar verzoek naar hare ouders te Oude
lande werd gebracht; dat zij, aangezien haar 
geestestoestand haar verblijf ten huize harer 
ouders niet gedoogde, twee dagen later ter 
ob ervatie werd overgebracht naar het Gast
huis te Middelburg; dat, nadat gebleken was, 
dat cl ziekte der patiënte van dien aard was, 
dat zij binnen afzienbaren t ijd hare werkzaam
heden niet zou kunnen verrichten, de werk
gever aan de familie der patiënte heeft mede
gedeeld, dat hij de dienstbetrekking als geëin
digd be chouwcle, waarop hij zich in Juni 1931 
van eene andere dienstbode voorzag en de aan 
de patiënte toebehoorende kleeren en andere 
eigendo=en door hare familie zijn wegge
haald; dat zij krachtens eene op of omstreeks 
25 Augustus 1931 aangevraagde rechterlijke 
machtiging op 31 Augustus 1931 ter verple
ging werd opgenomen in het krankzinnigen
ge ticht "Vrederust" te Bergen op Zoom; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van de patiënte aldaar gesch il is ont
staan tusschen de besturen der gemeenten 
Oudelande en 's-Gravenpolder; 

dat Ged. Staten van Zeeland er niet in zijn 
geslaagd, het gesch il in der minne bij te 
leggen: 

0. dat, toen op of omstreeks 25 Augustus 
1931 de rechterlijke machtiging om eeltje 
de Jonge in het krankzinnigengesticht "Vrede
rust" te Bergen op Zoom op te nemen, werd 
aangevraagd, hare dienstbetrekking te 's-Gra
venpolder was geëindigd en zich aldaar ook 
geen harer eigendommen meer bevond; 

dat derhalve op dat tijdstip de band, die de 

patiënte met 's Gravenpolder had verbonden, 
was verbroken, zoodat reeds uit dien hoofde 
deze gemeente niet meer als haar woonplaats 
kon worden beschouwd; 

dat, wat de gemeente Oudelande betreft, wel
iswaar blijkens de stukken de patiënte op 26 
April 1931 op eigen verzoek naar hare ouders 
aldaar i overgebracht, en zij naar het oordeel 
van den Inspecteur van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen geacht moet worden toen en 
later geestelijk in taat te zijn geweest tot het 
vestigen van een hoofdverblijf, doch dat niet 
is komen vast te staan, dat zij na haar vertrek 
uit 's-Gravenpolder het voornemen heeft gehad 
haar woonplaats naar Oudelande over te 
brengen; 

dat dit te minder kan worden aangenomen, 
daar haar dienstbetrekking te 's-Gravenpolder 
bij haar vertrek van daar op 26 April 1931 
nog niet was verbroken, zoodat de mogelijk
heid bestond, dat zij, na hersteld te zijn, daar 
weder zou terugkeeren; 

dat onder deze omstandigheden ook de ge
meente Oudelande niet al haar woonplaats 
kan worden aangewezen; 

dat uit den aard der zaak ook de gemeente 
Middelburg, waar de patiënte tijdelijk ter 
observatie in een ziekenhuis was opgenomen, 
als zoodanig niet in aanmerking kan komen; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaats van d'3 
armlastige krankzinnige Jeeltje de Jonge, 
voor de toepassing van a rt. 39 der Armenwet. 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

19 .ilfaart 1932. KONINKLJJ"K B~SLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

De bestemming tot akkerland van een 
strook grond met aan weerszijden gronden, 
welke voor wonin~bouw bestemd worden, 
zal bij voort chriJdende bebouwing van 
laatstbedoelde gronden bezwaarlijk kunnen 
blijven verwezenlijkt, en is dus ondoel
matig. 

Het geven van een voorloopige bestem
min~ van enkele perceelen tot bosch en 
heide is niet het vaststellen van de be
stemming voor de naaste toekomst, als 
bedoeld in art. 36. 

Tege11 een weg ter breedte van 25 llf. 
is terecht bezwaar gemaakt, nu deze weg 
vermoedelijk noch door de gemeente, 
noch door particulieren zal worden aan
gelegd, en ook voorshands aanleg door de 
provincie niet te verwachten is. 

De bestemming van gronden van 
particulirren voor openbaar gebouw, zonder 
dat voldoende zekerheid bestaat, dat deze 
gronden ,anwege de gemeente binnen 
redelijkPn tijd zullen worden aangekocht 
of onteigend, is in strijd met de belangen 
der eigenaren en kan du~ niet worden 
ge.doogd. 

Aanw.ijzing van vrijwel het gehcele bezit 
van één eigenaar tot plantsoen is niet 
toelaat baar. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: 1. J. H. M. Karis, Weduwe van J. F. 
M. Schuver te Bussum, 2. J. G. H. Verbeek 
Jr. te Hilversum, 3. J . G. J. :Majoor te Laren 
( oord-Holland), 4. T. Dekker, Weduwe L. 
J. Kaarsgaren te Kortenhoef, 5. 0. P. N. 
Blom te Bussum, 6. J . G. H. Verbeek te Hil
versum, 7. de Naamlooze Vennootschap Bouw
en Exploitatiemaatschappij "Liesab" te Am
sterdam en 8. W. H. M . Heslenfeld te Haar
lem, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 25 Februari 1931, tot 
goedkeuring van een uitbreidingsplan voor 
een deel der gemeente Bussum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
24 Februari 1932, N°. 641 (1931); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en ijverheid van 17 Maart 
1932, N°. 1755 M/P.B.R., Afdeeling Volks
gezondheid; 

0. dat Geel. Staten van Noord-Holland bij 
voornoemd besluit een uitbreidingsplan voor 
een deel der gemeente Bussum hebben goed
gekeurd; 

dat J. H. M. Karis, Weduwe J. F. M. 
Schuver, in beroep aanvoert, dat hare percee
len 223 en 224 gelegen zijn in de strook grond, 
aangewezen om te allen tijde bouwland te 
blijven; dat deze bestemming haars inziens 
niet met de wet in overeenstemming is e11 
haar groote schade zon toebrengen, daar deze 
perceelen door hunne ligging dicht bij de be
bouwing groote waarde hebben als ruwe 
bouwgrond; dat zij twee andere, zeker niet 
gunstiger gelegen, in deze strook gelegen per
ceelen in Maart 1930 voor f 2.25 per M2 
heeft verkocht, zoodat het aanbod van de ge
meente Bussum van f 0. 70 per M2 moeilijk als 
ernstig kan worden beschouwd; dat voorts de 
perceelen 373 en 375 buiten dit plan zijn ge
houden als liggende buiten den Zuidelijken 
grensweg, hetgeen zij niet te verdedigen acht, 
nu Bussum op den weinigen grond in dit plan 
en ten Zuiden van den genoemden weg na, 
zoo goed als geheel is volgebouwd: 

dat J. G. H. Verbeek Jr. in hoofdzaak aan
voert, dat hij in Bussum de perceelen 87 en 
88 bezit, welke liggen in de strook, welke bij 
het uitbreidingsplan als bouwgrond is aange
wezen; dat het doel der Woningwet is stel
selmatige bebouwing te bevorderen, waarmede 
de bestemming tot akkerland niet overeen te 
brengen is; dat voorts deze bestemming on
doelmatig is, daar bij voortschrijdende bebou
wing de akkers onmogelijk bebouwd kunnen 
worden en onbebouwd akker] and spoedig een 
wildernis wordt; dat aan nog meer onbe
bouwde oppervlakte ter plaatse geen behoefte 
bestaat; dat de gemeente desgewenscht eigen 
gronden voor groene strook kan aanw ij zen en 
daarvoor niet gronden van particulieren be
hoeft te gebruiken; dat de door het gemeen
tebestuur voor den grond aangeboden prijs 
van 60 tot 75 cent per M2 veel te laag is; 
dat binnen een kort tijdsverloop Bussum zal 
zijn volgebouwd en de strook bouwland dan 
toch wel als bouwgrond zal moeten worden 
aangewezen; dat al zijn grond in Bussum 
door het plan voor immer onbebouwbaar zou 
worden gemaakt en de gemeente mitsdien 

had behooren mede te dealen, waarom zij niet 
tot aankoop of onteigening wenscht over te 
gaan; 

dat J. G. J. Majoor, T. Dekker, Weduwe 
L . J. Kaarsgaren. 0 . P. N. Blom, J. G. H. 
Verbeek en W. H. M. Heskufeld vrijwel de
zelfde bezwaren aanvoeren tegen de aanwij
zing tot akkerland van verschillende hun toe
behoorende perceel en; 

dat J. G. J. Majoor bovendien soortgelijke 
bezwaren aanvoert, wat de perceelen D 366, 
367 en 368 aangaat, di e liggen tusschen de 
heide en den Zuidelijken grensweg van het 
plan; 

dat T. Dekker, Weduwe L. J. Kaarsgaren, 
bovendien aanvoert, dat hare perceelen sectie 
D nummers 361, 362 en 363 doorsneden wor
den door den breeden weg, die het plan in 
het Zuiden begrenst; dat echter deze weg, 
naar algemeen wordt aangenomen, nooit zal 
tot stand komen, vooral omdat ten Zuiden 
daarvan een gebouwencomplex van eenige 
beteekenis niet zal kunnen ontstaan, nu de 
hei a ls Gooische reservatie a ltijd onbebouwd 
moet blijven; dat het dus onverantwoord is 
op een groot deel der laatstgenoemde percee
len bes! ag te leggen; dat een deel dezer per
ceel en buiten het plan is gehouden, wat zij, 
appellante, eveneens onverantwoord acht met 
het oog op de kleine oppervlakte gronds, die 
in Bussum voor bouwterrein in aanmerking 
kan komen; 

dat 0. P. N. Blom bovendien aanvoert, dat 
zijn perceel D 559 doorsneden wordt door den 
breeden weg, ontworpen tusschen de Brink
laan en den Amersfoortschen Straatweg en 
hij dezen weg, die immers geen groote ver
keersweg kan worden, onnoodig breed en 
daardoor te duur van aanleg acht, zoodat de 
aangelegen terreinen te veel bezwaard zullen 
worden; dat dit te meer klemt, nu deze bouw
terreinen langs den breeden weg op het plan 
ingesloten liggen tusschen 2 groote arbe iders
wijken, waardoor de gegoede middenstand, 
voor welken ze bestemd zijn, daarop weinig 
zal reflecteeren; dat de perceel en 190, 19_1 , 
193, 194 en 164 voor enkele villa's zijn aan
gewezen, wat onjuist is, aangezien een groot 
deel van deze op zijne gronden te bouwen 
villa's zoude moeten verrijzen onmiddellijk 
tegenover kl e ine middenstandshuizen en, wat 
nog veel erger is, zei fs tegenover arbeiders
woningen, een misstand, die verkoop van deze 
villa-terreinen onmogelijk maakt; dat de per
ceelen D 369, 370, 374, 375 en 376, alle liggen 
t,en Zuiden van den Zuidelijken grensweg van 
het plan en dus bestemd zijn om aan het zoo
genaamde natuurschoon te worden opgeofferd; 
dat hij, gelet op de ger inge oppervlakte 
gronds, die nog in Bussum te bebouwen is, 
zulks bezwaarlijk anders kan qua] ificeeren 
dan eene verkwisting van bouwterrein; 

dat J. G. H. Verbeek bovendien aanvoert, 
dat de twee West-Oostelijke wegen, de wegen 
aan beide zijden van de bouwlandstrook en 
die aan de Westzijde van het plan langs de 
heide veel te breed zijn, daar zij wein ig ver
keer zulle11 hebben; dat zulks gaat ten koste 
van de eigenaren der aanliggende perceelen, 
welke volledig den aanleg der wegen moeten 
betalen; dat de perceelen sectie D nummers 
268 tot en met 270, 279, 316, 350 en 351, hem 
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of zijne echtgenoote toebehoorende, veel te 
ruim verkaveld zijn; dat in verband met de 
rooil ijnen, de diepte der bouwblokken en den 
\"Oorgeschreven afstand tusschen "de gebouwen 
en de perceelsgrenzen de bouwterreinen 2600 
tot 5000 M2 gruut worden en al leen reeds 
f 16,000 tot f 30,000 zullen kosten, wat onver
koopbaarheid ten gevolge zal hebben ; dat in 
het Zuid-Oosten tegenover middenstandswo
ningen villa's worden verwacht, in het Zuid
Westen tegenover flinke villa's middenstands
huizen en zelfs arbeiderswijken, langs den 
Laarderweg huizen voor den middenstander 
en den werkman tegenover elkaar; dat de 
middenstandswoningen langs den breeden en 
zoo duren weg opgesloten liggen tusschen ar
beiderswijken, terwijl de woningen voor on
toelaatbare gezinnen spuien op de n Laarder
weg en daar den geheelen weg minder ge
zocht maken; dat de gemeente, die in het 
plan meer dan 100 H.A., dus meer dan de 
halve oppervlakte bezit, waaronder groote 
complexen zeer geschikt voor arbe iderswoning
bouw, dezen bouw grootendeels heeft verwezen 
naar particulieren grond; dat in het Westen 
ook vooral de particuliere grond in plaats 
van den gemeentelijken voor openbare ge
bouwen is aangewezen; 

dat de Naamlooze Vennootschap Bouw- en 
Exploitatiemaatschappij "Liesab" in hoofd
zaak aanvoert, dat bij de be09rdeeling van 
hare belangen zij niet als één geheel mag 
worden beschouwd met de Naamlooze Ven
nootschap Hollandsche Huiden- en Leder
Maatschappij; dat deze Maatschappij hare 
aandeelen niet bezit en, al ware dit zoo, zij 
als dochtermaatschappij een zelfstandig rechts
bestaan voert; dat het niet aangaat, dat vrij
wel haar goheele bezit tot plantsoen wordt 
aangewezen ; 

0. dat de bestemming tot akkerland van 
een strook grond met aan weerszijden gron
den, welke voor woningbouw bestemd worden, 
bij voortschrijdende bebouwing van laatstbe
doel de gi·onden bezwaarlijk zal kunnen blijven 
verwezenlijkt; dat derhalve deze bestemm ing 
ondoelmatig is en daartegen terecht bezwaar 
is ingebracht; 

dat de bestemming van enkele perceelen tot 
bosch en he ide blijkens het medegedeelde door 
den burgemeester in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschill en van Bestuur, waaI'ln over 
deze zaak verslag is uitgebracht, eene voor
loopige bestemming is geheel overeenkomstig 
den thans bestaanden toestand; dat het geven 
van zoodanige voorloopige bestemming echter 
niet is het vaststellen van de bestemming voor 
de naaste toekomst, als bedoeld in art. 31 
(thans 36) der Woningwet, zoodat ook tegen 
deze bestemming tot bosoh en heide terecht 
bezwaar is gemaakt; 

dat voorts de 25 Meter breede weg, waar
tegen de Weduwe Kaarsgaren-Dekker bezwaar 
m aakt, vermoedelijk noch door de gemeente, 
noch door particulieren zal worden aangelegd, 
terwijl blij kens nader op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen de weg niet op het Provinciaal Wegen
plan voorkomt, zoodat ook, althans voorshands, 
aan leg door de provincie niet te verwach-

ten is; 
dat mitsdien tegen dezen weg van zoo 

groote breedte met recht bezwaar is gemaakt; 
dat de wegen, waartegen 0. P. N. Blom en 

J. G. H. Verbeek bezwaar hebben gemaakt, 
eveneens breeder zijn ontworpen dan in ver
band met het te verwachten verkeer ver
eischt is; 

dat voorts de bezwaren van de laatstge
noemde appellanten betreffende de verdeeling 
van terre inen voor villa's, middenstands- en 
arbeiderswoningen, woningen voor ontoelaat
bare gezinnen en groene strooken, akkerland 
daaronder begrepen, zooals deze bezwaren ter 
openbare zitting van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, nader zijn uiteengezet, naar Ons 
oordeel gegrond zijn, terwijl zeer wel door 
doelmatiger indeeling aan de bezwaren van 
de appellanten kan worden tegemoet geko
men· 

dat het bezwaar van J. G. H. Verbeek 
tegen te ruime verkaveling en regeling van 
de bebouwing gegrond is, omdat de desbe
treffende voorschriften veel verder gaan dan 
voor eene juiste bebouwing noodig is; 

dat ook de bestemming van gronden van 
particulieren voor openbaar gebouw zonder 
dat voldoende zekerheid bestaat, dat deze 
gronden van wege de gemeente binnen rede
lijken tijd zullen worden aangekocht of ont
e igend, als in strijd met de belangen der 
e igenaren niet kan worden gedoogd; 

dat ten slotte het bezwaar van de Naam
looze Vennootschap " Liesab", wier bezit vrij
wel geheel tot plantsoen is aangewezen, ge
grond is, nu op grond van de in de voren
bedoelde openbare vergadering der Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, verstrekte inlichtingen deze ven
nootschap niet kan worden beschouwd a ls eer, 
economisch geheel vormende met de Naam
looze Vennootschap Hollandsche Huiden- en 
Leder-Maatschappij; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland goed
keuring te onthouden aan het uitbreidings
plan, vastgesteld door den raad van Bussum 
bij besluit van 30 Juli 1929. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is bel ast, enz. 

(A.B.) 

19 Maart 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

De enkele omstandigheid, dat vanwege 
het gemeentebestuur van N . aan een 
verzoek van den armlastige om onder
steuning niet zou zijn voldaan, kan niet 
worden beschouwd als eenige invloed, 
welke tot de komst van den armlastige 
te M. heeft meegewerkt in den zin van 
art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschi l over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
Noltus; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Februari 1932, N°. 138; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van 16 Maart 1932, N°. 1411, 
afdeeling Armwezen; 

0. dat E. Noltus, die te Neede een behoor
lijk loon als opperman verdiende, in het begin 
van Juli 1931, na met de politie onaange
naamheden te hebben gehad ter zake van zijn 
aan den Voogdjjraad toevertrouwden zoon, 
die gemeente in overspannen toestand zonder 
bepaalde bestemming met zijne vrouw en drie 
kinderen verliet, zijn gering bezit te gelde 
gemaakt hebbende; dat zij eenigen tijd daar
na zwervend te Markelo werden aangetroffen 
door den gemeente-veldwachter, die aanried 
weer naar I eede terug te keeren, waar Noltus 
volgens zijn zeggen weer werk kon krijgen; dat 
hij zich daarop tevergeefs om steun tot den 
burgemeester en een wethouder van Neede 
zou hebben gewend; dat hij op 20 J ui i daar
aanvolgend met zijn gezin bleek te zijn be
land in de bosschen van Markelo, waar nacht
verblijf werd gehouden onder den blooten 
hemel, met gevolg, dat twee zijner kinderen 
ernstig ziek waren geworden; dat beide kin
deren hierop op last van burgemeester en 
wethouders van Markelo naar een ziekenhuis 
te Zutphen zijn vervoerd, alwaar het jongste 
is overleden; dat Noltus daarop te Zutphen 
werk heeft gevonden; 

dat burgemeester en wethoudern van Mar
kelo van oordeel zijn, dat hiei afschuiving 
door het gemeentebestuur van Neede heeft 
plaats gehad en art. 40 der Armenwet toe
passing behoort te vinden, aangezien oltus 
geacht kan worden reeds bij zijn vertrek uit 
Neede armlastig te zijn geweest en het ge
meentebestuur van Neede volgens de verkla
ring van Noltus aan zijn verzoek om onder
steuning niet heeft voldaan; 

dat burgemeester en wethouders van Neede 
bezwaar maken, de kosten van ondersteuning, 
te weten de kosten van verpleging der kin
deren in het ziekenhuis te Zutphen, voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, om
dat Noltus geheel vrijwillig hunne gemeente 
heeft verlaten, waarbij zij nog opmerken, dat 
dA burgemeester van eede ondersteuning 
aan Nbltus heeft geweigerd, omdat deze, vol
gens zijne verklaring, door den burgemeester 
van Markelo naar eede om onderstand was 
verwezen· 

0. dat' de enkele omstandigheid, dat van
WPge het gemeentebestuur /van Neede aan een 
verzoek van E. Noltus om ondersteuning ni et 
zou zijn voldaan, niet kan worden beschouwd 
als eenige invloed, welke tot de komst van E. 
Noltus en zijn gezin te Markelo heeft meege
werkt in den zin van art. 40 der Armenwet; 

dat ook overigens van invloed van of van 
wege den burgemeester of burgemeester en 
wethouders van Neede of het bestuur van eene 
burgerlijke instelling in Neede op die komst 
niet is gebleken; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 

L. 1932. 

en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

21 Maart 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet artt. 3 en 34.) 

Art. 3, 2° (i.v. m. art. 34) moet, zooals 
het van leestl'ekens is voonien, taalkundig 
aldus worden verstaan, dat het den 
verkoop van anderen dan sterken drank, 
zonder verlof toelaat, wanneer die verkoop 
geschiedt, hetzij aan militairen op marsch, 
hetzij in legerpla1ttsen, hetzij eindelijk 
in de a.an het slot bedoelde localiteiten 
door de claar bedoelde personen. 

Blijkens de bedoeling der bepaling heeft 
de wetgever deze aangAleirenheid geheel 
in handen gesteld van de militaire overheid, 
van wie mag worden verwacht, dat zij ook 
met betrekking tot niet-militairen in de 
aan haar gezag onderworpen localiteiten 
een regeling zal treffen om misbruiken te 
voorkomen. 

[Anders Adv.-Gen. Berger met een 
beroep op de gescruedenis.J 

Op het beroep van P. M., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Breda van 24 Dec. 1931, waarbij in hooget· 
beroep, met gedeeltelijke vernietiging en be
vestiging voor het overige van een vonnis van 
het Kantongerecht te Tilburg van 13 Oot. 
1931, requirant ter zake van: ,,zonder het 
vereischte verlof alcoholhoudenden drank an
deren dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop verkoopen", met toepas
sing van de artt. 50, lid 1 sub 2, j 0 34 der 
Drankwet, 23 Sr., is veroordeeld tot betaling 
van een geldboete van vijftig cent en ver
vangende hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Breda verklaarde bij 
vonnis van 24 December 1931 ten laste van 
requirant in hooger beroep bewezen, dat hij 
in den nacht van 18 op 19 April 1931 te Til
burg in een localiteit (militaire cantine) ge
legen op het terrein van het Artillerie paar
dendepót, voor welke localiteit geenerlei ver
gunning was verleend tot den verkoop van 
sterken drank in het klein, noch eenig verlof 
tot den verkoop van alcoholhoudenden drank 
anderen dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop in een glas bier heeft 
verkocht. 

Met aanhaling van art. 50 1. 1. sub 2 j 0 34 
der Drankwet werd dit feit gequalificeerd als: 
"zonder het vereischte verlof alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank voor ge
bruik ter plaatse van verkoop verkoopen" en 
requirant veroordeeld tot een geldboete van 
f 0.50 bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door hechtenis van één dag. 

Tijdig in cassatie gekomen, werden geen 
middelen voorgesteld. 

Ambtshalve meen ik het volgende te moeten 
opmerken: 

5 
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De Rechtbank overweegt ten aanzien der 
strafbaarheid dat wel is gebleken dat de plaats, 
waar het bier verkocht is, was een aan het 
militair gezag onderworpen localiteit, waarin 
de verkoop van bier door de militaire over
heid aan verdachte was toegestaan, doch een 
beroep op art. 34 j 0 3 der Drankwet alleen 
zou kunnen worden gedaan, wanneer - anders 
dan hetgeen ten deze is geschied met betrek
king tot getuige van den Brand - uitsluitend 
aan militairen was verkocht; dat toch naar 
het oordeel der Rechtbank in art. 3 sub 2 der 
Drankwet, waarnaar art. 34 verwijst de woor
den "aan militairen" niet a ll een hooren bij 
,,op marsch", doch ook bij "in legerpl aatsen" 
en bij "in localiteiten"; dat dit blijkens de 
geschiedenis van gemeld artikel ook de bedoe
ling van den wetgever is geweest. 

De feiten zijn de volgende: In de militaire 
cantine van de kazerne aan den Bredascheweg 
te Tilburg, werd een bal gegeven, waartoe ook 
verschillende niet-militairen werden toe gel a
ten. Een dezer personen, voornoemde Brand 
een niet-militair; heeft aan den cantinehouder, 
thans requirant, eenige glazen bier besteld, 
betaald met f 0.15 per g las en dit bier ter 
plaatse in de militaire cantine opgedronken. 

Ik vestig er de aandacht op, dat echter in 
het gedeelte der t.elastelegging, dat de Recht
bank ten slott.e heeft bewezen verklaard, niet 
wordt gezegd aan wien bier verkocht is . Dit 
blijkt eerst uit de hiervoren aangehaalde over
weging, welke slechts indirect inhoudt, dat ge
tuige van den Brand geen militair was. In
tusschen is dit geen bezwaar, daar, zooals hier
onder besproken zal worden drank in militaire 
cantines a ll een aan militairen verkocht mag 
worden, m. a. w. in het algemeen niet. 

H et betreft hier verkoop van bier, dus alco
holhouclenden anderen clan sterken drank, 
waarvoor men dus verlof moet hebben in den 
zin der wet, doch op dien regel zijn blijkens 
art. 34 twee uitzonderingen, n.l. indi en de 
verkoop geschiedt in een lokaliteit waarvoor 
vergunning om sterken drank te tappen is 
verleend, en indien de verkoop plaats vindt 
daar waar men st.erken drank mag schenken 
zonder vergunning b.v. in militaire kampe
menten, enz. Een vergunninghouder mag zon
der verlof ook andere dranken dan sterken 
drank schenken en verkoopen. In dezen zin 
ook Mr. Goeman Borgesius in zijn commen
taar (o.a. blz. 187 ). 

Onverschillig welke drank verkocht is, zal 
dus ter beoordeeling van de uitzondering van 
art. 3 der wet moeten vaststaan, dat aan mi
litairen verkocht is. 

Voorts merk ik nog op, dat de term "mili
taire cantine" niet volstrekt in zich sluit dat 
dit is een localit.eit aan het militaire gezag 
onderworpen. Andere figuren zijn denkbaar. 
Intusschen kon de Rechtbank uit de verklaring 
van requirant, dat hij voor f 1 's jaars van 
den commandant vergunning heeft om in een 
op het t.errein van het Artillerie-paardendepöt 
te Tilburg gelegen localit.eit, zijnde militaire 
cantine, dranken te verkoopen voor eigen re
kening, m. i. afleiden, dat hier sprake is van 
een localiteit aan het militair gezag onder
worpen. 

Ik meende deze opmerkingen te moeten 
maken, alvorens te komen tot de principieele 

vraag, welke aanleiding heeft gegeven tot 
deze vervolging. 

De redeneering is blijkbaar gevolgd: het is 
verboden drank zonder vergunning of verlof 
te verkoopen; dit geldt ook voor militaire 
cantines, behalve wanneer de dranken aan 
militairen verstrekt worden, hetgeen i. c. n iet 
blijkt, dus is een strafbaar feit gepleegd. 

Op die wijze opgevat komt de uitlegging van 
art. 32 der Drankwet: ,,Het eerste lid van 
art. 2 is niet van toepassing op verkoop van 
sterken drank aan militairen op marsch, in 
legerplaatsen, of in localiteiten, aan het mi
litair gezag onderworpen, door hem, aan wie 
die verkoop door de militaire overheid wordt 
toegestaan," ter sprake. Mij komt het voor, 
dat die vraag niet moeilijk te beantwoorden 
is . u de woorden van het artikel zich daar 
niet t.egen verzetten, mag in die bepaling gele
zen worden, dat sterken drank verkocht mag 
worden aan militairen en niet aan burgers. 
Er is geen reden "militairen op marsch" als 
één begrip op te vatten, en daarnaast te stel
len "in legerplaatsen", enz. Het artikel be
doelt m. i. duidelijk "militairen" in verschil
lende omstandigheden, n.l. op marsch, in 
legerpl aatsen, in cantines. 

Deze opvatting van den tekst der bepaling 
vindt steun in de geschiedenis der wet, zooals 
die te vinden is in de Handelingen der 
Tweede Kamer 1903-1904, blz. 1914, waar 
het Kamerlid Duijmaer van Twist naar de 
bedoeling der bepaling vroeg, door te zeggen 
heeft men het oog op, 1 °. militairen op 
marsch, 2°. legerplaatsen, 3° . localiteiten enz.? 
Waarna de Minister van Oorlog Bergansius 
(blz. 1920) scherp deed uitkomen, dat "mili
tairen" vooraan waren gezet, juist om ver• 
warring te voorkomen. De l\1inister wees voorts 
op het reglement van den inwendigen dienst, 
waarin staat, dat in cantines uitsluitend aan 
m ilitai ren mag worden verkocht. 

De Heer Duijmar van Twist was zoo over
tuigd door de woorden van den Minister, dat 
hij zijn amendement waardoor nog scherpe r 
zou zijn gebleken, dat alleen aan mi litairen 
verkocht mocht worden, introk (blz. 1930) . 

Het komt mij dus voor dat de Rechtbank 
een juiste uitlegging aan art. 3 heeft gegeven. 

Gronden tot cassatie niet aanwezig acht.end, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis van het aan 

requirant bij dagvaarding telastgelegde wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard: ,,dat hij 
in den nacht van 18 op 19 April 1931 te 
Tilburg in een localiteit (militaire cantine) 
gelegen op het terrein van het Artillerie
paardendepöt, voor welke localiteit geenerl ei 
vergunning was verleend tot den verkoop van 
sterken drank in het klein, noch eenig ver
lof tot cl en verkoop van alcoholhoudenden 
drank anderen dan sterken drank voor ver
koop ter plaatse van verkoop, in een g las 
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bier heeft verkocht;" 
dat de Rechtbank dit fe it heeft gequalifi

ceerd en te dier zake straf heeft opgelegd als 
boven is gezegd ; 

dat uit den verderen inhoud van het vonnis 
bl ijkt, dat de R echtbank als vaststaande heeft 
aangenomen, dat de plaats, waar het bier is 
verkocht, was een aan het militair gezag on
derworpen localiteit, waarin de verkoop van 
bier door de militaire overheid aan requirant 
was toegestaan, en verder dat het bier aan een 
niet-militair was verkocht; 

dat naar aanleiding van deze vaststaande 
feiten de Rechtbank heeft overwogen, dat een 
beroep op art. 34 j 0 art. 3 van de Drankwet 
niet opgaat, nu niet uitsluitend aan militairen 
was verkocht; dat toch naar het oordeel der 
R echtbank in art. 3 sub 2 der Drankwet, waar
naar art. 34 dier wet verwijst, de woorden 
"aan militairen" niet alleen hooren bij "op 
marsch", doch ook bij " in legerplaatsen" en 
bij " in localiteiten"; dat dit blijkens de ge
schiedenis van gemeld artikel ook de bedoe
ling van den wetgever is geweest; 

0. daaromtrent: 
dat art. 34, lste lid, tweede zinsnede, van 

de Drankwet het verbod van de eerste zm
snede om in eene localite it, waarvoor geene 
vergunning is verleend, zonder verlof anderen 
dan sterken drank te verkoopen voor gebruik 
ter pl aatse van verkoop, niet van toepassing 
verklaart, voor zoover ingevolge art. 3 voor 
verkoop van sterken drank vergunning niet 
vereischt is, terwijl ingevolge laatstgenoemd 
artikel dit vereischte niet wordt gesteld voor 
verkoop van sterken drank o. a . ,,aan mili
tairen op marsch, in legerplaatsen of in locali
te iten, aan het militair gezag onderworpen, 
door hen, aan wie die verkoop door de mili
taire overheid wordt toegestaan"; 

dat deze bepaling, zooals zij van leesteekens 
is voorz ien, taalkundig aldus moet worden 
verstaan, dat zij den verkoop van anderen dan 
sterken drank zonder verlof toelaat, wanneer 
die verkoop geschiedt hetzij aan militairen 
op marsch , hetzij in legerplaatsen, hetzij ein
delijk in de aan het slot bedoelde localiteiten 
door de daar bedoel de personen; 

dat deze beteekenis past bij de bedoel ing, 
waarmede de bepaling in de wet is opgeno
men en die volgens de M . v. T. bij het oor
spronkelijke ontwerp der wet was niet om aan 
mi li tairen meerdere vrijheid te geven dan aan 
niet-militairen, maar alleen om zorg te dra
gen dat niet de burgerlijke overheid beslisse 
ove; maatregel en , die uit hun aard ter uit
si uitende beslissing moeten staan van het 
militair gezag; 

dat het immers duidelijk is, dat deze bedoe
ling niet tot haar recht zoude _kunnen kornel!, 
wanneer in legerplaatsen en 1n aan het mi

litair gezag onderworpen localiteiten zouden 
gel den niet enkel de voorschriften met betrek
king tot den verkoop van sterken en anderen 
dan sterken drank door de milita ire overheid 
zoowel ten aanzien van milita iren alsook ten 
aanzien van de a ldaar vertoevende niet-mili
ta iren noodig geoordeeld, maar ook, voor zoo
ver laatstbedoelden betreft, daarnaast de be
palingen van de wet; 

dat daarom moet worden aangenomen, dat 
de wetgever deze aangelegenheid in haar ge-

heel in handen heeft gesteld van de militaire 
overheid, van wie mag worden verwacht, dat 
zij, ook met betrekking tot niet-m ilitairen, in 
de aan haar gezag onderworpen locali teiten 
eene regeling zal treffen, die misbruiken zal 
voorkomen en tegengaan; , 

dat trouwens de oorspronkelijke tekst van 
de wetsbepaling - destijds vervat in art. 15 
aanhef en onder 3° - nog duidelijker doet 
zien, dat de beteekenis van de bepaling is a ls 

. boven werd aangegeven; 
dat die bepaling toen luidde: ,,de artt. 1-

14 zijn niet van toepas ing: 3°. op drank
verkoop door marketentsters aan militairen op 
marsch , in legerplaatsen of in localiteiten aan 
het militair gezag onderworpen, door die
genen aan wie dit door de militaire overheid 
wordt toegelaten"; 

dat in de aldus geredigeerde bepaling de 
drankverkoop door marketentsters aan mili
tairen op marsch duidelijk staat tegenover den 
drankverkoop in militaire localite iten door 
diegenen aan wie dit door de milita ire over
heid ·wordt toegelaten; 

dat nu wel bij de behandeling van het wets
ontwerp tot wijziging der Drankwet, dat is 
geworden de wet van 12 Oot. 1904, S. 230, 
over den tekst van art. 3 aanhef en onder 
2° in de Tweede Kamer eene gedachtenwisse
ling heeft plaats -gevonden tusschen een lid 
dier Kamer, di e dien tekst niet duidelijk vond 
en daarom zelfs een verduidelijkings-amende
ment voorstelde in dien zin , dat de bepaling 
in haar geheel enkel op den verkoop aan mi
lita iren zou slaan, en den Minister van Oor
log, die van meening was, dat het amende
ment overbodig was omdat de bepaling reeds 
in den zin van het amendement moest worden 
verstaan, waarna de voorsteller zijn amende
ment introk ; dat echter moet worden aange
nomen, dat de bedoelde Minister in de bepa
ling heeft gelezen wat daarin niet tot uit
drukk ing is gekomen; 

0. dat het in het bestreden vonnis bewezen
verklaarde. onder de door de Rechtbank als 
vaststaande aangenomen omstandigheden, niet 
oplevert het strafbaar feit, dat de Rechtbank 
daarin heeft gezien , en aangezien het ook niet 
valt onder eenige andere strafbepaling van 
wet of wettelijke verordening, niet strafbaar 
is, zoodat het bestreden vonnis wat de qua! i
f icatie en de strafoplegging betreft, niet in 
stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis in zooverre, en 
Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Ontslaat requirant ter zake van het te zijnen 

laste bewezen verklaarde van alle rechtsver-
Yolging. (N. J.) 

24 Maart 1932. KOJ\TINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 28.) 

l u vaststaat dat de naamlooze vennoot
schap, waarvan het betrokken raadslid 
directeur is, aan den rncdedeclhe bbende 
in die vennoot chap zakken hPeft verkooht 
we1ke deze zou leveren aan het gasbedrij, 
der gemeente, heeft het raa.dslid middellijk 
deelgenomen aan ].,,vering ten bC'hoeve der 
gemeente. N n die middellijke deelneming 
bewust hPeft plaats gehad, hehben Ged. 
Staten terecht den betrokkene van zijn 
raadslidmaatschap vervallen ved<laard. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. N . Engelsman te Alphen aan den Rijn 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 14 December 1931, No. 78, hou
dende vervallenverklaring van den appellant 
van het 1 idmaatschap van den raad der ge
meente Alphen aan den Rijn: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies var. 
10 Maart 1932, No. 157; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 18 Maart 1932, No. 4307, 
afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Alphen aan 
den Rijn bij besluit van 16 November 1931, 
J. N . Engelsman als raadslid heeft geschorst 
krachtens artikel 28 der Gemeentewet; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij be
s! uit van 14 December 1931, No. 78, J. N. 
Engelsman van zijn raadslidmaatschap ver
vallen hebben verklaard, daarbij overwef(ende, 
dat hun College, wat de feiten betreft, over
neemt hetgeen daaromtrent in het voormelde 
raadsbesluit is overwogen, vermits daartegen 
geen bezwaar is aangevoerd; dat blijkens 
nota d.d. 23 September 1931 van den heer 
A. J . Engelsman, Stationsstraat 9 te Alphen 
aan den Rijn, op 18 September 1931 aan de 
Water- en Lichtbedrijven dier gemeente 200 
zakken zijn geleverd voor een totaal bedrag 
van f 50; dat blijkens in het Bijvoegsel tot 
de Nederlandsche Staatscourant van Donder
dag 21 Augustus 1930, o. 162, opgenomen 
akte van oprichting der Naamlooze Vennoot
chap: ,,N. V. Renata" te Alphen aan den 

Rijn de heer A. J . Engelsman voornoemd 
mede-oprichter is van en deelgenoot in die 
Naamlooze Vennootschap, welke Naamlooze 
Vennootschap blijkens artikel 2 der oprich
tingsakte ten doel heeft het drijven van han
del o.m. in jute- en andere emballage-artike
len ; dat uit de vorenbedoelde akte verder 
blijkt, dat mede-deelgenoot in de genoemde 
Naamlooze Vennootschap is de heer J. 
Engelsman, lid van den raad der gemeente 
Alphen aan den Rijn; dat blijkens een op 15 
October 1931 door den Secretaris van de Ka
mer van Koophandel en Fabrieken voor Rijn
! and te Leiden afgegeven uittreksel uit het 
Handelsregister dier Kamer, als Directeur van 
de Naamlooze Vennootschap Renata voor
noemd staat ingeschreven de heer J . N. Engels-
1·,an voornoemd, lid van den raad der ge
,..,eente Alphen aan den Rijn; dat het a lge
meen bekend is en vaststaat, dat de gebroeders 
A. J. en J. . Engelsma11, beiden voornoemd, 
gezamenlijk de zaken behartigen van de 
Naamlooze Vennootschap Renata en ook ge
zamenlij k voor die Naamlooze Vennootschap 
handel drijven o. m. in jutezakken; dat blij
kens het rapport van den Directeur der Wa
ter- en Lichtbedrijven d.d. 8 October 1931, de 
benoodigde zakken voor de Gasfabriek steeds 
worden geleverd door de Naamlooze Vennoot
schap Renata voornoemd ; dat, toen in Sep
tember 1931 weer zakken noodig wa1·en, de 
gasmeester het raadslid J. . Engelsman 
heeft gesproken, die beweerde, dat zijn broe
der A . J. Engelsman de zakken wel kon le
veren, zonder bezwaren voor zijn raadslid-

maatschap; dat verder uit een onderhoud, 
hetwelk op 19 October 1931 heeft plaats ge
vonden in de vergadering van burgemeester 
en wethouders van Alphen aan den Rijn met. 
de gebroeders A. J. en J. N. Engelsman voor
noemd, is gebleken: a. dat het aan J. N. 
Engelsman, lid van den raad, bekend was, dat 
hij niet middellijk noch onmiddellijk mocht 
deeluemen aa r, leveranties ten behoeve der 
gemeente; b. dat om bezwaren, welke leve
ring der zakken door de Naamlooze Vennoot
schap voor het raadslidmaatschap van J. N . 
Engelsman zou meebrengen, te ontgaan, de 
aan de zaak van de aamlooze Vennootschap 
bestelde zakken zijn geleverd door diens broe-

i der A. J. Engelsman, mededeelgenoot in de 
Naamlooze Vennootschap, en dat deze zakken 
werden betrokken van de genoemde aam
looze Vennootschap; dat voorts in hun open
bare zitting door J. N. Engelsman is mede
gedeeld , dat hij, voordat de levering der zak
ken aan de· gemeente plaats had, rechtskun
dige adviezen heeft ingewonnen ten einde ze
kerheid te erlangen omtrent de wijze, waarop 
de bedoelde levering zou moeten geschieden, 
zonder dat het bepaalde bij de artikelen 26 en 
28 der Gemeentewet geacht zou kunnen worden 
op hem van toepa sing te zijn ; dat derhalve 
als vaststaand moet worden aangenomen, dat 
J . N. Engelsman kennelijk de bedoeling heeft 
gehad om met behoud van zijne betrekking 
van raad lid de totstandkoming van eene le
vering aan de gemeente te bevorderen, waar
bij hij geldelijk betrokken was; dat de pre
ventieve strekking van artikel 26 der Gemeen
tewet medebrengt, dat bij de toepassing van 
artikel 28 der wet niet slechts onderzocht 
moet .worden of het raadslid van zijne be
trekking als zoodanig gebruik heeft gemaakt 
om de levering te doen toevallen aan een 
leverancier, bij wiens zaken hij geïnteresseerd 
is, maar dat in de eerste plaats behoort te 
worden nagegaan of het raadslid de bedoeling 
heeft gehad om de totstandkoming eener le
vering aan de gemeente te bevorderen, waar
bij hij geldelijk betrokken is; dat op grond 
van de gestelde feiten aangenomen moet wor
den , dat J . N. Engelsman middellijk heeft 
deelgenomen aan levering aan de gemeente 
Alphen aan den Rijn, immers hebbende hij 
bevorderd, dat door de aamlooze Vennoot
schap Renata, waarvan hij directeur is, zakken 
geleverd zijn aan A. J. Engelsman, wetende, 
dat deze zakken bestemd waren om door den 
genoemden A. J. Engelsman aan de gemeente 
Alphen aan den Rijn geleverd te worden; dat 
derhalve J. N. Engelsman in strijd met ar
tikel 26 der Gemeentewet heeft gehandeld en 
er op grond van de vorenbedoelde strekking 
van deze bepaling al lesz ins termen zijn om 
hem van zijn raadslidmaatschap vervallen te 
verklaren; 

dat van dit besluit J . N . Engelsman bij Ons 
in beroep is gekomen; in hoofdzaak aanvoeren
de, dat zijn broeder A . J. Engelsman, em
ployé der Naamlooze Vennootschap Renata, 
ook zelf zaken drijft; dat hij van de Naam
looze Vennootschap Renata een partij zakken 
voor f 46.50 gekocht en deze voor f 50 aan de 
gemeente verkocht heeft ten behoeve van het 
gasbedrijf; dat mitsdien van middellijke le
vering door hem, appellant, niet kan worden 
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gesproken; dat hij op grond van bij rechts
kundigen ingewonnen adviezen te goeder trouw 
van meening was niet in overtreding te zijn, 
als zijn broeder voor eigen rekening aan de 
gemeente leverde; dat, al zou men middel
lijke levering aannemen, er geen sprake van 
is geweest, dat hij het gewicht van zijn raads
lidmaatschap in de schaal heeft geworpen om 
de leverantie te krijgen, zoodat er volgens de 
strekking van de wijziging van de Gemeente
wet, waarbij de verplichting van Ged. Staten 
om een raadslid bij overtreding van artikel 
26 der Gemeentewet van zijn raadslidmaat
schap vervallen te verklaren, is gewijzigd in 
eene bevoegdheid daartoe, geen reden is om 
de vervallenverklaring uit te spreken; dat 
hij bovendien als directeur der Naamlooze 
Vennootschap Renata, van welker aandeelen
kapitaal hij slechts een klein deel bezit, van 
eene leverantie, waarvan de winst voor de 
vennootschap slechts een luttel bedrag kan 
vertegenwoordigen, in zeer geringe mate kan 
zijn betrokken; 

0. dat ingevolge artikel 26 der Gemeente
wet de leden van den raad noch middellijk 
noch onmiddell ijk mogen deelnemen aan leve
ringen ten behoeve van de gemeente; 

dat vaststaat, dat de aamlooze Vennoot
schap Renata aan A. J. Engel man zakken 
heeft verkocht, welke deze zou leveren aan 
het gasbedrijf der gemeente; 

dat J . N. Engelsman als directeur dezer 
vennootschap middellijk heeft deelgenomen 
aan de levering ten behoeve van de gemeente; 

dat weliswaar Ged. Staten ingevolge artikel 
28 der Gemeentewet niet ver pi icht zijn elk 
raadslid, dat artikel 26 overtreedt, van zijn 
lidmaatschap vervallen te verklaren, maar 
dat Ged. Staten in het onderhavige geval , nu 
de middellijke deelneming aan de levering 
bewust heeft plaats gehad, zij het ook, dat 
J . N. Engelsman veronderstelde, dat hij daar
mede zijn raadslidmaatschap niet in de waag
schaal stelde, terecht van hunne bevoegdheid 
hebben gebruik gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. 
(A.B.) 

30 Maart 1932. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Gemeentelijke verorde
ning tot heffing van schoolgelden ,oor 
gewoon lager onderwijs, ujtgebreid lager 
onderwi,i~ en het openbaar vervolgonderwijs 
in de gemeente Middelburg.) 

Toepasseljjkheid dezer verordening op 
bijzondere scholen. 

In wezen maakt het t. a . v . een aanslag 
wegens schoolgeldheffing geen verschil of 
het kind ter zake van welks schoolbezoek 
de vader is aangeslagen eene openbare of 
bijzondere school bezocht. In beide /!e
vallen heeft men met, een aanslag in eene 
gemeenteljjke bc-lasting te doen, behoort 
aa,n hem, die is aangeslagen volgens de te 
deze van toepassing zijnde ,erordening 
een aanslagbiljet te worden mtgereikt en 
is de aangeslagene, wanneer hij zich met 

een bezwaarschrift tot den gemeenteraad 
richt, daarin ontvankelijk. De omstanilig
heid, dat ten deze het schoolgeld door het 
schoolbestuur wordt e:eïnd, brengt hierin 
!(een w\jziging. 

Terugzending van het geding naar den 
Raad van Beroep wijl de Hooge Raad bjj 
gebrek aan gpgevens niet in staat is het 
bedrag van den a,anslag vast te stc-.Jlen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te B. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Middel
burg van 12 Sept. 1931 betreffende zijn aanslag 
in de schoolgeldheffing, belastingjaar 1929/1930; 

Gezien de stukken' ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier, namens <Jen Proc.-Gen., 
strekkende "dat met vernietiging van de 
aangevallen uitspraak belanghebbende alsnog 
niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn bij 
den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te J\IIiddelbnrg ingediend beroep
schrift"; 

0. dat art. 1 dC'r Verordening tot heffing 
van schonlgeldPP voor het gewoon lager onrler
wijs, het uitgebreid lager onderwijs en het 
openbaar vervolgonderW1js der gemeente Mid
delburg bepaalt, dat in ilie gemeente tC' bnren 
bebo~ve schoolgeld wordt geheven onder andere 
voor het aldaar genoten gewoon lager onderwijs 
van de ouders der leerlingen ; 

dat art. 2 aangpeft. dat het bela.stingjaar voor 
elke school 811.menvalt met het schooljaar en 
dat het schooljaar voor eene school voor gewoon 
lager onderwiis loopt van den eersten dag der 
maand, wa.arin in eemg jaA.r de gewone toelating 
van leerlingen plaats heeft tot den eerst.en dag 
derzelfde maand van het volgend jaar ; 

dat volgens art. 3 het schoolgeld wordt 
berekend naar evenredigheid van het belast
baar inkomen, onder meer, van hem, die de 
oudPrlijke macht mtoefent of die a ls onder de 
voogdij uitoefent over den leerling ; 

dat art. 5 voorschrijft, dat als inkomen der 
ouders voor het berekenen van het verschuldigde 
schoolgeld wordt genomen het belastbaar 
inkomen, dat bij den aanslag in de rijksinkom
stenbelasting, vastgesteld in het aan het 
schooljaar vooraf.gaand<" belastingjaar, tot 
grondslag heeft gediend, terwijl als het inkomen 
niet op die wijze kan worden bepaald het wordt 
geschat door B. en W.; 

dat art. 6 opsomt het bedrag van het school
geld voor het gewoon Jager onderwiis voor 
iederen IPerling over elk belastingjaar en dit 
bedrag voor hen, die een belastbaar inkomen 
van f 1400 tot beneden f HîOO hebben, aanneemt 
op f 6.60 en voor hen ilie een belastbaar inkomen 
van f 2400 tot f 2600 hebben op f 14.40; 

dat art. 15 inhoudt, dat bezwaren tegen den 
scboolgeldaanslag schriftelijk moeten worden 
ingediend bij den Raad binnen twee maanden 
na da,gtcekening van het aanslagbilj et; 

0. dat art. 1 van de Verordenmg op de 
invordering van schoolgelden voor het gewoon 
lager onderwijs, het mtgebreid Ja.ger onderwijs 
en het openbaar vervolgonderwijs der gemeente 
Middelburg bepaalt, dat van de in de beffingE~ 
verordening genoemde schoolgeldpliobtigen en 
van de door hen verschuldigde bedragen jaarlijks 
door B. en W. kohieren worden vastgesteld; 
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dat art. 3, lid l, dier Verordening zegt, dat 
de kohieren voor de bijzondere scholen door 
B. en W. aan het betreffende schoolbestuur t.er 
invordering worden toegezonden, tenzij dat 
bestuur te voren aan B. en W . zijn wensch heeft 
te kennen gegeven, dat de inning van het 
schoolgeld door de gemeente zal geschieden, 
in welk geval deze kohieren, evenals die voor de 
openbare scholen aan den gemeente-ontvanger 
ter invordering worden ter hand gesteld ; 

dat art. 4, lid 1, der laatstgenoemde Ver
ordening voorschrijft, dat de gemeente-ont
vanger kosteloos aan iederen aangeslagene 
een aanslagbiljet toezendt volgens door B. en W . 
vastgesteld model ; 

0. dat belanghebbende als ouder in gemelde 
heffing is aangeslagen voor f 14.40 wegens 
schoolgeld van een kind, dat de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs aan de ... . 
te Middelburg bezoekt; 

0. dat belanghebbende tegen dien aanslag 
is opgekomen bij den Raad der gemeente 
Middelburg en verlaging heeft verzocht van 
den aanslag, zulks in hoofdzaak op grond : 
dat volgens art. 62, lid 2, der Lageronderwijswet 
de heffing van schoolgeld wordt geregeld naar 
evenredigheid van het belastbaar inkomen 
bedoeld in art. 37 der wet op de Inkomsten
belasting 1914; 

dat hier onder belastbaar inkomen is te 
verstaan belastbare som ; dat dus ook in de 
Verorderung op de heffing van schoolgeld voor 
de gemeente Middelburg onder belastbaar 
inkomen is tP. verstaan belastbare som ; dat 
b\j den aanslag in de schoolgeldheffing echter 
niet in aanmerking is genomen de belastbare 
som volgens zijn aanslag in de Inkomsten
belasting, maar dat de aansla~ is berekend naar 
een belastbaar inkomen gelegen tusschen f 2400 
en f 2600; dat echter zijn zuiver inkomen over 
het belastingjaar 1929/1930 voor de inkomsten
belasting bedroeg f 2168 en de kinderaftrek 
f 680, zoodat de belastbare som beliep f 1508 
1ecs : f 1488 weshalve hij meent te moeten 
worden aangeslagen voor f 6.60 ; 

0. dat de Raad der gemeente Middelburg 
zonder eenige motivccring het verzoek van 
belanghebbende niet-ontvankelijk heeft ver
klaard ; 

0. dat belanghebbende van 's Raads beslis
sing op grond van art. 265e (oud) in verband 
met art . 265b (oud) der Gemeentewet in beroep 
is gekomen bij den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te ~.1.iddelburg • en zijn 
eenmaal ingenomen standpunt op nieuw heeft 
verrled igd ; 

dat de Burgemeester van Middelburg heeft 
betoogd: dat belanghebbende terecht niet
ontvankelijk is verklaard, omdat het hier een 
aanslag betreft van een bijzondere school van 
gewoon lager onderwijs en de aanslagen van 
de betreffende school over 1929/1930 door het 
schoolbestuur zelf worden geïnd ; dat belang
hebbende als hij meent, dat het schoolbestuur 
t e veel van hem heft, zich tot dat bestuur moet 
wenden, doch niet tot d en g-emeenteraad ; 
dat bovendien ingevolge het bepaalde bij de 
artt. 265c en 265b der Gemeentewet in het 
algemeen binnen twee ma,anden na de dag
teekening van het aanslagbilj et bezwaren bij 
den gemeenteraad kunnen worden ingebracht, 
mao.r dat geen aanslagbiljet in deze aan belang-

hebbende is uitgereikt, zoodat bedoelde bepa
ling ook geen toepassing kan erlangen ; 

0. dat de Raad van Beroep de beslissing 
van den Raad der gemeente Middelburg heeft 
bevestigd, aannemend, dat belanghebbende 
terecht niet-ontvankelijk was verklaard, waarbij 
de Raad van Beroep overwoog : 

"dat weliswaar ter zake van schoolgelden 
voor bijzondere scholen door de gemeente 
kohieren worden opgemaakt en daarbij de aan
slagen dP.r schoolgeldplichtigen worden berekend 
naar de bepalingen der verordening tot heffing 
van schoolgelden der gemeente Middelburg, 
doch zoodanige vaststelling niet anders strekt 
dan tot bepaling van het bedrag, door het 
bestuur der betreffende school aan de gemeente 
verschuldigd en het bestuur der betreffende 
school, met inachtneming zijner verplichting 
het totaal-bedrag van het kohier met de ge
meente te verrekenen, vrijheid behoudt de van 
ieder der schoolgelclplichtigen zijnerzijds in te 
vorderen bedragen afwijkend van de in het 
kohier opgenomen aanslagen vast te stellen ; 
dat de hoegrootheid van het bedrag wegens 
schoolgeld voor een bijzondere school te voldoen, 
derhalve niet door de gemeente, doch door het 
schoolbestutLr wordt bepaald en zulks nog wel 
zonder dat deswege een aanslagbi ljet aan den 
betrokkene wordt uitgereikt, zoodat, hij ge
breke van eenige daartoe strekkende bepa,ling 
in de wet of verordening de Raad der gemeente 
niet bevoegd kan worden geacht tot kennis
neming van bezwaren tegen den aanslag 
ingebracht" ; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
als middelen ,an cassatie inbrengt: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
..-an de artt. 62 tot en met 67, 89, 9• lid en 95 
der Lagcronderwijswet 1920, voor zooveel de 
Raad van Beroep de bestreden uitspraak doet 
steunen op dA overweging, dat het bedrag van 
den aanslag van appellant niet door het ge
meentebestunr doch door het, schoolbestuur 
wordt bepaald ; 

II. Schendi ng, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 265b en 265c der Gemeentewet, 
zooals die wet luidde voor dil d.iarin aange
brachte wijzigingen bij de wet van 31 Jan. 1931 
(8. n°. 41) on van art. Hl der wet van 19 Dec. 
1314 (S. 564) ; 

III. Schending, althans verkeerde toe
passing van de artt. 265a en 265c der Gemeente
wet, zooals die wet luidde voo,r de daarin aan
gebrachte wijzigingen bij de wet van 31 Jan. 
1931 (S. n°. 41) en van art. 4 der meergenoemde 
invorderingsverordening ; 

IV. Schending, n,Jthans verkeflrcle toepassing, 
van de artt. 1, 3, 5, ö, 15 en 16 der Heffings
verordening ..-oornoemd ; 

dat de toclicht.ing v"n belanghebbende op 
de middelen in hoofdzfIBk hierop neerkomt : dat 
de Raad van Beroep ten onrechte aanneemt, 
dat de vaststelling van den aanslag alleen strekt 
tot bepaling van het bedrag door het school
bestuur aan de gemeente verschuldigd, daar 
de aanslagen bepalen wat de schoolgeld
plichtigen betalen moeten; 

dat de Raad van Beroep mede ten onrechte 
beslist, dat, wanneer de inning van het school
geld door het bestunr der bijzondere school 
geschiedt geen aanslagbilj etten worden nit
gereikt ; dat ook bij een aanslag tot heffing 
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van schoolgeld voor een bijzondere school de 
artt. 265c (oud) en 265b (oud) toepassing 
vinden en de Raad van Beroep derhalve ziin, 
belanghPbbende's, bezwaar tegen den aanslag 
had moeten onderzoeken ; dat dn Raad van 
Beroep in ieder geval de besfüsing van den 
Raad der gemeente Middelburg had moeten 
vernietigen, omdat deze niet was gemotiveerd ; 

0. dat belanghebbemle bij eene vernietiging 
van de beslissing ,an den Raad der gemeente 
Middf'lburg op grond, ûat deze niet is gemoti
veerd, alle belang mist, zoodat deze grief nfot 
tot cassatie kan leiden ; . 

0. verder omtrent de middelen van cassatie 
en het wijders daarbij aangevoerde : 

dat ingevolge de verordeuing tot heffing 
van schoolgelden in de gemeente Middelburg 
van de ouders van kinderen, die aldaar gewoon 
lager onderwjjs genieten, hetzij op een openba,re 
lagere school, hetzij op eene bijzondere lagere 
school, als in art. 88 der Lageronrlerwjjswet 1!!20 
bedoeld, ten behoeve van do gemeente school
gelrl wordt geheven ; 

dat rle1,e heffing stf'unt op art. 62, lid 1, der 
Lageronderw\jswet 1920 - ingevolge art. 95 
mede van toepassing op bijzondPre schol<>n als 
in art. 38 bedoeld - en strekt ter tegemoet
koming in de kosten, welke met betrekking tot 
het lager onderwijs voor rekening der gemeente 
bl(iven; 

dat een dergelijke heffing uit haren aard eene 
belasting is krachtens eene bijzondere wet als 
bedoeld in art. 240 (277 nieuw), aanhef drr 
Gemeentewet ; 

dat dit wordt bevestigd door de ,vijze, waarop 
de heffing in de inrnrdering van het schoolgeld 
bij de bovengemelde gemeenteverordeningen 
is geregeld, welke regeling st eunt op art. 67 
Lageronderwijswet 1920 - eveneens krachtens 
art. !l5 van toepa.ssing op bijzondere scholen -
,rnarbjj wordt bepaald, rlat het invoeren of 
wjizigen van een schoolgeldregeling geschiedt 
met inachtneming van de artt. 232 tot en met 
238 der Gemeentewet en dat de invordering 
wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen 
van de a rtt. 258 tot en met 262 dier wet en 
wel met opmaking van schoolgeldkohleren ; 

dat de omstandigheid, dat de innmg van 
het schoolgeld overeenkomstig de verordening, 
in aansluiting aan art . 95 der Lageronderwjjswet 
1920 kMl gPschieden, en in deze geschiedt 
door het schoolbestuur, in het karakter der 
heffin g geen verandering brengt . en zulks 
evenmin het geval is doordien het schoalbe$tuur 
krachtens privaatrechtelijke overeenkomst met 
den schoolgeldplichtige een hooger bedrag dan 
het bedrag van den aanslag kan berlingen en 
zich om welke reden ook met een geringer bedrag 
kan tevreden ste!IPn, noch doordien een belang
beu bende, in strjjd met de desbet,reffende 
bepaling der vc,rordening, geen aanslagbilj et 
is uitgereikt ; 

dat dan ook de aansla.gen in df' schoolgeld
heffing zoowel van openbare als van bijzondere 
scholen strekken om vast te stellen de bedragen, 
welke de scboolgeldplichtigen krachtens de 
verordening aan de gem"ente als schoolgeld 
vernchuldigd zijn, voor de voldoening van 
welke bedragen het schoolbestuur. indien het 
de inning op zich heeft genomen, ingevolge 
art. 89, îid 9, der Lageronderwijswet 1920 
tegenover de gemeente aansprakelijk is ; 

dat het voorgaande medehrengt, dat, nu de 
wet in deze niets anders bepaalt, op deze 
plaatselijke belasting de voorschriften dor 
Gemeentewet betreffende het beroep van 
beslissingen van den gemeenteraad op be
zwaren, welke tegen aanslagen in schoolgeld
heffingen van openbare of bijzondere lagere 
scholen gemaakt worden, en al wat verder 
in de artt. 265& (oud) en 26öc (oud) der Ge
meentewet geregeld wordt, van toepassing 
z~in ; 

dat nog is aangevoerd, dat de termijn om 
bezwaren tegen den aanslag bij den Raad der 
gemeente in te brengen eerst begint te loopen 
twee maanden na de dagteekenmg van het 
aanslagbiljet en hier geen aanslagbiljet is 
uitgereikt ; 

dat echter het eerste lid van art. 265b der 
Gemeentewet slechts voorschr~ft, dat een 
belanghebbende zijn<' bezwaren tegen den 
aanslag niet later bti den Raad der gemeente 
kan inbrengen dan twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet, doch daardoor 
gp,enszins uitsluit, · dat een belanghebbende 
rechtsgeldig zijnde bezwaren tegen den vast
gestelden aanslag inbrengt, vóórdat de t ermijn 
van twee maanden is begonnen te loopen ; 

dat uit het voren betoogde voortvloeit, dat 
belanghebbende ontvankelijk was in zijn tot 
den Raad der gemeente Middelburg gericht 
verzoek en de Raad van Beroep ten onrechte 
de beslissing van dien Raad heeft bevestigd, 
zoodat de bestreden uitspraak moet worden 
vernietigd ; 

0. dat, voor zooverre doenlijk, thans over de 
hoofdzaak moet worden geoordeeld ; 

dat in art. 62, lid 2, der LagNonderwijswet 
1920 met belastbaar inkomen inderdaad is 
bedoeld, zooals bPlanghebbende aanvoert, 
belastbare som, ; 

dat dit blijkt uit de verwjizing naar art. 37 
der Wet op de Inkornstenhelasting Hll4, 
waar niet van belastbaar inkomen, doch enkel 
van belastbare som sprake is ; 

dat derhalve ook in de artt. 3, 5, 6 van de 
Verord ening op de heffing bovenvermeld met 
belastbaar inkomen is bedoeld bPlastbare som; 

dat h et bezwaar van belanghebbende tegen 
den aanslag "dat als grondslag van de bere
kening van het door hem verschuldigde school
geld is genomen het belastbaar inkomen in 
stede van rle belastbare som", hetgeen de 
Burgemeester niet heeft weersproken, gegrond 
is· 

dat de Hooge Raad evenwel niet in staat is 
bjj gebrek aan gegevens het hedrng van den 
aanslag vast te stellen ; 

dat immers volgens art. 5, lid 1, der Verorde
ning op de heffing als inkomen voor het bere
kenen van het schoolgeld wordt genomen het 
belastbaar inkomen, dat wil zeggen de belast
bare som, dat bij den aanslag in de Rijksinkom
stenbelasting, vastgesteld in het aan het school
jaar voorafgaarul,e belastingjaar, tot grondslag 
heeft gediend; 

dat, indien het schooljaar is begonnen na 
1 Mei 1929, het voorafgaande belastingjaar is 
het belastingjaar 1928/1929 en, indien het 
schooljaar mocht zijn begonnen voor 1 Mei 1929, 
het voorafgaand belastingjaar is het belasting
jaar 1927 /1928, zoodat de door belanghebbende 
gegeven cijfers, welke betrekking hebben op 
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het belastingjaar 1929/1930 in geen geval 
kunnen dienen ; 

dat het geding derhalve ter ·vaststelling van 
het be_drag der belasting naar den Raad van 
Beroep moet worden verwezen, die daarbij 
tevens op de bovenaangegeven gronden de 
beslissing van den Raad der gemeente Middel
burg en, indien de aanslag lager wordt dan is 
opgelegd, ook den aanslag zal hebben te 
vernietigen ; 

Vernietigt de bestreden nitspraak ; 
Verwijst dit geding naar den Raad van 

Beroep te Middelburg ter verdere behandeling 
en beslissing der zaak in voltallige vergadering 
met inachtneming van dit arrest. 

(W.) 

31 Maart 1932. KONL.'f.KLIJK BESLUIT 
tot uitvoering van artikel 70 der Veewet. 

Wij WILHELM.INA, enz . ; 
Op de voordracht ,an Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 24 Maart 1932, Directie van 
den Landbouw, n°. 3893, 3de Afdeeling; 

Gelet op Ons besluit van 6 Juni 1922 tot 
uitvoering van artikel 70 der Veewet ( l) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. bovengenoemd besluit in te trekken ; 
B. te bepalen : 
Het is verboden naar welk land ook vleesch, 

hetwelk niet voorzien is van één of meer merken 
als bewijs, dat het bij eene van Rijkswege 
ingestelde keuriog voor uitvoer geschikt 
bevonden is : 

a. uit te voeren; · 
b. aan een middel van vervoer tot uitvoer 

aan te bieden. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in de N ederki:rul,sc.he Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer en aan Onzen Minister 
van Financiën. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

111 inister u. Binnenlandsche Zaken en LaruJ,b mw, 
R u y s d e B e e r e n b r o e k. 

(1) Bijv. Staatsbl. 192:!, n°. 113. 

1 April 1932. KONI IB:LIJK BlSLUIT. 
(Woningwet Art. 38.) 

Al was, toen het bestreden goedkeurings
besluit van Ged. Staten genomen werd, 
de bepaling van art. 38, 1 • lid, dat beroep 
uitsluitend toekent aan die belanghebben
den, die bij den gemeenteraad tegen het 
plan bezwaren hebben ingebracht, reeds 
in werking getreden, zoo zijn toch appel
lanten krachtens art. 31 l• lid (oud) in hun 
heroep ontvankelijk, nu ten tijde, dat 
appellanten bij den raad bezwaren hadden 
kunnen inbrengen, de wetswijzjging nog 
niet was afgekondigd. 

De grief van appellanten, dat op het 
plan hunne gronden niet voor den bouw 
van woningen voor beter-gesitueerden, 
doch voor dien van middenstands- en 

arbeiderswoningen zijn bestemd, kan niet 
worden gedeeld, daar blijkens een ingesteld 
deskundig onderzoek met is te verwachten 
dat er vraag zal komen naar woningen 
van beter-gesitueerden op de terreinen 
van appellanten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen van: 1. L. H. 

Bodde Bouman te Leeuwarden en H. Bodde 
Bouman te Hellevoetsluis, in hunne hoedanig
heid van curator en toeziend curator van A. 
Bodde Bouman ; 2. de Naamlooze Vennoot
schap van Heel's Condensed Milk Company 
Ltd. te Naarden tegen het besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 22 September 1931, 
4e Afdeeling, n°. 9167/6547, betreffende wij
ziging van het uitbreidingsplan voor de ge
meente Kampen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1932, n°. 183; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 Maart 
1932, n°. 2372 M/P.B.R., Afdeeling Volksge
zondheid; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
besluit van 22 September 1931, 4e Afdeeling, 
n°. 9167/6547, hebben goedgekeurd het be
slu it van den raad der gemeente Kampen van 
31 Juli 1931, Afdeeling III, n°. 13/6 H. W ., 
tot wijziging van onderdeel D van het thans 
van kracht zijnde uitbreidingsplan, door een 
partieel plan van uitbreiding vast te stellen, 
zooals op de bij het raadsbesluit overgelegde 
kaart is aangegeven; 

dat van dit besluit van Ged. Staten 1 °. L. 
H. Bodde Bouman te Leeuwarden en H. 
Bodde Bouman te Hellevoetsluis, in hunne 
hoedani ghe id van curator en toeziend curator 
van A. Bodde Bouman, en 2°. de Naamlooze 
Vennootschap van H eel' s Condensed Milk 
Company Ltd. te Naarden bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat L. H . Bodde Boum an en H. Bodde 
Bouman aanvoeren, dat hun curandus eige
naar is van perceel kadastraal bekend ge• 
meente Kampen, Sectie F, n°. 4621, dat groo
tendeels binnen het partieele uitbreidingsplan 
der gemeente Kampen valt; dat dit plan is 
vastgesteld op 31 Juli 1931, zoodat ten deze 
de oude bepalingen van de Woningwet van 
toepassing zijn; dat zij dus overeenkomstig 
artikel 31 , 3e lid (oud) der Woningwet het 
recht hebben, binnen een maand bij Ons in 
beroep te komen tegen het verleenen van de 
goedkeuring; dat blijkens de openbare be• 
handeling van de zaak in den gemeenteraad 
dit plan slechts is te beschouwen als eene 
voorloopige schets, strekkende om daarop 
eene onteigening in het belang der volkshuis
vesting te verkrijgen; dat het in het voor
nemen ligt, het gedeelte van het plan, waar
op zich het genoemde perceel bevindt, te be
stemmen voor bouwterrein voor beter gesi
tueerden; dat dit echter niet tot uitdrukking 
is gebracht op het uitbreidingsplan; dat hier
door de belangen van den eigenaar zijn ge
schaad, o. m. omdat de eigenaar, wanneer hij 
zelf tot exploitatie zou overgaan, eene andere 
bestemming, overeenkomende met de in den 
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voor dien van middenstands. en arbeiders-raad u itgesproken bedoeling, zou verkiezen, 
welke bestemming hem een voordeeliger ex
ploitatie zou opleveren; dat zij in het bij
zonder beangst zijn, dat eene onjuiste voor
stelling van zaken in deze hun curandus zal 
schaden, omdat alles er op wijst, dat het uit
breidingsplan slechts is vastgesteld, om eene 
gerechtelijke onteigening te kunnen verkrij
gen, en dit dus op de schadebepaling door 
den Rechter zal influenceeren; dat zij voorts 
in dit verband met bezorgdheid lazen, dat 
het gemeentebestuur zich heeft uitgelaten, dat 
het zijne bedoeling was, den eigendom van 
het aau hunnen curandus webehO'Jrende per
ceel en enkele andere, even gunstig gelegen 
perceelen, te verwerven, om met de hoogere 
prijzen, welke deze beter gelegen terreinen, 
na omzetting tot bouwterrein, zouden kunnen 
bedingen, de lagere prijzen van de minder 
gun tig gelegen terreinen te compenseeren; 
dat het voorts bevreemding wekt, dat langs 
de Westelijke grens van het goedgekeurde plan 
een weg is ontworpen, welke den indruk 
maakt van slechts aan één zijde te worden 
bebouwd, terwijl het toch wel de bedoeling 
za l zijn, dat de bebouwing aan beide zijden 
zal plaats vinden; dat huns inzien aan het 
plan de goedkeuring moet worden onthouden; 

1 

woningen zijn bestemd, niet kan worden ge
deeld; 

dat de Naamlooze Vennootschap van Heel's 
Condensed Milk Company Ltd., eigenares van 
de perceelen kadastraal bekend gemeente Kam- 1 

pen, Sectie F, nummers 4618 en 4619, welke 
eveneens grootendeels binnen het partieele 
uitbreidingsplan der gemeente Kampen val
len, dezelfde bezwaren aanvoert, als de beide 
andere appellanten hebben ingebracht; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hunne beroepen, dat artikel 
38, le lid, der gewijzigde Woningwet beroep 
tegen besluiten van Ged. Staten tot het ver
leenen van goedkeuring aan een uitbreidings
plan uitsluitend toekent aan die bela,1gheb
benden, die bij den gemeenteraad tegen het 
plan bezwaren hebben ingebracht; 

dat, al was, toen het bestreden besluit van 
Ged. Staten genomen werd, de genoemde 
wetsbepaling alreeds in werking getreden, 
niettemin het voo1 chrift van artikel 31, 3e 
lid , der oude wet, dat aan alle belanghebben
den zonder onderscheid recht van beroep geeft, 
ten deze behoort te gelden; 

dat toch ten t ijde, dat de appellanten be
zwaar bij den gemeenteraad hadden kunnen 
inbrengen, de wetswijziging nog niet was af
gekondigd en zij toen niet konden weten, dat 
na de wetswijziging het nalaten van da re
clame hun het recht van beroep tegen de 
goedkeuring van het plan zoude doen ver
liezen ; 

dat dus het gemeentebestuur van K ampen in 
zijn ambtsbericht over deze zaak ten onrechte 
op den vermelden grond de ontvankelijkheid 
van de appellanten in hunne beroepen heeft 
bestreden; 

0. ten aanz ien van de hoofdzaak, dat blij
kens een ingesteld deskundig onderzoek niet 
is te verwacht,en, dat er vraag zal komen naar 
woningen voor beter gesitueerden op de ter
reinen der appellanten; 

dat derhalve de grief der appellanten, dat 
op het uitbreidingsplan hunne gronden niet 
voor den bouw van zoodanige woningen, doch 

dat ook overigens tegen het uitbreidings
plan, dat aan de eischen der wet voldoet, geen 
bezwaar bestaat; 

dat dus Ged. Staten terecht de goedkeuring 
aan het plan hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbe id, Handel en Nij

verheid is bel ast enz. 
(A.B.) 

5 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Ari. 18.) 

Een voorwaarde, verbonden aan eene 
vergunning tot demping van eenige aloot
gedeelten, krachtens welke een bedrag 
moet worden betaald tot dekking der 
ko ten, voor den polder voortvloeiend 
uit de meerdere bemaling, noodzakelijk 
geworden als gevolg van de demping, 
is in strijd met art. .18 1 • lid 2•0 zin der 
Keurenwet, nu zich hier voordoet het 
geval, dat de demping der sloot samenvalt 
met het doen , ervallen van een duiker, 
waardoor water in de slooten kan worden 
ingelaten, zoodat in het vervolg in ieder 
geval door den polder geen door dezen 
duiker ingelaten water meer behoeft te 
worden weggemalen. 

Wij WILHELHINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. H . Drenth te Alphen aan den Rijn tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
vnn 8/19 Juni 1931 G. S. No. 224, waarbij af
wijzend is beschikt op zijn verzoek om te wi l
len vernietigen d voorwaarde, door het be
stuur van den polder K erk en Zanen gesteld 
bij zijne aan hem den 2den April 1930 ver
leende vergunning tot demping van eenige 
slootgedeelten, krachtens welke voorwaarde 
ten kantore van den penningmeester van den 
polder moest worden gestort een bedrag van 
f 78, later door het polderbestuur verminderd 
tot {55.50; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ,1.dvies van 
24 Februari 1932, No. 636 (1931); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 31 Maart 1932 o. 433, Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van den polder K erk en 
Zanen bij schrijven van 2 Apri l 1930, No. 
684/30, op het verzoek van J. H. Drenth te 
Alphen aan den Rijn om vergunning tot dem
ping van een gedeelte sloot langs den Rijks
straatweg benevens 2 dwarsslooten ter geza
menlijke lengte van 130 m gelegen nabij de 
bouwmanswoning, behoorende tot de nalaten
schap van J. Moons, den verzoeker heeft be
richt, dat zijnerzijds tegen die demping, die 
reeds gedeeltelijk is geschied, geen bezwaar 
bestaat, onder voorwaarde, dat binnen 14 da
gen ten kantore van den penningmeester 
wordt · gestort eene retributie van f 78; 

dat het polderbestuur bij schrijven van 7 
Augustus 1930. No. 715/30, den belanghebben-
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de heeft medegedeeld , dat het na gehouden 
onderzoek bere id is de in zijne vergunning van 
2 April 1930, No. 684/30, genoemde re tributie 
van f 78 te verminderen tot f 55 .50; 

dat, nadat J. H. Drenth zich tot Ged. Staten 
van Zuid-Holland had gewend met verzoek de 
genoemde aan de vergunning verbonden voor
waarde te vernietigen, dit College bij besluit 
van 8 Juni 1931 op het verzoek afwijzend 
heeft beschikt, uit overweging, dat de sloo
ten, tot welker demping vergunning is ver
leend, polderwater zijn van den polder Kerk 
en Zanen ; dat het ingevolge artikel 9 sub 9° 
van de polderkeur verboden is poldenvater te 
dempen, doch dat krachtens artikel 16 dier 
keur het polderbestuur bevoegd is van de in 
de keur gestelde verbods- en gebodsbepalingen 
tot wederopzegging ontheffing te verleenen 
door schriftelijke vergunning en aan zoodanige 
vergunning voonvaarden te verbinden; dat de 
adre sant tegen de gestelde voorwaarde be
zwaar heeft, omdat deze voonvaarde op grond 
van het bepaalde in artikel 18 der Keurenwet 
uit !uitend mag strekken tot bescherming van 
die belangen om welke het vereischte van de 
vergunning is gesteld, en dat hiervan in casu 
geen sprake kan zijn, nu het hier gaat om 
eene zeer geringe verkleining van den polder
boezem; dat de betrokken slooten deel uit
maken van de wateroppervlakte, welke van
wege den pol der wordt bemalen en mitsd ien 
dienen tot berging van polderwater; dat het 
niet in strijd is met artikel 18 der "K,:,uren
wet" om aan vergunningen tot demping van 
deze wateroppervlakte des polders cl,:, voor
waarde te verbinden tot betaling van een ig 
bedrag tot dekking der kosten, voor den pol
der voortvloeiende tiit de meerdere bemaling, 
welke ten gevolge van de demping van een 
dee l dier wateroppervlakte noodzakelijk wordt; 
dat hun College het bedrag van f 55.50 door 
het polderbestuur ter dekking dier meerdere 
bemalingskosten gevorderd, in tegenstelling 
met het gevoelen van den adressant hierom
trent, niet te hoog voorkomt; dat de adres
sant in eene nadere memorie de meerring uit
spreekt, dat a rtikel 16 der polderkeur niet 
voor een geval als het onderhavige is geschre
ven, omdat de in dit artikel bedoelde vergun
ning betreft het verleenen van ontheffing tot 
wederopzegging en dit laatste ondenkbaar zou 
zijn bij het verleenen van ontheffing van het 
dempingsverbod wegens het verbreeden van 
den Rijksstraatweg Leiden-Alphen-Utrecht, 
eene zaak derhalve van openbaar belang; dat, 
ind ien deze bewering van den adressant juist 
ware - wat echter niet wordt toegegeven -
de consequentie daarvan deze zou zijn, dat het 
verbod van artikel 9, sub 9, der polderkeur in 
deze absoluut zou zijn; 

dat van dit besluit van Ged. Staten J . H. 
Drenth bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij zich door deze bes] issing ge
griefd gevoelt; 

0. dat ingevolge artikel 18, le lid, 2en 
zin, der Keurenwet voorwaarden, te verbinden 
aan eene vergunning om iets te doen of na te 
laten uitsluitend mogen strekken tot bescher
ming van die belangen, om welke het ver
eischte van vergunning is gesteld; 

dat, zooa l de onderwerpel ij ke stoepsloot, 
welke, bl ij kens een op verzoek van de Afdee-

li ng van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, nader ingewonnen ambts
bericht van den dienst van den Rij kswater
staat, niet in open gemeenschap met het pol
derwater staat en normaal een ongeveer 0.40 m 
hoogeren waterstand dan de hoogste polder
waterstanden heeft, niettemin geacht zou moe
ten worden tot berging van het polderwater te 
kunnen dienen, hier zich het bijzondere geval 
voordoet, dat de demping van deze sloot 
samenvalt met het doen vervallen van den 
duiker, waardoor Rijnwater in de slooten kan 
worden ingelaten, zoodat in den vervolge in 
ieder geval door den polder Kerk en Zanen 
geen door dezen duiker ingelaten water meer 
behoeft te worden weggemalen; 

dat weliswaar daartegen van de zijde van 
het polderbestuur is aangevoerd, dat na het 
doen vervallen van den duiker ten d ienste van 
een tweetal boerderijen ter plaatse van leiding
water zal moeten worden gebruik gemaakt, 
waardoor het voordeel voor den polder door 
het vervallen van den duiker weder zou wor
den opgeheven, doch dat met de organen van 
den R ijkswaterstaat moet worden aangenomen, 
dat de hoeveelheid water, welke de bedoelde 
beide boerderijen over een waterleiding zuil en 
betrekken, in geen geval ook maar bij be
nadering gelijk zou kunnen zijn aan de hoe
veelheid door den duiker ingelaten R ijnwater; 

dat onder deze omstandigheden de aan de 
vergunning verbonden voorwaarde in strijd 
moet worden geacht met het hierboven ver
melde voorschrift van de K eurenwet; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte op 
het verzoek van den appellant tot vernietig ing 
van deze voorwaarde afwijzend hebben be
schikt; 

Gezien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 8/19 
Juni 1931, G. S . No. 224, de meergenoemde, 
door het bestuur van den polder Kerk en 
Zanen aan de onderwerpelijke vergunning ver. 
bonden voorwaarde te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

9 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 5.) 

.JJ:en bij een verzoek om vergunning tot 
oprichting van een vuilnisbewaarplaats 
overgelegde plattegrondteekening op een 
schaal van één op 1250, waarop weliswaar 
zijn aangegeven de terreinen, waarop de 
inrichting geheel of gedeeltelijk zal worden 
gevestigd, doch waarop de begrenzing 
van de vuilnisbewaarplaats n iet is aan
geduid, voldoet n iet aan bet vereischte 
van art. 5, 2° der Hinderwet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Nieuwpoort te Sl iedrecht tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 13/24 
Juli 1931, B. n°. 4541 (le afd.) G. S. n°. 
384, waarbij aan het gemeentebestuur van 
Sliedrecht en zijn rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning is verleend tot het op
richten van een vui lnisbewaarplaats, op de 
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perceelen kadastraal bekend gemeente Slie
drecht, sectie H . nos . 412 en 413 geheel en 
nos. 411, 414, 415 en 416 gedeeltelijk; 

den R aad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 30 
Maart 1932, no. 223; 

op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 6 April 
1932, n°. 240 H., afdeeling arbeid; 

0. dat bij het verzoek om vergunning is 
overgelegd een plattegrondteekening op een 
schaal van één op 1250, waarop weliswaar 
zijn aangegeven de terreinen, waarop de in
richting geheel of gedeeltelijk zal worden ge
vestigd, doch waarop de begrenzing van de 
vuilnisbewaarplaats niet is aangeduid; 

dat deze pi attegrondteekening dus niet vol
doet aan het vereischte van art. 5, 2°. der 
Hinderwet, voorschrijvende de overlegging van 
eene plattegrondteekening op een schaal van 
minstens een op tweehonderd vijftig, aandui
dende de uit. en inwendige samenstelling der 
inrichting en toebehooren; 

dat Ged. Staten derhalve op het verzoek 
zooals het was gedaan, niet hadden mogen 
beschikken ; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
behoort te worden vernietigd; 

dat in dezen stand der zaak de vraag, of 
overigens de oprichting van de vuilnisbewaar
plaats toelaatbaar is te achten, buiten be
schouwing moet worden gelaten; 

gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 13/24 Juli 1931 B. n°. 4541 {le 
afd.), G. S. n°. 384, te vernietigen. 

(A.B.) 

11 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onclerw(iswet 1920 Art. 78 j0 83.) 

Ten onrechte hebben B. en W . geweigerd 
de aangevraagde gelden beschikbaar te 
stellen op grond van de omstandigheid, 
dat de leermiddelen niet tegen bmndechade 
verzekerd zijn, aangezien art. 77 zooda
nigen eisch niet stelt. 

.A l zou men aannemen dat art. 83 1 e lid 
in zoo ruimen ûn behoort te worden 
opgevat, dat onder de verplichting tot 
verzekering van het schoolgebouw de 
leermiddelen zijn begrepen, zoo bepaalt 
toch art. 83 2• lid, welke gevolgen aan het 
niet-naleven van de bepaling van het 
1 e lid kunnen worclen verbonden. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
-Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot het verstrek
ken van lager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag gevestigd te Oo tdijk gemeente 
Kruiningen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zeeland van 20 November 1931, n°. 36, 
le Afd ., waarbij in een gesch il tusschen den 
appellant en bmgemeester en wethouders der 
gemeente Kruiningen over de beschikbaar
telling van de aangevraagde gelden voor de 

aanschaffing van leermiddelen, ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs dier Verneniging te Oostdijk a ldaar, 
overeenkomstig art. 80, vierde lid , der Lager 

Onderwijswet 1920, is bepaald, dat het ge
meentebestuur terecht den eisch heeft gesteld, 
dat de leermiddelen tegen brand chade wor
d n verzekerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Be tuur, gehoord, advies van 23 
Maart 1932, n°. 199; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
April 1932, n°. 8897, afd. L. 0. F.; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Kruiningen hebben geweigerd beschikbaar te 
stell en de door het bestuur der Vereeniging 
tot het verstrekken van Jager onderwijs op 
Gereformeerden gronds! ag, gevestigd te Oost
dijk, gemeente Kruiningen, aangevraagde en 
door den gemeenteraad toegestane gelden voor 
de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve 
van zijne bijzondere lagere school, omdat de 
leermi ddelen niet tegen brandschade verze
kerd waren · 

dat nadat 'het geschi l aan Gedeputeerde Sta
ten van Zeeland was voorgelegd, deze bij be
sluit van 20 November 1931 hebben besl ist, 
da t burgemeester en wethouders terecht den 
eisch hebben gesteld , dat de leerm iddelen, 
waarvoor gemeentegelden worden toegestaan. 
tegen brandschade worden verzekerd, daarbij 
overwegende, da t weliswaar de Lager Onder
wijswet 1920 alleen en dan nog slechts ter
loops, van eene ver pi ichting tot verzeker ing 
van de van gemeentewege beschikbaar ge
stelde school gebouwen gewaagt, doch dat er 
geen enkele grond bestaat om aan te nemen, 
dat het de uitdrukkelijke bedoeling van den 
wetgever zou zijn geweest, om den inventaris 
van die gebouwen, voor zoover deze eveneens 
van gemeentewege wordt verstrekt, van dien 
verzekeringsplicht uit te sluiten; dat het ge
m entebelang vordert, dat ook de van ge
meentewege bekostigde meubelen en leermid
delen voor bijzondere scholen tegen brand
schade worden verzekerd, dewijl immers, in
dien dit niet gesch iedt, de gemeente ingeval 
van door brand te niet gaan daarvan, bij her
haling verplicht zou :ájn daarvoor gelden be
schikbaar te stellen; 

Jat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat art . 
83, le lid, der wet aan schoolbesturen de ver
plichting oplegt om de met medewerking der 
gemeente verkregen schoolgebouwen te verze
keren, terwijl er geen sprake is van de ver
zekering van den inventaris, waartoe ook de 
leermiddelen behooren; dat er echter op het 
terre in van het verzekeringsrecht onderscheid 
gemaakt wordt tusschen verzeker ing van ge
bouwen en verzekering van inventaris; dat 
derhalve uit de omstandigheid, dat de wet de 
verzekering van schoolgebouwen voorschrij ft, 
niet zonder meer de verplichting tot ver
zekering van de schoolmeubelen en leermid
delen mag worden afgeleid ; dat overigens 
geen enkele andere wetsbepaling de laatstge
noemde verpli~hting oplegt; dat bovendien 
het gemeentebestuur zelfs ten aanzien van 
schoolgebouwen niet de bevoegdheid heeft de 
geleien, die krachtens raadsbesluit moeten wo_r_ 
den toegestaan, na goedkeur ing van de m 
art. 77 der wet bedoelde plannen te weigeren, 
omdat de in art. 83, lid 1, der wet omschre
Vt,11 plicht tot verzekering niet of nog niet is 
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nageleefd; dat de sanctie op niet-naleving 
van deze verplichting immers alleen wordt 
gesteld door art. 83, 2e lid, der wet; 

0. dat ingevolge art. 78 der Lager Onder
wijswet 1920 de beschikbaarstelling van het 
bedrag der geraamde kosten slechts wordt 
geweigerd, wanneer niet aan de in art. 77 
omschreven vereischten is voldaan; 

dat burgemeester en wethouders mitsd ien ten 
omechte geweigerd hebben de aangevraagde 
gelden beschikbaar te stellen, op grond van 
de omstandigheid, dat de leermiddelen niet 
tegen brandschade verzekerd zijn, aangezien 
art. 77 zoodanigen eisch niet stelt; 

dat, al zou men aannemen, dat het voor
schr ift van art. 83, le lid, der wet, dat het 
schoolgebouw moet worden verzekerd, in zoo 
ruimen zin behoort te worden opgevat, dat 
daaronder de leermiddelen zijn begrepen, art. 
83, 2e lid, bepaalt, welke gevolgen aan het 
niet-naleven van de bepaling van het le lirl 
kunnen worden verbonden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland te bepalen, dat 
burgemeester en wethouders van Kruiningen 
ten onrechte op den aangegeven grond de be
schikbaarstelling van de aangevraagde gelden 
hebben geweigerd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(A.B.} 

ló April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Al moet worden aangenomen, dat 
patient bij zijn komst te A. in staat was 
tot het vestigen van een hoofdverbliJf, 
zoo kan toch geen gemeente als woonplaats 
in den zin van art. 39 worden aangewezen, 
nu niet is gebleken dat patient, die na zijne 
aankomst rut het buitenland te A. terstond 
naar een kliniek werd overgebracht, het 
voornemen heeft gehad aldaar zijn hoofd. 
verblijf te vestigen. 

Wij Vr ILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Joseph 
Förster · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge. 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Maart 1932, n°. 198; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 11 April 1932, n°. 2074, Afd. 
Armwezen; 

0. dat Joseph Förster, geboren 18 Septem• 
ber 1876 te Elburg, in Januari 1930 uit 
's-Gravenhage naar België vertrok, aldaar tot 
ongeveer Mei 1931 te Mechelen vertoefde en 
daarop naar Weenen vertrok; 

dat hij op 24 Juni 1931, daar hij wenschte 
voor eene ziekte, waaraan hij lijdende was, in 
eene ederlandsche inrichting verpleegd te 
worden, naar 's-Gravenhage terugkeerde en 
aldaar bij aankomst uit Weenen onmiddellijk 
van het station naar de "Ramaerkliniek" werd 
overgebracht, waar hij voorloopig voor reke
ning van de gemeente 's-Gravenhage wordt 
verpleegd; 

dat over de verplichting tot betaling der 
kosten van deze verpleging geschil is ont
staan; 

dat burgemeester en wethouders, onder over
legging van eene door den arts Dr. G. C. 
Bolten, onder dagteekening van 25 Juni 1931 
afgegeven verk laring, als bedoeld bij art. 39, 
3e lid , der Armenwet, Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw hebben 
verzocht, de kosten van de verpleging van den 
patient voor rekening van het Rijk te nemen, 
op grond, dat de patient, die de Nederland. 
scha nationaliteit bezit, in geene gemeente des 
Rijks woonplaats zou hebben; 

dat Onze Minister aan burgemeester en wet
houders van 's-Gravenhage heeft medegedeeld, 
dat hij van oordeel is, dat J. Förster, overeen
komstig het bepaalde in art. 75 B. W. bij 
zijne komst te 's-Gravenhage in deze gemeente 
woonplaats kreeg; 

0. dat door het vertrek van den patient uit 
de gemeente 's-Gravenhage omstreeks Januari 
1930 de band met die gemeente geacht moet 
worden te zijn verbroken; 

dat van eene hernieuwde vestiging aldaar 
geen sprake is geweest; 

dat toch, al moet met den Inspecteur va11 
het Staatstoezicht op krankzinnigen worden 
aangenomen, dat Joseph Förster bij zij ne komst 
te 's-Gravenhage op 24 Juni 1931 in staat was 
tot het vestigen van een hoofdverblijf, niet is 
gebleken, dat de patient, die na zijne aan
komst te 's-Gravenhage terstond naar de 
,,Ramaerkliniek" werd overgebracht, het voor. 
nemen heeft gehad aldaar zijn hoofdverblijf te 
vestigen; 

dat derhalve de patient op het tijdstip van 
de dagteekening der verklaring van den des
kundige, bedoeld bij art. 39, 3e lid, der Ar. 
men wet, geene woonplaats had; 

dat mitsdien geene woonplaats binnen het 
Rijk is aan te wijzen, die met de kosten vau 
opneming en verpleging van dezen verpleegde 
in een krankzinnigengesticht zou moeten wor
den belast; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
J. Förster voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet kan worden aangewezen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast enz. 

(A.B.) 

18 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c.} 

Nu niet is gebleken, dat bii den aankoop 
van de onderwerpel\ike buitenplaats een 
dringend gemeentebelang is betrokken, 
hebben Ged. Staten terecht aan het raads
beslrut goedkeuring onthouden, daar in de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden bij het 
beheer der gemeente bijzondere soberheid 
meer dan ooit geboden is, en, al moge 
de financicele toestand der gemeente niet 
uitermate zorgelijk zijn, iedere niet strikt 
noodzakelijke rutgave dient te worden 
vermeden. 
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Wij WILHELM! A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Voorburg tegen het 
be luit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
17/19 ovember 1931, B. n°. 11176/52 (3e 
afd . ) G. S. n°. 2/1, waarbij goedkeuring is 
onth uden aan het raadsbeslui t van 23 Sep
tember 1931, tot aankoop van de buitenplaats 
,,De Werve" te Voorburg; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
24 Februari 1932, n°. 136 en 30 Maart 1932, 
n°. 136/54; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 13 April 1932, n°. 5923, afd . 
B.B. ; 

0 . dat de raad van Voorburg in zijne ver
gadering van 23 September 1931 heeft be
sloten tot aankoop, in het belang der Volks
huisvesting, van den H eer H . V. B. Burger
hout te Voorburg van de navolgende per
ceelen met inbegrip van de zich daarop be
vindende opstallen : Sectie E nummers 2898, 
1881, 1882, 4078, 1488, 4076, 4077, 4079 en 
4648, ter gezamenl ij ll:e grootte van 4. 75.09 
H .A. voor den prij s van f 250,000, zulks 
onder door burgemeester en wethouders te 
ste ll en voorwaarden; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat de 
gemeente in de gelegenheid is gesteld aan te 
koopen de buitenplaats "De \Verve", gelegen 
aan de Laan van Nieuw Oosteinde; dat deze 
buitenplaats zeer gunstig is gelegen en het 
eenige natuu1monument is in dat gedeelte der 
gemeente; dat volgens een in bewerking zijnd 
plan van uitbreiding een gedeelre van het bui
ten zal worden bestemd tot plantsoen en de rest 
ter grootte van ± 1.08.60 H.A. voor bouwter
rein; dat daar te verwachten is, dat in de 
toekomst tusschen de Koningin Wilhelmina
laan en de Laan van Nieuw Oosteinde een 
dichtbevolkt stadsgedeel te zal ontstaan, de 
aanwezighe id van een wandelpark zeer zal 1 
worden gewaardeerd; dat bij aankoop het voor 
bouwrerrein bestemde gedeelte van gemeente
wege als zoodanig in exploitatie za l worden 

1 
gebracht ; dat voorts de koopsom, ad f 250,000, 
gelet op de zeer gunstige ligging aan e~n 
belangrijken verkeersweg, redelijk is; Il 

dat Ged. Staren van Zuid-Holl and bij be
sluit van 17 November 1931, B. n°. 11176/52 
(3e afd.) G. S. n°. 2/1, aan di t raad besluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 1 

overweging, dat de voorzitter van hun college f 
bij schrijven van 16 October 1931, B. n°. 
9805/52 ( 3e afd .), aan bu,·gemeester en wet
houders der gemeente Voorburg de vraag 
heeft gesteld of in de financiering van de uit 1 
voreng noemd besluit voortvloeiende uitgaven 
reeds _i voor-,1 ien, niet a ll een door kasgeld, 
doch ook door eene definitieve leening; dat 
burgemeester en wethouders hierop bij hun 
schrijven van 29 October 1931, n°. 2419, heb
ben medegedeeld, dat met den verkooper over
eengekomen is, dat de gemeente bij de over
dracht in contanten zal storten f 25,000, t,er. 
wijl zij voor het restant, ad f 225,000 aan den 
verkooper eene schuldbekentenis zal afgeven, 
vervallende 1 April 1932, vóór welken datum 
burgem ester en wethouders, naar zij mede
deelen, erin hopen te slagen de tijdelijke lee-

ning in een vaste om te zetten; dat burge
meester en wethouders derhalve geen zekerheid 
hebben aangaande de mogelijkheid van het 
sluiten eener definitieve leening; dat overi
gens de aankoop niet van zoodanig belang is 
voor de gemeente, dat hij, gelet op den prijs 
en de financieele pos itie der gemeente, in de 
gegeven tijdsomstandigheden verantwoord is 
te achten; 

dat van dit besluit de raad van Voorburg 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
wat het eerste bezwaar van Ged. Staten be
treft, dat door burgemeester en wethouders 
weliswaar bij hun schrijven van 29 October 
1931, n°. 2419 , aan den Voorzitter van het 
coll ege van Ged. Staten is bericht, dat binnen 
3 weken na de overdracht f 25,000 in contan. 
ten moet worden betaald, terwijl voor het 
restant ad f 225,000 aan den verkooper eene 
schuldbekentenis zal worden afgegeven ver
vallende 1 April 1932, doch dat deze wijze 
van betaling is gekozen, ten einde gelegen
heid af te wachten, dat de voorwaarden, waar
onder door gemeenten definitieve leeningen 
kunnen worden gesloten, gunstiger zijn dan 
d ie, welke als gevolg van de abnormale t ijds
omstandigheden, door geldsch ieters thans wor- · 
den gesteld ; dat deze mededeel ing geenszins 
heeft willen beteekP!1en, dat de gemeente 
Voorburg niet in staat zou zijn eene defini
tieve geldleening te sluit.en; dat zulks blijkt 
uit het feit, dat than verschillende aanbie
dingen voor het sluiren van vaste leeningen 
zijn ingekomen; dat bovendien de verkooper, 
die met de redenen van de niet--goedkeuring is 
in kennis gesteld, zich bere id heeft verklaard 
aan de gemeente te leenen f 225,000 à pari 
tegen eene rente van 4 % per jaar, in èens af 
te lossen uiterlijk binnen 5 jaar; dat ook het 
tweede bezwaar niet als juist wordt erkend en 
de aankoop zeer zeker in het belang der ge
meente is; dat immers de bebouwing van de 
buitenplaats " De Werve" volgens het nog van 
kracht zijnde uitbreidingsplan, niet past in het 
kader van een open bebouw ing, zooals deze 
voor de geheele Laan van ' ieuw Oosteinde 
is geprojecteerd; dat de eigenaar Voorburg 
gaat verlaten en t,e verwachten is, dat do 
buitenplaats aan grondexploitanten zal wor
den verkocht,- die de terreinen zullen verkave
len op eene wijze, waarbij alleen zal worden 
gelet op winstgevendheid der exploitatie; dat 
het in het belang van de gemeente wordt ge• 
acht, dat de bebouwing gesch iedt met het be
houd van het natuurschoon, dat "De Werve" 
door haar fraai e ligging aan de Laan van 
Nieuw Oosteinde biedt; dat behoud van het 
natuurschoon in de g meente bevorderlijk :~ 
aan een vlotte exploi tatie van de in de on
middellijke nabijheid gelegen gemeenteterrei
nen en de aantrekkelijkheid van Voorburg als 
woongemeent,e verhoogt ; dat bovendien reke
ning moet worden gehouden met het feit, dat 
binnen afzienbaren tijd de buitenplaats zal 
komen te liggen in het centrum der bebou
wing, zoodat a lsdan voldaan kan worden aan 
de behoefte van een voor het pub] iek toegan
kelijk plantsoen of park; dat de geboden prijs 
van f 250,000, neerkomende op een eenheids
prijs van f 5 per M2, niet t,e hoog is, aange
zien de verkoopprijs van den aldaar gelegen 
bouwgrond is gesteld op f 30 per M 2 (voor de 
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binnenterreinen f 22 à f 24 per M2) en met 
eene waardestijging rekening gehouden moet 
worden; dat een deel van het onderhavige 
terrein als bouwterrein zal worden verkocht, 
zoodat, zooals uit nevensgaand exploitatie
overzicht blij kt, slechts een bedrag ad f 93,000 
niet uit de opbrengst van de verkochte terrei 
nen kan worden bestreden; dat deze uitgave, 
gelet op het doel , dat bij den aankoop heeft 
voorgezeten, namelijk het behoud van natuur
schoon en het in handen hebben van de be
bouwing, geenszins te hoog is; dat in het 
ontwerp tot wijziging van het plan van uit
breiding " De Werve" hoofdzakelijk wordt be
stemd tot plant.soen en de gemeente, na goed
keuring van dat plan, tot onteigening zal 
moeten overgaan; dat alsdan te verwachten is, 
dat een hoogere prijs zal moeten worden be
taa ld; dat de financieele toestand der ge
meente Voorburg niet van dien aard is, dat 
de uitgaaf, welke zeer in het toekomstig be
lang der gemeente wordt geacht, moet worden 
nagelaten; dat weliswaar de tegenwoord ige 
tijdsomstandigheden, waarmede door Ged. Sta
ten bij hunne besl issing rekening is gehouden, 
noodzaken bij aankoopen voorzichtighe id in 
acht te nemen, doch dat zulks bij den onder
havigen aankoop is geschied en aanleiding is 
geweest, dat tegen een belangrijk !ageren 
prijs is gekocht kunnen worden dan oorspron
kelijk is gevraagd; 

0. dat in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden bij het beheer der gemeente bijzondere 
soberheid meer dan ooit geboden is en dat, 
a l moge de financieele toestand der gemeente 
Voorburg niet uitermate zorgelijk zijn, iedere 
niet strikt noodzakelijke uitgave dient te 
worden vermeden; 

dat onder deze omstandigheden, nu niet is 
gebleken, dat bij den onderwerpelijken aan
koop een dringend gemeentebelang betrokken 
is, Ged. Staten terecht aan het raadsbesluit de 
goed keuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. 
(A.B.) 

20 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
Armenwet Art. 39.) 

Patiënt vertrok op een datum, waarop 
hij in staat was met oordeel des onder
scheids een domicilie te kiezen, met a l de 
hem tocbehoorende goederen, naar een 
andere gemeente, om daar voor goed in 
een inrichting te worden opgenomen. Door 
dat vertrek is de band met de eerste 
gemeente verbroken. Daaraan doet ni~t 
af dat hij reeds na eenige dagen naar die 
gemeente werd teruggebracht, toen hij 
geestelijk niet tot het vestigen van een 
hoofdverblijf in staat was. In die omstan
digheden kan geen gemeente voor de 
toepassing ,an art. 39 als woonplaats 
worden aangewezen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 1 
Bes! issende het geschil over de woonplaats 

van den armla tigen krankzinnige C. J. dtl 
L ange; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Maart 1932, n°. 147; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 15 April 1932, n°. 2357, Afd. 
Annwezen; 

0. dat C. J . de Lange, geboren 15 Juni 
1890, op 4 December 1929 uit Utrecht naar 
het Sint Jozef-Gasthuis te Wuestwezel (Bel
gië) vertrok, alwaar hij tegen genot van vrije 
kost en inwoning en een klein zakgeld arbeid 
op de aan het gesticht behoorende boerderij 
zou verrichten onder de voorwaarde van al
geheele verzorging, indien het verrichten van 
arbeid hem te zwaar zou vallen; 

dat hij op 12 December 1929 wegens on
handelbaarheid door eene hoofdzuster naar 
Utrecht werd teruggebracht, waar hij op den
zelfden dag door tusschenkomst van de politie 
in de Psychiatrisch- eurologische Kliniek der 
Rijksuniversiteit werd opgenomen, waarna hij 
op 23 Januari 1930 krachtens op 22 Januari 
1930 verleende machtiging van den kanton
rechter werd geplaat.st in de kolonie voor ge
zinsverpleging "Beileroord" te Beilen; 

dat burgemeester en wethouders van Utrecht 
weigeren de verpleegkosten voor rekening van 
hunne gemeente te nemen, omdat huns inziens 
door het vertrek van C. J. de Lange uit 
Utrecht met alle hem toebehoorende goederen 
op 4 December 1929, op welken datum hij 
volgens den hoogleeraar-directeur der Psychia. 
tr isch-Neurologische Kliniek der Rijksuniversi
teit te Utrecht in staat was met oordeel des 
onderscheids een domicilie te kiezen, de band 
met de gemeente Utrecht geheel werd verbro
ken, terwijl van hern ieuwde vestiging van do
micilie in de gem ente Utrecht op 12 Decem
ber 1929, toen hij blij kens verklaring van den 
voornoemden hoogleeraar geestelijk niet in 
staat was tot het vestigen van een hoofdver
bl ijf geen sprake is geweest; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw van oordeel is, dat de 
woonplaats van De Lange, de gemeente 
Utrecht, door de omstandi gheid, dat hij door 
anderen op 4 December 1929 naar België 
werd gebracht en reeds eenige dagen daarna 
weder in Utrecht werd teruggebracht en dat, 
terwijl de man volgens verklaring van den 
Inspecteur van het krankzinnigenwezen niet 
in staat was zijn wil te bepalen ten opzichte 
van een hoofdverblijf, niet verloren is ge
gaan; 

0. dat moet worden aangenomen, dat door 
zijn vertrek uit Utrncht met al de hem toe
behoorende goederen naar Wuestwezel , ten 
e inde in deze inrichting voorgoed te worden 
opgenomen, de band van C. J. de Lange met 
Utrecht werd verbroken; 

dat van eene hernieuwde verkrijging van 
hoofdverblijf te Utrecht bij zijn terugkeer a l
daar op 12 December 1929 reeds daarom niet 
kan worden gesproken, omdat hij daartoe des
tijds naar het eenstemm ig getu igenis der ge. 
raadpleegde deskundigen geestelijk niet in 
staat was; 

dat hij dus in den zin der wet geen woon
plaat.s had, toen op 22 J anuari 1930 de rech-
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terlijke machtiging tot het opnemen in een 
krankzinnigengesticht werd gevraagd, weshalve 
de kosten van verpleging moeten komen ten 
laste van het Rijk; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaats van den 
armlastigen krankzinnige C. J. de Lange, voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast enz. 

(A.B.) 

20 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 26.) 

Schorsing in de betrekking van raadslid 
kan niet plaats hebben terzake van 
leveringen, gedaan tijden een raads
lidmaatschap, dat door periodieke aftre
ding was geëindigd vóórdat de raad de 
verboden handeling had ontdekt op een 
oogenblik waarop de betrokkene opnieuw 
raadslid was geworden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Woensdrecht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 20 Januari 1932, G. n°. 109/28 3, IIIe 
Afd. , ,yaarbij is opgeheven de door dien raad 
bij bes! uit van 20 November 1931 uitgesproken 
schorsing van J. R ens als lid van dien raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1932, n°. 228; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 14 April 1932, n°. 6179, Afd. 
B.B. ; 

0. dat de raad van Woensdrecht in zijne 
vergadering van 20 November 1931, J. Rens 
in zijne betrekking van lid van den raad heeft 
geschorst wegens gedane levering aan het 
burgerlijk armbestuur, eene gemeentelijke in
stelling, in den loop van de maand Maart 
1931, en wel, omdat de rekening van, dat be
stuur nog loopende was en nog niet was goed
gekeurd, toen J. Rens wederom a ls lid van 
den raad is opgetreden; 

dat, nadat de raad het geval aan Ged. Sta
ten van Noord-Brabant had onderworpen, dit 
college bij besluit van 20 Januari 1932, G. n°. 
109/283, IIIe Afd., de schorsing heeft opge
heven, uit overweging, dat bij de op 26 No
vember 1931 bij hun college ingekomen mede
deel ing van de schorsing is overgelegd eene 
verklaring van den administrateur van het 
burgerlijk armbestuur, dat J. Rens, winkelier, 
op 9 Januari , 14 J anuar i, 21 Januari, 28 
Januari en 5 Februari 1931 voor totaal vijf 
en twintig gulden winkelwaren heeft geleverd 
ten behoeve van het burgerlijk armbestuur; 
dat burgemeester en wethouders hebben mede
gedeeld, dat de betaling van de op de laatst
genoemde data plaats gehad hebbende leve
ringen is geschied op 27 Maart 1931 en het 
lid van den rnad, dat het voorstel gedaan 
heeft tot schorsing van J. Rens, vermoedelijk 
den datum van betaling verward zal hebben 
met de tijdstippen van levering; dat J. Rens 

de lever ingen in de maanden Januari en Fe
bruari 1931 heeft erkend ; dat de bea11twoor
ding van de vraag, of de rekening van het 
burgerlijk armbestuur nog loopende is en nog 
niet was goedgekeurd, toen J. Rens wederom 
als lid van den raad is opgetreden, geen ver
andering kan brengen in de tijdstippen der 
leveringen; dat uit het vorenstaande blijkt, 
dat de onderhavige leveringen zijn geschied 
vóór den aanvang van de huidige zittingspe
riode van den raad en reeds op dien grond -
daargelaten de vraag, of deze leveringen zijn 
geschied in strijd met art. 26 (24 oud) der 
Gemeentewet - thans niet meer kunnen leiden 
tot schors ing en vervall enverklaring van het 
raadslidmaatschap; 

dat van het bes! uit van Ged. Staten de raad 
van Woensdrecht bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat J. Rens, lid van den 
raad en winkelier, wonende te Woensdrecht 
A n°. 2, zelf in de raadsvergadering van 20 
November 1931 heeft erkend aan het burger
lijk armbestuur - eene gemeentelijke instel
ling - vijfmaal kruidenierswaren te hebben 
geleverd en wel op 9 Januari, 14 J anuari, 21 
Januari, 28 Januar i en 5 Februari 1931 ter
wijl de betaling hiervan op 27 Maart 1931 . 
heeft plaats gehad; dat tusschen de verboden 
lever ingen en het constateeren van die leve
ringen door den raad het raadsl idmaatschap 
door periodieke aftreding werd beëindigd; 
dat J. Rens als raadslid werd herkozen en 
wederom als lid van den raad is opgetreden, 
toen de rekening van het burgerlijk armbe
stuur over het jaar 1931 nog niet was afge
sloten en de lever ingen hebben plaats gehad 
in hetzelfde jaa r als J . Rens wederom zitting 
heeft genomen; dat in het besluit van Ged. 
Staten wordt aangehaald, dat de onderhavige 
lever ingen zijn gesch ied vóór den aanvang der 
huidige zittingsperiode, welke, volge.ns de 
meening van het evengemelde college, thans 
niet meer kunnen leiden tot schorsing en ver
vallenverklaring van het raads lidmaatschap; 
dat hiertegen gesteld moet worden, dat het 
zonder meer toch niet aangaat, dat iemand 
optreedt a ls lid van den raad, die zelfs vij f
maal achter elkander leveringen doet in strijd 
met de wet; dat het fe it, dat J. R ens, in 
eene korte tusschenpooze geen lid van den 
raad is geweest, niets afdoet aan de door hem 
erkende en plaats gehad hebbende lever ingen 
aan eene gemeente-instelling en deze leverin
gen eerst door den raad geconstateerd zijn, 
toen J. Rens wederom als lid van den raad 
is opgetreden en, zooals bovenvermeld, de des
betreffende rekening van het burgerlijk arm
bestuur over het jaar 1931 nog niet was vast
gesteld, hetwelk eerst in den loop van het 
jaar 1932 plaats heeft; dat de Gemeentewet 
niet zegt, dat de overtreding moet hebben 
plaats gehad in dezelfde zittingsperiode, waar
in de schorsing wordt uitgesproken; dat art. 
28 der Gemeentewet van disciplinairen aard 
is, getu ige de bewoordingen van het laatste 
lid van dit artikel; dat de werking van deze 
bepaling geheel illusoir zou kunnen worden, 
als dit arti kel alleen zou kunnen worden toe
gepast bij het plegen van eene verboden han
deling en niet bij het ontdekken daarvan ; dat 
de raadsleden, vlak voor hunne periodieke 
aitreding, het in hunne macht zouden hebben, 

• 
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om ongestraft deze bepaling van art. 26 der 
Gemeentewet te overtreden, indien de opvat
ting van Ged. Staten de juiste is ; dat de 
ratio der wet alzoo medebrengt, dat een 
raadslid kan geschorst worden, zood ra de ge
meenteraad ontdekt, dat hij eene verboden 
handeling heeft gepleegd; 

0 . dat de door J. R ens gedane levering, die 
den gemeenteraad tot zijne schorsing aanlei
ding heeft gegeven, door hem is gedaan tijdens 
een door hem bekleed raadsl idmaatschap, dat 
door zijne periodieke aftreding op den eersten 
Dinsdag van September 1931 was geëindigd, 
zoodat schorsing in die betrekking na dien 
datum niet meer kon plaats hebben; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hebben 
geoordeeld, dat geen grond aanwezig is J. 
Rens in zijne huidige betrekking van raadsl id 
te schorsen of hem van dit raadslidmaatschap 
verva llen te verklaren. 

Gez ien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. 
A.B.) 

22 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

In de tegenwoordige tijdsomstandig
heden moet de bouw van een gymnastiek
lokaal voor een lagere school met ± 85 
leerlingen, welke in totaal slechts 6 tot 
8 uur van het lokaal gebruik zouden 
maken, terwijl reeds eene groote gedeeltelijk 
betegelde speelplaats bij de school behoort, 
waarop op voldoende wijze het vak licha
melijke oefening kan worden onderwezen, 
geacht worden de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
te overschrijden. 

Wij WILHELMINA . enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Abcoude-Baambrugge 
tegen het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 22 December 1931, 3e afdeeling, n°. 4360/ 
2942, waarbij met vern ietiging van het be
s! uit van dien raad van 26 Augustus 1931 
is bepaald, dat de door het bestuur van de 
stichting "De Hervormde School voor Baam
brugge" tot vestiging en instandhouding van 
eene bijzondere lagere school voor Christel ij k 
Volksonderwijs te Baambrugge overeenkomstig 
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor de stichting en in
ri chting van een lokaal voor het geven van 
onderwijs in lichamelijke oefening alsnog moet 
worden verleent!; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1932, n° . 226; 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 19 
April 1932, n°. 9278, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel; 

0 . dat de raad der gemeente Abcoude
Baambrugge bij besluit van 26 Augustus 1931 
heeft afgewezen een verzoek van het bestuur 
van de stichting "De Hervormde School voor 

Baambrugge" om gelden uit de gemeentekas 
te verstrekken voor bouw en inricht.ing van 
een gymnastieklokaal ten dienste van het on
derwijs in de lichamelijke oefening, in ver
band met de hooge kosten van een dusdanig 
lokaal, welke uitgaven voor eene gemeente in 
deze tijdsomstandigheden niet verantwoord 
zijn te achten, nu de verplichting tot het 
geven van dit onderwijs blij kens artikel 195 der 
Lager Onderwijswet 1920 nog niet bestaat; 

dat, nadat het Schoolbestum bij Ged. Sta
ten van Utrecht in beroep was gekomen dit 
College bij besluit van 22 December 1931' met 

1 vernietiging van het bestreden raadsbesluit 
1 

heeft bepaald, dat de gevraagde medewerking 
alsnog moet worden verleend, daarbij over-
wegende . dat het raadsbesluit, om vooralsnog 
niet te voldoen aan de aanvrage voor een 
gymnastieklokaal, mede op grond van de ter 
openbare vergadering van hun College op 15 
December 1931 verstrekte inlichtingen, is te 
verstaan als een raadsbesluit, waarbij de ge
vraagde medewerking wordt geweigerd, zoodat 
beroep daarvan niet kan worden ingesteld: 
dat, hoe verklaarbaar het ook moge zijn, dat 
de gemeenteraad de uitgaven voor de stich
t ing van een lokaal voor onderwijs in de 
lichamelijke oefening in deze tijdsomstandig
heden, welke voor den landbouwenden stand, 
vormende het meerendeel der bevolking. zoo
zeer _ongunstig zijn, niet verantwoord acht. te 
minder, nu er volgens een ambtsbericht van 
burgemeester en wethouders bij het schoolge
bouw van " De H ervormde School voor Baam
brugge" eene speelplaats aanwezip- is , groot 
334 M 2, waarvan eene oppervlakte van 134 
M2 is betegeld, niettemin de Lager Onderwijs
wet 1920 niet toelaat op grond van deze over
wegingen de medewerking te we igeren; dat 
deze weigeringsgronden derhalve geen steun 
vinden in die wet, terwijl ook niet is gebleken, 
dat de aanvrage uit anderen hoofde krachtens 
de Lager Onderwijswet 1920 zou behooren te 
worden geweigerd; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofàzaak aanvoeren_ 
de, dat in de tegenwoordige moeilijke tijdsom
standigheden de uitgave voor het aangevraag
de gymnastieklokaal voor een thans nog niet 
verplicht vak onverantwoord is, te minder, nu 
bij de school eene speelplaats aanwezig is. 
groot 334 M2, waarvan 134 M2 betegeld is ; 
dat later eventueel tezamen met de gemeente 
Abcoude-Proostdij een centraal gymnastiek
lokaal zal kunnen worden gesticht, ten ge
bruike van alle schol en van beide gemeenten; 

0 . dat in de tegenwoordige tijasomstand ig
heden de bouw van een gymnastiek lokaal voor 
de onderhavige school in de gemeente Abcoude
Baambrugge met ± 85 leerlingen, welke in 
totaal slechts 6 tot 8 uur van het lokaal ge
bruik zouden maken, terwijl reeds eene groote 
gedeeltelijk betegelde speelplaats bij de school 
behoort, waarop op voldoende wijze het vak 
lichamelijke oefening kan worden onderwezen, 
geacht moet worden de normale e ischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, te 
overschrijden ; . 

dat mitsdien de gemeenteraad terecht de 
gevraagde medewerking heeft geweigerd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
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Hebben goedgevonden en ver~tan n : 
met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Utrecht het beroep va11 
het Schoolbestuur tegen het raadsLesluit van 
26 Augustus 1931 ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

27 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1020 Art. 80 j0 • 

art. 77.) 
Een tusschen gemeente- en chool

bestuur aangegane overeenkomst inzake 
het gebruik van een schoolgebouw is !echts 
dàn als eene toepassing van het bepaalde 

in den zen zin van het ze lid van art. 80 
te beschouwen, indien dfo overeenkomst 
strekt tot uitvoering van een krachtens 
art. 72 j0 art. 75 genomen besluit tot het 
verleenen van medewerking, en die mede
werking op de in art. 77 2° of 3e lid aan
gegeven wijze nade.re bepaling heeft ge
vonden. Onder het beschikbaarstellen 
krachtens het 2° of 3e lid van art. 77 moet 
worden ve1·staan het geven van d:i vol
led ige beschikking en niet het toestaan 
van medegebruik gedurende een aantal 
uren per week. 

Nu de onderhavige overeenkomst niet 
wordt beheerscht door het bepaalde in 
den zen zin van het 2• lid van art. 80 
omtrent tusschen gemeente- en school
bestuur te sluiten overeenkomsten, hebben 
Ged. Staten ten onrechte in het onder
havig g-eschil op de hoofdzaak uitspraak 
gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Heldersche Schoolvereeniging 
te Den Helder, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 21 October 
1931, n°. 121, waarbij in een geschil tusschen 
den appellant en burgemeester en wethouders 
van Den Helder aangaande de voorwaarden, 
waaronder het gemeentebestuur de gemeente• 
1 ijke gymnastieklokalen, eerst dat aan de 
Emmastraat, daarna dat aan de Molenstraat, 
alsmede het sportterrein nabij den Ruijghweg 
ter beschikking van den appellant heeft ge• 
steld, overeenkomstig het vierde lid van arti
kel 81) der Lager Ondenvijswet 1920 is be
sl ist, dat deze voorwaarden niet in strijd zijn 
met de hepalingen dier wet en dat de appel. 
1 ant derhalve geen aanspraak heeft op het 
deswege over het tijdvak van 1 J anuari 1926 
tot en met 31 Mei 1930 betaald bedrag van 
f 472 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1932, n°. 159; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 April 1932, n°. 8670, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 21 October 1931, n°. 121, beschik
kende op een adres van het Bestuur van de 
H elde,~che Schoolvereeniging, gevestigd te 
Don H elder, waarbij hunne beslissing werd 

L. 1932. 

ingeroepen in het tusschen dat bestuur en 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
gerezen geschil ex artikel 80 der L ager On
derwijswet 1920, aangaande de voorwaarden, 
waaronder eerst het gymnastieklokaal aan de 
Emmastraat, daarna dat aan de Molenstraat, 
alsmede het gemeentel ijk sportterrein nabij 
den Ruijghweg ter beschikking van de ge
noemde Vereeniging werden gesteld, hebben 
bes! ist, dat de voorwaarden niet in strijd zijn 
met de bepal ingen der Lager Onderwijswet 
1920 en dat de genoemde Vereeniging der
halve geen aanspraak heeft op het deswege 
over het t ijdvak van 1 Januari 1926 tot ultimo 
Mei 1930 betaalde bedrag van f 472; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het School bestuur zich onder dagteeke
ning van 4 December 1925 tot den raad heeft 
gewend met het verzoek om voor het onderwijs 
in het vak lichamelijke oefening h"t gym
nastieklokaal van de openbare school voor uit. 
gebreid lager ondenvijs, gelegen aan de Mo
lenstraat, beschikbaar te stellen, zoodra de 
school, uitgaande van de Heldersche School
vereeniging, in gebruik zal worden genomen; 
dat, naar aanleiding van dit verzoek, burge
meester en wethouders bij brief van 8 Januari 
1926, n°. 113, aan het Schoolbestuur hebber. 
bericht, dat het genoemde gymnastieklokaal 
reeds den geheelen dag bij versch ill ende an, 
dere onderwijsinrichtingen in gebruik was, 
weshalve niet dit lokaal, doch wel het ge
meentelij k gymnastieklokaal aan de Emma
straat ter beschikking zou kunnen worden 
gesteld , voor het gebruik waarvan, daaronder 
begrepen de verstrekking, voor zooveel noodig 
van vuur en licht, overeenkomstig de a lge
meene voorwaarden, vastgesteld bij raadsbe
sluit van 25 Februari 1919, een bedrag van 
f 0.50 per uur zou worden in rekening ge
bracht, welke kosten u it de aan het School
bestuur toekomende vergoeding ex artikel 101, 
le lid, der Lager Ondenvijswet 19 20, juncto 
het 8e lid van dat artikel , zouden kunnen 
worden bestreden; dat, nadat het School be
stuur, bij brief van 12 J anuari daaraanvol
gend, verklaard had zich hiermede te kunnen 
vereenigen, onder voorbehoud evenwel, dat te 
zijner tijd, indien enkele uren zouden vrij
komen voor het gymnastieklokaal aan de 
Molenstraat, van dit dichterbij gelegen Jo. 
kaal gebruik zou mogen worden gemaakt ten 
behoeve van het onderwijs in lichamelijke 
oefen ing aan de leerlingen der laagste klas
(sen) , burgemeester en wethouders aan den 
raad hebben voorgesteld om, onder aanvaar
ding van het gemaakte voorbehoud, het gym. 
nastieklokaal aan de Emmastraat ter beschik
king van de H eldersche Schoolvereeniging te 
stel len, op de genoemde en de verder bij 
raadsbeslu it van 25 Februari 1919 vastge. 
stelde algemeene voorwaarden; dat de raad 
in zij ne vergadering van 26 J anuari 1926 
overeenkomstig dat voorstel besloot, welk be• 
slui t door het Schoolbestuur bij brief van 8 
F ebruari 1926, n° . 29, werd aanvaard ; dat, 
nadat de overeengekomen vergoeding over de 
beide eerste kwartalen van 1926 door het 
Schoolbestuur was voldaan, burgemeester en 
wethouders de verdere invordering nalieten 
tot in 1930, toen zij bij brief van 26 Juni van 
dat jaar, n° . 4237, aan het Schoolbestuur ver-

6 



1932 2'ï APRIL 82" 

-zochten over het tijdvak van 1 Juli 1926 tot 
ultimo 1930 een bedrag van f 425.25 bij den 
Ontvanger te voldoen, onder mededeeling te
vens, dat de vergoeding van f 0.50 _per lesuur 
gehandhaafd bleef voor het gebruik van de 
sedert 1 Mei 1930 ter vervanging van het 
gymnastieklokaal aan de Emmastraat be
schikbaar gestelde gymnastiekschool aan de 
Molenstraat en ook zou gelden voor het se
dert 19 Juni 1930 door de Schoolvereeniging 
in gebruik genomen gemeentelijke sportter
rein nabij den Ruijghweg; dat het School
bestuur bij brief van 27 Juni daaraanvolgend 
aan burgemeester en wethouders berichtte, het 
gevorderde bedrag van f 425.25 nog denzelf
den dag te zullen betaalbaar stellen en te
vens verzocht de quitantiën voortaan geregeld 
te doen aanbieden, voor het gymnastieklokaal, 
dat bij slecht weder, en voor het sportterrein, 
dat bij goed weder, des Maandags en Don
derdags van 1 ½ tot 4½ uur bij de School 
vereeniging in gebruik was; dat, nadat de 
zaak aldus opnieuw tusschen partijen was ge
regeld, het Schoolbestuur daarop in een schrij
ven van 10 September 1930 bij burgemeester 
en wethouders is teruggekomen en de wet
matigheid van de overeengekomen vergoeding 
(inzonderheid voor het gebruik van het sport
terrein, dat geen kosten van verwarming, 
schoonhouden, etc. vorderde) heeft betwist, 
op grond, dat het raadsbesluit van 26 Januari 
1926 geen andere strekking kon hebben dan 
het verleenen van medewerking overeenkom
stig artikel 72 en volgende der Lager Onder
wijswet 1920, welke medewerking, naar luid 
van artikel 80, tweede lid, der wet, uitsloot, 
dat voor het gebruik van het gymnastiek
lokaal, respectievelijk van het sportterrein , 
eene huurvergoeding werd gevraagd, als hoe
danig het Schoolbestuur der f 0.50 per lesuur 
nader was gaan beschouwen, reden waarom 
dit verzocht het sedert 1 Januari 1926 in 
totaal betaalde bedrag van f 472 te restituee
ren en eene nieuwe overeenkomst aan te gaan 
op den voet van bruikleen, als bedoeld in 
artikel 80, tweede lid; dat burgemeester en 
wethouders, bij brief van 3 October 1930, n°. 
6343, op dit verzoek afwijzend hebben be
schikt, op grond, dat de plaatselijke omstan
digheden den afstand in bruikleen van lokaal 
en terrein overeenkomstig de bepalingen van 
den dertienden titel van het Derde Boek van 
het Burgerlijk Wetboek, niet veroorloofden, 
doch alleen het toestaan van medegebruik, 
buiten de Lager Onderwijswet 1920 om, toe
lieten op de daarvoor vastgestelde algemeene 
voorwaarden, die door het Schoolbestuur wa
ren aanvaard; dat het Schoolbestuur, nadat 
verdere briefwisseling over de tusschen par
tijen bestaande verhouding niet tot overeen
stemming had geleid , de bemiddeling heeft 
gevraagd van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, die evenwel, bij 
b1·ief van 31 Januari 1931, n°. 16310, Af
deeling L . 0. F., den verzoeker naar Ged. 
Staten verwees, wijl het tot zijne kennis ge
brachte geschil betrof de voorwaarden, waar
onder het gemeentebestuur, krachtens het slot 
van het tweede lid van artikel 80, het gym
nastieklokaal ter beschikking van de Ver
eeniging had gesteld; dat met deze uitspraak 
de vraag, die partijen verdeeld houdt, of de 

ingebruikgeving àl dan niet door artikel 8C. 
wordt beheerscht, in den eerstgemelden zin 
is beslist, dat het Schoolbestuur, zich naar 
die uitspraak gedragende, het geschil, bij 
brief van 5 Februari 1931, n°. 19, aan Ged. 
Staten heeft onderworpen, daarbij aanvoeren
de: a. dat het raadsbesluit van 26 Januari 
1926 niet wettig was genomen, aangezien de 
aanvrage van 4 December 1925 had moeten 
zijn afgewezen op grond van artikel 75, tweede 
1 id, der wet, wijl niet aan de in artikel 73 
omschreven vereischten was voldaan; b . dat, 
aangezien op dat raadsbesluit artikel 80, 
tweede lid, toepasselijk was, ingevolge artikel 
101, zesde lid, all één de kosten omschreven 
in artikel 55 onder e ten laste der Vereeni
g ing konden worden gebracht, doch de kosten 
van verwarming, verlichting en schoonhouden 
(artikel 55 onder g) ten laste der gemeente
moesten komen; dat dus in de hiervoor be
rekende f 0.50 per lesuur eene huurvergoe
ding moest worden gezien, die in strijd is met 
het stelsel der wet, dat kostelooze beschik
baarstelling mede brengt; dat, wat het be
zwaar sub a betreft, binnen den termijn van 
artikel 76, tweede I id, geen beroep is inge
steld van het raadsbesluit van 26 Januari 
1926, zoodat de wettigheid van dat besluit 
door het verstrijken van den beroepstermijn 
niet meer kan worden aangevochten; dat, wat 
het bezwaar sub b betreft, het beroep op ar
tikel 101, zesde lid, moet fa len, aangezien 
deze bepaling alleen toepasselijk is, indien een 
schoolgebouw overeenkomstig het slot van het 
tweede lid van arti kel 80 in bruikleen is 
gegeven, wat in casu niet is geschied toen de 
ook door anderen gebruikte gymnastiekloka
len, eerst dat aan de Emmastraat, daarna 
dat aan de Molenstraat a fwisselend met het 
sportterrein nabij den Ruijghweg, gedurende 
enkele uren per week ter beschikking van de 
Schoolvereeniging werden gesteld; dat dus 
het in gebruik geven van de genoemde ge
legenheden voor het onderwijs in de lichame
lijke oefening moet worden beschouwd als 
eene beschikbaarstelling "onder andere voor
waarden", waaromtrent de gemeente met de
Vereeniging, ingevolge artikel 80, ·tweede lid , 
eene overeen komst kon treffen; dat "andere 
voorwaarden", gelet op het stelsel der Lager 
Onderwijswet 1920, meer in het bijzonder van 
den v ierden titel dier wet, geen zoodanige 
mogen zijn, dat terzake geldelijke verplich
tingen aan het Schoolbestuur worden opge
legd (brief van Onzen Minister van Onder
wijs, d.d. 17 Augustus 1922, n°. 15500, Afd. 
L. 0 . F.); dat dus slechts te beantwoorden 
valt de vraag of, toen de gemeente aan het 
Schoolbestuur de gevraagde localiteiten ten 
gebruike aanbood op de a lgemeen voor ver
eenigingen geldende voorwaarden, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 25 F ebruari 1919 , en het 
Schoolbestliur dit aanbod aanvaardde, met 
deze overeenkomst aan de Schoolvereeniging 
eene geldelijke verplichting werd opgelegd , 
strijdig met het stelsel der wet, respectievelij k 
of in de betaling van f 0.50 per lesuur voor 
kosten van verwarming, verlichting enz. eene 
Qngeooi-loofde hum·vergoeding ligt verscholen, 
dan wel die kosten dat karakter zijn . gaan 
dragen, toen de Vereeniging ook de beschik
king kreeg over het sportterrein nabij den 
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Ruijghweg en dit bij goed weder in plaats 
van het gymnastieklokaal in de Molenstraat 

moet geschieden om niet; dat dus eene gel
delij ke vergoeding voor het gebruik van het 
lokaal het contract zou stempelen tot een 
huurcontract; dat de in het raadsbesluit van 
26 Januari 1926 vastgestelde vergoeding in 
strijd is met het in artikel 80, Ze lid, der wet 
bepaalde; dat dus de op grond daarvan ge
dane invorderingen niet als wettig kunnen 

is gaan gebruiken; dat deze vraag ontken
nend moet worden beantwoord; dat toch de 
overeenkomst met de gemeente in Januari 
1926 door het Schoolbestuur geheel vrijwi llig 
en zonder eenige pressie van de zijde van het ' 
gemeentebestuur werd aangegaan en in Juni 
1930, nadat, overeenkomstig de gedane toe
zegging, het gymnastieklokaal aan de Emma
straat door dat aan de Molenstraat was ver
vangen en bovendien ongevraagd het sport
terre in nabij den Ruijghweg was in gebru ik 
gegeven, nogmaals even vrijwillig werd be
vestigd; dat, afgezien van de wijze, waarop 
de overeenkomst is tot stand gekomen, een 
bedrag van f 0.50 per lesuur voor het gebru ik 
van een en ander, daaronder begrepen de 
verstrnkking, voor zooveel noodig, van vuur 
en licht, zóó matig is, dat het niet kan gezegd 
worden aan de overeenkomst het karakter 
van huurovereenkomst te geven; dat dit te 
meer klemt, nu het bedoelde bedrag kon wor
den bestreden uit de aan de Vereeniging ex 
artikel 101 toekomende vergoeding, en deze 
kosten, welke ook over het t ijdvak van 1 Juli 
1926 tot ultimo December 1927, eerst in 1930 
werden voldaan, naar burgemeester en wet
houders bij brief van 21 September 1931 , n°. 
6065 , mededeelon, bij de driejaarlijksche af
reken ing over het tijdvak 1928/1930 inderdaad 
mede in aanmerking zijn gebracht; dat die 
kosten, ook indien zij door de vergoeding ex 
artikel 101 niet volledig werden gedekt, om
dat het totale bedrag der uitgaven van de 
Vereelliging, die aan de gemeente in rekening 
konden worden gebracht, het maximum heeft 
overschreden, waarop krachtens de wet aan
spraak kon worden gemaakt, daarom nog het 
karakter eener humvergoeding niet krijgen; 

worden beschouwd; dat zijns inziens artikel 
101, 6e lid , der wet te a llen tijde geldt, wan-

, neer van een contract in den zin van artikel 
80, Ze I id, der wet sprake is; dat de uit
spraak van Ged. Staten niet te r ijmen valt 
met hunne beslissing, dat het hier betreft een 
contract, waarbij een gymnastieklokaal "onder 

dat van dit besluit het Schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat zijns inziens het contract valt 
onder artikel 80 der Lager Onderwijswet 
1920; dat het daaronder moet vallen, aan
gezien eene overeenkomst buiten de Lager 
Onderwijswet 1920 om eene onwettigheid zou 
zijn; dat, indien een geval van bruikleen, 
als bedoeld in artikel 80 der wet, zich voor
doet, vo lgens artikel 101, 6e lid, der wet de 
kosten van instandhouding, waaronder zijns 
inziens ook begrepen zijn de kosten, in artikel 
55 onder e tot. en met h en o genoemd, met 
uitzondering van de ger inge on dagelijksche 
reparatiën (artikel 55 onder e) ten laste van 
de gemeente komen; dat zijns inziens juist 
het feit, dat één der onder artikel 55 ressor
teerende groepen hier wordt uitgezonderd, be
wijst, dat de andere behooren tot de in ar
tikel 101, 6e lid, bedoelde kosten; dat zijns 
inziens hieronder behooren de kosten, bedoeld 
in artikel 55 onder g, van verlichting, ver
warming en schoonhouden ; dat daarenboven 
het terrein voor lichamelijke oefening geen 
verlichting, verwarming en schoonhouden be
hoeft; dat de betaal de vergoeding voor het 
gym nastieklokaal rijkelijk hoog is te achten; 
dat deze vergoeding theoretisch wel krachtens 
artikel 101, le lid, der wet teruggevorderd 
kan worden , doch dat daarvan wegens het 
stijgen van de dagelijksche u itgaven nooit 
iets terecht komt; dat zijns inziens bruikleen 

; andere voorwaru·den" ter beschikking is ge
steld en dat ter zake geen geldelijke verplich
tingen aan het Schoolbe tuur mogen worden 

1 opgelegd; dat eene geldelijke verplichting, 
hoe gering ook (en deze is in het onderhavige 
geval geenszins gering), is eene geldel ijke 
vergoeding; 

0. dat krachtens artikel 72 juncto artikel 
75 der Lager Onderwijswet 1920 de gemeente
raad beslist, of door de gemeente à l dan niet 

1 medewerking aan een schoolbestuur zal wor
den verleend o. a . bij de stichting, uitbrei
ding of verbouw van eene bijzondere school; 

dat bij wege van toepassing van het tweede 
of derde lid van artikel 77 der wet die mede
werking zal kunnen bestaan in het beschik
baar stellen door de gemeente aan het school
bestuur van een schoolgebouw; 

dat in dat geval ingevolge artikel 80, 
tweede lid, der wet het gebouw hetzij in 
eigendom aan het schoolbestuur moet worden 
overgedragen, hetzij bij overeenkomst tusschen 
gemeente- en schoolbestuur aan het school be-

' stuur in bruikleen moet worden afgestaan of 
. onder andere voorwaarden ter beschikking 
' van het school bestuur moet worden gesteld; 

dat hieruit vol gt, dat een tusschen gemeente_ 
en schoolbestuur aangegane overeenkomst in
zake het gebruik van een schoolgebouw slechts 

' dàn als eene toepassing van het bepaalde in 
den tweeden zin van het tweede lid van ar
tikel 80 is te beschouwen, indien die overeen
komst strekt tot uitvoering van een krachtens 
artikel 72 juncto artikel 75 der wet genomen 

' raadsbesluit tot het vedeenen van medewer
king, en die medewerking op de in artikel 77, 
tweede of derde I id, aangegeven wijze nadere 
bepaling heeft gevonden; 

0. dat de appellant ter staving van zijne 
bewering, dat de onderhavige overeenkomst 
eene toepassing van den tweeden zin van het 
tweede lid van artikel 80 der wet uitmaakt en 
dat mitsdien Ged. Staten aan het vierde lid 

1 van dat artikel de bevoegdheid tot het be
, sl issen omtrent de overeenkomst kunnen ont

leenen, zich op geen ander raadsbeslui t be
roept dan op dat van 26 Januari 1926, waar
bij aan het Schoolbestuur het medegebru ik 
van een gymnastieklokaal gedurende enkele 
uren per week is toegestaan; 

dat echter naar Ons oordeel niet kan gezegd 
worden, dat dit raadsbesluit toepassing geeft 
aan het bepaalde bij artikel 72 juncto artikel 
75 en bij a rtikel 77, Ze of 3e lid, der wet; 

dat toch onder het beschikbaar stellen van 
een school gebouw krachtens het tweede of 
derde lid van artikel 77 moet worden ver-
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staan het geven van de volledige beschikking 
en niet - zooals hier het geval is - het toe
staan van medegebruik gedurende een aantal 
uren per week; 

dat dit te eerder moet worden aangenomen, 
nu volgens artikel 79, lid 1, ook bij toepas
sing van artikel 80, lid 2, het Schoolbestuur 
een waarborgsom moet storten en deze stor
ting alleen redelijk is, wanneer het School
bestuur de volledige beschikking over het ge
bouw krijgt en niet het enkele medegebruik; 

dat dus de onderhavige overeenkomst niet 
wordt beheerscht door het bepaalde in den 
tweeden zin van het tweede lid van artikel 
80 omtrent tusschen gemeente- en school be
stuur te sluiten overeenkomsten; 

dat derhalve, daargelaten nog de vraag, 
of, ware de overeenkomst wel een, als be
doeld in artikel 80, lid 2, der wet, de om
standigheid, dat één van de partijen achteraf 
bezwaar heeft tegen de gesloten overeen
komst, als een geschil over de toepass ing van 
artikel 80 kan worden beschouwd, waarover 
Ged. Staten ingevolge lid 4 _beslissen, Ged. 
Staten ten onrechte in het onderhavige ge
schil op de hoofdzaak uitspraak hebben ge
daan; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland, dat Col
lege onbevoegd te verklaren tot het doen van 
uitspraak in het tusschen het gemeentebestuur 
van Den Helder en het Schoolbestuur om
trent de vorenvermel de overeenkomst gerezen 
geschi l. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

28 April 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwjjswet 1920 Art. 101 9• lid.) 

De wet verzet er zich niet tegen, da.t. een 
kweekeling met akte aan de school, waar 
hij als zoodanig werkzaam is, tevens wordt 
aangesteld als vakonderwjj:r,er. In zoodanig 
geval heeft het schoolbestuur derhalve 
aanspraak op de vergoeding, bedoeld 
in het 9• lid. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Westwoud tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 16 December 1931, n°. 170, waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien raad 
van 24 April 1931, ten behoeve van de 
Roomsch-Katholieke Meisjesschool te West
woud, W 34, uitgaande van het Roomsch
Katholiek Kerkbestuur van de parochie van 
den H. Martinus aldaar, de vergoeding, be
doeld in art. 101, 9e lid, der Lager Onderwijs
wet 1920, over de jaren 1929 en 1930 voor 
elk dier jaren is vastgesteld op f 200; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
30 Maart 1932, n°. 224; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 April 1932, n°. 9126, afd. L. 0. F.; 

0. dat de gemeenteraad van Westwoud in 
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sijne vergadering van 24 April 1931, beschik
kende op een verzoek van het bovengenoemd 
schoolbestuur om krachtens art. 101, lid 9, 
der Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
het aan zijn lagere meisjesschool over de jaren 
1929 en 1930 gegeven onderwijs in de nuttige 
handwerken voor elk d ier jaren f 200 uit de 
gemeentekas te mogen ontvangen, heeft be
sloten de voor het jaar 1929 gevraagde ver
goeding te weigeren en de vergoeding voor 
het jaar 1930 vast te stell en op f 48, daarbij 
overwegende, dat de gemeente ten behoeve 
van hare openbare lag,,re school een vak
onderwijzeres heeft aangesteld en de kosten 
deswege over de jaren 1929 en 1930 naar f 1 
per lesuur, hebben bedragen telken male 
f 200; dat uit de met het genoemde school
bestuur gevoerde correspondentie is gebleken, 
dat alleen sedert 1 September 1930 werd aan
gesteld een vakonderwijzeres in den zin der 
wet, door de benoeming als zoodanig van 
Mejuffrouw A. Pronk te Westwoud (Zuster 
Gemma); dat gedurende het geheele jaar 
1929 en gedurende het jaar 1930 tot 1 Sep
tember het handwerkonderwijs aan de Meis
jesschool werd gegeven door klasse-onderwijze
ressen, niet uitsluitend belast met het geven 
van onderwijs aan genoemde school in de vak
ken, vermeld in art. 2, sub h t/m u der 
Lager Onderwijswet 1920 · en derhalve over 
het tijdvak van 1 Januari 1929 tot 1 Septem
ber 1930 geen aanspraak kan worden ge
maakt op de vergoeding, bedoeld in art. 101 . 
sub 9 der Lager Onderwijswet 19 20; dat der . 
halve alleen rekening moet worden gehouden 
met de door de handwerkonderwijzeressen Me
juffrouw A. Pronk (Zuster Gemma) bewezen 
diensten, zijnde volgens opgaaf van het school
bestuur over 1930 in totaal 48 lesuren ; 

dat, nadat het school bestuur daartegen bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
was gekomen, deze bij besluit van 16 Decem
ber 1931, n°. 170, met vernietiging van het 
bestreden raadsbesluit de vergoeding voor elk 
der jaren 1929 en 1930 hebben vastgesteld op 
f 200; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat in casu de vraag is te beantwoor
den, of <le leerkrachten, die de raad bij de 
berekening der vergoeding ex art. 101, 9e 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 buiten aan
merking heeft gelaten, in de jaren 1929 en 
1930 als klasse-onderwijzeressen dan wel als 
vakonderwijzeressen aan de school van den 
appellant zijn verbonden geweest; dat uit de 
akten van benoeming ondubbelzinnig blij kt, 
dat de bedoelde leerkrachten in die jaren be
last waren met het geven van vakonderwijs, 
terwijl zij buiten den tijd, dien zij aan di t 
onderwijs besteedden, in de school als kwee
keling met akte ter ass istentie van eene 
klasse-onderwijzeres werkzaam konden zijn, 
eene combinatie van functies, di e bij de La
ger Onderwijswet 1920 niet wordt verboden; 
dat, naar het Rijksschool toez icht heeft mede
gedeeld, nimmer is geconstateerd, dat de 
leerkrachten, waarom het hier gaat, zonder 
toezich t van eene klasse-onderwijzeres in een 
afzonderlijk leslokaal werkzaam waren, ter
wijl door hen geene bezoldiging overeenkom 
stig het "Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1928" is genoten; dat de be-
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doelde leerkrachten dus geen klasse-onderwij
zeressen zijn, doch dat zij, rekening houden
de met de omstandigheid, dat door hen mt-

, 29 April 1932. KO:N1NIU,IJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijsw'c't 1020 Art . 72.) 

s! uitend in de vakken nuttige handwerken of 
(en) lichamelijke oefening zelfstandig onder
wijs is gegeven, als vakonderwijzeressen die
nen te worden aangemerkt; dat door die 
leerkrachten in 1929 en in 1930, gezamenlijk 
met M juffrouw Pronk voornoemd, in totaal 
evenvee l uren vakonderwijs zijn gegeven als 
door de vakonderwijzeres aan de openbare 
lagere school te \Vestwoud in de daaraan on
middellijk voorafgaande kalenderjaren 1928 , 
en 1929 en wel tegen eene belooning, be
rekend naar f 200 per lesuur en per jaar, 
welke belooning overeenkomst met die, toege
kend aan de laatstbedoelde vakonderwijzeres 
over elk der jaren 1929 en 1930; dat mits
dien het appelleerende schoolbestuur, in aan
merking genomen, dat alle vakonderwijzeres
sen, die in 1929 en 1930 aan de school ver
bonden waren, tijdig het bewijs ex art. 107, 
le lid sub c, der Lager Onderwijswet 1920 
bezaten, voor elk dier jaren op eene vergoe
ding ex art. 101, 9e lid , dier wet, ten be 
drage van f 200 aanspraak kan maken; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
gedurende het tijdvak van 1 Januari 1929 
tot 1 September 1930 aan de onderhavige 
school het onderwijs in de handwerken niet 
gegeven werd door vakonderwijzeressen in den 
zin der Lager Onderwijswet 1920, zoodat art. 
101, 9e lid, der wet voor die periode ten 
onrechte is toegepast; 

0 . dat blijkens de overgelegde ambt be
richten, gedurende de jaren 1929 en 1930 
aan de onderhavige school in het onderwijs 
in de vakl:en j en k is voorzien, door - be
halve aan de vakonderwijzeres Pronk - dit 
onderwijs op te dragen aan eenige leerkrach
ten, welke buiten de uren, dat zij vakonder
wijs geven, uitsluitend als kweekelinge met 
akte in de school werkzaam waren; 

dat dit laatste wel door den appellant wordt 
ontkend, doch dat zijn gemachtigde in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, niet het tegendeel heeft vermo
gen aannemel ijk te maken; 

dat de Lager Onderwijswet 1920 zich er iet 
tegen verzet, dat een kweekeling met akte 1 

aan de school, waar hij als zoodanig werk
zaam is, tevens wordt aangesteld als vak
onderwijzer; 

dat de el'enverrnelde leerkrachten tijdig in 
het bezit waren van het bewijs, bedoeld in 
art. 107, le lid, ub c, der Lager Onderwijs
wet 1920; 

dat zij dus waren aan te merken als vak
onderwijzeressen, als bedoeld in art. 101, 9e 
1 id , der wet; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht hebben 
beslist, dat de gevraagde vergoeding aan het, 
school be tuur moet worden toegekend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920: 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bernep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

Terecht heeft de Raad, mede in verband 
met de bijzondere tijdsomstandigheden, 
medewerking geweigerd voor bouw ~-n 
inrichtin"' van een lokaal voor onderwus 
in licham~jko oefening, t-evens lokaal voor 
handenarbeid, bij een p;estichtsschool, nu 
het bestaande gymnastieklokaal met ge
ringe kosten voo~· gymnastiekonder.wi.js 
ge chikt te maken 1s en met aannemel!Jk 1s 
~emaakt, dat alle lokalen der school voor 
onderw:jjs in handenarbeid ongeschikt zijn. 

Voorts beeft de Raad terecht mede
werking geweigerd voor de vervanging 
van kachelverwarming door cPntrale ver
warming, nu de kosten van de laatste 
aanzienlijk meer zouden bedragen dan die 
van aanschaffing van eenige nieuwe 
kachels. 

'l'en onrechte is medewerking geweigerd 
voor de inrichting van een fokaliteit tot 
klasse-lokaal op grond van het feit dat het 
aantal aan de school werkzame leerkrachten 
het aantal verplichte onderwijzers over
treft, nu de Minister krachtens art. 56 
2c lid Rijksvergoeding heeft verleend v_oor 
twee onderwijzers ·boven het in het· r•· Ii"d 
bedoelde aantal. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo,· 

den raad der gemeente Apeldoorn tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
27 October 1931, n°. l 33, waarbij met ver
nietiging yan het besluit van dien raad van 
30 Juli 1931, n°. 2385, is bepaald, dat de door 
het bestuur der stichting "Doorgangshuis 
Hoenderloo", gevestigd to Hoenderloo, ge
meente Apeldoorn ten behoeve van de bijzon
dere school voo,.' gewoon lager onderwijs, 
Doorgangshuis 15, al daar, overeenkomstig art. 
72 der Lager Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking met betrekking tot a. den bouw 
en de inrichting van een lokaal voor het on
derwijs in lichamelijke oefening, tevens te ge
bruiken, als lokaal voor handenarbeid, b. de 
inrichting van een lokaliteit in deze school 
tot klasselokaal, c. de vervanging van de 
kache lverwarming door centrale verwarming, 
alsnog behoort te worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1932, n°. 56; 

Op de voordracht van Onzen J\Iinister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
April 1932, n°. 9128, afd. L.O.F.; 

0. dat de raad der gemeente Apeldoorn bij 
besluit van 30 Juli 1931, n°. 2385, afwijzend 
heeft b schikt op eene aanvrage van het be
stuur der stichting "Doorgangshuis Hoender
loo", gevestigd te Hoenderloo, gemeente Apel• 
doorn, om medewerking met betrekking tot 
a. den bouw en de inrichting van een lokaal 
voor het onderwijs in lich amel ijke oefening, 
tevens te gebruiken als lokaal voor handen
arbeid; 11. de inrichting van een lokaliteit in 
deze school tot klasselokaal; c. de ,·ervanging 
van de kachelverwarming door centrale ver
warming, uit overweging, dat de lagere school 
bij de Stichting "Doorgangshuis Hoenderloo" 
100 leerlingen telt, zoodat ingevolge het be
paalde in art. 28 der Lager Onderwijswet 
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' eischen, welke de opvoeding van gestichts
jongens stelt; dat, wat betreft de behoefte aan 
een lokaal voor handenarbeid, aan geen en
kele school in de gemeente een dergelijk 
lokaal is en de bouw van een dergelijk lokaal 
bij eene te stichten zevenklassige openbare 
school door hem nog is geweigerd bij besluit 
van 25 Juni 19 31; dat ten aanzien van het 
verzoek tot vervanging van de kachelverwar
ming door centrale verwarming volstaan kan 
worden met te Yerwijzcn naar Ons besluit 
van 20 Maart 1931, n°. 15 , waarbij werd 
overwogen, dat het aan! ggen van eene cen
trale verwarming in eene school met 4 lokal en 
de normale eischen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen wu overschrijden; 

1920 aan die school 3 leerkrachten verbonden 
moeten zijn; dat het aantal aanwezige leer
krachten echter 5 bedraagt, terwijl de moge
lijkheid niet is uitgesloten, dat dit in de 
naaste toekomst tot 6 zal worden opgevoerd; 
dat de jaarwedden van al deze leerkrachten, 
met toepassing van het bepaalde in het 2e lid 
van art. 56 van de genoemde wet, door het 
.Rijk worden vergoed; dat zich ten opzichte 
van deze school evenwel niet voordoet het 
bijwndere geval van eene plotselinge sterke 
toeneming van het aantal leerlingen, welk 
geval door de Regeering, ten aanz ien van 
andere schol en, steeds is aangemerkt als vrij
wel de eenige omstandigheid, waarom zij de 
jaarwedde van een extra leerkracht vergoedt: 
dat dan ook veilig kan worden aangenomen, 
dat in deze de extra leerkrachten zijn toege
staan in verband met het buitengewoon karak
ter van de school, dat hoewel dus het Rijk 
eenerzijds het buitengewoon karakter van ' 
deze school er kent, door daarvoor 2 of 3 leer
krachten extra toe te staan, de Regeering aan 
den anderen kant in gebreke blijft deze op te 
nemen in Ons besluit tot aanwijzing van de 
scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 
waartoe deze school ongetwij fe ld behoort, voor 
welke meening mede pleit het feit, dat aan de 
school eene speciale klasse voor achter lij ken is 
gevormd; dat de omstandigheid, dat het Rijk 
tot op zekere hoogte rekening houdt met het 
buitengewoon karakter van de bedoelde school, 
voor de gemeente geen aanleiding behoeft te 
zijn, ja zelfs niet mag zijn, eenzelfde gedrags
lijn te volgen; dat toch tegen de opvatting 
van het gemeentebestuur in, Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten on Wetenschappen bij 
schrijven van 22 Mei 1923, n°. 5660, Afd. 
L.O.F., heeft medegedeeld, dat de school van 
de Stichting "Doorgangshuis Hoenderloo" is 
eene bijzondere school voor gewoon lager on
derwijs; dat het gemeentebestuur zich destijds 
bij die beslissing heeft neergelegd, maar dat 
het nu ook niet zou aangaan, ten aanzien van 
de ingekomen aanvraag, een anderen maat
staf aan te leggen, dan zou gelden v-0or elke 
andere school voor gewoon lager onderwijs in 
de gemeente, dat, dit in het oog houdende 
met de ingediende aanvraag, welke dus feite
lijk geldt voor oene driemanssohool, de nor
male eischen aan het geven van lager onder
wijs te stel Jen, verre worden overschreden; 
dat toch voor eene school , welke uit vier 
klasse-lokalen bestaat en waaraan drie leer
krachten verbondfm moeten zijn, uitbreiding 
van het aantal klasse-lokalen niet noodig is 
te achten; dat, voor eene school van rond 100 
leerlingen door hem evenmin noodig wordt 
geoordeeld een gymnastieklokaal, àl dan niet 
mede te gebru iken als lokaal voor handeuar
beid; dat hij volkomen de meening van het 
schoolbestuur kan deelen, dat juist voor ge
stichtsleerl ingen een dergelijk lokaal ge
wenscht is, doch dat dit weder het buitenge
woon karakter van de school raakt en niet de 
inrichting van gewoon lager onderwijs als zoo
danig; dat hij er zich daarom slechts over 
kan verheugen, dat de stichting reeds in het 
bezit van een gymnastieklokaal is, dat desge
wcnscht bovendien nog vergroot kan worden, 
zoodat Bestuurderen in de gelegenheid zijn 
tegemoet te komen aan de buitengewone 

dat, ingevolge een door het schoolbestuur 
ingesteld beroep, Ged. Staten bij besluit van 
27 October 1931, n°. 133, met vernietiging 
van het bestreden raadsbesluit hebben beslist, 
dat door den gemeenteraad a lsnog medewer
king wordt verleend met betrekking tot de 
hiervoren omschreven werken; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de aanvraag van het schoolbestuur steun 
vindt in het bepaalde bij art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920; dat de raad, daar werd 
voldaan aan de in art. 73 dier wet omschre
ven vereischten, voor zoover van toepassing, 
de gevraagde medewerking niet had mogen 
weigeren; 

dat van het besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep i gekomen, 
aanvoerende, dat, met deze aanvraag de nor
male eischen, aan het geven van onderwijs te 
stellen, worden overschreden; dat het dau 
ook valt te betreuren, dat Ged. Staten met 
voorbijgaan van het door den gemeenteraad 
ter zake aangevoerde, eene beslissing hebben 
genomen; dat, daar het in normale om tan
digheden reeds waardeering verdient, dat 
wordt nagegaan, of met eene aanvraag de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, ook worden overschreden, 
voor het volgen van die gedragslijn bij de 
huidige omstandigheden zeker te meer aan
leiding is; 

0. ten aanzien van den bouw en de im·ich
ting van een lokaal voor het onderwijs in 
1 ichamelijke oefening, tevens te gebruiken a ls 
lokaal voor handenarbeid, dat blijkens nadere 
inlichtingen, op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur ingewonnen bij den Bouwkundigen 
Inspecteur van het Lager Onderwijs het tegen
woordige gymnastieklokaal op slechts eenige 
honderden meters van het schoolgebouw ver
wijderd ligt; 

dat de werkbalken, waaraan de toestellen 
zijn bevestigd, zich op voldoende hoogte be
vinden; 

dat na vernieuwing van den vloer dit lokaal 
voor het te geven gymnastiekonderwijs ge
schikt zal zijn; 

dat voorts niet is aannemelijk gemaakt, dat 
alle lokalen der school voor het geven van 
onderwijs in handenarbeid ongeschikt zijn , 
waarbij nog komt, dat aan geene school te 
Apeldoorn een afzonderlijk lokaal voor het 
geven van dit onderwijs aanwezig is; 

0. ton aanzien van de vervanging van de 
kachelverwarming door centrale verwarming, 
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-dat, terwijl blijkens het boven bedoel de rap
port van den Bouw'kundigen I nspecteur de to
tale aanlegkosten eener centrale verwarming 
voor het schoolgebouw ongeveer f 2700 zouden 
-bedragen, waarbij nog zou komen het bouwen 
van een kelder met rookkanaal, waarvan de 
kosten op ongeveer f 1500 wuden moeten wo1·-

1 
den geraamd, de kosten voor het aanschaffen 
van zes nieuwe kachels slechts ongeveer f 450 
zouden bedragen; 

dat onder het licht van deze mededeelingen, 
mede in verband met de bij zondere t ijdsom
standi gheden, moet worden aangenomen, dat 
de bouw en inrichting van een lokaal voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening, tevens 
te gebru iken als lokaal voor handenarbeid, 
alsmede de vervanging van de kachelverwar
ming door centrale verwarm ing de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
-stellen, overschrijden en Ged. Staten mi tsd ien 
ten onrechte, wat deze punten betreft, het 
raadsbesluit, houdende afwijzende besch ikking 
-0p de aanvrage, hebben vernietigd; 

0. ten aanzien _ van de inrichting van eene 
-lokali teit in deze school tot klasselokaal, dat 
,de eisch, dat elke van de leerkrachten, welke 
aan eene school behooren te zijn verbonden, 
-een eigen klasse-lokaal heeft, in het algemeen 
gesproken niet uitgaat boven de normale 
.i ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen ; 

dat wel iswaar bijwndere omstandigheden 
aanwezig kunnen zijn, om van het hierboven 
bedoelde beginsel af te wijken, maar dat van 
de aanwezigheid van _zoodanige omstandig
heden in het onderhavige geval niet is geble
ken; 

dat met name geen beroep kan worden ge
daan op de omstandigheid, dat het aantal der 
aan deze school werkzame leerkrachten het 
aanta l der ingevolge art. 28 der L ager Onder
wijswet 1!)20 verplich te onderwijzers overtreft, 
daar immers Onze finister termen heeft ge
vonden met toepassing van art. 56, 2e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 Rijksvergoeding te 
verleenen voor een tweetal onderwijzers boven 
het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
aantal en met de aanwezigheid van deze aan 
de school verbonden onderwijzers derhalve 
mede rekening dient te worden gehouden; 

dat voorts uit de bovenbedoelde inlichtingen 
is gebleken, dat nog twee loka len beschikbaar 
zijn om een daarvan met zeer weinig kosten 
zou kunnen worden ingericht, daar slechts 
-enkele meubelen noodig zijn; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
aangenomen, dat Ged. Staten, wat dit punt 
betreft, terecht met vernietiging van het be
streden raadsbesluit hebben beslist, dat door 
den gemeenteraad alsnog medewerking moet 
worden verleend ; 

Gezien de Lager Onderwij swet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Gelderland van 27 Oot. 
1931 n°. 133, voor zoover betreft de mede
werking met betrekking tot de inrichting van 
een lokal iteit in de school tot klasse-lokaal, 
dit beslui t voor het overige te vernietigen en 
te verklaren, dat ten aanz ien van den bouw 
en de inrichting van een lokaal voor het on
derwijs in lichamelijke oefening, tevens te 

gebruiken als lokaal voor handena rbeid, als
mede ten aanz ien van de vervanging van 
kachelverwarming door central e verwarming, 
de gevraagde medewerking door den raad 
terecht is gewe igerd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz 

(A.B.) 

29 April 1932. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Artt. 5 en 12 j0 • art. 17.) 

H oewel achteraf is gebleken, in strijd 
met het overgelegd uittreksel uit de 
kadastrale liggers, dat binnen den afstand 
van 200 M. van het gebouw der inrichting 
eene school is gelegen, is hierin in casu geen 
voldoende grond gelegen tot vernietiging 
van het besluit, aangezien het hier betreft 
eene openbare school. 

E en voorwaarde "dat, mocht het te 
eeniger tijd door B. en W . noodzakelijk 
worden geacht, maatregelen t e nemen ter 
bestrijding of vermindering van hinder 
door geraas of anderszins, de adressant 
verplicht is op eerst e aanzegging van 
B. en W . en binnen een daarbij te stellen 
termijn de in dat schrijven aan te geven 
werkzaamheden of veranderingen uit t e 
voeren", is niet toelaatbaar, aangezien 
daarbij feitelijk op de t oepassing van art. 17 
wordt vootuitgeloopen en den concessio
naris het rechtsmiddel van beroep op de 
Kroon op deze wijze zou worden ont
houden . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . H. Hoos te Rotterdam en anderen tegen 
het beslu it van burgemeester en wethouders 
van Schiebroek van 8 Juli 1931, waarbij aan 
\V_ van der K raan aldaar en zijne rechtver
krijgenden voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het oprichten van eene smederij in 
het pand Bilderçl ijkstraat 38a, kadastraal be
kend gemeente Schiebroek, vroeger n°. 2309, 
thans n°. 2402; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 April 1932, n°. 13 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 28 April 
1932, n° . 292 H, Afd. Arbeid ; 

0. dat, nadat in de zitting, bedoeld bij art. 
7 der Hinderwet, tegen de voorgenomen op
r ichting dezer inrichting bezwaar was ge
maakt door J acobus H endrik Hoos, Jacobus 
Harteveld Hoos, beiden wonende te Rotter
dam en Maarten Groeneveld te Schiebroek, 
deze laatste als gemachtigde van Jacob K aak 
te Schiebroek en Maria Catharina van der 
H enst te R otterdam, burgemeester en wet
houders van Schiebroek bij hun evengemeld 
besluit aan W. van der Kaan en zijne recht
verkrijgenden de gevraagde vergunning heb
ben verleend, onder voorwaarde, dat, mocht 
het te eeniger tij d door burgemeester en wet
houders noodzakelijk worden geacht, maatre
gelen te nemen ter bestrijding of verminde
ring van hinder door geraas of anderszins. 
de adressant verplicht is op eerste aanzegging 
van burgemeester en wethouders en binnen 
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een daarbij te stellen termijn de in dat schrij
ven aan te geven werkzaamheden of verande
ringen uit te voeren; 

dat van het besluit van burgemeester en 
wethouders Jacobus Hendrik Hoos, Jacobus 
Harteveld Hoos, Jacob Kaak en Maria Ca
tharina van der Henst, benevens Christeaan 
August van den Akker, Frederik Willem 
Bongers, Jan Kasteele, Hendrik de Goede en 
Hermanus Franciscus Dorsman, allen te Schie
broek, bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat Van der Kraan de smederij 
wil vestigen te midden van eene aaneenge
sloten reeks van woonhuizen in eene woon
wijk; dat de smederij, wel ke onder meer zal 
dienen om paarden te bestaan, veel geraas 
en ongerief voor de omwonenden, welke mee-
1·endeels te Schiebroek zijn gaan wonen om 
het stadslawaai te ontvluchten, zal veroor
zaken, omdat niet alleen in de tot de sme
derij behoorende werkplaats steeds met ru
moermakende werktuigen zal worden ge
werkt, doch telkenmale ·ook vóór de smederij 
paarden en wagen zullen staan, hetgeen nood
zakelijkerwijze veel lawaai, stank en ongerief 
zal veroorzaken; dat de smederij ook zou ge
vestigd worden in de onmiddellijke nabijheid 
der gemeenteschool, hetgeen hinderlijk en dus 
5chadelijk voor het onderricht moet zijn; dat 
zij , appellanten, te allen overvloede opmer
ken, dat het steeds in de bedoeling heeft ge
legen om in de Bilderdijkstraat en omlig
gende straten geen werkplaatsen te vestigen, 
welke aan deze straten het karakter van woon
stratep zouden ontnemen; dat het voor de 
omwonenden reeds hinderlijk genoeg is, dat 
zich in de Vondelstraat om den hoek van den 
Kleiweg eene smederij bevindt, welke uit den 
tij d dateert, dat de woonhuizen aan de Von
delstraat en Bilderdijkstraat nog niet waren 
verrnzen; dat deze smederij ten duidelijkste 
aantoont, dat dergelijke inrichtingen in woon
wijken zooveel mogelijk moeten worden ge
weerd; dat zij er voor zooverre noodig nog op 
wijzen, dat Van der Kraan geen dringende 
reden heeft om zijn van ouds bestaande sme
derij aan den Kleiweg te verplaatsen, terwijl 
ook niets hem zou beletten om eene nieuwe 
smederij op te richten op een plaats, waar 
daarvan weinig of geen last zou worden on
dervonden; 

0. ten aanzien van het beroep, voor zoover 
d it is ingesteld door C. A. van den Akker, 
F . W. Bongers, J. Kasteele, H. de Goede en 
H . F. Dorsman, dat krachtens art. 15 der 
Hinderwet tot het instellen van beroep tegen 
beslissingen, door burgemeester en wethou
ders ingevolge de artikelen 8, 12 en 14 dier 
wet genomen, gerechtigd zijn de verzoeker en 
de belanghebbende ieder voor zoover hij in 
het ongelijk is gesteld; 

dat van een belanghebbende alleen dàn ge
zegd kan worden, dat hij in het ongelijk ge
steld is, als hij zijne bezwaren, ingevolge art. 
7 der wet, ten overstaan van het gemeente
bestuur of een of meer zijner leden heeft 
ingebracht; 

dat de bovengenoemde appellanten dit niet 
hebben gedaan en zij dus niet uit krachte van 
art. 15 tot het instellen van beroep gerech
tigd zijn; 

0. ten aanzien van het beroep van de 

overige appellanten, dat bij het verzoek om 
vergunning is overgelegd een u ittreksel uit de 
kadastrale leggers, krachtens we lk uittreksel 
zich binnen den kring van 200 M. van het 
gebouw der inrichting geen perceelen, als be
doeld in art. 5 sub 3 der Hinderwet zouden 
bevinden; 

dat echter bij een naar aanleiding van de 
openbare behandeling van deze zaak voor de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, ingesteld onderzoek 
is gebleken, dat binnen den afstand van 200 
M. van het gebow der inrichting eene school 
is gelegen; 

dat het overgelegde u ittreksel dus onjuist is; 
dat hierin evenwel in het onderwerpelijke 

geval geen voldoende grond is gelegen tot 
vern ietiging van het bestreden bes luit, aan
gezien, daar het hier betreft eene openbare 
chool, waarvan als e igenaar en gebruiker de 

gemeente moet worden aangemerkt, terwijl 
het gemeentebestuur met de tot hem gerichte 
aanvrage bekend was, door deze informaliteit 
niemand in zijne rechten of belangen is ge
schaad; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
door burgemeester en wethouders aan de ver
gunning verbonden voorwaarde niet toelaat
baar is, aangezien daarbij feitelijk op de toe
passing van art. 17 der Hinderwet wordt 
vooniit geloopen en den concess ionaris het 
rechtsmiddel van beroep op Ons, hem bij het 
3de I id van dit artikel toegekend, op deze 
wijze zou worden onthouden; 

dat intusschen, naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal van den Arbe id, met wiens 
gevoelen Wij Ons vereenigen, aan de tegen de 
voorgenomen oprichting ingebrachte bczwa 
ren door het stellen van de na te 11oemPn 
voorwaarden kan worden tegemoet gekomen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1° . C. A . van den Akker, F. W. Bongers, 
J. Kasteele, H . de Goede en H. F. Dorsman 
niet-ontvankelijk te verklaren in hun beroep; 

2°. mel handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van burgemeester en 
wethouders van Schiebroek van 8 Juli 1931 
de daarbij aan de vergunning verbonden 
voorwaarde te vervangen door de navolgende 
voorwaarden· 

a. de smidse moet zijn van onbrandbaar 
materiaal en daarboven moet een rookkap 
aanwezig zijn eveneens van onbrandbaar ma
teriaal, welke ten minste aan alle kanten 
10 c.M. buiten de smidse uitsteekt en zoo
danig moet zijn ingericht, dat alle gassen en 
dampen van de smidse daardoor worden op
gevangen en gevoerd naar een steenen schoor
steen, die moet reiken tot ten minste 1 1. 
boven het hoogste deel van het gebouw, 
waarin de smidse is gevestigd; 

b. de ventilator van de smidse en de mo
tor, waardoor deze wordt aangedreven, moeten 
zijn opgesteld op den betonvloer, met tusschen
voeging van een veerende laag, zoodat bij 
het in wel'king zijn geen trillingen buiten de 
inrichti11g kunnen worden waargenomen; 

c. geen geraasmakende arbeid mag worden 
verricht op het open terrein achter de in
richting gelegen. 

Met bepa l ing wijders, dat de inrichting 
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moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 2 maanden na de dagteekening van 
dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
·,erheid is belast enz. 

(A.B. ) 

2 M d 19 32. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Al g. Regl. v. Pol. voor riv ieren en rij ks
kanalen art. 82; Bijz. R eg!. Politie voor 
de K eulsche Vaart art. 11.) 

H et is niet in te zien, dat art. 11 Bijz. 
Reg!. van Politiê voor de K eulsche Vaart 
de toe passelijkheid van de te dezen toege
paste verbodsbepal ingen (artt. 1, 2, 81 (1), 
97 (pr. en f) en 100 Al g. Reg!. van Po
litie voor rivieren en rijkskana len) zoude 
kunnen opheffen, nu immers uit niets 
blijkt, en door requirant ook niet is aan
gevoerd, dat het laden en lossen zoude 
hebben plaats gehad op de wijze als in 
genoemd art. 11 , onder de daar genoemde 
voorwaarden, geoorloofd is verklaard. 

(Aldus ook Adv.-Gen . Wij nveldt.) 

Op het beroep van J. D ., requirant van 
cassatie tegen een mondeli ng vonnis van het 
Kantongerecht te Breukelen-Nijenrode van 26 
Jan. 1932, waarbij h ii, ter zake van "in een 
r ijkskanaal onder het beheer van het Rijk 
zijnde , vaartuigen lossen en laden elders dan 
op de daartoe bestemde of door de ambtenaren 
van den waterstaat aangewezen plaatsen", met 
aanhaling rnn de artt. 1, 2, 81 (1) , 97 (pr. en 
f) , 100 van het Algemeen R eglement van 
Politie voor rivieren en rij kskanalen, 23 en 
91 Sr .. is veroordeeld tot een geldboete van 
een gulden en een dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 
De Kantonrechter te Breukelen-Nijenrode 

heeft bij mondeling vonnis van 26 Januari 
1932 requirant tot cassatie veroordeeld tot f 1 
boete, b ij gebreke van verhaal te vervangen 
door hechtenis van één dag, op grond van het 
"in een Rijkskanaal , onder beheer van het 
Rijk zijnde, vaartuigen lossen en laden elders 
dan op de daartoe bestemde door den ambte
naar van den Waterstaat aangewezen p laatsen: 
Artt. 1, 2, 82 (1) 97 pr. en (1 ), 100 van het 
Algemeen R eglement van Poli tie voc,r Rivi,a
ren en Rijkskanal en". 

Requi rant voert tegen het gewezen arrest 
het volgende middel aan: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2, 82 (1), 97 pr. en (1), 100 van het 
Algemeen Regl ement van Poli t ie voor Rivie
ren en Rijkskanal,m en art. 11 van het Bijzon
der Reglement van Pol itie voor de K eulsche 
Yaart. 

De Kantonrechter zou over het hoofd heb
ben gezien, dat voor de Keulsche Vaart, al
waar de aan requirant ten laste gelegde over
treding zou hebben plaats gehad, beha! ve het 
Algemeen Reglement van Politie voor Rivie
reu er. Rijkskanalen geldt het Bijzonder Re
glement van Pol itie voor de K eulsche Vaart 
vastgesteld bij K . B. van 14 Februari 1919. 

Ten aanzien van het laden en Jo sen op de 
Keulsche Vaart bepaalt dit laatste reglement 
in art. 11 aldus: 

,,Met u itbreiding van a rt. 78 van het Al ge
meen R eglement wordt voor dit kanaal be
paald, dat de e igenaars of gebru ikers van on
middell ijk aan het kanaal g renzende gronden 
of erven bevoegd zijn vóór hunnen grond vaar
tuigen t ijdel ij k ligplaats te doen nemen tot 
laden en lossen, mits zij, na daartoe van den 
Minister van Waterstaat vergunning te hebben 
verkregen , het kanaalprofie l zoodan ig verrui 
men, dat de vaa rtu igen den wal tot op 1. 50 
M. afstand, gemeten op den waterspiegel kun
nen naderen". 

Bij K. B. van 28 Januari 1924 tot wijziging 
van het Bijzonder Reglement van Politie voor 
de Keulsche Vaart werd o.m. sub VI bepaald: 

" In de artt. 6 wordt voor "art. 22" gelezen 
,,Art. 24", in art. 7 voor ,,art. 71" ,,art. 75", 
in art. 10 voor "art. 15", ,,art. 16", in art. 11 
voor "art. 78" ,,art. 82" en in art. 12 voor 
,,art. 91", ,,art. 96". 

aar de meening van requirant had door 
den E.A. H eer Kantonrechter in het Kanton 
Breukelen-Nijenrode in plaats van de a lge
meene bepaling van art. 82, lid 1 van het 
Algemeen Reglement van Politie voor R ivie
ren en Rijkskanalen, de speciale bepaling va1J 
a r t. 11 van het Bijzonder Reglement van Po-
1 itie voor de K eul sche Vaart, moeten zijn toe
gepast. Immers in art. 11 wordt een uitbrei
ding gegeven aan art. 82 lid 1 rnn het Alge
meen Reglemen t van Politie, ten aanzien van 
de e igenaars of gebruikers van onmiddell ijk 
aan het kanaal grenzende gronrlen of erven, 
waartoe requirant behoort, blijkende zulks uit 
het ten processe vaststaande en in het proces
verbaal der zitting vermelde feit, dat requi
rant vergunn ing had om ter plaatse voormeld 
te laden en te lossen op den wal, welke hij 
daar in huur en gebru ik heeft. Nergens bl ijkt 
uit de ten laste legging of de gebezigde be
wijsmiddelen dat dit art. 11 van het Bijzonder 
Reglement van Poli t ie voor de Keulscho 
Vaart door requirant zou zij n overtreden. 

Het middel komt hierop neer, dat requirant 
van ool'deel is, dat ten onrechte art. 82 1. 1 
van het Algemeen Reglement van Politie voor 
Rivieren en Rijkskanalen is toegepast, m1 
daarnaast bestaat de bijzondere bepali ng van 
art. 11 van het Bijzonder Reglement van Po-
1 itie voor de Keu lsche vaart, ·en zu lks omdat 
requirant gebru iker is van onmiddellij k aan 
het kanaal grenzende gronden of erven. 

Deze omstandigheid is m. i. niet voldoende 
om de toepasselijkheid van art. 82 1. 1 van het 
Algemeen R eglement uit te slu iten. Ik kan in 
de bijzondere bepal ing van art. 11 a lleen een 
uitbreid ing lezen van art. 82, l. 1 voor ge
bruikers van gronden aan de Keulsche Vaart, 
wanueer aan verschillende voorwaarden vol
daan is. Van de naleving dezer voorwaarden 
blijkt niets. en dus is i. c. art. 82 1. 1 van het 
Algemeen Reglement toepasselijk. 

De bijzondere bepaling van art. 11 geeft 
dan ook geen vergunning den inhoud van aan
voerende schepen in andere schepen over te 
laden, zooals in deze zaak a ls bewezen is aan
genomen, maar alleen om onder de in het 
artikel 'enoemde voorwaarden vaartuigen l ig
plaats te doen innemen tot laden en lossen 
,, ,·óór den grond" aan de Keul sche Vaart. 
De eigenaar of gebruiker van gronden of 
erven mag krachtens dit art. 11 ligplaats 
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innemen met vaartuigen om te laden of te 
lossen vóór zijn grond, d. w. z. hij mag laden 
vanaf of lossen op dien groHd, en dat dan nog 
onder <le voorwaarden genoemd in deze bepa
ling. De uitbreiding welke deze bepaling geeft 
ten aanzien van art.. 82 1. 1 Algemeen Regle
ment ligt a lleen hierin, dat de eigenaars en 
gebruikers wanneer zij bij hun handelen vol
doen aan alle genoemde omstandigheden niet 
beperkt zijn tot de bestemde of aangewezen 
laad- en losplaatsen bedo lel in art. 82 1. l . 
Alleen uit de omstandigheid dat men gebrui
ker is van grond aan de Keulsche Vaart vloeit 
echter nog niet voort, dat men art. 82 1. 1 
van het Algemeen Reglement niet zou kunnen 
overtreden. 

Ik acht de bepaling jui t toegepast en con
cludeer tot verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: lzie con
clusie Adv.-Gen.); 

0 . dat, blijkens de aanteekening van hel, 
mondeling vonnis, waarvan beroep, ten last., 
van requirant is bewezenverklaard - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld -
dat hij op 15 December 1931 des voormiddags 
omstreeks te 10 uur te Nigtevecht in het voor 
de scheepvaart openstaande onder beheer van 
het Rijk zijnde kanaal de Keulsche vaart-de 
Vecht uit het alstoen aldaar in dat kanaal 
liggend vaartuig Machiensteen XV grind 
heeft gelost en dat grind heeft geladen in het 
a lstoen aldaar naast eerstgenoemd vaartuig in 
gemeld kanaal liggend vaartuig "Nieuwe 
Zorg" , zulk op een plaats, welke niet daartoe 
was bestemd of door ambtenaren van den Wa
terstaat daartoe was aangewezen; 

0. ten aanzien van het middel van cassat ie: 
dat requirant zich bij de toe] ichting van het 

middel beroept op het daarin genoemde art. 
11 van het Bijzonder Reglement van Politie 
voor de Keulsche Vaart, luidende: ,,Met uit
breiding van art. 78 (thans 82) van het Alge
meen Reglement wordt voor dit kanaal be
paald, dat de eigenaars of gebru ikers van 
onmiddellijk aan het kanaal grenzende gron
den of erven bevoegd zijn vóór hunnen grond 
vaartuigen tijdelijk ligplaats te doen nemen 
tot laden en lossen, mits zij, na daartoe van 
den Minister van Waterstaat vergunning te 
hebben verkregen, het kanaalprofiel zoodan ig 
verruimen, dat de vaartuigen den wal tot op 
1.50 Meter afstand gemeten op den water
spiegel kunnen naderen" ; 

-dat echter niet is in te zien, dat dit artikel 
de toepasselijkheid van de ten deze toegepa te 
verbodsbepaling wude kunnen opheffen. nu 
immers uit niets blijkt, en door requirant ook 
niet is aangevoerd, dat het laden en lossen 
zoude hebben plaats gehad op de wijze als in 
genoemd art. 11, onder de daar genoemde 
voorwaarden, geoorloofd is verklaard; 

0. dat het middel derhalve niet tot casaatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
( . J.) 

2 Mei 1932. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Verordening invordering hondenbelasting 
Breda art. 5; Verordening heffing hon
denbelasting Breda art. 3.) 

De verordening op de heffing eener be
lasting op het houden van honden in de 
gemeente Breda geeft geen voorschriften, 
door den belastingschuldige in acht te 
nemen, a ls een door, hem als trekhond 
aangegeven hond losloopende op den open
baren weg wordt aangetroffen, en bepaalt 
ook niet, dat, zood ra zich een dergelijk 
feit heeft voorgedaan, die hond als een 
z.g. plezierhond moet worden aangegeven, 
terwijl zoodanig feit op zichzelf nog niet 
aantoont, dat de belastingplichtige dien 
hond niet langer als trekhond doch als 
plezierhond is gaan houden. I. c. kan dus 
niet worden gesproken van het niet na
komen van in de heffingsverordening ge
vorderde formaliteiten . 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda, requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Politierechter bij voormelde Arr.-Rechtbank 
van 8 Febr. 1932, waarbij N. P. B. is ont
slagen van rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

1·equirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"Schending, althans verkeerde toepassing 

van art. 5 der verordening op de invordering 
eener belasting op het houden van honden iu 
de gemeente Breda in verband met de artt. 
2 3 en 9 der verordening op de heffing eener 
b~lasting op het houden van honden in de 
gemeente Breda door den verdachte te ont
slaan van alle rechtsvervolging in stede van 
hem te veroordeel en;" 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard het aan den gerequireerde telaste 
gelegde, luidende: ,,dat hij te Breda op 9 
Juli 1931 bij den gemeente-ontvanger nog 
geen aangifte had gedaan van een onder de 
hondenbelasting voor het jaar 1931 vallenden 
hond als zoogenaamden pleizierhond, terwijl 
hij, verdachte, die de houder van dien ho~d 
was en dien hond reeds vóór 31 J an. 1931 111 

zijn bezit had, dien hond voor het belasting
jaar 1931 bij genoemden ontvanger op 15 
April 1931 slechts had aangegeven als trek
hond en terwijl die hond op 12 Juni 1931 op 
den openbaren weg, de Gasstraat, te Breda 
los liep"; 

0 . dat de Politiedechter het bewezene niet 
5trafbaar heeft geacht, op grond dat "het niet 
is strafbaar gesteld bij de verordeningen op 
de heffing en op de invordering eener be-
1 asting op het houden van honden in de ge
meente Breda noch bij eenige andere den 
Politierechter bekende wettelijke bepaling"; 

Ten aanzien van het mitld,el : 
0. dat requirant het bewezen verklaarde 

strafbaar acht krachtens art. 5 der Verorde
ning op de invordering eener belasting op het 
houden van honden in de gemeente Breda. 
luidende: ,,Onverminderd het bepanlde 111 

art. 271 der Gemeentewet wordt niet of niet 
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behoorlijke vervulling der formaliteiten, welke 
tot richtige heffing dezer belasting in de hef
fingsverordening worden gevorderd, gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes dagen of 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden"; 

dat blijkens de toelichting op het middel re
quirant van oordeel is, dat de niet of niet be
hoorlijke vervulling der formaliteiten, in dit 
artikel bedoeld, ten deze hierin bestaat, dat 
gerequireerde, als hij zijn trekhond vrij wilde 
laten losloopen, dit dier voor eene hoogere 
belastingklasse had moeten aangeven; 

0. dat art. 3 der verordening op de heffing 
eener belasting op het houden van honden in 
de gemeente Breda bepaalt, dat de belasting 
voor honden tot het trekken van voertuigen 
f 2 bedraagt, mits deze ,,- niet voor dat doel 
gebruikt, - op den openbaren weg loopend, 
aan een touw, riem of ketting worden vast
gehouden"; 

0. dat die verordening echter geen voor
schriften geeft, door den belastingschuldige 
inacht te nemen, als een door hem als trek
hond aangegeven hond losloopende op den 
openbaren weg wordt aangetroffen, en ook 
niet bepaalt, dat, zoodra zich een dergelijk 
feit heeft voorgedaan, die hond als een zoo
genaamde pleizierhond moet worden aange
geven, terwijl zoodanig feit op zich zelf nog 
niet aantoont, dat de belastingplichtige dien 
hond niet langer als trekhond doch als plei
zierhond is gaan houden; 

0. dat in het onderwerpelijke geval dus niet 
kan worden gesproken van het niet-nakomen 
van in de heffingsverordening gevorderde for
maliteiten, zoodat het middel is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Ge.wezen overeenkomstig de Conclusie van 
dtn Adv.-Gen. Wijnv eldt, die nog opmerkt: 
De ve1·ordening had beter strafbaar kunnen 
stellen hem, die een als trekhond aangegeven 
dier l os op den openbaren weg laat loopen, 
hetgeen blijkens de vervolging ook de bedoe
ling van art. 5 van de verordening op de in
vo1·dering moet zijn. De ve,·melding van art. 
271 ( oud) Gemeentewet in bedoeld art. 5 wijst 
er ook op, dat "formaliteiten" moet slaan op 
onregelmatigheden gepleegd bij de aangifte, 
welke door art. '271 niet te achte,·halen zijn. 
R ed. ] (N. J.) 

2 M ei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet art. 15.) 

Nu niet aannemelijk is gemaakt, dat de 
plaatselijke instel! ingen van weldadigheid 
door eene toestemming voor een collecte 
ten behoeve van een elders gevestigde in
stelling nadeel zouden ondervinden, heb
ben B. en W. de gevraagde toestemming 
ten onrechte geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 September 1931 , 11°. 524, 10 Februari 1932, 
11°. 524 (1931)/27 en 13 April 1932, 11°. 524 
(1931) /62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 27 April 1932, n°. 2624, a fd. 
Armwezen; 

0. dat burgemeester e n wethouders van Har
derwijk bij schrijven van 5 Mei 1931 afwij
zend hebben beschikt op het verzoek van de 
Vereeniging " Zonnestraal" te 's-Gravenhage, 
om toestemming tot het houden van eene open
bare inzameling te Harderwijk op 20 Juni 
1931, op grond, dat het naar het oordeel van 
het college niet in het algemeen belang is, in
dien de plaatselijke I iefdadigheid, die te Har
derwijk door verschillende openbare instellin
gen van weldadigheid wordt behartigd, door 
het al maar stijgend aantal openbare inzame
lingen van gelden van instellingen van buiten 
de gemeente, van de plaatselijke burgerij ten 
slotte niet meer die middelen kan bekomen, 
die voor de plaatselijke behoeften zoo hoog 
noodig zijn; dat de plaatselijke liefdadigheid 
ter plaatse toch door verschillende corporaties 
krachtig wordt beoefend, hetgeen in hunne 
niet kapitaalkrachtige gemeente met hare zeer 
vele armen, gez ien ook den ongunstig-en eco
nomischen toestand van vele instellingen en 
van een gedeelte der burgerij, zeer in het al
gemeen belang moet worden beschouwd, waar
om dan ook de plaatselijke liefdadigheid in 
het algemeen welzijn niet mag worden ver
drongen of bemoeilijkt door liefdadige instel
lingen van buiten de gemeente; 

dat van dit besluit de Vereeniging "Zonne
straal" bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de voorgenomen collecte strekt 
ten bate van de tuberculosebestrijding, immers 
voor het "Zonnestraal"-Verpleegfonds, waar
uit de verpleging van tuberculoselijders vaD 
àlle gezindten en uit héél ons land in de in
richting voor Arbeidstherapie " Zonnestraal" 
te Hilversum wordt gefinancierd; dat deze 
verpleging voor de tuberculoselijders van het 
grootste belang is, omdat zij daarmede worden 

i toegerust met het noodige weerstandsvermogen 
voor hun terugkeer in de maatschappij en huu 
werk en hun herstel wordt geconsolideérd; 
dat de mogelijkheid om ten aanz ien van zoo
veel mogelijk patiënten de verpleging geheel 
of ten deele uit het "Zonnestraal"-Verpleeg
fonds te kunnen financieren, een dwingend 
vereischte is, omdat in vele gevallen den pa
tiënt in het geheel geene middelen ter be-

' schikking staan om zijne verpleging te bekos
tigen en alle patiënten in de verpleegkosten 
moeten worden tegemoet gekomen; dat de Ar
beidstherapeutische behandeling van tubercu
lose-patiënten op " Zonnest1'aal", een zaak is 
van algemeen belang van de eerste orde; dat 
het niet aangaat, zelfs vanuit eng plaatselijk 
standpunt bezien, een dergelijk doel achter te 
stellen bij doeleinden, door plaatselijke Ver
eenigingen plaatselijk nagestreefd, aangezien 
het " Zonnestraal"-werk evenzeer de plaatse-

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Vereeniging " Zonnestraal", gevestigd te 
's-Gravenhage, tegen het besluit van burge
meester en wethouders van Harderwijk van 
5 Mei 1931, waarbij toestemming is geweigerd ' 
tot het houden van eene openbare inzameling 
in die gemeente; 

lijke belangen dient, aangezien de plaatsel ijke 
belangen indirect, door hetgeen voor de tu
berculosebestrijding in het geheele land con-
creet gebeurt, gediend zijn, terwijl te allen 
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overvloede ook in meer engen zin Harderwijk 
bij "Zonnestraal" geïnteresseerd is voor nu 
of later op Zonnestraal te verplegen Harder
wijksche patiënten, waarvoor deze inrichting 
evengoed openstaat en voor wier verpleging 
dan ongetwijfeld hoogere bedragen aan het 
Verpleegfonds zullen moeten worden onttrok
ken dan de collecte te Harderwijk in tal van 
jaren aan dat Verpleegfonds ten goede zou 
doen komen; dat, zelfs al zou dit laatste niet 
of slechts in beperkte mate het geval zijn 
(des neen) dan toch een menschlievend en 
maatschappelijk nuttig werk van een elders 
gevestigde Vereeniging nog niet in zijn po
gen , om overa l voor dat werk steun te ver
krijgen , mag worden belemmerd, aangezien 
het betrachten van liefdadigheid in wezen 
zich niet bepaalt tot buur of overbuur, doch 
uitgaat naar den lijdenden mede-mensch, on
geacht van waar, die hulp behoeft; dat te 
allen overvloede de veelvuldigheid van col
lecten de noodzakelijke consequentie is van de 
vele nooden, die gelenigd moeten worden en 
de verschillende particuliere lichamen, die 
zich aangorden om die nooden te lenigen, zijn 
aangewezen op de weldadigheid, ten einde 
zich de middelen te verschaffen, welke zij be
hoeven ; dat dit speciaal geldt op het gebied 
der tuberculosebestrijding, aangezien Neder
land circa 70 tot 80,000 lijders telt, terwijl 
voor het enorme contingent dezer lijders, dat 
verpleging behoeft, slechts voor circa 3000 de 
middelen voor verpleging beschikbaar zijn, 
zoodat op dit gebied een schrikbarend tekort 
heerscht ; dat de particuliere weldadigheid, 
gezien de vele aan h aar zorgen overgelaten 
nooden, in het bijzonder op het terrein der 
tuberculosebestrijding, enorm moet worden op
gevoerd, zoolang de overheidslichamen door 
het geven van subsid ie of het verhoogen van 
bestaand subsidie de noodige middelen ter 
voorziening der nooden niet verstrekken; dat 
derhalve het inroepen der particul iere welda
digheid niet door de gemeentebesturen mag 
worden belet, doch integendeel in de hand 
moet worden gewerkt; dat het beletten tot 
het verkrijgen van de noodige middelen be
teekent het terugdringen van de voorzienin
gen; dat te allen overvloede zij, appellante, 
niet kan erkennen, dat menigvuldigheid van 
collecten le idt tot afneming van den weldadig
heidszin en integendeel van oordeel is, dat zoo
danige menigvuldighe id het publiek opvoedt 
in de juiste richting tot verhooging van den 

weldadighe idszin , waarnaar het, in het licht van 
het bovenstaande, onder de gegeven omstan
digheden noodzakelijk heen moet; dat, indien 
de Harderwij ksche burgerij, cl ie zelf heeft te 
beoordeelen, of zij geven wil of niet, indien 
zij de plaatselijke instellingen wenscht voor 
te trekken boven andere, zelfs boven instellin
gen, die óók plaatselijke belangen dienen, al
thans ter beschikking van plaatselijke belan
gen staan, deze burgerij dit zelf wel in de 
mate harer vrijgevigheid voor de verschillende 
collecten tot uitd rukking zal brengen en het 
onnoodig is, dat burgemeester en wethouders 
daarin le idend optreden; 

0. dat artikel 15 der Armenwet voor het 
houden van een openbare inzameling van gel
den ten behoeve van instellingen van welda
digheid bij wege van collecte de toestemming 

van burgemeester en wethouders eischt; 
dat derhalve burgemeester en wethouders be

voegd zijn het collecteeren in de gemeente te 
beperken door weigering van eene gevraagde 
toestemming tot het houden van eene open
bare inzameling, wanneer daartegen gegronde 
bezwa1·en rijzen; 

0. dat niet aannemelijk is gemaakt, dat de 
plaatselijke instellingen van weldadigheid in 
de gemeente Harderwijk door eene toestem
ming voor de hierbedoelde collecte nadeel zou
den ondervinden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit. 
van burgemeester en wethouders van Harder
wijk van 5 Mei 1931, te bepalen, dat burge
meester en wethouders van Harderwijk ten 
onrechte de toestemming tot het houden van 
de vorenbedoelde collecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

9 Mei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Nu moet worden aangenomen, dat de 
openbare school voor uitgebreid lager on
derwijs, tot stichting waarvan de R aad 
heeft besloten, geen voldoende levensvat
baarheid zou hebben, terwijl op grond van 
de elders opgi>dane ervar ing de vrees, dat 
voor eene zoodanige school geen voldoend 
onderwijzend personeel zal kunnen worden 
gevonden, alleszins gerechtvaardigd is, 
hebben Geel. Staten terecht hun goedkeu
ring aan het desbetreffend raadsbesluit 
011thouden. · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ameland tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
11 November 1931, n°. 67, 2e Afd., waarbij 
niet is goedgekeurd zijn besluit van 13 Oc
tober 1931, n°. 659, tot stichting van eene 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs in het schoolgebouw voor openbaar lage!" 
onderwijs te Hollum, in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 17 Februari 1932, n°. 107 en 1!! April 
1932, n°. 107/69; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Vv'etenschappen var 3 
Mei 1932, n°. 2988, afd. L. 0. A.; 

0. dat de raad van Ameland in zijne ver
gader ing van 13 October 1931 heeft besloten, 
in afwijking van het voorstel van burgemees
ter en wethouders, in het schoolgebouw voor 
openbaar lager onderwijs te Holi urn te stich
ten eene school voor openbaar uitgebre id lager 
onderwijs; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 11 November 1931, n°. 67, 2e Afd., aan 
dit raadsbesluit goedkeuring hebben onthou
den, uit overweging, dat het besluit geene 
enkele toelichting bevat waaruit do behoefte 
aan uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Ameland zou zijn af te leiden; dat hun col
lege op grond van de ingewonnen ambtsbe-
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richten van oordeel is, dat het getal leerlin
gen, van wie mag worden aaugenomen, dat 
ze het volledige onderwijs aan eene uitge
breid lager ondenvijs school zullen volgen, 
te gering zal zijn om de stichting van eene 
uitgebreid lager onderwijs school te recht
vaardigen; dat bovendien reeds is gebleken. 
dat voor zulk eene school te Hollum zoo goed 
a ls zeker geen bekwaam en gesch ikt hoofd 
za l zijn te verkrijgen; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
raad van Ameland bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat het in de eerste over
wegingen van het bestreden besluit vervatte 
motief op onjuiste gegevens moet berusten; 
dat zich toch voor het eerste leerjaar der op 
te richten uitgebreid lager onderwijs school 24 
leerlingen hebben opgegeven, terwijl de tweede 
klasse bezocht zal worden door 20 leerlingen; 
dat in een onderhoud, dat een viertal leden 
der Oudercommiss ie der openbare lagere 
school te Hollum met den Inspecteur van het 
lager onderwijs in de Inspectie Dokkum 
mocht hebben, ter bespreking van de moge
lijkheid van het oprichten van eene uitge
breid lager onderwijs school in de gemeente 
Ameland, deze verklaarde dat het minimum
aantal leerlingen eener uitgebreid lager on
derwijs school 12 bedroeg, zoodat men, reke
ning houdende met eventueele afvloeiing, 
zorg moest dragen een 18-tal leerlingen .1:e 
hebben, die het uitgebreid lager onderw1Js 
wilden rnlgen; dat wat het tweede motief be
treft, zij opgemerkt, dat, naar aanleiding van 
de in "de V acature" van 20 October 1931 
gedane oproeping, zich een sollicitant aan
meldde; dat den l0en November 1931 door 
burgemeester en wethouders weder een her
haalde oproeping werd geplaatst, evenwel 
zonder resultaat; dat de oorzaak hiervan, 
naar zijn oordeel, was gelegen in het feit, dat 
Geel. Staten hunne beslissing omtrent het 
raadsbesluit van 13 October 1931, n°. 659, 
den llen November 1931 hadden genomen, 
derhalve vóór de sluiting van den sol lic itatie
termijn, en van deze beslissing in verschillende 
dag- en weekbladen mededeeling werd ge
daan; dat ten andere de raad van oordeel 
was, dat, wat betreft de redactie der door 
burgemeester en wethouders gedane oproe
pingen, deze aan duidelijkheid min of meer 
te wen chen overliet, wat zeker het aantal 
sollicitanten niet bevorderd heeft; 

0. dat op grond van de overgelegde rap
porten, bevestigd door nadere ambtsberich
ten van het Rijksschooltoezicht, ingewonnen 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
niet kan worden aangenomen, dat de open
bare school voor uitgebreid lager onderwijs, 
tot stichting waarvan de raad van Ameland 
in zijne vergadering van 13 October 1931 
heeft besloten, voldoende levensvatbaarheid 
zou hebben, terwijl op grond van de elders 
opgedane ervaring de vrees, dat voor eene 
zoodanige school geen voldoend onderwijzend 
personeel zal kunnen worden gevonden, alles
zins gerechtvaardigd is ; 

dat onder deze omstandigheden Geel. Sta
ten terecht hunne goedkeuring aan het raads
besluit hebben onthouden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 

Hebben goegevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

12 Mei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1922 art. 13.) 

Voor de toepassing van dit art. behoe
ven de kosten van vervoer per rijwiel in 
den tegenwoordigen tijd op niet meer dan 
1 cent per K.M. te worden gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. Potappel te Oud-Vossemeer, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland van 17 
December 1931 , n°. 351, le afd., waarbij is 
ongegrond verklaard zijn bij dit College inge
steld beroep tegen het besluit van den raad 
der gemeente Oud-Vossemeer, van 8 October 
1931, waarbij hem ten behoeve van het be
zoeken van de openbare lagere school, in die 
gemeente, door zijn dochtertje Jacoba W ., ge
boren _16 Juli 1924, eene vergoed ing inge
volge art. 13 der Lager Onderwijswet 1920 is 
toegekend ad f 22 per jaar, te rekenen van 
1 September 1931; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ges~hillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1932, n°. 295; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij , Kunsten en Wetenschappen van 7 
Mei 1932, n°. 3028, Lager Onderwijs Alge-
1neen; 

0 . dat de raad der gemeente Oud-Vossemeer 
bij besluit van 8 October 1931 aan C. Pot
appel, aldaar, ten behoeve van het bezoeken 
van de openbare lagere school te Oud-Vosse
meer door zijn dochtertje Jacoba, eene ver
goeding, als bedoeld in art. 13 der Lager 
Onderwijswet 1920 heeft toegekend ad f 22 
per jaar, te rekenen van 1 September 1931; 

dat, nadat C. Potappel van dit raadsbesluit 
bij Geel . Staten van Zeeland in beroep was 
gekomen, deze bij besiuit van 17 December 
1931, n°. 351, le afd., het beroep ongegrond 
hebben verklaard. uit overweging, dat, de 
adressant, wiens kind per rijwiel de op 4½ 
K.M. afstand van zijne woning staande open
bare lagere school moet bezoeken, bezwaar 
maakt tegen de hem door den gemeenteraad 
toegekende vergoeding van f 22 per jaar en 
verzoekt die vergoeding te bepalen op f 35 per 
jaar; dat 's raads bes! uit steunt op de over
weging, dat per jaar, na aftrek van de vacan
tiën een afstand van 2115 K.M. moet worden 
afgelegd; dat voor f 40 à f 45 een zeer be
hoorlijk nieuw rijwiel aangeschaft kan worden, 
waarvan de levensduur bij behoorlijk gebruik 
op zoo'n kort traject op ten minste 3½ jaar 
kan gesteld worden, dat in verband met dit 
traject de gemiddelde kosten aan binnen- en 
buitenbanden gesteld kunnen worden op f 5 
per jaar en het overige onderhoud op gemid
deld f 3 per jaar, zoodat met inbegrip van de · 
jaarlijksche afschrijving de totale kosten per 
jaar f 21 zijn, dat ten slotte na verloop van 
de bedoelde 3½ jaar en derhalve na alge
heele afschrij ving het rijwiel nog eenige ge
bruikswaarde heeft, hetgeen de ervaring no-

1 
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pens het gebruik van 1·ijwielen voor school
bezoek heeft geleerd; dat, mede op grond van 
de terzake verkregen inlichtingen, eene ver
guedmg tot een bedrag van 1 cent per Kilo
meter a fgelegden afstand voor een rijwiel voor 
schoolbezoek voldoende moet worden geacht; 

dat van dit besluit C. P otappel bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de ge
meenteraad hem in 1927 als vergoed ing van 
de vervoerkosten van zijne zoontjes f 35 per 
jaar en per kind heeft toegekend, berekend 
naar 2 cent per K .M. ; dat hem echter thans 
voor zijn dochtertje 1 cent per K.M., dus 
f 17.50 per jaar, is gegeven; dat hij daar geen 
genoegen mee kan nemen, want dat evenzeer 
als in 1927 nog 2 cent per K.M. noodig is; 
dat dit blijkt uit de bedragen, die hij in de 
afgeloopen jaren voor het rijwiel heeft uitge
geven; dat de wegen zeer slecht zijn om te 
berijden; dat een kind goede kleeding behoeft 
om dagelijks ruim 4 K.M. een paar keer per 
dag per rijwiel af te leggen; dat het kind bij 
andere menschen zijn eten moet nuttigen, wat 
eveneens kosten meebrengt; dat hij 5 jonge 
kinderen heeft; 

0. dat de kosten van vervoer per rijwiel in 
den tegenwoordigen tijd op niet meer dan 1 
cent per K.M. behoeven te worden gesteld; 

dat dus, in aanmerking genomen het aantal 
af te leggen kilometers, de raming van de 
kosten van vervoer van appellants kind naar 
de school te Oud-Vossemeer op f 22 niet te 
1 aag is te ach ten ; 

dat de appellant niet aannemel ijk heeft ge
maakt, dat hij nog andere uitgaven heeft te 
doen, die redelijkerwijze geacht moeten wor
den voort te vloeien uit het doen bezoeken 
do@r zijn kind van de genoemde school; 

dat dus Ged. Staten terecht het raadsbesluit 
hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz . 
(A.B.) 

12 Mei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Luchtvaartwet art. 19.) 

Nu de afmetingen van het onderhavig 
terrein - dat bij uitstek voor luchtvaart
terrein geschikt is - allerminst overdre
ven groot zijn, en niet is aangetoond, dat 
de belangen, welke de reclameerende 
grondeigenaren bij de verklei ning van het 
terre in hebben, van zoodan ige beteekenis 
zijn, dat daarvoor het luchtvaartbelang, 
dat met I uchtvaartterrei nen van behoor
lijke afmetingen gediend is, ten deze zou 
moeten wijken, is de aanwijzing terecht 
geschied. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het bezwaar, ingebracht 

tegen de voorgenomen aanwijz ing, ingevolge 
de artt. 19 en 20 der Luchtvaartwet, van het 
terrein Twente als luchtvaartterrein; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1932, n°. 210; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat vau 6 Mei 1932, La. B, Lucht
vaartdienst; 

0. dat het Bestuur van de 1 . V . ,,Lucht
vaartterrein Twente", te Enschede, heeft ver
zocht het terrein Twente, gelegen onder de 
gemeente Lonneker, aan te wijzen als lucht
vaartterrein, als bedoeld in art. 19 der Lucht
vaartwet, ten behoeve van het verkeer met 
vliegtuigen en tot de in het tweede lid van 
dii,t artikel onder a, c en d omschreven doel
einden; 

dat tegen de aanwijzing van dit terrein a ls 
luchtvaartter\·e in bij de in art. 20, 3e lid , dei· 
wet bedoelde commissie bezwaar is ingebrach t 
door Mr. 0 . J. Pické als gemachtigde van 
verschillende leden der fami lie Ledeboer, aan
voerende, dat er gevaar voor de omgeving zal 
ontstaan; dat de noordoostpunt van het terrein 
niet gebruikt wmdt; dat dan ook z.i. de 
gronden in deze noordoostpunt niet als lucht
vaartterre in mogen worden aangewezen; dat 
daardoor ook de strooken van het bouwverbod 
naar binnen zullen kunnen worden verlegd; 

dat de commissie zich met het bezwaar tegen 
aanwijzing van de noordoostpunt van het ge
projecteerde terrein als luchtvaartterrein ver
eenigt en adviseert, de begrenzing van het 
luchtvaartterrein zoodanig vast te stellen, dat 
die punt daarbuiten valt; 

0. dat met den bij deze zaak betrokken In
specteur van den Luchtvaartdienst moet wor
den aangenomen, dat de afmetingen van het 
onderhavige terrein - dat bij uit.stek voor 
luchtvaartt.errein geschikt is - allerminst 
overdreven groot zijn; 

dat niet is aangetoond, dat do belangen, 
welke de reclameerende grondeigenaren bij de 
verklaring van het terrein, inzonderhe id in 
den noordoostelijken hoek, hebben, van zoo
<lanige beteekenis zijn, dat daarvoor het I ucht
vaartbelang, dat met luchtvaartterreinen van 
behoorlijke afmetingen gediend is, ten deze 
zou moeten wij ken; 

Gezien de Luchtvaartwet; 
H ebben goedgevonden en Yerstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van vVaterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

13 M ei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 5e lid 
j 0

• art. 55.) 
u art. 55 onder c. in het algemeen 

spreekt van- uitgaven voor het huren van 
schoolgebóuwen. is daaronder ook begre
pen het huren van school gebouwen of 
schoollokal en a l zijn het hulplokalen. Der
halve kunnen, wanneer art. 101 lid 8 j 0 

lid 5 spreekt van kosten volgens art. 55 
onder e tot en met h en o., a lsmede die 
van instandhoud ing, daaronder niet vallen 
de uitgaven voor het huren van een hulp
lokaal. Kosten van hulplokaalen, kunnen 
in het a lgemeen worden vergoed als on
derdeel van de totaa !som van de kosten 
van uitbreiding van een bestaand school
gebouw. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
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Nationaal Schoolonderwijs te Schoonoord, ge
meente Sleen, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Drenthe van 6 J an. 1932, n°. 37, 
waarbij, met vern ieti g ing van het besluit van 
den raad der gemeente Sleen van 14 Juli 
1931 ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs van den appel
lant te Schoonoord de vergoeding, bedoeld in 
art ikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1927 , met inbegrip van de 
3-jaarl ijksche verrekening, overeenkomstig het 
Se lid van dit artikel over het tijdvak 1925 
tot en met 1927, is vastgesteld op f 801.19½; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1932, n°. 292; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 9 
Mei 1932, n°. 10 000, afd. L. 0. F.; 

0 . dat de raad der gemeente Sleen bij be
s! uit van 14 Juli 1931 ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs van de Vereeniging voor Christel ijk Na
tionaal Schoolonderwijs te Schoonoord heeft 
vastgesteld de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1927, met inbegrip van de 3-jaarl ijksche 
verrekening, overeenkomstig het 8ste lid van 
dit artikel over het tijdvak 1925 tot en met 
1927, daarbij o. m. buiten aanmerking laten
de een bedrag van f 180, zijnde de uitgaven 
van het schoolbestuur wegens huur van een 
hulplokaal in 1925, 1926 en 1927 ten bedrage 
van f 60 's jaars; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Drenthe in beroep was gekomen, dit Col
lege bij besluit van 6 J anuari 1932, n°. 37, 
het bedrag der vergoeding gewijzigd heeft 
vastgesteld , daarbij echter eveneens buiten 
aanmerking latende voormelde f 180 uit over
weging, dat de uitgaven voor het huren van 
schoolgebouwen worden genoemd in artikel 
55, letter c, der Lager Onderwijswet 1920 en 
dus niet vallen onder die, bedoeld in art. 101 , 
1 id 5, zoodat voor deze uitgaven geen ver
goeding overeenkomstig art. 101 kan worden 
verleend; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het hulplokaal, waarvoor de huur in reke
ning werd gebracht, door het schoolbestuur in 
gebruik moest worden genomen, omdat het 
onmogelijk was de leerlingen · in de vorige 
leslokalen zijner school onder te brengen; 
dat zulks geschiedde in overleg met Onzen 
Commissaris in de provincie Drenthe en met 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs, aan
gez ien het gemeentebestuur van Sleen jaren
lang traineerde met de uitvoering van de door 
het schoolbestuur aangevraagde uitbreiding 
van het schoolgebouw;· dat er dus ge.:,n twijfel 
over kan bestaan, of deze uitgave wel diende 
ter verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs aan de school ; dat weliswaar in 
art. 101, lid 5, der Lager Onderwijswet 1920 
niet verwezen wordt naar art. 55 onder letter 
c der wet, doch dat dit naar de meening van 
het school bestuur niet ter zake doet, omdat 
daar sprake is van het " huren van school ge
bouwen", waarmede niet kan bedoeld zijn 
een tijdelijke voorziening door middel van 
huur in plaatsgebrek aan een bestaande 

school in afwachting van definitieve uitbrei
ding overeenkomstig de desbetreffende wette
lijke voorschriften; dat de wijziging van art. 
101, lid 5, bij de wet van 16 Februari 1923, 
S. 38, evenmin voldoenden grond biedt voor 
de opvatting van den raad en van Ged. Sta
ten, aangezien in de ongewijzigde bepaling 
eveneens sprake was van het huren van school
gebouwen en terreinen; dat ook bij de open
bare behandeling van de bedoelde wetswijzi
ging op dit punt duidelijk is gebleken, dat 
onder dit "huren van schoolgebouwen" werd 
verstaan een definitieve of althans volledige 
voorzien ing in- schoolruim te voor eene bijzon
dere school; dat in het onderhavige geval 
van eene dergelijke voorziening echter geen 
sprake is, zoodat de door den raad van Sleen 
geschrapte post betreffende het hulplokaal 
slechts kan worden aangemerkt als één der 
"andere uitgaven ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs"; dat im
mers ook op geen enkele andere in de wet 
voorziene wijze door het schoolbestuur ver
goeding zou kunnen worden verkregen voor 
eene uitgave als deze, die in het belang van 
het onderwijs volstrekt noodzakelijk was; 

0. dat, nu art. 55 onder c der Lager On. 
derwijswet 1920 in het a lgemeen spreekt van 
uitgaven voor het huren van school gebouwen, 
daaronder ook is begrepen het huren van 
schoolgebouwen of schoollokalen, al zijn het 
hulplokalen; 

dat mitsdien, wanneer art. 101, lid 8 juncto 
lid 5, van voornoemde wet spreekt van kosten 
volgens art. 55 onder e tot en met h en o, 
alsmede die van instandhouding, daaronder 
niet kunnen vallen de uitgaven voor het 
huren van een hulplokaal; 

dat in het a lgemeen kosten van hulplokalen 
kunnen worden vergoed a ls onderdeel van de 
totaalsom van de kosten van uitbreiding van 
een bestaand schoolgebouw; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht het be
roep tegen het raadsbesluit, waarbij geweigerd 
is bij het vaststellen van de vergoeding ex 
artikel 101 rekening te houden met de zoo
danige uitgaven, ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

17 M ei 1932. KONINKLIJK BESLUIT_ 
• (Lager Onderwijswet 1920 artt. 17 en 72.) 

B. en W. kunnen niet uit eigen hoofde 
van een besluit van Ged. Staten, in be
roep genomen, bij de Kroon beroep in
stell en, doch alleen, na daartoe door den 
Raad te zijn gemachtigd. 

Nu volgens den bouwkundig inspecteur 
van het L. 0. het aanbrengen van flen 
bi i ksemslagbeveil igingsinstallatie voor een 
bijzondere school niet noodig is te achten, 
overschrijdt deze uitgave de "normale 
eischen". 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Eibergen 
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tegen het besluit van Ged. Staten van Gel
derland van 23 December 1931, n°. 92, waar
bij met vernietiging van het besluit van den 
raad der gemeente Eibergen van 3 ovember 
1931 is bepaald, dat de door het Roomsch
Katholieke Parochiaal Kerkbestuur van den 
H eiligen Calixtus te Groenlo overe nkomstig 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 gevraag
de medewerking voor het aanbrengen van 
eene bliksemslagbeveiligingsinstallatie ten be
hoeve van de Roomsch-Katholieke bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Voor
Beltrum, gemeente Eibergen, a lsnog moet 
worden verleend; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 April 1932, n°. 166 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Mei 1932, n°. 9638, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de raad van Eibergen in zijne ver
gadering van 3 November 1931 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur te Groenlo, vormen
de het bestuur van de Roomsch-Katholieke 
bijzondere school voor gewoon lager onderwij1, 
te Voor-Beltrum (gemeente Eibergen), om be
schikbaarstelling van de benoodigde gelden 
voor het aanbrengen van eene bliksemslag
beveiligingsinstallatie voor de Roomsch-Katho-
1 ieke school te Voor-Beltrum, uit overweging, 
dat het aanbrengen vau zoodanige installatie 
moet geacht worden de normale eischen, te 
stellen aan het geven van onderwijs, te bui
ten te gaai,: 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Gelderland in be
roep was gekomen, dit college bij besluit van 
23 December 1931, n°. 92, met vernietiging 
van het bestreden raadsbesluit heeft beslist, 
dat alsnog medewerking wordt verleend voor 
het aanbrengen van eene bliksemslagbeveili
gingsinstallatie voor de Roomsch-Katholieke 
School te Voor-Beltrum, uitgaande van het 
Roomsch-Katholieke Parochiaal Kerkbestuur 
van den H eiligen Calixtus te Groenlo; 

dat Ged . Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het aanbrengen van eene bliksemslag
beveiligingsinstallatie moet worden aange
merkt als verandering van inrichting als be
doeld bij art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920; dat, daar dan ook aan de vereischten, 
bedoeld in art. 73, 3e lid, dier wet, voor 
zoover te dezen van toepassing, werd vol
daan, de raad van Eibergen de gevraagde 
medewerking niet had mogen weigeren ; 

dat van deze beslissing burgemeester , en 
wethouders van Eibergen bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat . het aanbren
gen van eene bliksemslagbeveiligingsinstal
latie stellig moet geacht worden de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, te buiten te gaan; dat toch in
dertijd bij het onderzoek naar de wenschelijk
heid om de openbare lagere school te Rekken 
in de gemeente Eibergen te voorzien van een 
bliksemafleider, is gebleken, dat ook van de 
zijde van het Rijksschooltoezicht zóódanige in
richting tot het afleiden van den bliksem 
voor de beveiliging der scholen overbodig 
wordt geacht; dat dit blijkt uit den brief van 
den Inspecteur van het L ager Onderwijs in 

de Inspectie Zutphen van 6 Februari 1930, 
n°. 46 , waarin o.m. wordt medegedeeld, dat 
de bouwkundige Inspecteur hem bij brief van 
4 Februari 1930 het volgende heeft geschre
ven: ,,Het aanbrengen van bi iksemafleiders 
heeft alleen dan nuttig effect, wanneer ze 
voortdurend nagezien worden. Daar dit na
zien, vooral op het platteland, veelal wordt 
nagelaten en de defect geraakte bliksemaflei
ders meer gevaar voor het gebouw opleveren, 
dan dat zij beschermen, acht ik het niet aan
bevelenswaardig het aanbrengen van bliksem
afleiders in het algemeen te bevorderen"; 
dat deze motieven nog in sterkere mate gel
den bij de onderwerpel ijke aanvrage, omdat 
bij een schoolbestuur uiteraard nog minder 
waarborgen aanwezig zijn, dat de afle iders ge
regeld worden nagezien, dan bij het verant
woordelijke gemeentebestuur; dat voorts het 
doen dezer geen genoegzaam nuttigheids
rendement opleverende uitgave, op zich zelf 
reeds, in verband met den - in dezen crisistijd 
in het algemeen, en als gevolg van den fi
nancieelen toestand der gemeente in het bij
zonder - geldenden eisch, onnoodige uitga
ven achterwege te laten, niet toelaatbaar, 
bovendien nog deze voor de gemeente be
zwaarlijke consequentie zou medebrengen, dat 
ook voor de overige (zeven) niet van eene 
bliksemafleiderinstallatie voorziene scholen in 
de gemeente Eibergen, aanspraak zou kun
nen worden gemaakt op vergoeding van de 
kosten van het aanbrengen van zoodanige in
stallaties; dat vooral in de tegenwoordig-, 
ongunstige tijdsomstandigheden. de zware of
fers, welke hierdoor van de gemeentekas zou
den kunnen worden gevergd, behooren te 
worden voorkomen, temeer nu van deskun
dige zijde het voteeren van uitgaven voor dit 
doel niet aanbevelenswaardig wordt geacht en 
het gemeentebestuur dus. niet verantwoord 
zoude zijn, wanneer het voor het doen van 
zoodanige uitgaven zijne medewerking zou 
verleenen; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep, dat art. 17 
der Lager Onderwijswet 1920 het recht van 
hooger beroep toekent aan ieder, die belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een krachtens deze wet door Ged. Staten ge
nomen besluit; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen persoonlijk belang; 

dat burgemeester en wethouders niet ge
acht kunnen worden bij de vernietiging of 
verbetering van het bestreden besluit zoodanig 
belang te hebben; 

dat burgemeester en wethouders van Eiber
gen derhalve niet uit eigen hoofde van de 
beschikking van Ged. Staten in beroep kon
den komen, doch zij hiertoe alleen gerechtigd 
zijn, na daartoe door den raad te zijn ge
machtigd; 

dat intusschen blijkens nader bericht van 
burgemeester en wethouders de raad van Ei
bergen in zijne vergadering van 26 J an. 1932, 
a lzoo vóór het verstrijken van den voor het 
instellen van beroep gegunden termijn, welke 
in het onderwerpel ijke geval op 29 J anuari 
1932 afliep, zich met het instellen van be
roep in deze heeft vereenigd; 

dat onder deze omstandigheden de appel-
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!anten in hun beroep behooren te worden ont- 1 van K. M. te A., ter zake van het te haren 
vangen, waaraan niet afdoet, dat het even- laste bewezen verklaarde van alle rechtsver-
bedoelde beri cht van burgemeester en wet- volging werd ontslagen. 
houders eerst op 1 F ebr. 1932 door Ons is 
ontvangen; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat op grond 
van het ambtsbericht van den bouwkundig 
Inspecteur van het Lager Onderwijs , wiens ge
voelen naa r aanl eiding van een schrijven van 
de Afdeel ing van den R aad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, is ingewonnen, 
moet worden aangenomen, dat het aanbren
gen van een bliksemslagbeve il ig ingsinstallatie 
voor de Roomsch-K atholieke school te Voor
B_eltrum niet noodig is te achten, zoodat deze 
uitgave de normale eischen aan het geven 
van lager onderwijs te stell~n, te boven zou 
gaan; 

dat de onderwerpelijke aanvrage dus niet 
steunt op art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920; 

-~at de raad mitsdien terecht daarop af
w11zend heeft beschikt en Ged. Staten ten 
onrechte dit besluit hebben vernietigd; 

Gezien de Lagei· Onderwijswet 1920: 
H ebben goedgevonden en verstaan: · 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Geel. Staten van Gelderland van 23 De
cember 1931, n°. 92, het besluit van den 
raad van Eibergen van 3 November 1931, 
houdende afwijzende beschikking op het ver
zoek van het R. K. K erkbestuur te Groenlo 
om beschikbaarstelling van de benoodigd~ 
gelden voor het aanbrengen van een bliksem
slagbevei lig ingsinstallatie voor de R. K . bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs te 
Voor-Beltru m (gemeente Eibergen), te hand
haven. 

Onze Minister van Onderwijs Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. ' 

(A.B.) 

18 M ei 1932. ARREST van den H oogen 
Raad . (IJkwet art. 20.) 

Art. 20 der IJkwet aan den Koning op
dragend de vaststelling der stempelmerken 
waa rdoor van den ijk der daaraan onder
worpen voorwerpen moet blijken vordert 
niet noodzakelijk, dat ook de vor~ waar
in die stempelmerken zullen word~n aan
gebracht, door den Koning zelf wordt 
voorgeschreven. Genoemd artikel laat dan 
ook ruimte tot de rege ling a ls bij K. B. 
van 9 Nov. 1869 gegeven, waarbij door de 
Kroon wordt vastgesteld van welke soor
ten stempelmerken aan den ijk onderwor
P~!1 voorwerpen moeten zijn voorzien, ter
w1J I het nader vaststellen van de wijze, 
waarop van het aanwezig zijn van het 
merk van goedkeuring zal moeten blijken 
aan den Minister van Arbeid, H. en N. 
word t overgelaten. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een bij verstek gewe
zen vonnis van die R echtba nk van 9 Febr. 
1932, houdende in hooger beroep bevestiging, 
met aa nvullmg der gronden, van een monde
ling vonnis van het K antongerecht te Amster
dam van 7 Dec. 1931, waarbij W . S., weduwe 

L . 1932. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De heer Officier van Justitie bij de An.
Rechtbank te Amsterdam kwam in cassatie 
van het vonnis der Arr.-Rechtbank te Amster
dam d.d. 9 F ebr. 1932 bevestigende in hooger 
beroep rn et aanvulling der gronden bij verstek 
het vonnis van den Kantonrechter te Amster
dam d.d. 7 December 1931, waarbij W. St., 
weduwe van K . M., verdachte ter zake dat zij 
te Amsterdam op 16 Oct. 1931, in de door 
haar in perceel N °. 2 aan de Buiten \Vierin
gerstraat gehouden winkel in kruidenierswaren 
vcmrhanden heeft gehad: twee koperen ge
w!chten van 5 Hectogram, vier koperen ge
w!chten van 2 H ectogram, één koperen ge
w10ht van 1 H ectogram, één koperen gewicht 
van 50 gram, één tinnen maat van 2 Deciliter 
één ijzeren maat van 1 Liter en één ijzere~ 
maat van 1/2 Li ter, niet voorzien van het vast
gesteld goedkeuringsmerk zijnde de letter f" 
in kleine drukletter, op ~genspraak werd ~~t
slagen van alle rechtsvervolging, met bevel dat 
de voorwerpen, dewelke a ls stuk van overtui
ging hebben ged iend, na verloop van acht 
dagen, nadat het vonnis in kracht van gewijs
de zal zijn gegaan, afgegeven zullen worden 
aan de verdachte W. St., bij wie zij in beslag 
genomen zijn. 

Bij schriftuur draagt hij a ls middel van 
cassatie_ voor: Schending, a lthans verkeerde 
toepassing van de artt. 11 , 20, 29, 34 der W et 
betreffende de maten, gewichten en weegwerk
tuigen (IJkwet), doordat genoemde Rechtbank 
gemeld vonnis van den Kantonrechter met 
aanvulling der g1:onden bevestigde, welke 
Kantonrechter besliste dat het bewezen ver
klaarde fe it niet strafbaar is omdat het in de 
telast~legging vermelde ster:ipelmerk vastge
steld 1s door den Mrn1ster van Arbeid H . en 

., hetgeen in strij d is met de bepaling van 
het eel'Ste lid van ar t. 20 der IJkwet" waar
in staat, dat de stempelmerk~n door Ons" 
d. w. z. door de Koningin vastgest~ld worden. 
Tevens achtte de Kantonrechter het in anderen 
zm gewezen vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Groningen d.d. 22 Jan. 1880 (W. 2 September 
1880 N °. 4535) onjuist, vermits in het K. B. 
van 9 Nov. 1869, S. 167 wel in het algemeen 
vastgesteld is het merk van het K antoor waar 
cl~ eerste stempeling heeft plaats gehad,' maar 
met _eene algemeene regel ing is getroffen ten 
aanzien _van het merk van goedkeuring en de 
vaststell mg daarvan zonder eenige beperking 
opgedragen 1s aan den Minister van Arbeid 
H . en N., hetgeen als een ongeoorloofde dele'. 
gatie moet worden aangemerkt, en de R echt
bank dus nagelaten heeft het vonnis van den 
Kantonrechter te Amsterdam te vernietigen 
en de geappelleerde te veroordeelen wegens 
overtreding van art. 11 en 29 sub 3° der 
IJkwet. 

Ter toelicht ing merkt hij op: Het wil mij 
voorkomen, dat genoemde besli ssing der Recht
bank onjuist is, immers de opdracht van de 
Wet aan de Kroon om de stempelmerken vast 
te stellen strekt slechts om te bepalen, welke 
soorten van stempelmerken er zull en zijn; 

7 
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daaronder is dus niet te begrijpen het vast
stellen van het merkteeken door een stempel 
aan te brengen; derhalve behoeft de Kroon 
omtrent het sternpelteeken geen beslissing te 
geven en is de omschrijving in art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 9 ovember 1869, S. 
167, zooals dit later is gewijzigd, een juiste 
uitvoering van het in art. 20 der IJkwet ge
stelde vereischte. De vraag doet zich bij mij 
voor: I s stempelmerk gelijk aan stempeltee
ken? Merk in art. 20 der IJkwet is m. i. al
leen een aanduiding hiervan, dat een onder
scheidingsteeken moet worden aangebracht 
naar de soort, door een Koninklijk Besluit te 
bepalen. Art. 1 van genoemd Koninklijk B e
si uit bedoelt de soorten aan te wijzen, waar
van de Minister het kenteeken vaststelt. Dit 
artikel kent dus als speciale soorten: het kan
toormerk en het goedkeuringsmerk. Het tee
ken daarvan mag de Minister aangeven. 

Zegt men: ,,Iedere maat moet gemerkt zijn," 
dan noemt men daarbij niet het bepaalde 
teeken. Spreekt men echter van het z.g. jaar
merk, dan denkt men wel aan het teeken. 

Op voormelde gronden is requirant van oor
deel dat gemeld vonnis van de Arr. -Recht
bank te Amsterdam d.d. 9 Febr. 1932 zal be
hooren te worden vernietigd. 

De beslissing omtrent de juistheid van dit 
middel hangt af van de vraag, wat verstaan 
moet worden onder art. 20 1. 1. der z.g. IJk
wet: ,,De stempelmerken worden door Ons 
vastgesteld". 

Uitvoering daaraan is gegeven bij het K. B. 
van 9 ov. 1869, S. 167, gewijzigd bij de be
sluiten van 15 Oct. 1873, S. 137 en 30 Oct. 
1908 , S. 332, en wel in de artt. 1, 2 en 3. 

De R echtbank overweegt naar aanleiding 
dezer bepalingen: dat er twee stempelmerken 
zu ll en zijn, n.l. het merk van het kantoor van 
eerste stempeling en het merk van goedkeu
ring, terwijl verder ten opzichte van dit Iaat
ste merk waarom het in casu gaat, slech ts 
wordt gezegd (art. 3), dat dit door den Mi
nister van Arbeid, H . en N. wordt vastge
ste ld; dat nu evenwel de opdracht van de wet 
aan de Kroon om de stempelmerken vast te 
ste llen verder strekt dan de opdracht om te 
bepalen, welke soorten van stempelmerken er 
zullen zijn; dat toch daaronder mede is te 
begrij pen het vaststellen van het merk zelf, 
het teeken door een stempel aangebracht; dat 
de Kroon derhalve ook omtrent het stempel
teeken eene bes! issing had moeten geven, zij 
het ook - als in art. 2 van voormeld K. B . 
voor het merk van het kantoor van eerste 
stempeling is geschied - door het stell en van 
een algemeenen regel, waarbij voor de afbeel
ding nog slechts een vormgroep wordt aangewe
zen en waaraan dan de l\'linister voor elk be
paald tijdvak nader uitwerking kan geven door 
het kiezen van ééne bepaalde afbeelding behoo
ronde tot die groep; dat dit echter niet is ge
schied integendeel de Kroon Haar verpl ich
ting tot vaststellen eigenaardiglijk in dezelfde 
bewoordingen heeft doorgegeven aan H aren 
Minister, en dus niet is voldaan aan het ver
ei chte der wet, dat de Kroon de stempelmer
ken vastste lt, zoodat er geen wettig goedkeu
ringsmerk bestond ten tijde in de dagvaard ing 
vermeld. 

Met den heer requirant ben ik van meening 

dat de Kroon voldoende uitvoering aan de 
wet heeft gegeven door in art. 1 van voor
noemd K. B. de stempelmerken vast te stel
len, zooals daar geschied is, n.l. door te be
palen welke stempelmerken er zullen zijn, on 
verder door in artt. 2 en 3 nadere voorschrif
ten te geven ter uitvoering daarvan, met op
dracht aan den betrokken Minister. Zeker 
staat art. 20 der wet toe aan de Kroon ook 
het merk zelf, het zg. stempelteeken, vast te 
stellen. Ten aanzien van het afkeuringsmerk 
doet het K. B. dit ook in art. 4. 

Intusschen strijdt m . i. de wijze waarop het 
K. B. uitvoering geeft aan a rt. 20, niet met 
de woorden dezer bepaling, wanneer men vast
stellen opvat, zooa ls in het K. B . gesch ied is. 
Aan het eerste lid is uitvoering gegeven door 
het vaststellen welke stempelmerken er zullen 
zijn, aan het tweede lid door het afkeurings
merk nader te omschrijven. Het laatste kan 
ook niet anders in verband met de woorden 
der wet en het feit, dat daar slechts sprake is 
van een bepaald aangewezen merk. 

In de regeling zooals deze in het K. B. is 
opgenomen kan ik derhalve geen verboden 
delegatie zien. 

Het middel gegrond achtend concludeer ik , 
dat het vonnis worde vernietigd voor wover 
het bewezene niet strafbaar is geacht en ver
dachte ontslagen is van rechtsvervolging en 
dat de H. R. rechtdoende krachtens art. 105 
R. 0. het bewezen verklaarde qua! ificeerend 
als het voorhanden hebben op de p laatsen ver
meid in het eerste lid van art. 11 der IJkwet 
van maten en gewichten niet voorzien van de 
vereischte stempelmerken, op grond van de 
artt. 11, 12, 29, '33, 34 IJkwet en 23, 62, 91 
Sr. W. St. veroordeele tot tien geldboeten elk 
van vijftig cent, bij gebreke van betaling on 
verhaal to vervangen door één dag hechtenis 
voor elke boete, met verbeurdverklaring der 
in beslaggenomen maten en gewichten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuur, 1 ui den de: 
Schending, a lthans verkeerde toepassing van 

de artt. 11, 20, 29 en 34 der Wet betreffende 
de maten, gewichten en weegwerktui gen (IJk
wet}, doordat genoemde Rechtbank gemeld 
vonnis van den Kantonrechter met aanvulling 
der gronden bevestigde, welke Kantonrechter 
besliste dat het bewezen verklaarde feit n iet 
strafbaar is, omdat het in de telastelegging 
vermelde stempelmerk vastgesteld is door den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
hetgeen in strijd is met de bepaling van het 
eerste I id van art. 20 der "IJ kwet", waar in 
staat, dat de stempelmerken "door Ons" d. w. 
z. door de Koningin vastgesteld worden; 

0. dat bij het bevestigde vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard: ,,dat ver
dachte (thans gerequireerde} te Amsterdam op 
16 Oct. 1931, in de door haar in perceel N° . 2 
aan de Buiten Wieringerstraat gehouden win
kel in kruidenierswaren, voorhanden heeft ge
had: twee koperen gewichten van 5 Hecto
gram, vier koperen gewichten van 2 H ecto
gram, één koperen gewicht van 1 Hectogram, 
één koperen gewicht van 50 gram, één tinnen 
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maat van 2 D eciliter, één ijzeren maat van 1 
Liter en één ijzeren maat van ½ Liter, niet 
voorzien van het vastgesteld goedkeurings
merk, zijnde de letter "f" in kl eine druk
letter·" 

0. dat de Kantonrechter als grond voor zijne 
beslissing, dat het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is, onder meer heeft overwogen, dat 
het in de telastelegging vermelde stempelmerk 
vastgesteld is door den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, hetgeen in strijd is met 
de bepaling van het eerste lid van art. 20 der 
,, IJkwet", waarin staat, dat de stempelmer
ken "door Ons", tl. w.z . door de Koning in, 
vastgesteld worden; 

dat in het K. B . van 9 Nov. 1869, S. 167, 
wèl in het algemeen vastgesteld is het merk 
van het kantoor, waar de éérste stempeling 
heeft plaats gehad, maar nièt eene a lgemeene 
regeling is getroffen ten aanz ien van het 
merk van goedkeuring en de vaststelling dáár
van zonder eenige beperking opgedragen is 
aan den Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid , hetgeen als eene ongeoorloofde dele
gatie moet worden aangemerkt ; 

0 . dat de Rechtbank v?orts nog heeft over
wogen: 

,,,dat de opdracht van de wet aan de Kroon 
om de stempelmerken vast te stellen verder 
strekt dan de opdracht om te bepalen, welke 
soorten van stempelmerken er zullen zijn; 

"dat toch daaronder mede is te begrijpen 
het vaststellen van het merk zelf, het teeken 
door een stempel aangebracht; 

"dat de Kroon derhalve ook omtrent het 
stempelteeken eene beslissing had moeten ge
ven , zij het ook - als in art. 2 van voormeld 
Koninklijk Besluit voor het merk van het 
kantoor van eerste stempel ing is geschied -
door het stell en van een algemeenen regel , 
waarbij voor de afbeelding nog slechts een 
vormgroep wordt aangewezen .en waaraan dan 
de Minister voor elk bepaald t ijdvak nader 
uitwerking kan geven door het kiezen van 
ééne bepaalde afbeelding behoorende tot die 
groep; 

,,dat dit echter niet is gesch ied - integen
deel de Kroon Haar verplichting tot vaststel
len eigenaardiglijk in dezelfde bewoording 
heeft doorgegeven aan Haren Minister, - en 
dus niet is voldaan aan het vereischte der wet, 
dat de Kroon de stempelmerken vaststelt, zoo
dat er geen wettig goedkeuringsmerk bestond 
ten tijde in de dagvaarding vermeld;" 

0. ten aanzien van het middel: 
dat art. 20 der IJkwet, aan den Koning op

dragende de vaststelling der stempelmerken 
waardoor van den ijk der daaraan onderwor
pen voorwerpen moet blijken, niet noodzakel ijk 
vorder t, dat ook de vorm waarin die stempel
merken zullen worden ,aangebracht, door den 
Koning zelf wordt voorgeschreven; 

dat genoemd artikel dan ook ruimte laat tot 
eene regeling als gegeven in het K . B. van 
9 Nov. 1869, S . 167, gelijk dit bij latere Ko
ninklijke Besluiten is gewijzigd, waarbij door 
den Koning wordt vastgesteld van welke soor
ten stempelmerken aan den ijk onderworpen 
voorwerpen moéten zijn voorzi en, willen zij 
voldoen aan de bepalingen der IJkwet, te 
weten : een · merk van het kantoor waar de 
eerste stempeling heeft plaats gevonden en 

een merk van goedkeuring, terwijl het nade;· 
vaststellen van de wijze waarop van het aan
wezig zijn van het merk van goedkeuring zal 
moeten blijken, aan den Minister van Arbeid , 
Handel en ·Nijverheid wordt overgelaten; 

dat het middel derhalve gegrond is en het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzoover 
daarbij werd bevestigd het door het Kanton
gerecht uitgesproken on tslag van rechtsvervol 
g ing op grond dat het bewezenverklaarde niet 
strafbaar werd geoordeeld; 

En rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. 0 . : 

Vernietigt mede te di en aanzien het door 
het Kantongerecht te Amsterdam op 7 Dec. 
1931 gewezen vonnis; 

Qualificeert het bewezen verkl aarde als: 
,, het, voorhanden hebben op een plaats als ver
meid in het eerste lid van art. 11 der IJk wet • 
van gewichten en maten niet voorzien van de 
vereischte stempelmerken, gepleegd ten aan
zien van elf voorwerpen;" 

Gezien de artt. 11, eerste lid, 29 aanhef en 
3e, 33 en 34 der IJkwet, 23, 62 en 91 Sr. ; 

0. dat, waar van eenigen uitsluitingsgrond 
der strafbaarheid niet is gebleken, zoowel het 
feit als de verdachte strafbaar zijn, en dat 
met het oog op den aard der gepleegde over
tredingen met de oplegging van na te noemen 
straffen kan worden volstaan; 

Veroordeelt de gerequireerde tot tien gel tl
boeten elk van vijftig cents, bij gebreke van 
betaling of verhaal te vervangen door hech
tenis van één dag voor elke boete; 

V erklaart de inbeslaggenomen gewichten en 
m aten verbeurd. 

(N. J.) 

18 .Mei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Vergunningsrecht rn de gemeente 
Heerlen.) 

Als gronds] ag voor de berekening van 
het vergunningsrecht moet worden geno
men de jaarlijks te schatten huurwaarde, 
die de localiteit in verband met den om
vang van het bedrijf, waarvoor de ver
gunning strekt, kan geacht worden te be
zitten. 

In aanmerking moet dus genomen wor
den de huurwaarde di e de localiteit ge
acht wordt te bezitten in verband met den 
omvang van het vergunningsbedrijf, doch 
moet buiten rekening blijven de huur
waarde, die zij geacht wordt te bezitten in 
verband met den omvang van dat deel 
van het bedrijf, dat niet den verkoop van 
sterken drank in het klein betreft. 

De Hooge Raad enz . ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van het 

Hoofd der afdeeling Financiën en Belastingen 
ter gemeentesecretarie van Heerlen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Maastricht van 6 No
vember 1931 , betreffende den aanslag in het 
vergunningsrecht dier gemeente ove r het j aar 
1929/1930 opgelegd aan X . te Y.; 

Gehoord de r aadslieden van partijen; 
Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 
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Adv.-Gen. van Lier, namens den Proc.-Gen. , 
strekkende tot vernietiging der bestreden uit
spraak en verwijzing van het geding naar den 
Raad van B eroep te Maastricht, ter verdere 
behandeling van de zaak in voltall ige verga
dering, met inachtneming van het arrest van 
den Hoogen Raad ; 

0. dat aan belanghebbende is opgelegd een 
aanslag in het vergunningsrecht voor den ver
koop van sterken drank in het klein ten be
drage van f 750 berekend naar een huurwaar
de als bedoeld in art. 20, lid 2, der Drankwet 
van 28 Juni, S. 97, van f 3000 ; 

dat deze aanslag, nadat belanghebbende 
daartegen bij den gemeenteraad bezwaren had 
ingebracht, door dien Raad is gehandhaafd, 
waarna belanghebbende in hooger beroep is 
gekomen, aanvoerende dat de aanslag tot een 
te hoog bedrag werd opgelegd, immers de 
huurwaarde, waarnaar dezelve werd geregeld 
te hoog werd geschat; 

0. dat de Raad van Beroep aanvankelijk 
zich onbevoegd heeft verklaard van het be
roep kennis te nemen , doch nadat deze uit
spraak door den Hoogen Raad was vern ie
tigd bij arrest van 6 Mei 1931 , een deskundige 
heeft benoemd ten ei nde de huurwaarde te 
schatten van de vergunningslocal iteiten, welke 
in het belastingjaar 1929/1930 bij belangheb
bende in gebruik waren; 

0. dat deze deskundige in zijn schriftelijk 
uitgebracht verslag het navolgende heeft ver
klaard: 

"De locali teiten van het perceel te Heerlen 
.......... .. straat n° ...... . , waarin het cafébedrijf 
wordt uitgeoefend zijn met inbegr ip van de 
a ls woning bestemde vertrekken voor wat de 
personeele belasting betreft geschat op een 
huurwaarde van f 4500 . 

,,De huurwaarde van de als woning bestem
de vertrekken kan naar mijn meening worden 
geschat op f 540, zoodat voor de localiteiten 
waarin het cafébedrijf wordt uitgeoefend over
blijft een bedrag van f 3960. 

" De verkoop van sterken drank in het kl ein 
is slechts een deel van het bedrijf, da t in ge
melde localiteiten wordt u itgeoefend en mag 
derhalve de overblijvende huurwaarde niet ge
heel voor de berekening van het vergunnings
recht worden aangenomen. 

"0ndergeteekende is van oordeel, dat de 
verkoop van sterken drank in het kl e in hoog
stens 1/3 deel van het geheele bedrijf uit
maakt, zoodat van de bovenvermelde huur
waarde ad f 3960 ook slechts 1/3 gedeelte voor 
rekening van het bedrijf kan , genomen worden 
of rond f 1300. 

" Hierbij di ent dan nog rekening te worden 
gehouden met den omvang van het bedrijf, of 
met andere woorden het debiet van sterken 
drank. 

"Voor een eerste klas inrichting waaronder 
is te rangschikken het lokaal Germania, is 
voor elke 125 li ter gedisti lleerd-omzet de huur
waarde te verhoogen met f 50. 

" Voor een derde klas inrichting, waaronder 
het locaal Monopol is te rangschikken, is voor 
elke 200 liter gedistilleerd-omzet de huur
waarde te _verhoogen met f 50. Volgens de 
aan ondergeteekende verstrekte opgave is het 
debiet over het jaa r 1928 geweest voor het 

locaal Germania 1359 liter en voor het locaal 
Monopol 852 lite r. 

" Bij toepassing van bovenstaande wordt de 
hiervoren bepaalde huurwaarde van f 1300 
verhoogd met 15 X f 50 = f 750, zoodat de 
huurwaarde voor de berekening van het ver
gunningsrecht voor de local iteiten in gebruik 
bij den H eer X. kan worden geschat op f 1300 
plus f 750 = f 2050"; 

0. dat de Raad van Beroep den aanslag 
heeft vern ietigd en heeft verstaan, dat be-
1 anghebbende zal worden aangeslagen naar 
een huurwaarde van f 2050, na te hebben 
overwogen: 

"dat zijdens de gemeente tegen het rapport 
primair is aangevoerd, dat de deskundige art. 
20, 1 id 2, der Drankwet ten onrechte niet 
heeft geïnterpreteerd in dien zin, dat sch at
ting moet plaats hebben met inachtneming 
van den invloed, welke de verkoop van ster
ken drank in het kl e in op de consumptie van 
anderen dan sterken drank heeft; 

" dat de Raad zich met deze opvatting van 
de gemeente niet kan vereenigen en in ver
band met de bedoeling van den wetgever, zoo
a ls deze bij de totstandkoming der wet is 
naar voren gekomen· en in voormeld art. 20, 
2e lid , neergelegd, (zich) vereen igt met het 
oordeel van den deskundige, waar hij heeft 
getaxeerd de huurwaarde, welke appellants 
locali te iten hebben met het oog op de ver
gunning om daar in sterken drank in het kl e in 
te verkoopen zonder daarbij in acht te nemen 
de andere ruimten buiten den verkoop van 
sterken drank verkregen; 

"dat zoowel door appellant a ls door de 
gemeente bezwaar is gemaakt tegen het be
drag der schatting van den deskundige, die, 
na het debiet van sterken drank te hebben 
gesteld op het éénderde gedeelte van appel
lants geheelen omzet, de totale huurwaru·de 
voor de berekening van het vergunningsrecht 
heeft geschat op f 2050; 

·,,dat de Raad zich met deze schatting, welke 
hij aldus verstaat, dat daarbij naast het de
biet aan sterken drank is rekening gehouden 
met stand, ligging en inrichting der localitei
ten, vereenigt, de huurwaarde mitsdien aan
houdende op voornoemd bedrag van f 2050"; 

0. da t a ls middel van cassatie is voorgedra
gen: 

Schending, althans verkeerde toepassing door 
den Raad van Beroep voornoemd van art. 20, 
lid 2, der Drankwet j 0

• art. 2 der verorde
ning op de heffing van vergunningsrecht in 
de gemeente Heerlen, vastgesteld bij raadsbe
slu it d.d. 7 September 1920, goedgekeurd bij 
K. B. van 29 November 1920, n°. 29 en ge
wijzigd bij raadsbesluit van 26 Juli 1921 , goed
gekeurd bij K. B. van 24 Tovember 1921, n°. 
60, door aan de zinsnede van het tweede lid 
van bedoeld art. 20 der Drankwet "in ver
band met den omvang van het bedrijf waar
voor de vergunning strekt" zooals deze zin
snede letterlijk in art. 2 der genoemde veror
dening is overgenomen, een engere beteekenis 
toe te kennen dan daaraan aan de hand van 
den tekst van bedoeld artikel der Drankwet 
moet worden gegeven; 

.en tot toelichting is betoogd, dat ook neven
bedrijven gebaat kunnen zijn met het recht om 
sterken drank in het kl ein te verkoopen en 
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dat deze invloed op de nevenbedrijven mede 
in acht moet worden genomen bij de vaststel
] ing van de in a rt. 20 der aangehaalde Drank
wet bedoelde huurwaarde; 

0. hieromtrent: . 
dat I id 2 van art. 20 der hier toepassel ijke 

Drankwet van 28 Juni 1881 luidde: ,,Als 
grondslag voor de bereken ing van het vergun
ningsrecht wordt aangenomen de jaarlijks te 
sch atten huurwaarde, die de locali teit, in ver
band met den omvang van het bedrijf waar
voor de vergunning strekt, kan geacht worden 
te bezitten"· 

dat dus i~ aanmerking moet worden geno
men de huurwaarde, die de localite it geacht 
wordt te bezitten in verband met den omvang 
van het vergunningsbedrijf, doch buiten reke
n ing moet blijven de huurwaarde, die zij 
geacht wordt te bezitten in verband met den 
omvang van dat deel van het bedrijf, dat niet 
den verkoop van sterken drank in het klein 
betreft· 

dat, ;m de afbakening van grenzen van het
geen wel en van hetgeen niet in rekening 
moet komen is geschied naar den omvang 
van de onderscheidene deelen van het bedrijf, 
daarui t vol gt, dat het van geen belang is, of 
het vergunningsbedrijf een gunstigen invloed 
uitoefent op den omzet in het overig bedrijf 
en omgekeerd, daar a lleen de omvang dier 
bedrijven op zich zelf als maatstaf is gesteld ; 

dat derh alve de Raad van Beroep de wet 
met juisthe id heeft toegepast en het middel 
ongegrond is: 

Verwerpt het beroep. 
(W. ) 

20 M ei 1932. ARREST van den H oogen 
R aad. (Rv. artt. 398-429, Armenwet 
art. 2.) 

Nu e ischers tot cassatie in hooger be
roep als partij in het gedi ng zijn geweest 
en het Hof hen in het ongelijk hebben 
gesteld, hebben zij het rech t tegen die ui t
spraak op te komen door gebruik te ma
ken van het rechtsmiddel van cassatie, 
hetwelk de wet toeken t aan de partij, di e 
in het hooger beroep het proces heeft ver
loren . 

H et middel van cassatie mist feitelijken 
gronds] ag voorzoover daarbij wordt be
weerd, dat het H of uitsluitend ge let heeft 
op den toestand in 1854 (toen het wees
huis een gemeente instelling was) en bui
ten rekening heeft gelaten het later ge
beurde, ( dat het Gemeentebestuur zich 
sedert 1855 van alle bemoeienis had ont
houden enz.) . 

Nu het weeshuis bij het inwerkingtreden 
der wet van 1854 een gemeenteinstelling 
was, kan het enkele fe it, dat van 1855 tot 
in 1923 het weeshuis als instelling van bij
zondere personen op de lijst gerangschikt 
is geweest en door zoodanige personen is 
geregeld en bestuurd, op zichzelf en zon
der meer niet noodzakelijk meebrengen, 
dat in 1923 de betrokken bijzondere per
sonen en niet het gemeentebestuur recht
tens tot bedoelde regeling en bestuur be
voegd waren. Daartoe zou noodig zijn óf 
wel ver! ies van recht door verja ring óf 

wel een overgang van recht op eischers 
tot cassatie krachtens een door de betrok
ken partijen bevoegclelijk verrichte hande
ling. V er jar ing is reeds door gemis van 
beroep daarop uitgesloten, terwijl op een 
rechtsh andeling als bedoeld door eischers 
nimmer een beroep is gedaan. 

Anders Adv.-Gen . Besier, met betoog, 
dat de gemeente, zich desbewust en op 
zettelijk gedurende bijna 70 jaren overeen
komstig de rangschikking van het wees
huis onder art. 2 c heeft gedragen, waar 
door de rechtstoestand der instell ing is ge
wijzigd . 

A . Mr. J. F . N eeb, wonende te H a1·derwijk , 
W. G. Fijn van Draat, wonende te Harderwijk, 
Mr. J. H. T. Hijink, wonende te Brummen, 
E. J . Vitringa, wonende te Harderwijk, en 
D . Kok J zn., wonende te Harderwijk, a ll en 
ten deze handelende in hoedanigheid van re
genten van het Burgerweeshuis te H a rder
wijk, tezamen vormende het Bestuur van ge
noemd weeshuis, en a ls zoodanig hetzelve in 
rechte vertegenwoordigende; 

B. het Burgerweeshuis te Harderwijk, door 
de onder A . genoemden vertegenwoordigd, 
eischers tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem den 3den Juni 1931 
tusschen partijen gewezen (N. J. 1932, 41 
R ed. ) - incidenteel verweerders - advocaat 
M r. J . van Kuyk; 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Harderwijk, 
J. de Jong Saakes, wonende te Harderwijk, 
a ls zoodanig die gemeente in rechten ver tegen
woordigende, verweerder in cassatie, - inci
denteel eischer - advocaat Jhr. Mr. W. M . 
de B rauw. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Besier. 

H et Burgerweeshuis te Harderwijk en de 
ee rste drie e ischers onder B , handel ende als 
regenten van die instelling, hebben bij in
leidende dagvaarding gevraagd de ui tsprna k 
,dat het Burgerweeshuis behoort tot de in
stellingen van weldadigheid onder letter c 
van art. 2 der Armenwet bedoeld met verdere 
nevenvordering, zulks in het kort en voor 
zoover thans van belang op de navolgende 
gronden : 

H et Gemeentebestuur van Harderwijk heeft 
het Bu rgerweeshuis na de inwerkingtreding 
der Wet op het Armbestuur van 28 Juni 1854, 
S. 100, gerangschikt onder letter c van a rt. 2 
dezer Wet. Ook na de inwerkingtreding der 
A rmenwet van 1912 is het onder die letter 
gerangschikt gebleven. E chter is het bij be
slu it van B. en W . van 30 Oct. 1923 gerang
schikt onder letter a. De e ischers onder B in 
de dagvaarding genoemd zijn echter het be
stuur over het Burgerweeshuis blijven voeren 
en hebben de rangschikking onder letter a 
niet erkend, op grond dat het Burgerweeshuis 
steeds, a lthans sedert 1854, geweest is een in
stelling door bijzondere personen geregeld en 
bestuurd en dat, zelfs indien kwam vast te 
staan, dat het op 1 September 1854 behoorde 
onder de instellingen van letter a, het in elk 
geval bij het in werking treden der Wet van 
1912 was en daarna steeds is gebl,even eene 
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instelling geregeld en bestuurd door bijzon
dere personen, derhalve behoorende onder 
letter c. 

De Burgemeester heeft tegen de aldus in
gestelde vordering in de eerste plaats aan
gevoerd, dat deze niet kon worden ontvangen, 
daar de daarin genoemde personen niet de 
hoedanigheid van regenten hadden en dus 
het Burgerweeshuis niet konden vertegen
woordigen, zijnde zij bij besluit van den Ge
meenteraad van 30 October 1924, als regenten 
ontslagen en wel krachtens art. 4 no. 3 van 
het - gelijk nader is gebleken - inmiddels 
op 13 Maart 1924 door den Raad vastgestelde 
Reglement voor het Burgerweeshuis. Voorts 
heeft de Burgemeester ten gronde aangevoerd, 
dat het Burgerweeshuis steeds is . geweest een 
gemeenteinstelling, en derhalve de rangschik
king in 1855 onder letter c een aparte ver
gissing is geweest, welke B. en W. verplicht 
waren te herstellen. 

Bij repliek hebben de toenmalige eischers 
nog betoogd, dat, indien rangschikking moet 
geschieden overeenkomstig de ontwikkeling der 
instelling in den loop der tijden, thans niet 
beslissend is, hoe de toestand zich tot 1855 
heeft ontwikkeld, maar uitsluitend hoe deze 
in 1912 was en thans is, daar art. 88 der 
Anuenwet bepaalt, dat de lijst der instellin
gen van weldadigheid binnen een jaar na de 
inwerkingtreding der Wet (1 Sept. 1912) in 
overeenstemming moet worden gebracht met 
het bepaalde in art. 3 daarvan; dat nu sedert 
1855 de Overheid zich met het Burgerwees
huis volstrekt n iet heeft bemoeid, geen re
gent heeft benoemd of ontslagen evenmin re
kening en verantwoording heeft aangehoord, 
zoodat de verhouding tusschen het Burger
weeshuis en de Overheid zich in de laatste 60 
tot 70 jaren aldus heeft ontwikkeld dat in 
1912 en ook in 1923 moet worden aangeno
men, dat het Burgerweeshuis onder letter c 
moet worden gerangschikt. · 

In eersten aanleg heeft de Rechtbank de op
geworpen niet-ontvankelijkheid der vordering 
Yerworpen op grond dat de rechtsgeldigheid 
van het na 1923 vastgestelde reglement en 
rnn het ontslag der regenten juist door het 
onderzoek ten gronde zou moeten blijken en 
dat het criterium voor de beantwoording der 
vraag, tot welke categorie een instelling be
hoort, niet is de rangschikking op de lijst, 
doch de regeling en het bestuur der instel
! ing, terwijl de beteekenis der lijst, voor zoo
veel hier van belang, slechts is, dat voor 
den Rechter vaststa, tot welke categorie de 
Overheid een instelling rekent te behooren en 
een vonnis in een geval als het onderhavige 
geen recht schept, doch slechts aangeeft wat 
recht is. 

Voorts heeft de Rechtbank, de hoofdzaak 
bes! issende, de vordering toegewezen, op 
grond, dat de Wet van 1912 blijkens art. 2 
eYena ls de Wet van 1854 als rechtmatig er
kende den toestand, zooals die zich bij de in
voering had geconsolideerd en dat het Bur
gerweeshuis van 1855 tot de invoering der 
Wet van 1912 door bijzondere personen is ge
regeld en bestuurd en de overheid zich daar
mede niet heeft ingelaten, zoodat toen die 
feitelijke toestand zich had geconsolideerd, 
alsmede dat daarna het Weeshuis rechtens 

• 

niet tot een andere categor ie is gaan be
hooren. 

Tegen deze beslissingen heeft de Burgemees
ter hooger beroep ingesteld, daarbij tevens 
nog de beide andere eischers onder B (Vi
fringa en Kok) in het geding roepende, die 
blijkbaar inmiddels naast de oorspronkelijk 
als regenten opgetreden eischers tot deze func
tie zijn benoemd en die geen bezwaar hebben 
gemaakt tegen deze oproeping, ofschoon zij in 
eersten aanleg niet partij geweest zijn. 

In hooger beroep heeft de Burgemeester 
behalve een grief, waaromtrent het Hof niet 
heeft beslist, twee grieven tegen het vonnis 
aangevoerd. 

De eerste grief was, dat de Rechtbank ten 
onrechte louter administratieve beteekenis 
heeft toegekend aan de plaats ing op de classi
ficatielijst ingevolge art. 3 der Armenwet, 
zoodat een onjuiste classificatie geen rechts
gevolg zou hebben (en dat de Rechtbank der
halve de eischers in hunne vordering ont
vankelijk verklaard heeft). 

Deze grief achtte het Hof bij het thans be
streden arrest ongegrond, onder meer over
wegende, dat de Armenwet 1912, waar zij 
voor de verschillende rubrieken van instellin
gen ver~chill,mde voorschriften ireeft. die in
stellingen aanduidt - niet als instellingen op 
de in art. 3 bedoelde lijst onder die of die 
letter voorkomende, maar steeds als "burger
lijke instelling" , ,, kerkelijke instelling" enz., 
waaronder dan volgens art. 2, 1 id 2, onder
scheidenlijk zijn te verstaan de instellingen 
als in het le lid van dat artikel onder letter 
a, b enz. worden omschreven en dat dan ook 

i naar 's Hofs oordeel de in art. 3 bevolen op
making en bijhouding van de daar bedoelde 
lijst door B. en W. van louter administratieve 
beteekenis is ter bevordering van een werke
lijke en goede toepassing van de verschillende 
bepalingen der Armenwet. 

De tweede grief had betrekking op de hoofd
zaak en was, dat de Rechtbank ten onrechte 
heeft beslist, dat het Burgerweeshuis behoor
de tot de instellingen door bijzondere perso
nen geregeld en bestuurd dus onder letter c 
moet worden gerangschikt, zulks op den on
juisten grond, dat een instelling, welke bij de 
invoering der nieuwe Armenwet op 1 Sept. 
1912 reeds onder eene bepaalde rubriek was 
gerangschikt en dienovereenkomstig werd ge
regeld en bestuurd, aldus gerangschikt moet 
blijven ook al staat, als in dit geval, vast, 
dat die vroegere rangschikking op een dwa
ling berustte. 

Die grief achtte het Hof gegrond, in hoofd
zaak op de volgende overwegingen: 

"dat . . . . . tusschen partijen vaststaat, dat het 
Burgerweeshuis bij de invoering der wet op 
het Armbestuur van 1854 was eene gemeente
instelling, door de burgerlijke Overheid ge
regeld en van harentwege bestuurd, doch dat 
het Burgerweeshuis niettemin niet onder let
ter a van art. 2 dier wet, maar onder letter c 
op de in art. 3 bedoelde lijst is gebracht; 

"dat echter B. en ,v. verplicht bleven deze 
met de Wet strijdige rangschikking te wijzi
gen, ook al had het Gemeentebestuur zich 
overeenkomstig die rangschikking sinds 1855 
van iedere bemoeienis met het Burgerweeshuis 
onthouden, rlaar ook dit laatste in strijd was 
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met de aan het gemeentebestuur ten aanzien 
van burgerlijke instellingen opgelegde ver
plichtingen welke als van publiekrechtelijken 
aard ook niet door een langdurig tijdsverloop 
te niet gaan; 

,, dat B. en W. daartoe ook verplicht bleven, 
toen de nieuwe Armenwet in 1912 in werking 
trad, waar deze wet immers in haar art. 2 
de oude onderscheidingen, voor zoover hier 
van belang, handhaafde en B. en W. dus te
rech t in 1923 daartoe zijn overgegaan, nu er 
rechtens nog altijd geen verandering in den 
-toestand van het Burgerweeshuis was geko
men· 

" d~t uit het voorafgaande volgt, dat het 
Burgerweeshuis in 1923 r echtens nog steeds 
was een gemeenteinstelling als bedoeld in art. 
2 sub a, zoodat het Burgerweeshuis alstoen 
terecht onder die rubriek op de lijst is ge
bracht en eveneens terecht door den Gemeen
teraad bij Besluit van 13 Maart 1924 en ver
volgens door Ged. Staten goedgekeurde Regie_ 
ment voor het Burgerweeshuis is vastgesteld , 
te rwijl het ingevolge dit R eglement door den 
Raad aaTI de in dit geding a ls Regenten van 
het Burgerweeshuis opgetreden personen op 
30 October 1924 verleende ontslag dezen de 
hoedanigheid van Regen· rl"ed verliezen." 

Derhalve werden de oorspronkelijk als 
eischers opgetreden regenten toch nog in 
hunne namens het Burgerweeshuis ingestelde 
vordering niet-ontvankelijk ve1·klaard en zelfs 
persoonlijk in ;le kosten veroordeeld. 

Thans voeren de e ischers als middel tot cas
satie aan: 

,,Schending of verkeerde toepassing van artt. 
1 , 2. 3 en 4 der Wet van 28 Juni 1854, S. 
100, tot regeling van het Armbestuur, artt. 
1 , 2, 3 en 76 der Armenwet van 1912 en 
art. 48 Rv., doordi en het Hof, van oordeel 
dat het Burgerweeshuis in 1923 rechtens nog 
teeds was een gemeenteinstelling a ls bedoeld 

in art. 2 sub a en alstoen terecht onder die 
rubriek op de lijst is gebracht, in verband 
met het daarna vastgesteld Reglement en het 
ingevolge dit Reglement verleende ontslag 
á ls Regenten, eischers niet-ontvankelijk ver
klaart in de door hen ingestelde vordering, 
welke beslissing ten onrechte is gegrond op 
het feit dat het Burgerweeshuis bij de invoe
ring der aangehaalde wet van 1854 was een 
gemeente instelling, door de burgerlijke over
heid geregeld en van harentwege bestuurd, in 
verband met 's Hofs beschouwing dat de rang
schikking a lstoen onder letter c op de in art. 
3 bedoelde lijst met de wet strijdt en B. en W. 
yerplicht bleven die rangschikking te wijzi
gen, waarbij ten onrechte zonder beteekenis 
wordt geacht of het Gemeentebestuur zich 
overeenkomstig bedoelde rangschikking sinds 
1855 van verdere bemoeienis met het Burger
weeshuis heeft onthouden, hebbende het Hof 
ten onrechte voor de beantwoo,·ding van de 
beslissende vraag onder welke rubriek het 
Burgerweeshuis behoort, uitsluitend gelet op 
het tijdstip van de invoering van de Wet op 
het Armbestuur van 1854 en verzuimd in 
aanmerking te nemen de door e ischers ge
stelde verhoudingen en ontwikkeling sinds
dien." 

Bij conclusie van antwoord heeft de Burge
meester de ontvankelijkheid van het cassatie-

beroep bestreden op grond, dat de oudste drie 
regenten bij het instellen daarvan reeds ont
slagen waren en de twee jongere niet rechts
geldig benoemd zijn en zij dus het Burger
weeshuis niet konden vertegenwoordigen. 

Bovendien heeft hij incidenteel doch alleen 
voor het geval dat het cassatieberoep der 
eischers in de hoofdzaak mocht worden ver
worpen als middel tot cassatie voorgesteld: 

" Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 48 Rv., 2, 3, 4, 5, 20, 76 Armenwet, 
door. met verwerping van de eerste grief, niet 
reeds wegens de vaststaande classificat ie onder 
letter a van art. 2 der Armenwet en het 
daarna - doch vóór de inleidende dagvaar
ding - ingevolge het na die classificatie door 
den Gemeenteraad vastgestelde en door Ge
deputeerde Staten goedgekeurde reglement, 
aan de in dit geding als regenten cptredende 
personen gegeven ontslag, hen in hun vorde
ring niet-ontvankelijk te verklaren." 

Het oorspronkelijk beroep en zijn ontvank&
lijkhe id kunnen te zamen worden besproken, 
daar a lleen dan de grondslag van de niet. 
ontvankelijkheid, n.l. de rechtmatigheid van 
het aan de drie regenten gegeven ontslag en 
de onrechtmatigheid der benoeming van do 
beide andere aanwezig zal zijn, indien het 
oorspronkelijk beroep zal blijken te moeten 
worden verworpen. 

Het oorspronkelijk beroep schijnt mij echter 
gegrond. Naar de bewoordingen van art. 2 
zoowel van de Wet van 1854 als van die van 
1912 komt het voor de rangschikking der in
steil ingen aan op de vraag, wie ze regelt en 
bestuurt. Dit moet worden beoordeeld naar 
het oogenblik waarop de rangschikking plaats 
heeft of veranderd wordt. Bij de eerste plaat
sing op de lijst na de inwerkingtreding der 
Wet van 1854 moest dus om den rechtstoe
stand der instellingen te bepal en, de feite
lijke toestand op het tijdstip dier inwerking
treding in aanmerking worden genomen, zoo
als deze toestand zich in het verleden had ont
wikkeld en bevestigd, maar er is geen reden 
om aan te nemen, dat de wetgever zou hebben 
gewild dien feitelijken toestand te doen be
vriezen, zoodat latere wijzigingen daarin zon
der beteekenis voor de rangschikking zouden 
blijven. Niet anders hee ft ook de H. R. ge
oordeeld bij zijn arrest van 24 Juni 1921 
(W. 10822 N. J. 1921, 1014 Red.), waarin 

1 werd overwogen, dat het antwoord op de 
vraag, of een instelling al dan niet onder let
ter a van art. 2 der Armenwet moet worden 
geplaatst, niet uitsluitend gezocht mag wor
den hierin, of de Overheid aan zekere vroeger 
gegolden hebbende wetsvoorsch1·iften bevoegd
heid tot regeling en beheer ontleent, maar 
moet worden onderzocht, hoe in verband met 
het in den loop der tijden plaats gegrepen 

' optreden der Overheid te dien aanzien de 
rechtstoestand der instelling zich in 1854 had 
geconsolideerd. Wel neemt hier dus de H. R. 
in 1923 (1921? R ed.) - dus onder de wer
king der Wet van 1912 - den toe tand van 
1854 als beslissend aan, doch hieruit mag 
geen betooggrond voor de bevriezingsleer wor
den geput, daar het toen beëindigd geding 
reeds in 1909 was aangevangen - zie het 
arrest van het Hof van 27 Octobe r 1920 in 
W. 10709 en uit het arrest van den H. R. 
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zelven (voorlaatste overweging) blijkt, dat in 
deze zaak niets was gebleken van een ver
andering in den feitelijken toestand sedert 
1851. Men werpe in de onderhavige zaak niet 
tegen, dat in het thans bestreden arrest een 
dergelijke overweging voorkomt, n.l. dat er 
in 1923 rechtens nog altijd geen verandering 
in den toestand van het Burgerweeshuis was 
gekomen. Dit is niet een feitelijke beslissing, 
want in deze overweging moet de klemtoon 
vallen op het woord rechtens. Immers feitelijk 
heeft het Hof bij zijn arrest vastgesteld, dat 
het Burgerweeshuis in 1854 (lees 1855) onder 
letter c op de lijst is gebracht en dat het 
Gemeent.ebestuur zich overeenkomstig die 
rangschikking sinds 1855 van verdere bemoeie
nis met het Burgerweeshuis heeft onthouden. 
De Gemeente, die door haar Bestuur het 
Burgerweeshuis als een door bijzondere per
sonen bestuurde instelling op de lijst had ge
bracht en zich desbewust en opzettelijk ge
durende bijna 70 jaren overeenkomstig deze 
rangschikking heeft gedragen, waarmede het 
Burgerweeshuis zich blijkbaar volkomen heeft 
kunnen vereenigen, heeft hierdoor een feitelij
ken toestand doen ontstaan, die den rechts
toestand dezer instelling geheel heeft gewij
zigd en die haar - zelfs al mocht de rang
schikking van 1855 een fout geweest zijn -
nu belet de rangschikking in strijd met den 
nieuwen toestand te wijzigen. 

Ter voorkoming van misverstand merk ik 
hierbij nog op, dat wanneer ik mij hier be
roep op het tijdsverloop van bijna 70 jaren. 
gedurende hetwelk de Gemeente zich van elke 
bemoeienis met het Burgerweeshuis heeft ont
houden, ik hiermede niet een verjaringster
mijn op het oog heb, maar slechts een bewijs 
wil aanvoeren voor de ernstige bedoeling van 
beide partijen (Gemeente en Weeshuis) om 
een nieuwen toestand te scheppen, onder welke 
het niet meer de Gemeente zou zijn, die de in
stelling voortaan zou regelen en besturen, 
doch die taak aan bijzondere personen was 
overgedragen. In de Wet van 1854 vind ik -
wat er moge zijn van haar opvolgster van 
1912 - niets wat zich zou verzetten tegen de 
toekenning van rechtsgevolg aan een derge
lijke wilsovereenstemming tusschen de betrok
kenen, welke ook niet pas aan het eind van 
den door mij genoemden termijn was voltrok
ken maar reeds lang vóór 1912. 

Uit het door mij betoogde volgt, dat ik mij 
niet geheel stel op het standpunt, door de 
eischers in deze zaak ingenomen en door de 
Rechtbank in haar vonnis is overgenomen, 
n.l. dat het onder de gelding der nieuwe Wet 
zou aankomen op den in 1912 bestaanden fei 
telijken toestand evenals het onder de Wet 
van 1854 aan~am op den feitelijken toe
stand op het tijdstip van hare inwerkingtre
ding. Het hiertoe gedaan beroep op art. 88 
der nieuwe Wet, bij pleidooi namens den 
Burgemeester bestreden, gaat ook m . i. niet 
op, daar dit artikel blijkens zijn toelichting 
niets anders bedoelde, dan dat de reeds be
staande lijst zou worden aangevuld door over
eenkomstig de in art. 3 aangebrachte wijzi
g ing bij elke instell ing het door haar beoogde 
bijzondere doel bij te schrijven. Mijn betoog 
voert echter langs een anderen weg tot het
zelfde gevolg. 

Bij mijne opvatting zal het cassatieberoep 
der eischers in de hoofdzaak dus niet behoo
ren te worden verworpen. Derhalve zal het 
tegenberoep van den verweerder nog door mij 
moeten worden besproken. 

Indien dit zou opgaan, zou het voor een 
Gemeente wel gemakkelijk zijn een kerkelijke, 
bijzondere of gemengde instelling tot een bur
gerlijke te maken en de toepassing daartegen 
van art. 76 onder a en art. 77 der Armenwet 
van 1912 te verijdelen. Zij behoefde dan niet 
anders te doen dan de instelling naar de 
rubriek a over te brengen en de regenten, die 
zich hiertegen zouden willen verzetten, krach
tens een dade]ijk overeenkomstig art. 20 vast
gesteld Reglement te ontslaan en andere te 
benoemen die genegen zouden zijn met haar 
mede te werken. 

Ik acht het tegenberoep dan ook ongegrond 
en kan mij geheel vereenigen met wat de 
Rechtbank bij haar vonnis omtrent de gevol
gen van het ontslag der regenten heeft over
wogen. De gevolgen, welke de Burgemeester 
daaraan wil verbinden zijn bij dit tegenberoep 
- evenals bij zijn betoog omtrent de niet
ontvankelijkheid van het beroep in cassatie -
slechts getrokken uit een vooropgestelde be
antwoording der vraag, welke in dit geding 
juist moet worden beslist. 

Mijne opvatting omtrent de beide cassatie
middelen brengt terugwijzing der zaak naar 
het Hof mede, omdat de bij het bestreden 
arrest uitgesproken niet-ontvankelijkheid der 
vordering bij deze opvatting ten onrechte is 
uitgesproken. Tevens zal dan het Hof de ge
legenheid hebben de nog niet behandelde 
derde grief in hooger beroep van den Bur
gemeester op te lossen. 

Ik concludeer, dat het door de eischers in
gestelde beroep in cassatie ontvankelijk zal 
worden verklaard, dat op dit beroep het be
streden arrest zal worden vernietigd, dat het 
tegenberoep van den verweerder zal worden 
verworpen en dat de zaak zal worden ver
wezen naar het Gerechtshof om met inacht
neming van het door den H . R. te wijzen 
arrest verder te worden behandeld en beslist: 
een en ander met veroordeeling van den 
verweerder in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden arrest blijkt: 
dat van de e ischers tot cassatie, incidenteel 

verweerders, Mr. Neeb, Fijn van Draat en 
Mr. Hijink, alsmede het Burgerweeshuis, bij 
inleidende dagvaarding hebben gevraagd de 
uitspraak, dat het Burgerweeshuis te Harder
wijk behoort tot de instellingen van weldadig
heid onder letter C van artikel 2 der Armen
wet, op grond : 

dat het Burgerweeshuis na de invoering der 
wet van 28 Juni 1854, S. 100, is gerangschikt 
onder de instellingen, bedoeld onder letter C 
van artikel 2 dier wet; 

dat ook ingevolge artikel 88 der wet van 
27 April 1912, S. 165, het Burgerweeshuis 
door Burgemeester en Wethouders van Har
derwijk is gerangschikt onder letter C van 
arti kei 2 dier wet; 

dat echter bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 30 October 1923 het Bur-
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gerweeshuis is gerangschikt onder letter A; 
dat zij, Mr. Neeb, Fijn van Draat en M~. 

Hijink het bestuur over het Burgerweeshuis 
zijn blijven voeren en de rangschikking onder 
A niet hebben erkend; 

dat toch het Burgerweeshuis steeds was, al
thans sinds 1 September 1854, eene instelling 
door bijzondere personen geregeld en be
stuurd; 

dat zelfs indien kwam vast te staan, dat het 
Burgerweeshuis op 1 September 1854 behoor
de onder de instellingen van letter A, in elk 
geval het Burgenveeshuis bij het in werking 
treden der wet van 1912 en daarna steeds is 
gebleven eene instelling, geregeld en bestuurd 
door bijzondere personen, derhalve behoorende 
onder letter C; 

dat de Burgemeester der gemeente Harder
wijk tegen deze vordering heeft aangevoerd: 

dat de in de inleidende dagvaarding ge
noemde personen niet de daarbij vermelde 
hoedanighe id hebben, daar zij bij besluit van 
den R aad der gemeente Harderwijk van 30 
October 1924 krachtens artikel 4 No. 3 van 
het R eglement van het Burgerweeshuis als 
regenten zijn ontslagen; 

dat voorts het Burgerweeshuis steeds is ge
w.eest eene gemeenteinstelling, door de bur
gerlijke Overheid geregeld en van harentwege 
bestuurd sinds het in 1554 door de burger
lijke Ov~rheid, zij het grootendeels met hulp 
van giften van particulieren, werd gesticht en 
in 1856 door die Overheid een reglement er 
voor gearresteerd werd, regelende de bestem
ming der instelling enz., welk reglement laat
stelijk door die Overheid in 1844 is gewijzi gd ; 

dat derhalve de rangschikking van 1855 
onde1· letter C eene klaarblijkelijke vergissing 
is geweest, welke Burgemeester en Wethou
ders verplicht waren te herstellen, zooals in 
1923 is geschied onder goedkeuring van Ge
deputeerde Staten; 

dat immers de onjuiste rangschikking in 
1855 onder letter C het karakter der instel
ling niet vermocht te wijzigen en de instel
] ing dus bleef behooren tot de onder letter A 
van artikel 2 der wet van 1854 omschreven 
rubriek van instellingen van weldadigheid, 
ook toen de tegenwoordige Armenwet van 
1912 in werking trad, welke in haar artikel 2 
eveneens diezelfde rubrieken (behoudens eenige 
hier niet ter zake doende afwijkingen) kent; 

dat de Arr.-Rechtbank te Zwolle bij vonnis 
van 25 September 1929 de eischers ontvanke
lijk heeft verklaard in hunne vordering en 
hun deze heeft toegewezen; 

dat de Burgemeester van deze uitspraak in 
hooger beroep is gekomen en, behalve Mr. 
Neeb, Fijn van Draat en Mr. Hijink, daarbij 
ook heeft gedagvaard de eischers tot cassatie 
Vitringa en Kok, in hoedan igheid van zich 
na de inleidende dagvaarding al s regenten 
voordoende personen; 

0. dat de Rechtbank in de eerste plaats 
heeft beslist, dat de plaatsing op de in ar
t ikel 3 der Armenwet bedoelde lijst louter 
administratieve beteekenis heeft, zoodat eene 
onjuiste classificatie alle rechtsgevolg mist; 

dat de Burgemeester in appèl hiertegen 
heeft aangevoerd, dat de plaatsing op de lijst 
onder eene der in artikel 2 vermelde rubrie
ken meebrengt, dat de instelling tot die ru-
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briek behoort met de daaraan door de wet 
verbonden gevolgen, totdat die rangschikking 
weder door Burgemeester en Wethouders 
wordt gewijzigd, a l dan niet ingevolge eene 
rechterlijke uitspraak; 

dat het Hof deze grief van den Burgemees
ter hee ft verworpen, ter zake overwegende: 

,,dat wel volgens de in artikel 5 der Ar
menwet 1912 opgenomen nieuwe bepaling het 
voorkomen op de lijst medebrengt de hoe
dani gheid van rechtspersoon voor de daar be
doelde instell ingen, doch dat de wet, waar zij 
voor de verschillende rubrieken van inste llin
gen verschillende voorschriften geeft, die in
stell ingen aanduidt, niet a ls " instellingen op 
de in artikel 3 bedoel de lijst onder die of die 
letter voorkomende" (wat het door appell a nt 
gewilde stelsel zou medebrengen), maar steeds 
a ls: ,,burgerlijke inste lling", ,,kerkelijke in
stelling" enz., waaronder dan volgens artikel 
2 lid 2 onderscheidenlijk zijn te verstaan de 
instellingen, als in het eerste lid van .dat 
artikel onder letter a, b enz. worden om
schreven: 

" dat dan ook naar 's Hofs oordeel de in 
artikel 3 bevolen opmaking en bijhouding van 
de daar bedoelde lijst door Burgemeester en 
Wethouders louter van administratieve be
teeken is is ter bevordering van een werkelijke 
en goede toepassing van de verschillende be
palingen der Armenwet;" 

0. dat de Rechtbank in de tweede plaats 
heeft beslist, dat het Burgerweeshuis behoorde 
tot de instellingen, door bijzondere personen 
geregeld en bestuurd, zulks op grond, dat 
eene instelling, die bij de invoer ing der 
nieuwe Armenwet op 1 September 1912 reeds 
onder eene bepaalde rubriek was gerangschikt 
en dienovereenkomstig werd geregeld en be
stuurd, aldus gerangschikt moet blijven, ook 
al staat, zooals in dit geval , vast, dat di e 
vroegere classificatie op eene dwaling be
rustte· 

dat 'tegen deze beslissing de tweede grief 
van den Borgemeester was gericht en het Hof 
ter zake heeft overwogen: 

" dat tusschen partijen vaststaat, enz.; zie 
Concl. Adv.-Gen . t/m in den toestand van het 
Burgerweeshuis was gekomen"; 

dat het Hof op deze gronden het vonnis der 
Rechtbank heeft vernietigd en de oorspronke
lij ke e ischers niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in de door hen ingestelde vordering; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: Zie Concl. Adv.-Gen.; 

dat de verweerder in cassatie incidenteel, 
doch alleen voor het geval dat het cassatie
beroep der eischers niet mocht worden ver
worpen, a ls middel van cassatie voorgesteld 
heeft: Zie Concl. Adv. -Gen. ; 

0. omtrent het cassatiemiddel ten prin
cipale: 

dat de verweerder in cassatie de niet-ont
vankelijkheid van het cassatieberoep heeft 
staande geliouden, zu lks op g1·ond , dat de 
onder A. genoemde eischers tot cassatie niet 
in hoedanigheid van regenten en als vormen
de het bestuur van het Burgerweeshuis ver
mogen op te treden en het onder B. genoem
de Burgerweeshuis, hetwelk niet door de onder 
A . genoemde eischers wordt vertegenwoo r-

1 
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digd, evenmin in zijne vordering kan worden 
ontvangen; 

dat de opgeworpen niet-ontvankelijkheid van 
het beroep in cassatie niet kan worden aan
vaard· 

dat 'immers, nu de eischers tot cassatie in 
hooger beroep als partij in het geding zij n 
g weest on het H of hen in het ongelij k heeft 
gestold , zij het recht hebben tegen 's Ho fs u it
spraak op te komen, door gebruik te maken 
van het rechtsmiddel der cassatie, hetwel k de 
wet toekent aan de partij, die in het hooger 
beroep het proces heeft verloren; 

0 . omtrent het middel zelf: 
dat dit middel uitgaat van de rechtsopvat

ting, dat voor de vraag, of de in 1923 tot 
stand gebrachte wijziging der lijst, waardoor 
het Burgerweeshuis van de rubriek der in
ste ll ingen van bijzondere per onen naar die 
der gemeenteinstellingen werd overgebracht, 
rechtmatig was, beslissend is de toestand in 
1923, op het oogenblik dat de lijst gewijz igd 
wet·d · 

dat' cle1,e opvatting juist is en wel met dien 
verstande, dat beslissend is, of op het oogen
bli k cl r wijzig ing de betrokken bijzondere 
p r onen dan wel de burgerlij ke Overheid 
rechtens tot regelen en besturen der inste l I ing 
bevoegd waren; 

dat nu verder in het middel wordt beweerd: 
dat het Hof uitsluitend heeft gelet op het 

tijd tip van de invoering der wet op het arm
bestuur van 1854 en verzuimd heeft het ver
der gebeurde in aanmerking te nemen; en 
dat het Hof ten onre<1hte zonder beteekenis 
heeft geacht, of het gemeentebestuur zich 
overeenkomstig de in 1855 verrichte plaatsing 
van het Burgerweeshuis op de lijst als in
stel I ing van bijzondere personen, sedert dien 
van verdere bemoeienis met het Weeshuis 
heeft onthouden; 

0. omtrent een en ander: 
dat het Hof vooropstelt, dat het Burger

weesh 11 is in 1854 eene gemeenteinstelling was: 
dat het in 1855 niet als zoodanig, maar a ls 
in teil i ng van bijzondere personen op de I ijst 
is gebracht, en dat het gemeentebestuur, hoe- 1 

zeer ~ich overeenkomstig die rangschikking 
sinds 1855 van verdere bemoeienis met het 
Burgerwee huis onthoudende, niettemin de 
pub! iekrechtel ijke en du onverjaarbare ver
plichting had tot regelen en be turen van de 
in tel ling, zoodat dan ook Burgemeester en 
Wethouders gehouden bleven tot wijziging der 
rangschikk ing op de lijst; waarna het Hof 
clan verder overweegt, dat Burgemeester en 
Wethouders terecht tot die wijziging zij n over
gegaan", nu er rechten nog altijd geene ver
andering in den toestand van het Burgerwees
huis was gekomen; 

0. dat uit de laatstgenoemde woorden al
leen reeds bl ijkt, dat het Hof, bij de beoordee-
l ing van de rechtmatigheid der in 1923 tot 
stand gebrachte wijziging van de lijst, niet 
heeft verzuimd rekening te houden met den 
rechtstoestand van het Burgerweeshuis in dat 
jaar, zoodat het middel, voorzooveel het be
weert, dat het Hof uitsluitend heeft gelet op 
den toestand in 1854 en het later gebeurde 
buiten rekening heeft gelaten, . feitelij ken 

dat, waar bij het inwerkingtreden der wet 
van 1854 het Burgerweeshuis eene gemeente
instelling wa , het enkele feit, dat van 1855 
tot in 1923 het Weeshuis als instell ing van 
bijzondere personen op de lijst gerangschikt 
is geweest en door zoodanige personen -
Neeb c.s. - is geregeld en bestuurd, op zich 
ze lf en zonder meer n iet noodzakelijk mede
hracht, dat in 1923 de betrokken bijzondere 
personen en ni t het gemeentebestuur rech
tens tot bedoelde regeling en bestuur bevoegd 
waren · 

dat daartoe noodig zou zijn óf wel verlies 
van recht door verjaring óf wel een overgang 
van recht op Neeb c.s. krachtens eene door 
de betrokken partijen bevoegdelijk verrichte 
handeling, tot strekking en gevolg hebbende 
den rechtstoestand der instelling te wijzigen; 

dat echter verjaring, wat daarvan overigens 
zij, bij gemis van beroep daarop in het ge
ding, volgens art. 1987 B. W. is uitgesloten, 
terwij l verder, ook wat betreft rechtshande
lingen als evenbedoeld, de eischers noch voor 
de Rechtbank, noch voor het Hof hierop een 
beroep hebben gedaan, evenm in als in cassa
t ie, a lwaar het trouwens n iet met vrucht voor 
het eerst zou kunnen geschieden ; 

dat op een en ander moet afstuiten de grief 
van het middel, dat het Hof ten onrechte zon
der beteekeni acht, of het gemeentebestuur, 
overeenkomstig de rangschikking van 1855, 
zich van verdere bemoeienis met het \Veeshuis 
heeft onthouden; 

0. dat, nu het middel ten principale n iet 
tot cassatie kan leiden, de behandel ing van 
het, enkel in geval van niet-verwerp ing van 
dat middel voorgesteld incidenteel middel 
vervalt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 Mei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 10 . ) 

Het Hof heeft feite lijk en in cassatie 
onaantastbaar bes] ist, dat de oorspronke
lijk verzoeker, door in zijn inle idend ver
zoek, op de daarvoor aangevoerde gron
den, te stellen, dat hij de doorhaling 
naagt van het onderhavige merk, daar
mede teven de nietigverklaring van dat 
ingeschreven merk heeft gevorderd, waar
mede geen zin i gezegd, dat elke door
haling de nietigverklaring van een merk 
in zich sluit. [In cassatie werd er over ge
klaagd, dat niet, overeenkomstig art. 10 
Merkenwet, de nieti(lverklaring was ge
vraagd, Red.]. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Naamlooze Vennootschap Zeepfabrieken 

"Het Anker" v/h Gebr. Dobbelman, gevestigd 
te N ijmegen, voor deze zaak domicilie kiezen
de te 's-Gravenhage, ten kantore van Mr. A. 
C. E. M. de Groot; 

gronds lag mist; 
0. voorts: 

dat bij be chikking van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage, dd. 11 April 1932, waarvan 
hierbij met het procesdossier eene expeditie 
wordt overgelegd, is bevestigd de beschikking 
der Arr.-Rechtbank te ' -Gravenhage van 19 
Januari 1932, waarbij ten verzoeke van de 
Amerikaansche Vennootschap van Koophandel 
Colgate-Palmolive-Peet Company werd bevo-

' Jen de doorhaling in de Registers van het 
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Bureau voor den Industrieelen Eigendom te 
's-Gravenhage van het ten name van reques 
trante onder n°. 61746 ingeschreven merk 
PA-0L-C0; 

dat requestrante zich bezwaard acht door 
's Hofs beschikking en daartegen beroep in 
cassatie instelt; 

dat zij als middel van cassatie voordraagt: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

artt. 3, 4, 5, 10, 12, 12bis, 15 en 18 Merkenwet 
en 48 Rv., door te beve tigen de beslissing der 
Rechtbank waarbij de doorhaling van het 
merk van requestrante is bevolen, zulks niet
tegenstaande de oorspronkelijke verzoekster bij 
haar i ntroductief request niet heeft gevraagd 
de nietigverklaring der inschrijving van het 
bedoelde merk, waartoe zij ingevolge art. 10 
der l\1:erkenwet bevoegd was, maar wèl heeft 
6evraagd een bevel tot doorhaling van dat 
merk waartoe zij niet bevoegd was, en welk 
bevel de Rechtbank dan ook niet had mogen 
geven. 

Toelichting: Art. 10 van de Merkenwet geeft 
aan den derden rechthebbende tot een merk 
het recht, de nietigverklaring der inschrijving 
van een merk te vorderen. Wordt deze nietig
verklaring uitgesproken, dan wordt daarvan 
ingevolge art. 15 door het Bureau aanteeke
ning gedaan in de daartoe bestemde kolom 
van het openbare register. Doorhaling van een 
inschrijving kent de wet niet, minder nog 
doorhaling van een merk, waartoe gereques
treerde een bevel heeft trachten uit te lokken. 
Er is dus aan de Rechtbank gevraagd en door 
deze gegeven eene last tot doorhaling welke 
de vret niet kent en welk bevel dus ten on
reóhte is gegeven en zelfs door het Bureau 
niet behoeft te worden opgevolgd. Het Hof 
betoogt nu wel, dat de nietigverklaring van 
een merk zich practisch uit in de gevraagde 
doorhaling. Deze redeneering is echter niet 
steekhoudend. Men kan immer eene doorha-
1 i ng vorderen zonder daarmede eene gelijk
tijdige nietigverklaring van eene inschrijving 
of van een merk te beoogen. Art. 18 levert 
het voorbeeld van de doorhaling eener inschrij
ving anders dan na nietigverklaring. Zoo kan 
ook een ander dan degene te wiens name de 
inschrijving is gesteld de doorhaling vorderen 
zonder in dit verwek eene nietigverklaring of 
zelfs gronden voor nietigverklaring te begrij
pen. Men kan een bevel tot doorhaling vor
deren op allerlei willekeurige aan de ratio 
'van art. 10 geheel vreemde gronden. Indien 
gerequestreerde bij voorbeeld een bevel tot 
doorhaiing had gevraagd op den zij het on
juisten grond, dat na zekeren tijd de doorha-
1 ing van andermans merken mag worden ge
vorderd, zou dit dan de nietigverklaring van 
het merk van requestrante hebben geïmpli
ceerd? 

Nu had het Hof feitelijk kunnen beslissen, 1 

dat gerequestreerde een request tot nietigver
klaring van eene inschrijving ( niet tot nietig
verklaring van een merk) heeft ingediend en 
dat de Rechtbank dus in wezen zoodanige nie- · 
tigverklaring heeft uitgesproken; in casu 
heeft het Hof evenwel die beslissing niet ge
nomen; het Hof heeft niet overwogen, dat 
gerequestreerde tot nietigverklaring heeft ge
requestreerd, slechts heeft het de a lgemeene 
stelling ten beste gegeven, dat eene doorhaling 

eene nietigverklaring impliceert en uit die 
onjuiste algemeenheid geconcludeerd dat de 
nietigverklaring begrepen is in de gevraagde 
doorhaling. 

Revera is dus toegewezen een niet op de wet 
gegrond gevraagd bevel tot doorhalmg, en is 
niet toegewezen een, ook niet gedaan, verzoek 
tot nietigverklaring eener inschrijving. 

Gerequestreerde heeft niet op de juiste wijze 
art. 10 der Merkenwet gehanteerd. In zijn 
wensch om deze fout te verhelpen, haeft het 
Hof echter een verkeerde methode toegepast. 

Het oorspronkelijk - ook materieel onge
grond - request had moeten zijn verklaard 
niet-ontvankelijk. 

Mitsdien concludeert requestrante, dat het 
den H. R moge behagen te vernietigen de 
aangevall en beschikking van 11 April 1932, 
voorts te vernietigen de beschikking van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 19 Jan. 
1932, met niet-ontv-ankelijkverklaring van Col
gate-Palmolive-Peet Company in haar oor
pronkelij k request. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien de beschikking van het Gerechtshof 
a lhier van 11 April 1932 bevestigende die der 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 19 J an. 
bevorens houdende bevel tot doorhaling in de 
registers' van het Bureau voor den Industri
eelen Eigendom aldaar van het ten name van 
thans-requestrante onder n°. 61746 ingeschre
ven merk "Pa-ol-co"; 

Gelet op het tegen eerstgemelde beschikking 
aangevoerde middel van cassatie; 

0. dat dit feitelijken grondslag mist; 
0. dat immers het gemelde Hof, op de be

wering van nu-requestrante, dat de oorspron
kelijke verwekster niet-ontvangen had mogen 
worden, omdat zij niet vorderde, gelijk zij had 
behooren te doen krachtens art. 10 Merkenwet, 
nietigverklaring van bovengenoemd merk, 
overweegt en beslist: ,,dat inderdaad de ge
noemde woorden in het inleidend request niet 
voorkomen, maar dit niet behoeft te leiden tot 
niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek, 
waar die woorden niet sacramenteel zijn en de 
nietigverklaring van een merk zich practisch 
uit en du begrepen is in de gevraagde door
haling"; 

0. dat derhalve de appèlrechter daarin fei
telijk en in cassatie onaantastbaar uitmaakt, 
dat thans-gerequestreerde, door in haar inlei
dend verzoek op de daarvoor aangevoerde 
gronden te stellen, dat zij de doorhaling vraagt 
van na te melden merk, daarmede tevens de 
nietigverklaring van het ten name van nu
requestrante ingeschreven merk "Pa-ol-co" 
heeft gevorderd, waarmede geenszins is ge
zegd, dat elke doorhaling de nietigverklaring 
van dit merk in zich sluit; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het vorenstaande verzoekschrift en de 

daaronder gestelde conclusie van den Procu
reur-Generaal, strekkende tot enz. ; 

Zich vereenigende met die conclusie en de 
gronden, waarop ze berust, overnemende: 

Verwerpt het gedaan beroep in cassatie. 
(N. J.) 
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24 Mei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Jachtwet 1923 artt. 22 en 26. ) 

Art. 26 der Jachtwet 1923 heeft het oog 
op een uitzonde,·ingsge·val, waarin bepaal
delij k aangegeven arti kei en der wet bui
ten toepassing blijven. Het niet aanwezig 
zij n behoeft derhalve in geval van dag
vaarding t, a. v. overtreding van een dier 
artikelen, n iet telaste te worden gelegd . 

Op grond van den inhoud der bewij s
middelen heeft de Kantonrechter kunnen 
aannemen, dat requirant's geweer reeds 
ge laden was vóórdat hij op het betrokken 
bouwland oversprong en dientengevolge 
eveneens, dat requirant zich op het in de 
telastelegging aangeduide perceel grond 
"heeft begeven" ,,ronder zijn geweer te 
ontladen" . 

Deze aan art. 22 der Jachtwet 1923 ont
leende bewoordingen der telastelegging 
drukken overeenkomstig de beteekenis die 
aan het voorschrift van dat artikel moet 
worden gehecht; slecht uit, dat rnquirant 
zich op dit perceel heeft bevonden met 
geladen geweer. 

Geen verschil van eenige beteekenis tus
schen het door verbalisanten in pr ima en in 
appèl nopens den afstand verklaarde. 

De Ambtenaar 0 . 1\1, wordt nergens ver
plicht de getuigen te dagvaarclen, die ver
dachte hem opgeeft. 

Op het beroep van R. IJ, E., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Assen van 4 Maart 1932, in hooger 
beroep · bevestigend, behalve voor wat de op
gelegde straf betreft, een door het Kantonge
recht te Emmen den 5den ov. 1931 gedane 
mondelinge uitspraak, waarbij requirant ter 
zake van: ,,het bevoegdelijk met een schiet
geweer in het veld zijnde, zich begeven op 
gronden, waarop hij niet bevoegd is te jagen, 
zonder zijn geweer te ontladen", met aanha
ling van de artt, 23, 34, 35 en 91 Sr., womede 
de artt. 22, 46, 51 en 129 der Jachtwet 1923, 
is ,veroordeeld tot een geldboete van vij ftien 
gulden en vervangende hechtenis van vij ftien 
dagen, met verbeurdverklaring en bevel tot 
vernietiging van de twee in beslag genomen 
jachtpatronen, alsmede verbeurdverklar ing on
der nadere bepalingen, als bij de uitspraak 
vermeld, van een niet in beslag genomen ge
weer, welke straf en bijkomende straffen de 
Rechtbank, met vernietiging dier uitspraak in 
zoover, heeft veranderd in een geldboete van 
vijftien gulden en vervangende hechtenis var 
vijftien dagen, 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op de grieven door requirar,t aange

voerd bij schriftuur: 
l, dat in verband met art, 26 der Jachtwet 

1923 de dagvaarding niet volledig is; 
2. dat uit het getuigenverhoor zoowel voor 

het Kantongerecht te Emmen, als voor de 
Rechtbank te Assen het wettig en overtu igend 
bewijs niet is geleverd, dat hij zich met een 
geladen schietgeweer op de bij dagvaarding 
genoemde gronden heeft begeven, daar beide 
verbal isanten verklaarden niet te hebben ge-

zien, dat hij zich met het schietgeweer op be
doelde gronden had begeven, doch alleen ver
klaarden hem daar te hebben zien loopen, ter
wijl hij toch wegens overtreding van art, 22 
der J achtwet 1923 is geverbaliseerd en er toch 
in bedoeld artikel niet staat van loopen en 
dus de verbalisanten alleen maar hebben ge
zien, dat h ij zich heeft begeven van grond, 
waar hij n iet bevoegd was te jagen, en toch 
dit feit niet wordt verboden in art, 22 der 
Jachtwet 1923, wel de omgekeerde handeling, 
en ook nog de mogelijkheid bestaat, dat, al 
zou zijn geweer geladen zijn geweest, hij dit 
onderweg zou kunnen hebben geladen, en, 
gezien het vorengenoemde hij weshalve (der
halve?) geen overtreding heeft gepleegd van 
art. 22 der Jachtwet 1923, weshalve (der
halve?) geen strafbaar fe it heeft gepleegd en 
derhalve niet strafbaar is; 

3. dat de verbalisanten op 5 November 1931 
voor het Kantongerecht te Emmen hebben 
verklaard tengevolge van den bosclu-and hem 
1 ½ à 2 seconden uit het oog te hebben ver
loren, doch dat dit tijdsverloop niet met een 
chronometer of horloge is gecontroleerd, wes
halve er dienaangaande dus geen volkomen 
zekerheid is, terwijl h ij toch slechts 11/2 à 2 
seconden noodig heeft om zij n geweer te laden, 
wat wel met een horloge is gecontroleerd, 
weshalve dus de mogel ijkheid blij ft bestaan, 
dat hij in dien tusschentijd juist zijn geweer 
heeft geladen, zonder dat de verbalisanten het 
hebben gezien en er derhalve geen volkomen 
zekerheid bestaat, dat hij het telastegelegde 
feit heeft gepleegd; 

4. dat de verbalisant Van den Hof aan
gaande den afstand, dien requ irant nog van 
de verbalisanten was verwijderd, toen hij, ver
dachte, door bedoelden boschrand trad op het 
land van Groen, alwaar hij bevoegd i te 
jagen en schadelijk gedierte op te sporen. te 
bemachtigen en te doodên, op 19 Febr. 1932 
voor de Rechtbank te Assen een andere ver
klaring aflegde dan dat genoemde verbalisant 
in eerste instantie deed voor het Kantonge
'recht te Emmen op 5 November 1931, doch 
dat hij niet kon verstaan wat de verbalisant 
Offringa daaromtrent verklaarde, om reden 
deze wo zacht sprak, maar dat dit vermoede
lijk wel uit de proce stukken zal blij ken, doch 
dat z. i, ddor een en ander de situatie daar
door (het telastegelegde feit) onzekerder is 
geworden; 

5, dat de verba! isanten, nadat hij was ge-· 
verba! iseerd, hebben gehoord zekeren A, te
vens, poorwegarbeider, wonende aan den Pa
rallelweg te Emmen, of deze ook wist of re
quirant dien bewusten morgen (13 Augustus 
1931) met zijn geweer geladen op bedoeld 
boschpad had geloopen in de "EmmerduineA" 
te Emmen, hetgeen toch z. i. den indruk wekt, 
dat de verbalisanten niet zeker van hun zaak 
waren, misschien omdat zij hem een poosje u it 
het oog waren verloren, doch dat Stevens 
voornoemd den verbalisanten heeft verkl aard 
rnquirant wel te hebben gezien maar niet ge
sproken, en niet (niets?) te weten wat requi
rant ter kennis heeft gebracht van het Open
baar Ministerie hij het Kantongerecht te Em
men, als aan den Heer Griffier van Justitie 
te Assen, met verzoek Stevens te dagvaarden 
voor bedoelde Rechtscolleges, hetgeen evenwel 
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niet is geschied en z. i. het onderzoek dan ook 
niet volledig is geweest; 

0. dat aan requirant is telastegelegd, dat 
hij den 13 Augustus 1931 te 5 uur 40 minuten 
ongeveer in den voormiddag, in de gemeente 
Emmen bevoegdelijk met een schietgewe'lr in 
het veld zijnde, zich heeft begeven op een 
perceel grond, toebehoorende aan het Staats
boschbedrij f, althans aan een ander dan aan 
hem, verdachte, gelegen in de Ernmerduinen, 
op welk perceel verdachte niet bevoegd was 
te jagen, zonder zijn geweer te hebben ont
laden; welke telastelegging bij de in wover 
door het bestreden vonn is bevestigde monde-
1 inge uitspraak, blijkens de aanteekening daar
van met qualificatie en strafoplegging als 
voo~meld, is bewezen verklaard, met dien ver
stande, dat verdachte zich heeft begeven op 
een stuk grond, toebehoorende aan het Staats
boschbedrijf; 

dat die beslissing steunt op het ambtseeclig 
proces-verbaal van den wachtmeester der ma
rechaussee K. C. van den Hof en den mare
chaussee I. Offringa en de verklaringen door 
die verbalisanten a ls getuigen ter terechtzi t
ting van het Kantongerecht afgelegd; 

0. dat de eerste g ri ef niet opgaat, vermits 
art. 26 der Jachtwet 1923 het oog heeft op 
een uitzonderingsgeval, waarin bepaaldelijk 
aangegeven artikelen dier wet buiten toepas
s ing blijven, en waarvan derhalve het niet 
aanwezig zijn in geval van dagvaarding ter 
zake van overtreding van een dier artikelen, 
niet behoeft te worden telastegelegd; 

0 . wat de tweede en de derde grief betreft: 
dat de gcbez igdo bewijsmiddelen, voorwover 

hier van belang, inhouden: dat de verbali
santen den requirant met een jachtgeweer in 
jagende houding hebben zien !oopen over een 
zandpad in de Emmerduinen, welk terrein 
aan het Staatsboschbeheer toebehoort; dat 
requirant genaderd op een afstand van 20 à 
25 meter' van verba! isanten, van dat pad is 
gesprongen op ·een stuk bouwland, dat toebe
hoort aan Groen; dat verbalisanten hem daar
op voortdurend in het oog hebben gehouden, 
hem geen beweging hebben zien maken, alsof 
hij zijn geweer laadde, en ook niet het geluid 
hebben gehoord van het openen en luiten 
van een geweer; dat zij hem misschien een 
seconde uit het oog hebben verloren, doch hij 
in dien tijd onmogelijk zijn geweer kan heb
ben geladen, dat zij dadelijk daarop requirant 
hebben aangehouden en diens geweer toen met 
twee patronen geladen was; 

dat de Kantonrechter op grond van den 
inhoud dier bewijsm iddelen heeft kunnen aan
nemen, dat requirants geweer reeds geladen 
was vóór dat hij op het bouwland van Groen 
oversprong, en di ensvolgens eveneens, dat re
quirant zich op het in de telastelegging aan
geduide perceel grond " heeft begeven" ,,zon
der zijn geweer te ontladen"; 

dat immers die aan art. 22 der Jachtwet 
1923 ontleende bewoordingen der tela teleg
gi ng overeenkomstig de beteekenis die aan het 
voorschrift van dat artikel moet gehecht wor
den, slechts uitdrukken dat requirant zich op 
dit perceel heeft bevonden met geladen ge
weer· 

dat beide grieven derhalve ongegrond zijn; 
0. dat tu schen hetgeen de verbal isanten 

aangaande het in de vierde grief bedoel de 
punt onderscheidenlijk in eersten aanleg en 
in hooger beroep hebben verklaard geen ver
schil van eenige beteekenis bestaat; 

dat toch blijkr,ns de processen-verbaal der 
betreffende terechtzittingen, beide verbalisan
ten voor het Kantongerecht hebben opgegeven 
dat requirant l1en op ± 20 à 25 M eter was 
genaderd, toen zij ·hem over en boschrand op 
h et land va1-,. Groen zagen si:,ringen, welke 
a fstand ter terechtzitting in nooger beroep 
door van cien Hof op ongeveer 20 Meter is 
geschat, terwijl Offringa aldaar bij zijn ambts
eedig proces-verbaal heeft volhard, hetwelk 
inhoudt dat requi rant op het bedoelde oogen
blik ongeveer 15 1eter van de relatanten ver
wijderd was; 

dat deze grief dus feitelijken grondslag mist; 
0. dat de vijfde grief niet tot cassatie kan 

lei den, daar geen wettelijke bepaling den 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie ver
plicht de getuigen te dagvaarden, di e een ver
dachte hem opgeeft ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen, ove,,eenkomstig de conclusie van 
den Advocaal-Generaal B erger.] 

(N. J.) 

25 Mei 1932. KONI rKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, 
waarop waren uitgetrokken posten voor: 

a. eene steunregeling met uitkeering 
tot het volle in de bedrijven verdiende 
loon ; 

b. eene steunregeling voor minderjarige 
werkloozen · 

c. een toeslag op de uitkeering uit 
werkloozenkassen tot het volle loon. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Beerta tegen de bij 
schrijven van 21 Januari 1932, No. 14, 3e 
afdeeling, door Ged. Staten van Groningen 
aan het bestuur der voornoemde gemeente 
kenbaar gemaakte beslissing, waarbij goed
keuring is onthouden aan de gemeentebegroo
ting voor het jaar 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1932, No. 294; 

Op de voordracht van Onzen Minister var. 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 20 Mei 1932, No. 8603, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestum·; 

0. dat de raad op de begrooting o . a. de 
volgende posten heeft uitgetrokken. volg
nummer 203 (subsidie aan het Burgerlijk 
Armbestuur f 34,630), 216 (steun aan ge
huwde werkloozen en ongehuwde kostwinners 
f 3000), 216a (steun aan ongehuwde werk
loozen, niet-kostwinners, van 16 jaar en 
ouder f 2000), 216b (toeslag op de uitkeering 
uit werkloozenkassen tot het volle loon f 1000) 
en 228a (subsidie aan H. Bosboom voor het 
onderhouden van een autobusdienst Drieborg
Beersterhoogen f 750); 

dat Ged. Staten goedkeuxing hebben ont
houden op grond van bezwaren tegen voor-
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melde posten en wel tegen post 203, omdat 
evenals vorige jaren niet meer dan f 30,000 
behoort te worden uitgetrokken; tegen post 
216, aangezien eene steunregeling met uit
keering tot het volle in de bedrijven ver
diende loon ontoelaatbaar is; tegen post 216a, 
omdat eene steunregeling alleen dàn toelaat
baar is, wanneer er geen voldoende gelegen
heid voor werkverschaffing is en eerst in de 
allerlaatste plaats tot steun aan minderjarigen 
dient te worden overgegaan; tegen post 216b, 
omdat de hier bedoelde toeslag strijdt met 
de beginselen, waarop de Rijksregeling van 
de werkloozenverzekering berust, en niet 
blijkt, dat, wie de toelage zull en genieten, 
aan deze ondersteuning ook behoefte hebben 
en zulke toelagen in strijd zijn met het be
ginsel, dat geen steun behoort te worden 
verstrekt, zoolang er gelegenheid voor werk
verschaffing aanwezig is; tegen post 228a, 
omdat geen verkeersbelangen dit subsidie ' 
vorderen 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat hij van oordeel is, dat de begrooting, 
zooals di e het laatst door hem is vastgesteld, 
onveranderC: behoort te worden goedgekeurd; 

0. dat Ged. Staten op juiste gronden de 
goedkeuring aan de begrooting hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

27 M ei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 20.) 

De strekking van dit art. wordt mis
kend en het toezicht van hooge r gezag 
illusoir, indien bij het reglement van een 
burgerlijk armbestuur de werkwijze der 
instelling voor een aanzien lijk deel aan 
dat armbestuur zelf ter regeling wordt 
over gel aten. 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit, waar
bij het onderzoek naar de omstandigheden 
van werkloozen, aangesloten bij een werk
loozen kas, aan vertegenwoordigers van 
hunne vakorganisaties wordt opgedragen. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utingeradeel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 29 April 1931, n°. 64, le afd. B, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een bes luit van 
dien raad tot wijziging en aanvulling van het 
Reglement op het burgerlijk armbestuur; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 November 1931, n°. 583; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 21 Mei 1932, n°. 3346, Afd. Armwezen; 

0. dat de raad der gemeente Utingeradeel 
bij besluit van 25 Augustus 1930 heeft vast
gesteld eene verordening tot wijziging en aan
vulling van het Reglement op het burgerlijk 
a rmbestuur dier gemeente, van welke veror
dening art. Y I uidt als volgt: Ingelascht , 

wordt een nieuw hoofdstuk V, luidende: 
,,Van bijzondere regelingen". 

Art. 22. H et burgerlijk armbestuur is be
voegd ter zake het onderzoek naar de om
standigheden van-, de wijze van vaststelling 
en uitkeering van steun aan werkloozen, die 
zijn aangesloten bij een werkloozenkas, welke 
v61doet aan de eischen gesteld in het Werk
loosheidsbesluit 1917, bijzondere regelen te 
stellen, in dier voege, dat het burgerlijk arm
bestuur de beslissing omtrent aanvragen om 
steun en de wijzigingen daarin aan zich houdt 
en dat het in te stellen onderzoek en het te 
houden toezicht geschiedt volgens de regelen, 
gesteld in art. 8, 2e lid , art. 13, 3e lid, en 
art. 14 van dit reglement; 

dat Ged. Staten van Friesland bij hun be
sluit; van 29 April 1931, n° . 64 , le afd . B., 
hunne goedkeuring aan het genoemde raads
besluit hebben onthouden, daarbij o. a . over
wêgende,dat het nieuwe artikel in het midden 
laat, wie het onderzoek naar de omstandig
heden der bedoelde werkloozen zal instell en, 
en het burgerlijk armbestuur de bevoegdheid 
geeft, ook anderen dan den armmeester met 
het onderzoek te belasten; dat het volgens de 
toe! ichting van burgemeester en wethouders 
bij de conceptverordening de bedoeling is. dat 
onderzoek op te dragen aan huisbezcekers, 
aan te wijzen door burgemeester en wethouders 
op aanwijzing van den Utingeradeelschen Be
stuurdersbond, de atdeelingen Akkrum en Ol
deboorn van den Nederlandschen Bond van 
arbei ders in het Landbouw-, Tuinbouw- en 
Zuivelbedrijf en de afdeel ing Oldeboorn rnn 
den Christelijken Landarbeidersbond, welke 
huisbezoekers met den armmeester eene Com
missie zullen vormen, die burgemeester en 
wethouders - uitmakende het burgerlijk arm
bestuur - voorlicht omtrent den aan werk
loozen te verleenen steun; dat zij - Ged. Sta
ten - tegen het nieuwe artikel 22 bezwaar 
hebben, omdat daarbij de aanwijzing van 
de(n)gern,(n), die het onderzoek naar de om
stand igheden van deze bijzondere groep arm
lastigen zal (zullen) instellen, aan hunne 
goedkeuring wordt onttrokken; dat deze aan
wijzing, ten aanzien van de gewone aanvragen 
om ondersteuning in art. 8, le lid, van het 
reglement is geschied en daarom ook voor 
deze bijzondere aanvragen in het reglement 
behoort te worden vastgelegd; dat dit be
zwaar te meer klemt, omdat zij zich met de 
voorgenomen opdracht van dat onderzoek aan 
vertegenwoordigers van organisaties van be
langhebbenden niet kunnen vereenigen, vooral 
daar deze vertegenwoordigers een overwegen
den invloed zullen uitoefenen op het aan het 
burgerlijk armbestuur uit te brengen advies, 
terwijl zij in geen enkel opzicht eenige amb
telijke verantwoordelijkheid voor hun rapport 
en advies dragen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij het standpunt van Ged . 
Staten, dat in het R eglement zelf moet wor
den geregeld het onderzoek, dat aan de toe
kenning van ondersteuning voorafgaat, niet 
kan deel en; dat immers het nieuwe art. 22 
van het Reglement bepaalt, dat het in te stel
len onderzoek en het te houden toezicht ge
schieden moet volgens de regelen, gesteld in 
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art. 8, 2e lid, a r t. 13, 3e lid, en art. 14 van 
het Reglement; dat burgemeester en wethou
ders, vormende het burgerlijk armbestuur, bij 
wijze van proef eene regeling hebben vastge
steld betreffende het verleenen van steun aan 
hen, die zijn aangesloten bij ecne gesubsidieer
de werkloozenkas; dat door het opnemen in 
zijn geheel van deze regeling in het Regle
ment nu wel aan bovenbedoeld bezwaar van 
Ged. Staten ware tegemoet te komen, doch 
dat Ged. Staten ook bedenking hebben tegen 
den inhoud der regeling; dat zij ns inziens deze 
bedenking ongegrond is; dat er zijns inziens 
geen enkel bezwaar tegen kan bestaan, dat de 
armmeester in zijn onderzoek naar de omstan
digheden van een steunaanvragend gezin wordt 
bijgestaan door eene commissie, waarvan de 1 

leden door het burgerlijk armbestuur worden 
aangewezen uit de leden van de georgani
seerde werknemers; dat de armmeester niet 
gehouden is, om het advies van deze commis
s ie slaafs te volgen; dat hij van zij ne afwij 
kende meening in de vergadering van het 
burgerlijk armbestuur mededeeling kan doen; 
dat dat bestuur ten slotte zonder beroep op 
de aanvra·ge beslist; dat het raadsbesluit niet 
in strijd is met de Armenwet, noch met het 
a lgemeen belang; 

den van de besliss ing omtrent verzoeken 
om steun van hen die, hoewel valide zijn
de, door tijdelijke, maatschappelij ke, om
stand igheden steun behoeven, te brengen 
bij een afdeeli ng B. van het bureau, waar
in zitting hebben de leden, benoemd na 
verkregen aanbevelingen van dubbeltallen, 
opgemaakt door de pi aatselij ke bestu reu 
der dr ie grootste landelijke vakcentrales 
va11 werkl ieden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Dordrecht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zui-d-Holland 
van 11 Mei 1931, n°. 158, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het besluit van dien raad 
van 10 Februari 1931, strekkende tot wijzig ing 
van het, reglement voor net Bureau voor :Maat
schappel ij k Hulpbetoon in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, adv iezèn 
van 24 November 1931, n°. 545 en 4 Mei 
1932, n° . 545/79; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 21 Mei 1932, n°. 3120, Afd. Armwezen : 

0. dat de raad der gemeente Dordrecht bij 
besluit van 10 Februari 1931 het Reglement 
voor het Bureau voor Maatschappelij k Hulp
betoon o. m. in dien zin heeft gewijzi gd, dat 
het geta l leden wordt uitgebre id van 9 tot 13, 
waarvan een, tevens voorz itter, door burge
meester en wethouders uit hun midden wordt 
aangewezen, terwijl de overige 12 leden pe
riodiek door den gemeenteraad worden be
noemd op de volgende wijze : a. 6 leden wor
den benoemd na verkregen aanbeve lingen van 
dubbeltallen, opgemaakt door burgemeester 

0. dat krachtens art. 20 der Armenwet het 
reglement van een burgerlijk armbestuur, on
der goedkeuring van Ged. Staten en met be
roep van de beslissing van dat college op Ons, 
wordt vastgesteld door den gemeenteraad; 

dat de strekking van dit artikel wordt mis
kend en het toezicht van hooger gezag illusoir 
wordt, indien bij zoodanig reglement de werk
wij ze der instelling voo, een aanzien lijk deel 
aan het burgerlijk armbeotuur zelf ter regeling 
wordt overgelaten; 

dat hetgeen door de onderhavige reglements
wijzi ging aan het burgerlij k armbestuur zeli 
ter regeling wordt overgelaten, een belang
rijk onderdeel uitmaakt van de door de instel
ling uit te oefenen a,menwrg; 

dat derhalve Ged. Staten terecht deze dele
gatie met toe] aatbaar hebben geoordeeld ; 

élat aan het raadsbesluit te minder goedkeu
ring kan worden verleend, wijl Wij met Ged. 
Staten Ons niet kunnen vereenigen met de 
voorgenomen opdracht van het onderzoek naar 
de omstandigheden der bedoelde werk loozen 
aan vertegenwoordigers van hunne vakorgani
saties, daar het gevaar bestaat, dat deze ver
tegenwoordigers, welke een overwegenden in
vloed zouden uitoefenen op het aan het bur
gerl ijk armbestuur uit te brengen advies, niet 
voldoende onafhankelijkheid zouden bezitten 
tegenover de leden hunner organisaties, welke 
ondersteuning vragen; 

Gezien de A1menwet; 
Hebben goe~evonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

27 M ei 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 20.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging van het regie. 
ment voor het bureau voor maatschappe
lijk hulpbetoon, beoogend het voorberei-

' en wethouders; b. 3 leden worden benoemd 
na verkregen aanbevelingen van dubbeltall en, 
opgemaakt door het bestuur van Maatschap
pelijk Hulpbetoon; c. 3 leden worden benoemd 
na verkregen aanbevel ingen van dubbeltallen, 
opgemaakt door de plaatselijke besturen der 
drie grootste landelij ke Vakcentrales van 
werk! ieden, met dien verstande, dat el·ke dezer 
centra] es één dubbel tal opmaakt; dat voorts 
het Be. tuur van Maatschappelijk Hulpbetoon 
zich voo ,· zij n arbeid splitst in twee afdeel in
gen, genaamd A en B, e lk van 7 leden; dat 
van elke van deze afdeelingen de voorzitter 
van het bestuur, 1 id, tevens voorzitter is; dat 
de afdee l ing A aan het bestuur adv ies uit
brengt omtrent het verleenen van steun aan 
hen, die door ouderdom, ziekte, persoonlijke
of gezin ·omstandigheden steun behoeven, als- _ 
mede omtrent het verleenen van geneeskun
dige of verloskundige hulp, verplegi ng enz. 
geheel of gedeeltelijk voor rekening van het 
Bureau voor 1aatschappelijk Hulpbetoon; 
dat de afdeeling B aan het bestuur adv ies 
uitbrengt omtrent het verleenen van steun 
aan hen, d ie, hoewel val ide zij nde, dooi· t ijde
lijke, maatschappel ij ke, omstandigheden steun 
behoeven; dat in deze laatste afdeeling zitting 
hebben de drie leden, die benoemd zijn na 
verkregen aanbevelingen van dubbeltallen, op
gemaakt door de plaatselij ke besturen der drie 
grootste landelijke vakcentrales van werk lie
den; dat afdeel i ng B periodiek zal nagaan, 
of er aanleiding bestaat om ·validiteit in e igen 
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vak ten aanzien van gesteunde personen niet 
meer aan te nemen en betrokkenen in dat ge
va l zal verwijzen naar Afdeel i ng A; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij be
sluit van 11 Mei 1931 aan dit besluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
g ing, dat het wijzigingsbesluit strokt om in 
het burgerlijk armbestuur personen in te voe
r en, di e daarin zull en optreden bepaaldelijk 
a ls vertegenwoordigers Y,rn organisaties, wier 
,verkzaamheid niet gelegen is op het gebied 
der armenverzorging; dat de splitsing van de 
behoeftigen in, globaal gesproken, permanent 
armlastigen, over wier steunverweken afdee-
1 ing A en valide werkloozen, over wier steun
aanvragen afcleeling B (inclusief de vertegen
woordigers van de vakorganisaties) zal advi 
seeren, geen anderen zin kan hebben - indien 
aan deze spl itsing eenige practische beteekenis 
toekomt - dan dat daarmede b<ioogcl wordt 
de valide werkloozen op anderen voet te on
dersteunen dan de permanent armlastigen; 
dat dit verschil vooral scherp geaccentueerd 
wordt door de voorgedragen bepaling, dat de 
afdeeling B periodiek zal nagaan of er aan
leiding bestaat om validiteit in eigen vak ten 
aanzien van gesteunde personen niet meer aan 
te nemen en betrokkenen in dat geval zal ver
wijzen naar afdeeling A; dat de Armenwet 
geene onderscheiding van armen inhoudt naar 
gelang vau de oorzaak der armlastigheid; dat 
derhalve valide werklooze arbe iders, die on
d~rsteuning behoeven, omdat zij zich het nood
zakelijke levensonderhoud niet kunnen ver
schaffen , armen zijn in den zin der Armenwet 
e n dat do ondersteuning van deze categorie 
van armen volgens dezelfde regelen en me
thoden, bepaaldelijk dezelfde individualisee
rende methode moet gesch ieden als de Armen
wet ten aanzien van de burgerlijke armenzorg 
in het a lgemeen voorschrijft; dat mitsdien, 
hoe men daarover overigens ook moge denken 
het maken vau eene splitsing onder de armen, 
met het oogmerk om een bepaalde categorie 
van hen op anderen voet te behandelen dan de 
overigen als onwettig moet worden gequalifi
ceerd; dat blijkens het bovenstaande het raads
besluit op ondeugdelijke gronden berust en 
dat daar aan geen goedkeur ing kan worden 
gehecht; 

dat van dit besluit de raad van Dordrecht 
bij Ons in beroep is gekomen , aanvoerende 
dat de spli tsing van het bestuur van Maat
chappelijk Hulpbetoon in Afdeeling A en 

Afdeeli ng B en de verdee ling van de taak 
over die twee afdeelingen niet plaats hebben, 

. gelijk Ged. Staten overwegen, met het oog
merk om de valide werkloozen op anderen 
voet te ondersteunen, dan de permanent arm
lastigen; dat ook afdeeling B de gevallen van 
armlastigheid bij de valide werkloozen afzon
derlijk en individueel zal bezien; dat de leden 
der vakcentrales door hunne maatschappelijke 
positie als bij uitstek bevoegd moeten worden 
geacht om over de persoonlij ke en de gezins
omstandigheden der tijdelijk armlastige werk
loozen te oordeelen en het voorschrift, om 
deze personen in het bestuur van Maatschap
pel ijk Hulpbetoon te doen opnemen, derhalve 
is in het belang eener goede armenverzorging: 
dat de vercleeling van de armlastigen in twee 
categorieën, door de verwij zing naar twee af-

cleelingen, derhalve niet plaats heeft om eene 
verschillende behandeling van de armla tigen 
te verkrijgen en te dezen opzichte derhalve 
geenerlei strijd met de Armenwet aanwez ig is; 
dat de afdeelingen bovendien adviseeren aan 
het volledige bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon en dit bestuur zeker bij de beoor
deel ing van de verschillende gevallen van 
armlastigheid eenheid van behandel ing zal 
volgen; dat dit bestuur, voorgelicht door de 
afdeelingen A en B in toepassing zal brenger, 
tie taak, welke de Armenwet aan de burger
lijke instellingen van weldad igheid toedenkt, 
namelijk den steun toekennen in zooclanigen 
vorm en in zoodanige mate als met het oog 
op de behoefte en de persoonlijke eigenschap
pen in verband met de omstandigheden van 
den arme het meest gewenscht is om hem 
wederom in staat te stellen in het onderoucl 
van zich en zijn gezin te voorzien; dat dit 
laatste ten aanzien van de personen, beoor
deeld door afdeeling B, vaker zal plaats heb
ben clan ten aanz ien van de personen, beoor
deeld door afdeeling A, doch dat dit iets ge
heel anders is als wat Geel. Staten betoogen, 
namelijk à~t de armlastigen niet op àenzelf
den voet zouden worden behandeld; dat de 
beslissing van Geel. Staten derhalve uitgaat 
van eene onjuiste praemisse en de conclusie 
mitsdien op ondeugdelijken grondslag rust; 
dat naar de meening van den raad het raads
besluit in geenerlei opzicht in strij d komt met 
de bepalingen der Armenwet; 

0. dat de wijziging van het Reglement voor 
het Bureau voor Maatschappelijk HulpbeLoon 
van de gemeente Dordrecht, waartoe de ge
meenteraad van Dordrecht den 10 Februari 
1931 besloten heeft, beoogt het voorbereiden 
van de bes! issing omtrent verzoeken om steun 
van hen , die, hoewel valide zij nde, door t ij de
lijke, maatschappelijke omstandigheden steun 
behoeven, te brengen bij de Afdeeling B van 
het Bureau, waarin zitting hebben de leden, 
benoemd na verkregen aanbevelingen van 
dubbeltallen, opgemaakt dooi' de plaatselijke 
besturen der drie grootste landelijke vakcen
trales van werklieden; 

dat volgen het beroepschrift de leden der 
vakcentrales door hunne maatschappel ijke, po
sitie a ls bij uitstek bevoegd moeten worden 
geacht om te oordeelen over de persoonlijke 
en de gezinsomstandigheden der tijdelijk arm
lastige werkloozen; 

dat echter tevens het gevaar bestaat, dat 
deze personen niet voldoende onafhankel ijk
heid zullen bezitten tegenover de leden hunner 
organisaties, welke ondersteuning komen vra
gen ; 

dat op dezen grond - daargelaten of de 
strekking van de wijziging tevens is, om eene 
bepaalde categorie van ::tl;jllen in strijd met 
de beginselen der Armenwet op andere wijze 

, te behandelen dan de overige - moet worden 
geoordeeld, dat Gedeputeerde Staten terecht 
goedkeuring aan de reglementswijziging heb
ben onthouden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zakeu 

is belast, enz. (A. B .) 
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28 Mei 1932. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Hoewel de ei ch, dat elke van de aan 
de school verbonden leerkrachten een eigen 
klasselokaal heeft, in het algemeen niet 
uitgaat boven de "normale eischen" volgt 
daaruit niet, dat bijbouw van een nieuw 
lokaa l ook dan binnen het kader dier 
e ischen zou blijven, wanneer het getal 
]eorl ingen slechts in geringe mate een van 
de in art. 28 gestelde grensgetallen over
schrijdt en dientengevolge eene nieuwe 
leerkracht verplicht wordt, terwijl geens
zins vaststaat, dat deze overschrijding en 
daarmede de nieuwe leerkracht in de 
naaste toekomst zal behouden blij ven; 
zulks te meer nu rekening dient te wor
den gehouden met de mogelijkheid dat de 
leerlingenschaal van art. 28 een verhoo
ging zal ondergaan en dientengevolge zelfs 
eene vermeerdering van het leerl ingen
getal niet tot vermeerdering van onder
wijzers zou behoeven te le iden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Gramsbergen tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Over. 
ijssel van 26 J anuar i 1932, 2e afdeeling, No. 
218/726, waarbij met vern ietiging van het be
slu it van dien raad van 13 Augustus 1931, is 
bepaald, dat de door het bestuur der Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
eene school met den Bijbel te Ane, gemeente 
Gramsbergen, overeenkomstig artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor eene verbouwing en uitbreiding 
van de bijzondere lagere school dier Vereeni
ging te Ane, alsnog behoort te worden ver
leend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
11 Mei 1932, No. 341; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Mei 1932, No. 10512, afdeeling L ager Onder
wijs Financieel; 

0. dat de raad van Gramsbergen in zij ne 
vergadering van 13 Augustus 1931 afwijzend 
heeft be chikt op het verzoek van het bestuur 
der Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van eene school met den Bijbel te Ane 
om, ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 de benoodigde gelden te ontvangen 
voor het verbouwen en uitbre iden met een 
lokaal van de bestaande bijzondere lagere 
school te Ane, uit overweging, dat het gemid
delde aantal leerl ingen der genoemde school 
in het afgeloopen jaar 123¼ heeft bedragen; 
dat de school bestaat uit drie lokal en en deze 
ingevolge den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 6 der Lager Onder
wijswet 1920 (Besluit van 15 Februari 1924, 
S. 48, nader gewijzigd bij dat van 14 Juni 
1930, S . 262), voldoende ruimte biedt voor 
144 leer! ingen; dat de toeneming van het 
aantal leerlingen niet van dien aard is, dat 
een vierde lokaal noodig is en alzoo kan 
worden aangenomen, dat de gevraagde uit
breiding de normale eischen, aan het geven 
Yan l ager onderwijs te stellen, te boven gaat; 
dat in verband met het aantal leerlingen mo-

L. 1932. 

menteel vier leerkrachten aan de school zijn 
verbonden en de eisch kan worden gesteld, 
dat elke van d ie leerkrachten een eigen klasse. 
lokaal heeft; dat echter, indien het voorstel 
van de Staatscommissie-Rutgers mocht . wor
den aangenomen, in de toekomst het hoofd 
dier school zou worden bijgestaan door slechts 
twee onderwijzers en alzoo weer een der lo
kalen ongebruikt zou blijven; dat door het 
College van Burgemeester en Wethouders aan 
voormeld schoolbestuur in overweging is ge
geven, met het indienen van het betrekkelijke 
verzoek te wachten tot na de behandeling van 
de voorstellen, verband houdende met het ver
slag van de Staatscommissie-Rutgers; dat het 
in het onderhav ige geval onverantwoordelijk 
zou zijn nu reeds de gevraagde gelden beschik. 
baar te stellen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
s] uit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel 
in beroep was gekomen, dit Colege bij besluit 
van 26 J anuari 1932, met vernietig ing van 
het bestreden raadsbesluit heeft bepaal d, dat 
door de gemeente Gramsbergen medewerking 
behoort te worden verleend voor het verbou
wen en uitbreiden met een lokaal van de 
bijzondere lagere school te Ane, uitgaande 
van de Vereeniging tot stichting en instand
houding van eene school met den Bijbel te 
Ane, gemeente Gramsbergen, daarbij over
wegende, dat het school bestuur in de aan
vrage, bedoeld in artikel 72 der Lager On
derwijswet 1920, slechts in het algemeen gel
den uit de gemeentekas aanvraagt voor het 
verbouwen en uitbreiden van zijne school te 
Ane: dat door eene gunstige beslissing op dit 
verzoek te nemen de gemeente niet verder ge
bonden wordt dan tot medewerking tot ver
bouw en uitbreiding in het algemeen, zoodat 
voor Burgemeester en Wethouders volle vrij
heid blijft bestaan, om tegen de verschillen
de onderdeelen, waaruit de verbouw en de 
uitbreiding bestaan, ingtlvolge artikel 77 der 
wet bezwaar te maken; dat sedert 1 J anuari 
1931 vier leerkrachten aan de school zijn ver
bonden en dat in verband met het aantal 
leerlingen, hetwelk in 1931 de school bezocht, 
de school ook voor 1932 aanspraak kan maken 
op eene Rijksvergoeding voor vier onderwij
zers; dat in verband hiermede niet kan wor
den gezegd, dat door bijbouw van een vierde 
lokaa l de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te steil en, te boven zullen 
worden gegaan; dat bl ijkens het am btsbe
richt van den Hoofdinspecteur van het Lager 
Onderwijs de school geen eigen speelplaats 
heeft; dat als zoodanig dienst doet een zan
dig terrein voor en naast het gebouw, dat op 
een tiental meters van den openbaren weg 
staat, en dat de inrichting der privaten en 
urinoirs vrij primitief is ; dat mitsdien door 
aanleg van een speelplaats en het verbeteren 
van de privaten en urinoirs de normale 
eischen aan het geven van lager onderwijs te 
stell en ook niet zullen worden overschreden; 
dat voorts de aanvrage van het schoolbestuur 
aan de wettelijke vereischten voldeed, zoodat 
de raad ten onrechte de gevraagde medewer
king heeft geweigerd; 

dat van deze beslissing de raad van Grams
bergen bij Ons in beroep is gekomen, onder 
aanvoermg van denzelfden grond, als aan zijn 

8 
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voormeld besluit van 13 Augustu 1931 ten 
grond lag gelegd; 

0. dat niet kan worden gezegd, dat de ei oh, 
dat elke van de leerkrachten, welke aan de 
school behooren te zijn verbonden, een eigen 
klasselokaal heeft, in het algemeen uitgaat 
boven de normale eischen, aan het geven van 
1 ager onderwijs te stellen; 

dat echter hieruit niet volgt, dat bijbouw 
van een nieuw lokaal ook dan binnen het 
kader van de normale eischen zou blijven, 
wanneer het getal leerlingen slechts in ge
ringe mate een van de in artikel 28 der wet 
gestelde grensgetallen overschrijdt en dienten
gevolge eene nieuwe leerkracht verplicht 
wordt, terwij l geenszins va tstaat, dat deze 
overschrijding en daarmede de nieuwe leer
kracht in de naaste toekomst zal blijven be
houden; 

dat dit te meer klemt, nu rekening dient te 
worden gehouden met de mogelijkheid, dat 
de leerlingenschaal van artikel 28 eene ver
hoog ing zal ondergaan, en dientengevolge 
zelfs eene vermeerdering van het leerlingen
getal niet tot vermeerdering van onderwijzers 
zou behoeven te leiden; 

dat, nu in het onderhavige geval het grens
getal 117 slechts met een klein getal over
schreden is, terwijl het duurzaam karakter 
van deze overschrijding en althan de duur
zame aanwezigheid van een vierde verplichte 
leerkracht geenszins vaststaat, het bouwen van 
een vierde leslokaal vooralsnog de normale 
ei chen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, zou overschrijden; 

dat, voor zoover de aanvrage betrof den 
bijbouw van een vierde leslokaal, de raad 
van Gramsbergen dus terecht daarop afwij
zend heeft beschikt, en Gedeputeerde Staten 
mitsdien ten onrechte te dien aanzien het 
raadsbesluit hebben vernietigd; 

dat voor dit laatste te minder grond aan
wezig wa , nu uit het door Gedeputeerde Sta
ten ingewonnen ambtsbericht van den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 2de 
Hoofdinspectie blijkt, dat het schoolbestuur 
niet voornemens is onder de huidige omstan
digheden tot vergrooting van de school over 
te gaan, doch van het raadsbesluit uitsluitend 
in beroep is gekomen, omdat ten gevolge 
daarvan ook de in het besluit van Gedepu
teerde Staten nader aangeduide verbeteringen 
niet tot uitvoering zouden kunnen komen; 

dat ten aanzien van deze verbeter ingen 
door den raad geen gronden zijn aangevoerd, 
welke tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten zouden moeten leiden; 

Gezien de Lager Onderwij wet 1920; 
Hebben goedgevonden on verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 26 Januari 1932, 2e afdeeling, 
No. 218/726, dit besluit te vernietigen, voor 
zoover betreft den bijbouw van een vierde les
lokaal aan de bijzondere lagere school te Ane, 
met bepaling, dat te dien aanzien de ge
n-aagde medewerking door den raad van 
Gramsbergen terecht is geweigerd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

28 M ei 1932. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij wet 1920 art. 72.) 

Vervanging van baksteenen tegels op 
de speelplaats door basaltinetegels kan 
worden aangemerkt als verandering van 
inrichting van het schoolgebouw met bij
behoorenden grond in den zin van art. 72. 
Nu in verband met de nieuwe rioleering 
de geheele bestaande bestrating moet wor
den opgenomen, herbestrating met besal 
tinetegels slechts in ger inge mate in prijs 
verschilt van herbestrating met klinkers, 
en eerstbedo I de bestrating de voorkeur 
verdient, gaat de vervanging van bak
steenen door ba altinetegels de "normale 
eischen" niet te boven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Zedelijk Lichaam onder de zinspreuk : 
"Sub praesidio Beatae l\fariae Virginis, sine 
macufa oonceptae" gevestigd te Maastricht, 
als bestuur der te Roermond in de Dionvsius
straat ge , estigde St. Vincentius- en St. Jozef
school tegen het besluit van Ged. Staten van 
Limburg van 14 December 19:ll, 2° afd., La. 
14005/8 C., tot niet-ontvankelijkverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad der 
meente Roermond van 6 Augustus 1931, voor
zoover rlaarbij de ten beheeve van deze scholen 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerkin~ is geweigerd voor 
het aanschaffen van gordijnen en voor het be
tegelen van de speelplaatsen : 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1932, n°. 1 5 ; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Mei l!J32, n°. 10320, afd. L.O.F.; 

0 . dat de raad der gemeente Roermond bij 
besluit van 6 Augustus 1931 op eene aanvrage 
van het thans appell erende schoolbestuur om 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 medewerking te verleenen voor o.m. het 
aanschaffen van gordijnen, het verbeteren van 
de rioleering en voor de betegeling van de speel
plaatsen de medewerking heeft verleend voor 
de rioleering van de speelplaatsen, doch gewei
gerd voor de aanschaffing van gordijnen en voor 
de betegeling van de speelplaatsen, uit over
weging, dat de kosten voor de aanschaffing 
van gordijnen uit de vergoeding, bedoeld in 
art. 101 der wet behooren te worden bestreden 
evenals de kosten van de betegeling, voor zoo
ver niet een gevolg van het aanbrengen van de 
rioleering, daar de vervanging van de bak
steenen , waarmede de speelplaatsen thans be
legd zijn, door basaltinetegels niet als eene ver
andering van inrichting, bedoeld in art. 72 der 
wet, kan worden beschouwd; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Limburg in beroep was gekomen, dit col
lege bij besluit van 14 December 1931 het school
bestuur in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, uit overweging, dat gebleken i , 
dat het bestreden besluit is openbaar gemaakt 
op 7 Augustus 1931, terwijl het beroepschrift 
eerst op 7 September daaraanvolgende door dit 
college is ontvangen ; dat derhalve het onder
werpelijk beroep niet is ingesteld met inacht
neming van den in art. 76, 2° lid, der Lager-
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Onderwijswet 1920 gestelden termijn van 30 
vrije dagen, te rekenen van den dag waarop het 
besluit van den gemeenteraad is openbaar ge
maakt; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat twee 
leden van het schoolbestuur op 5 September 
1931 het beroepschrift op het gouvernement 
hebben bezorgd, zoodat het tijdig was inge
komen ; dat het verzoekt t e bepalen, dat de 
gevraagde medewerking wat betreft het aan
schaffen van schoolmeu helen en het betegelen 
van de speelplaats alsnog moet worden ver
leend; 

0. dat moet worden aangenomen, dat het bij 
Ged. Staten ingediende beroepschrift op 5 Sep
tember 1931 bij de provinciale griffie is bezorgd, 
zoodat het schoolbestuur ten onrechte in zijn 
beroep niet-ontvankelijk is verklaard ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat er geen aan
leiding is, om het begrip schoolmeu helen in 
art. 72, lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920 in 
zoo beperkten zin op te vatten, dat daaronder 
gordijnen niet zjjn begrepen, terwijl het artikel 
niet onderscheidt naar gelang het een eerste 
complete aanschaffing van schoolmeubelen be
treft, dan wel aanschaffing van deze ter ver
vanging van bestaande, maar versleten meu
belen; 

dat voorts blijkens nader op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur bij den Inspecteur van 
het lager onderwijs ingewonnen inlichtingen de 
gordijnen van de schoollokalen vrijwel alle ver
sleten zijn, terwijl burgemeester en wethouders, 
wanneer te veel gordijnen zouden worden 
aangeschaft langs den weg van art. 77, lid 6, der 
Lager-Onderwijswet 1920 daartegen kunnen 
waken; 

dat, nu aan de in art. 73 der wet omschreven 
vereischten, voorzoover van toepassing, was 
voldaan en de normale eischen, aan het meubi
leeren van schoollokalen t e stellen, blijkens 
het bovenstaande niet worden overschreden, 
de gevraagde medewerking ten aanzien van 
de aanschaffing van gordijnen ten onrechte 
door den gemeenteraad is geweigerd ; 

0. wijders wat betreft de vervanging van de 
baksteenen door basaltinetegels, dat de kosten 
van dit werk kunnen worden aangemerkt als 
kosten van verandering van inrichting van het 
schoolgebouw met bijbehoorenden grond in 
den zin van art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, daar tengevolge van deze verandering 
de speelplaats beter aan zijne bestemming zal 
beantwoorden ; 

d:1t in verband met de nieuwe rioleering de 
geheelr, bestaande bestrating diPnt te worden 
opgenomen, herbestrating mflt basaltinctegels, 
blijkens nader op verzoek van de Af<leeling van 
den Raad van State voor de ©e.schillen van 
Bestuur bij den bouwkundig inspecteur inge
wonnen inlichtingen, slechts in geringe mate in 
prijs verschilt van h <'-rbestrating met klinkers, 
waarbij de nog bruikbare aanwezige klinkers 
worden gebruikt, terwijl de eerstbedoelde be
strating de voorkeur verdient, daar een speel
plaats met, basriltinetegels zich beter leent voor 
het uitvoeren van vrije en orde-oefeningen ; 

dat onder deze omstandigheden de vervanging 
va,n baksteenen door basaltinetegels in het 
onderhavige geva,\ de normale eischen, aan het 

geven van lager onderwijs te stellen, niet te 
boven gaat, zoodat, nu aan de in art. 73 der wet 
omschreven vereiscbten, voorzoover van toe
passing, is voldaan, de gevraagde medewerking 
ook op dit punt bad behooren te zjjn verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg en van het be
sluit van den gemeentera"'d van Roermond van 
6 Augustu~ 1931, voorznover daa.rbij is gewei
gerd de door den appellant overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 gevraag;de 
medewerking voor het aanschaffen van gor
dijnen en het betegelen van de ~peelplaatsen, 
te bepalen, dat de te dezer zake gevraagde 
medewerking alsnog door den gemeer::.teraad 
moet worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

1 30 

(A. B.) 

M ei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsnaamwet art. 5.) 

De .bes! iss i ng der Rechtb., dat reques
trant voert den handelsnaam " H endericus 
Stoit fijnhouthandel" is feitelijk en mits
di en in cassatie onaantastbaar. Uit de 
gronden, door de Rechtb. aangevoerd, kon 
die bes] issing worden afgeleid. 

De Rechtb. besliste, na nauwkeurig de 
verschilpunten tusschen de beide handels
namen - ,,H ende1·icus Stoit fijnhouthan
del" en "de N. V. Fijnhouthandel voor
heen J. Stoit /?·." - te hebben nagegaan, 
dat de afwijkingen te gering moeten wor
den geacht, dan dat daarvan verwarring 
bij het pub] iek niet zou zijn te duchten, 
welke beslissing dus onderscheidenlijk in
houdt, 1 °. dat de voormelde handelsnamen 
slechts in geringe mate van elkander af
wijken en 2°. dat di entengevolge, i.v. m. 
den aard der beide zaken en de pi aats 
waar zij gevestigd zijn , bij het pub) iek 
verwarr ing tusschen beide is te duchten. 
[Requestrant was veroordeeld den naam 
Stoit uit den door hem gevoerden handels
naam te doen verdwijnen. Hij beriep er 
zich voorts op, dat hij niet den naam 
,,H endericus Stoit fijnhouthandel" voerde, 
daar hij als hande lsnaam in het Handels
register a ll een had doen inschrijven " H en
dericus Stoit". R ed. l 

Geeft eerbiedig te kennen Hendericus Stoit, 
houthandelaar, wonende te Groningen, te de
zer zake domicilie kiezende te 's-Gravenhage 
ten kantore van Mr. A. Stolk; 

dat gerequestreerde, de N. V. Fijnhouthan
del voorheen J. Stoit Jr., gevestigd te Gro
ningen en aldaar kantoorhoudende aan het 
Hoend iep n°. 11, zich bij verzoekschrift dd. 
16 October 1931 heeft gewend tot den heer 
Kantonrechter te Groningen met verzoek om 
op de in dat verzoekschrift omschreven gron
den requestrant te veroordeel en : 

,,om in den door hem gevoerden handels
naam zoodanige wijziging aan te brengen, dat 
daaruit den naam Stoit verdwijnt en de on
rechtmatigheid ten opzichte van verwekster 
wordt opgeheven, subsidiair in dien handels-
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naam zoodan ige w1Jz1gmg aan te brengen, 
door U.E.A. te bepalen, dat de onrechtmatig
heid ten opzichte van verzoekster wordt opge
heven, in beide gevallen met zijn veroordee
ling tot betaling aan verzoekster van een som 
van f 1000 of zooveel minder a ls U.E.A. in 
goede justitie zal vermeenen te behooren als 
schadevergoeding VQl)r iederen dag dat hij het 
door U.E .A. gegeven bevel mocht overtreden, 
een en ander met uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad en bij lijfsdwang"; 

dat de Kantonrechter op bedoeld verzoek
schrift heeft gegeven een voorloopige beschik
king dd. 17 October 1931 e gemelde . V. 
]!'ijnhouthandel voorheen J. Stoit Jr. daarna 
bedoeld verzoekschrift An de daarop voorloo
pige beschikking bij exploit van deurwaarder 
Gerhardus Bleeker te Groningen dd. 27 Oct. 
1931 aan requestrant Hendericus Stoit heeft 
beteekend; 

dat vervolgens de Kantonrechter na verhoor 
van partijen op bedoeld verzoekschrift bij be
schikking van 12 Februari 1932 en op de 
daarin vermelde gronden heeft beschikt: 

"veroordeelen den gerequestreerde H . Stoit 
te Groningen in den door hem gevoerden han
delsnaam zoodanige wijziging aan te brengen, 
dat daarin de naam "Stoit" niet meer voor
komt, 

,,veroordeelen hem voorts voor elken dag, 
dat hij , nadat dflze beschikking kracht van 
gewijsde zal hebben bekomen, den verboden 
handelsnaam voert, aan verzoekster te betalen 
een bedrag van vijf en twintig gulden, 

"verklaren deze veroordeeling uitvoerbaar 
bij lijfsdwang, . 

"weigeren de uitvoerbaar-verklaring dezer 
beschikking bij voorraad"; 

dat verzoeker, zich door voormelde eindbe
schikking van den Kantonrechter bezwaard 
gevoelende, daarvan op 11 Maart 1932 bij 
appèl-verzoekschrift op de daarin vermelde 
gronden bij de Arr.-Rechtbank te Groningen 
is gekomen in hooger beroep; 

dat de Rechtbank op dat appèl-verzoek
schrift heeft gegeven een voorloopige beschik
king d.d . 14 Maart 1932 en verzoeker zijn 
appèlverzoekschrift en de daarop gegeven 
voorloopige beschikking bij exploi t van deur
waarder G. Bleeker te Groningen d.d. 21 
Maart 1932 aan gerequestreerde heeft betee
kend, waarna de Rechtbank na verhoor van 
partijen vervolgens bij eindbeschikking van 11 
April 1932 en op de daarin vermelde gronden 
de eindbeschikking des Kantonrechters in 
hoofdzaak heeft bevestigd en heeft · beschikt 
als volgt: 

,,Beschikkende op het request in hooger be
roep; 

Bekrachtigt de beschikking van den Kan
tonrechter te Groningen dd. 12 Februari 1932, 
waarvan appèl, behoudens op na te noemen 
punt; 

Vernietigt deze beschikking voorzoover daar
in is geschreven, dat nu-geappelleerde zal moe
ten betalen vijf en twintig gulden voor eiken 
dag dat hij den verboden handelsnaam voert, 
nadat de beschikking des Kantonrechters in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan; 

en verstaan dat deze clausule zal luiden : 
"nadat deze beschikking in hooger beroep ·in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan"; ' 

dat verweker, evenzeer a ls dit het geval is 
met de eindbesch ikking des K a ntonrechters 
zich niet kan vernenigen met de e indbeschik
k ing der Rechtbank en mitsdien bij dezen 
daartegen beroep in cassatie instelt; 

dat hij als middelen van cassatie aanvoert: 
1 °. Schending, a lthans verkeerde of niet 

toepassing van artt. 1, 3, 5, 6 en 7 Handels
naamwet S. 1921 nummer 842 en art. 48 Rv. 
doordat de Rechtbank onjuist besliste, dat 
requestrant voert den handelsnaam " Hende
r icus Stoit Fijnhouthandel", zulks op den on
juisten grond, dat verzoeker weliswaar als 
handelsnaam in het handelsregister deed in
schrij ve n enkel "Hendericus Stoit" maar niet
temin den gemelden handelsnaam "voert" in 
den zin der H andelsnaamwet, nu hij dien ge
bruikt op de van hem uitgaande stukken a ls, 
brieven, briefomslagen, rekeningen en kwijtin
gen en doordat de Rechtbank haar bedoelde 
onjuiste beslissing, genomen op gemelden on
juisten grond, verder ten gronds! ag heeft ge-
1 egd aan haar volgende beoordeeling van de 
de vraag omtrent al of niet geringe afwijking 
tusschen den in confesso zijnden handelsnaam 
van gerequestreerde " Fijnhouthandel voorheen 
J. Stoit Jr." (onder toevoeging op de van 
haar zaak uitgaande stukken van de woorden 
" aamlooze Vennootschap" of van de letters 
,,N. V.") en den door de Rechtbank als ge
meld aangenomen handelsnaam "Hendericus 
Stoit fijnhouthandel" van requestrant. 

Ter toelichting voert requestrant het vol
gende aan: 

Met ingang van 1 October 1931 is reques
trant een handel in fijne houtsoorten en tri
plex te Groningen begonnen onder den op 30 
September 1931 in het Handelsregister inge
schreven handelsnaam, nl. ,,H endricus Stoit 
Fijnhouthandel - Groningen", onder welken 
naam requestrant volgens de door hem in zijn 
·zaak gebezigde bedrukte stukken Levens zou 
handelen. Inmiddels had requestrant zijn oor
spronkelijken ingeschreven handelsnaam "Fijn
hout- en Triplexhandel H endericus Stoit" ver
kort tot enkel " H endericus Stoit" en deze wij
ziging op 10 December 1931 in het Handels
register doen inschrijven, waarover tusschen 
partijen ook geen gesch il is gerezen. Voor den 
Kantonrechter heeft requestrant staande ge
houden, dat de beide in het H andelsregister 
ingeschreven handelsnamen van partijen (nl. 
,,H endericus Stoit" en naamlooze vennoot
schap "Fijnhouthandel voorheen J. Stoit Jr.") 
méér dan slechts in geringe mate van el kander 
af wij ken en voorts dat de door gerequestreerde 
beweerde tweede handelsnaam (nl. ,,Hende
ricus Stoit - Fijnhouthandel - Groningen") 
niet door requestrant is gevoerd . De Kanton
rechter heeft. nu zijn eindbeschikking doen 
rusten op de overweging, dat het kenmerkende 
in beider handelsnamen zou zij n het woord 
"Stoit" en dat derhalve verder irrelevant is 
·de vraag, of de woorden "Fijnhouthandel" en 
"Groningen" moeten geacht worden deel u it 
te maken van den door requestrant gevoerden 
handelsnaam d. i. den naam waaronder hij zij n 
bedrij f uitoefent dan wel slechts een aandui
ding van de soort van het bedrijf en de plaats 
van vestiging. 

De R echtbank, hoewel in hoofdzaak de eind
beschikking des Kantonrechters bevest igende, 
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heeft niettemin den grond van 's Kantonrech
ters beschikking, nl. dat het kenmerkende in 
de beide handelsnamen het woord "Stoit" zou 
zijn, niet overgenomen. Terecht. Immers, vol
gens de Handelsnaamwet is het criterium niet, 
wat in twee handelsnamen "kenmerkend" zou 
zijn, maar wèl of de eene handelsnaam "slechts 
in geringe mate afwijkt" van den anderen en 
het nu zeer wel mogelijk is, dat twee hande ls
namen iets kenmerkend's gemeen hebben, doch 
niettemin in andere opzichten nog méér dan 
slechts in geringe mate van elkander afwijken, 
zoodat in zulk een geval van een verboden 
handelsnaam in den zin der H andelsnaamwet 
geen sprake kan zijn . 

Ten onrechte is nu echter door de Recht
bank aangenomen, dat requestrant den Han
delsnaam "Hendericus Stoit fijnhouthandel" 
wu voereo. Doch het voeren van dèzen han
delsnaam is door partijen nimmer beweerd, 
zoo min door requestrant a ls door gereques
treerde. Laatstgenoemde spreekt in haar ver
zoekschrift aan den Kantonrechter wel van 
den beweerden tweeden handelsnaam "Hende
ricus Stoit - Fijnhouthandel - Groningen", 
doch het voeren door requestrant van den 
handelsnaam "Hendricus Stoit fijnhouthandel" 
als thans door de Rechtbank aangenomen is 
van de zijde van gerequestreerde nimmer ge
pretendeerd. Daarom alleen reeds .kan de be
schikking der R echtbank niet in stand blijven. 

Bovendi e9, ook al zou door gerequestreerde 
nog wel zijn gepretendeerd - desneen -, dat 
requestrant blijken diens bedrukte stukken 
den handelsnaam "Hendericu Stoit fijnhout
handel" zou voeren, dan kon de Rechtbank 
uit de aan haar en thans ook aan Uw Raad 
overgelegde bedrukte stukken nog nimmer met 
recht co nel udeeren, dat requestrant den han
del snaam " Hendericus Stoit fijnhouthandel" 
zou voeren. Evenm in als gerequestreerde met 
recht kon concludeeren, dat uit de bedrukte 
stukken van requestrant mocht worden afge
le id, dat hij den naam "Hendericus Stoit -
Fijnhouthandel - Groningen" zou voeren. De 
mede-vermelding op requestrants drukwerken, 
behalve van zijn handelsnaam, ,,H ender icus 
Stoit", ook nog van : het woord "Fijnhout
handel" als aanduiding van de soort van het 
beroep van requestrant en voorts van: straat 
en huisnummer, telefoon- en postrekeningnum
mer etc., nu eens in deze dan in gene volg
orde, maakt die mede-vermelding niet tot een 
deel van den h andelsnaam. Ware het anders 
- desneen -, dan zou er geen reden zijn en
kel het woord "fijnhouthandel", zooals de 
R echtbank doet, doch niet ook het woord 
"Groningen", woals gerequestreerde doet, en 
voorts niet ook "Oosterkade 13", en de ver
meldingen van telefoon- en postrekeningnum
mer etc. tot den handelsnaam te rekenen . 
Doch de totale onjuisthe id hiervan behoeft 
geen toelichting. De uit de fe iten inzake den 
inhoud van de van requestrant uitgaande stuk
ken door de Rechtbank en gerequestre~rde ge
trokken rechtswa rdeering, nl. als zoude re
questrant behalve zijn ingeschreven handels
naam nog een andere handelsnaam voeren, is 
alzoo onjuist en kan daarom ook niet di enen 
tot basis van boordeeling voor de vraag, of de 
afwijkingen tusschen der partijen handelsnaam 
al of niet slechts in geringe mate zouden zijn. 

IL Schending, althans verkeerde of niet 
toepassing van artt. 1 , 3, 5, 6 en 7 Handels
naamwet S. 1921 n°. 842 en art. 48 Rv. , door
dat (zelfs al zou het voorgaande middel onge
grond zijn) de R echtbank uit den door haar 
aangenomen als door requestrant gevoerden 
handelsnaam .,Hendericus Stoit fijnhouthan
del" en den handelsnaam van gerequestreerde 
ten onrechte heeft afgeleid, dat de tusschen 
beide namen bestaande ve rsch illen te gering 
moeten worden geacht dan dat daarvan ver
warring bij het publiek niet zou zijn te duch
ten, daarbij in het oog houdende dat beide 
zaken in de stad Groningen gevestigd zijn, 
hetgeen oor klanten of aanstaande klanten 
van buiten verwarring gemakkel ijker kan doen 
ontstaan, terwijl de beide zaken ook denzelf
den aard hebben; 

Ter toelichting hiervan voert requestrant het 
volgende aan: 

De Handelsnaamwet vordert (art. 5), dat de 
Rechter onderzoekt: 1 °. of de eene ha ndels
naam slechts in geringe mate afwij kt van den 
anderen en, indien dit het geval mocht zij n, 
2° . of die afwijkingen alsdan in verband met 
den aard der beide handelszaken en de plaats, 
waar ze gevestigd zijn, bij het pub! iek verwar
ring duchten. Indien de afwij kingen grooter 
dan "slechts in geringe mate" zijn is een 
onderzoek naar het tweede overbodig. Op zich
zelf is het echter niet onmogelijk, dat ook bij 
afwijkingen grooter dan "slechts in geringe 
mate" verwarring bij het publiek nog wel is 
te duchten. Doch dit valt dan buiten de be
moeiingssfeer der Handel naamwet. Zijn een,_ 
maal de afwijkingen grooter dan "slechts in 
geringe mate" , clan kan voor het verbieden 
van het voeren van den betrokken ha ndels
naam de tusschenkomst des Rechters niet wor
den ingeroepen. De beantwoording nu der 
vraag, of de afwijkingen tusschen twee ha n
delsnamen "slechts in ge ringe mate" zijn, is 
een kwestie niet van feitelijken aard maar van 
rechtskundige waardeering. Requestrant is van 
oordeel, dat de Rechtbank de rechtskundige 
waardeering van de afwijkingen tusschen de r 
partij en handelsnamen onjuist heeft verricht. 
De verschillen zijn grooter da n "slechts in 
geringe mate" en van verwarring bij het pu
bliek "dientengevolge" kan dus geen sprake 
zijn. De R echtbank had eerst moeten onder
zoeken of op zich zelf de afwijkingen in casu 
"slechts in geringe mate" waren en pas, bij 
bevestigende beantwoording dier vraag, moe
ten onderzoeken of dien tengevolge de "slechts 
in geringe mate" afwijkingen in verband met 
den aard der beide handelszaken en de plaats 
der vestiging bij het publiek verwarr ing tus
schen de beide handelszaken wu zijn te duch
ten. Doch de R echtbank heeft dit niet gedaan 
en zich enkel voor oogen gesteld de door haar 
beve tigend beantwoorde vraag, of in casu bij 
het publiek verwarring zou zijn te duchten en 
verder, of nu de door de R echtbank genoemde 
afwijkingen a l of niet voldoende zouden zij n 
om die venvarring niet te doen duchten. Maar 
verwarring bij h t publiek tusschen twee han
delszaken kan ook wel voortkomen beha! ve 
uit slechts geringe afwijkingen in de handels
namen uit geheel àndere oorzaken, b.v. als 
twee kruidenierszaken onder twee in elk op
zicht afwij kende handelsnamen doch in dezelf-
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de straat en in twee naast elkaar gelegen en 
precies hetzelfde uiterlijk hebbende perceelen 
worden gedreven, dan is natuurlijk in weerwil 
van verwarring bij het publiek tusschen die 
beide h andelszaken toepassing der Handels
naamwet niet mogelijk. De Rechtbank nu had 
in casu eerst moeten waardeeren, wat zij niet 
heeft gedaan, of de handelsnamen slechts in 
geringe mate afwijken. Bovendien zou die 
waardeering, ware zij met bevestigend resul
taat ge chied, onjuist zijn geschied, omdat uit 
de vaststaande feiten volgt, dat de afwijkin
gen "meer" dan "slechts in geringe mate" 
zijn, zoodat "dientengevolge" de verwarring 
bij het publiek ook onmogelijk kan ontstaan. 

dat requestrant hierbij overlegt .. ... . enz.; 
dat requestrant nog opmerkt, dat in het 

proces-verbaal van behandeling voor de Recht
bank abusievelij k is opgenomen, als zou de 
procureur- - van "appellant" (thans reques
trant) aan dezen nóg den handelsnaam "Fijn
hout- en Triplexhandel Hendericus Stoit" toe
kennen, - hetgeen echter in het proces-verbaal 
kennelijk een verwarring is van den eerstin
geschreven handelsnaam van requestrant en 
zooals hij dien daarna in het Handelsregister 
wijzigde, welke verwarring en onjuistheid door 
de Rechtbank in haar eindbeschikking dan ook 
terecht niet zijn gevolgd; 

Redenen waarom requestrant Uw Raad eer
biedig doet verzoeken bovenbedoelde eindbe
schikking der Rechtbank alsmede bovenbe
doelde eindbeschikking de Kantonrechters te 
vernietigen, met zoodanige verdere beschik
king als Uw Raad zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: enz. ; 
dat het eerste middel zich richt tegen een 

fe itel ijke beslissing van de Rechtbank die in 
cassatie onaantastbaar is, zoodat deze grief 
niet tot cassatie kan leiden; 

dat toch de Recbtbank feitelijk heeft beslist 
dat Hendricus Stoit voert den handelsnaam: 
H ender icus Stoit Fijnhouthandel; 

dat ook de tweede grief niet tot cassatie kan 
leiden omdat de Rechtbank niet alleen heeft 
beslist dat de afwijkingen tu schen den han
delsnaam van requestrante en Hendericus 
Stoit ger ing waren, maar daaraan ook heeft 
toegevoegd dat deze afwijkingen zelfs zoo ge
ring waren dat daaruit venvarring bij het 
publiek zou kunnen ontstaan, zoodat deze 
tweede grief feitelijken grondslag mist; 

dat requestrante Uwen Raad op deze gron
den eerbiedig verzoekt het beroep in cassatie 
te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te Groningen van 11 April 1932, bekrachti 
gende die des Kantomechters aldaar van 12 
]!'ebruari bevorens, voorzoover thans verzoeker 
daarbij is veroordeeld in den door hem ge
voerden handelsnaam zoodanige wijziging te 
brengen, dat daarin de naam "Stoit" niet 
meer voorkomt en voor het overige haar ver
nietigende en, alsnu opnieuw rechtdoende nu
requestrant veroordeelende aan thans-gere
questreerde te betalen vijf en twintig gu l den 
voor el ken dag, dat hij den verboden handels-

naam voert, nadat de beschikking des Kan
tonrechters gewijsde zal zijn geworden; 

Gelet, onder meer, op de beide tegen eerst
gemelde beschikking aangevoerde middelen; 

0. dat de Rechtbank beslist: ,,dat geappel
leerde voert den handel naam "Fijnhouthan
del voorheen J . Stoit Jr.", onder toevoeging 
op stukken, welke van deze zaak uitgaan, van 
de woorden "Naamlooze Vennootschap" of 
van de letters "N. V.", terwijl appellant voert 
den handelsnaam: ,,Hendericus Stoit fijnhout
handel"·" 

,,dat {mmers appellant weliswaar a ls han
delsnaam in het handelsregister deed inschrij
ven enkel "Hendricus Stoit", maar niettemin 
den gemelden handelsnaam "voert", in den 
zin van de Handelsnaamwet, nu hij dien ge
bruikt op de van hem uitgaande stukken als 
brieven, briefomslagen, rekeningen en kwij
tingen"; 

0. dat het eerste onderdeel van het eerste 
middel moet afstuiten op de vaststelling der 
Rechtbank in de eerste dezer overwegingen, 
dat thans-requestrant als handelsnaam voert 
,,Hendericus Stoit fijnhouthandel", welke vast
stell ing van feitelijken aard en in cassatie on
aantastbaar is, terwijl het tweede onderdeel 
daarvan niet tot cassatie leiden kan, omdat 
de Rechtbank, uit het gebruiken door nu-ver
zoeker van· laatstgemelden naam op van hem 
uitgaande stukken a ls brieven, briefomslagen, 
rekeningen en kwijtingen heeft kunnen a fl ei
den, dat hij als handelsnaam, d. i. a ls naam, 
waaronder hij als koopman zijn bedrijf uit
oefent, voert of bezigt "Hendericus Stoit fijn
houthandel"; 

0. dat ook de tweede grief behoort te wor
den a-fgewezen; 

0. toch, dat de Rechtbank, gelijk zij ver
plicht is, den handelsnaam van nu-requestrant 
en van thans-gerequestreerde, zooals die hier
boven zijn weergegeven, met elkaar vergelij
kende en lettende op het feit, dat beidt> han
delszaken in deze! fde stad gevestigd zijn en 
handel in fijn hout drijven, heeft kunnen be
s! issen, dat dientengevolge bij het pub! iek 
verwarring tusschen die handelszaken te duch
ten is, waarom terecht door den K antonrechter 
werd bevolen, dat de naam "Stoit" uit den 
handelsnaam van nu- verzoeker behoort te 
worden verwijderd; 

Concludeert tot verwerp ing van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat het eerste middel, - voorzoover dit 

opkomt tegen de juistheid der door de Recht
bank gegeven be I issing, dat requirant den 
handelsnaam "Hendericus Stoit fijnhouthan
del" voert, - is ger icht tegen eene feitelijke 
en in cassatie mitsdien onaantastbare bes! is
sing, terwijl het, - voorzoover opkomende te
gen de gronden, waarop de Rechtbank tot di e 
beslissing kwam , - is ongegrond, vermits deze 
uit het voorkomen van dat woord op de van 
requirant uitgaande stukken, als brieven, 
briefomslagen, rekeningen en kwijtingen, kon 
afleiden, dat ook het woord "fijnhouthandel" 
deel van requirant's handelsnaam uitmaakt; 

0. dat het tweede middel juist ware, indien 
de Rechtbank, - ronder in een voorafgaand 
onderwek te treden naar de vraag, of requi
rant's handelsnaam slechts in geringe mate 
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van den door gerequireerde gevoerden han
delsnaam afwijkt, - hare beslis ing enkel had 
doen steunen op het fe it, dat, in verband met 
den aard der beide ha ndelszaken en de p laats 
waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwar
ring tusschen die handelszaken te duchten is; 

dat zulks echter niet het geval is, daar de 
R echtbank, na nauwkeurig de versch ilpunten 
tusschen beide handelsnamen te hebben nage
gaan , besli ste dat de afwijkingen te gering 
moeten worden geacht, dan dat daarvan ver
warring bij het publiek niet zou zijn te duch
ten, en deze besli ssing dus onderscheidenlijk 
inhoudt, 1 °. dat de voormelde handelsnamen 
s lechts in geringe m ate van elkander afwijken, 
en 2°. dat dientengevolge, in verband met den 
aard der beide zaken en de plaats waar zij 
gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tus
schen be iden is te duchten ; 

dat dit middel dus feitelijken grondslag 
mist; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 Mei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

W aar art. 152 der Provinciale wet de 
uitvoering van de provinciale reglementen 
en verordeningen opdraagt aan Ged. Sta
ten , stond het aan de Provincial e Staten 
niet vrij , in hun hier bedoeld reglement 
voor die uitvoer ing aan te wijzen den 
hoofdingenieur-directeur van den provin
cialen waterstaat. 

Op het beroep va n Jan · Hendrik Beldman, 
geboren te den Ham, 24 F ebruari 1869, wo
nende te H ellendoorn, landbouwer, requirant 
van ca satie tegen een mondeling gewezen 
YOnnis van het Kantongerecht te Ommen van 
den 16den Februari 1932, waarbij hij ter zake 
van: ,, het in de provincie Overijssel zonder 
vergunning van den hoofdingenieur van den 
provincialen water taat op de kunstwegen een 
trekdier laten loopen, waarvan de hoeven 
voorzien zijn van een beslag, dat van uitste
kende deelen aan het loopvl a k is voorz ien , 
terwijl deze deel en niet wegens gladhei d van 
den weg tengevolge van ijs of sneeuw tijdelijk 
zijn aangebracht", met toepassing van de 
artt. 22, 34 van het Wegenreglement Overijs
sel 1926, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van dri e gulden en vervangende 
hechtenis van één dag; 

De Adv.-Gen. Wijnveldt nam de volgende 
conclusie : 

De K a ntonrech te r te Ommen veroordeelde 
op 16 Februari 1932 requirant tot een geld
boete van f 3 bij gebreke van betaling of ver
haal te vervangen door een hechten is van 1 
dag, met aanhaling van artt. 22 en 34, 1, 3 
van het Provinci aal Wegenreglement in Over
ijssel 1926, wegens een feit gequalificeerd a ls: 
het in de provincie Overijssel zonder vergun
ning van den hoofdingenieur van den provin
cialen waterstaat op de kunstwegen een trek
dier laten loopen, waarvan de hoeven voor
zien zijn van een beslag, dat van uitstekende 
deelen aan het loopvlak is voorzien, terwijl 
deze dealen niet wegens g ladheid van den 
weg tengevolge van ijs of sneeuw tijdelijk zijn 

aangebracht. In cassatie gekomen stelde re
quirant geen middelen voor. 

Ambtshalve merk ik op, dat m. i. bedoeld 
a rt. 22 in strijd is met art. 152 der Provin
cia le wet, dat nadrukkelijk aan Ged. Staten 
opdraagt de uitvoering van de provinciale 
reglementen, terwijl bedoeld art. 22 daarover 
niet spreekt, maar den hoofdingenieur van 
den provincialen waterstaat aanwijst al of niet 
vergunning te geven te h a ndelen anders dan 
in de bepaling is voorgeschreven. De vraag 
is dus of de provinciale wetgever bevoegd is 
aan een ander dan aan het College van Ged . 
Staten de bevoegdhe id te geven ontheffing te 
verleenen van het voorschrift. 

Bij art. 163 der Prov. wet schreef Minister 
Thorbecke (Bijsterbos, blz. 478) in de Memo
r ie van Toelichting: ,,Ged. Staten moeten 
door de Staten ter verantwoording geroepen 
kunnen worden, voor zooveel hun bestuur van 
het huishouden der provincie aangaat". Dit 
is m. i. niet moge lijk bij een regeling als op
genomen in art. 22 van het reglement, waarbij 
Ged. Staten geheel uitgeschakeld worden, en 
waarbij men zich moet a fvragen waaraan de 
provinciale wetgever het r cht zou ontleenen 
een ander aan te wijzen. 

Ik meen dus dat dit artikel in strijd is met 
art. 152 Provinciale wet en concludeer tot 
vernietiging van het vonnis en voorts dat de 
Hooge Raad ten principale rechtdoende re
quirant ontsla van alle rechtsvervol g ing. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gezien de insinuatie, namens den Proc-Gen. 

aan den requirant beteekend, ter kennisgev ing 
van den dag voor de behandeling dezer zaak 
bepaald; 

Gehoord den Adv.-Gen. Wijnveldt, namens 
den Proc.-Gen ., in zijne conclusie, strekkende 
tot vernietiging van het vonnis en voorts dat 
de H. R . ten principale rechtdoende requirant 
ontsla van a lle rechtsvervolging; 

0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant een ige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; 

0. ech ter amhtshal ve: 
dat bij dagvaarding aan requirant is te 

laste ge legd : dat hij in de gemeente Ommen 
op 8 December 1931 de voormiddags om
streeks 9 uur 10 minuten a ls bestuurder van 
een met een paard bespa nnen wagen dat dier 
heeft laten loopen over den ten dienste van 
het a lgemeen bestemden provincialen kunst
weg "Lemele-Ommen" te Archem, terwijl de 
hoeven van de voorbeenen van dat dier zon
der ve rgunning van den hoofdingenieur-direc
teur van den provincialen waterstaat waren 
voorz ien van ui tstekende deelen aan het loop
vlak, terwijl deze deelen niet wegens glad
heid van den weg tengevolge van ijs of 
sneeuw waren aangebracht; 

dat blijkens de van het vonnis gestelde aan
tee kening de Kantonrechter dit te laste ge
legde wettig en overtu igend bewezen heeft 
verklaard met qua! ificatie en strafoplegging 
als boven is gezegd; 

dat het in het vonnis toegepaste art. 22 van 
het Wegenreglement Overijssel 1926 luidt: 
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"Het is verboden zonder vergunning van 
den hoofdingenieur-d irecteur van den provin
cia len waterstaat op de kunstwegen trekd ieren 
te laten loopen, waarvan de hoeven voorzien 
zijn van een beslag, dat van uitstekende dee
len aan het loopvlak is voorzien, tenzij deze 
deelen wegens gladheid van den weg tenge
volge van ijs of sneeuw tijdelijk zijn aange
bracht", te1·wijl blijkens art. 2 in het regle
ment wordt verstaan onder kunstwegen: ,,alle 
op eenigerlei wijze verharde wegen" en art. 
34 overtreding onder andere van art. 22 straf
baar stelt; 

dat hier dus in het reg] ement een verbod is 
uitgevaardi gd onder voorbehoud van de mo
gelijkheid van vrijstelling van dit verbod en 
het verleenen of weigeren van deze vrijstel
! ing is een daad van uitvoering van de be
paling; 

dat, waar nu art. 152 van de Provincia le 
wet de uitvoering van de provinciale regle
menten en verordeningen opdraagt aan Ged. 
Staten, het aan de Provinciale Staten niet 
vrij tond in hun reglement voor die uitvoe
r ing aan te wijzen den hoofdingenieur-direc
teur van den provincialen waterstaat en zij, 
dit doende, eene bepaling hebben tot stand 
gebracht, die met de wet in strijd en daarom 
niet-verbindend is; 

dat, waar het bewezenverklaarde ook niet 
valt onder een ige andere strafbepaling van 
wet of wettelijke verordening," het niet straf
baar is en aan requirant te dier zake ten on
rechte straf is opgelegd; 

dat dus het bestreden vonnis, voorzoover de 
aan het bewezenverklaarde gegeven qualifica
t ie, de strafbaarheid van requirant te dier 
zake en de strafoplegging betreft, niet in 
stand kan blijven; 

Vernieti gt het bestreden vonnis doch enkel 
ten aanzien van de genoemde punten, en 

Rechtdoende ten principale, ingevolge art. 
105 der Wet op de Rechterlijke Organisatie: 

Verklaart het bewezen verklaarde niet straf. 
baar en ontslaat requirant te dier zake van 
alle rechtsvervolging. 

(W. v . G.) 

30 M ei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( Zeeweringenreglement art. 1.) 

De Rechtb. kon om de toepasselijkheid 
v. h. Zeeweringenreglement aan te nemen, 
niet volstaan met enkel te verwijzen naar 
het feit, dat bedoelde aanlegplaats onder 
8° van art. 1 Reglement voorkwam, im
mers indien die aanlegplaats niet is een 
zeewering, is het reglement verder gegaan 
dan art. 1 der wet van 28 Febr. 1891, 
S. 91, toelaat en onverbindbaar. 

Evenmin gaat het betoog op, dat art. 
1, 3° dier wet recht geeft om bij alg. 
maatregel bepalingen vast te stellen voor 
het gebruik van kaden en losplaatsen in 
het a lgemeen, daar de Rechtb. daarbij 
over het hoofd ziet, dat art. 1 Reglement 
de toepasselijkheid beperkt tot kaden en 
losplaatsen, welke tot de in dat artikel 
opgesomde zeestranden, zeekeerende dui
nen en zeeweringen behooren. 

Voor de al of niet toepasselijkheid van 
het Zeewer ingenreglement op de aanleg-

plaats in geschil is dus beslissend het ant
woord op de vraag of die aanlegplaats is 
eene onder het beheer van het Rijk zijnde 
zeewering, welk punt de R echtb. niet heeft 
onderzocht. 

Op het beroep van A. 0. , requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden van 24 Februari 1932, 
waarbij in hooger beroep, - met vern ietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Dokkum op 24 'ovember 1931 tegen requi
rant gewezen, - deze ter zake van: ,,zonder 
vergunning, verleend door of vanwege den 
Minister van W ateL·staat, of op last van of 
vanwege den genoemden Minister, tegen de 
zeeweringen en hetgeen daartoe behoort, vaar
tuigen bevestigen", met aanhaling van de 

1 
artt. 1, 3 en 7 Rijkszeeweringenreglement, 1 
en 2 der Wet van 28 Februari 1891, S. 69, en 
art. 91 Sr., strafbaar is geacht, met bepaliug 
dat geen straf zal worden toegepa t; (Gepleit 
door Mr. H. J. de Jong). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Leeuwarden in hoo
ger beroep het vonnis van den Kantonrechter 
te Dokkum, die requirant ontslagen had van 
alle rechtsvervolging, vernietigend, verklaar
de bewezen, dat verdachte op 7 September 
1931 des namiddags omstreeks 4.10 het motor
schip " Friesland" heeft bevestigd aan de 
aanlegplaats voor veerbooten bij Holwerd, 
zonder dat hem daartoe een vergunn ing was 
verleend door of vanwege den Minister van 
Waterstaat terwijl zulks ook niet geschiedde 
op last of vanwege voormelden Minister. 

Dit feit qua! ificeerend a ls: zonder vergun
ning, verleend door of vanwege den Minister 
van Waterstaat, of op last van of vanwege 
den genoemden Minister tegen de zeeweringen 
en hetgeen daartoe behoort vaartuigen be
vestigen", bepaalde de Rechtbank met aan
haling der artt. 3 j 0 7 Rijkszeeweringenregle
ment en artt. 1 en 2 der ·wet van 28 Februari 
1891, S. 69, dat geen straf zal worden toe
gepast. 

Tegen dit vonnis stelde requirant bij schrif
tuur de volgende middelen, welke nader bij 
pleidooi zijn toegelicht: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 1 Rijkszeeweringenreglement 1927, 
S. 239, zooals dit is gewijzigd bij K. B. van 
9 J uli 1931, S. 306, j 0 art. 1 der Wet van 
28 Februari 1891, S . 69 en de artt. 348, 349 , 
350, 352, 425 en 423 Sv. 

Immers blijkens de ovenvegingen van dat 
vonnis heeft de Rechtbank aangenomen dat 
het Rijkszeewer ingenreglement van toepass ing 
is op de aanlegplaats voor de veerbooten bij 
Holwerd. 

Art. 1 echter van meergenoemd Reglement 
vangt aan met te bepalen dat het R eglement 
van toepassing is "op de hierna genoemde 
zeestranden, zeekeerende duinen en andere 
zeeweringen en op de daartoe behoorende ka
den, losplaatsen, meerpalen, dij ken, bermen, 
g looiingen, wallen en oevers enz.". De daar
na in dat artikel genoemde aanlegplaats voor 
de veerbooten bij Holwerd echter is niet een 
object als in den aanvang van dat artikel 
specif iek omschreven, zijnde deze aanlegplaats 
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niet een zeewering of een daartoe behoorende 
kade of losplaats. Dat deze aanlegplaats zou 
zijn een object als in den aanvang van artikel 
1 van het Rijkszeeweringenreglement om
schreven, namelijk een zeewering of iets wat 
daartoe behoort is in de onderhavige p1'0C0· 
dul'e niet geb leken terwijl integendeel de des
kundige-getuige Sijbesma, ter terechtzitting 
van den E.A. H eer Kantonrechter te Dokkum 
in deze zaak gehoord, a ldaar verklaarde dat 
deze aanlegplaats zu lks niet was. Waar nu 
art. 1 van• het Reglement uitdrukkelijk be
paalt dat het Reglement va11 toepassing is op 
de onmiddellijk genoem de voorwerpen en deie 
aanlegpl aats naai' haren aard daar kennelijk 
niet toe behoort, terwijl evenmin is bepaald 
dat de voorwerpen verder onder de numme
ring genoemd, wol'den geacht te zij n zeewerin
gen of hetgeen daartoe behoort, is de aan leg
plaats bij Holwerd ten onrechte onder de 
verdere opsomm ing sub 8 opgenomen en is het 
Rijkszeeweringenreglement op die aanlegplaats 
niet van toepassing. 

II. Schending, a lthans verkeerde toepassing 
van de artt. 1 en 3 Rijkszeeweringenreglement 
1927, S. 239, zooals dit is gewijzigd bij K. B. 
van 9 Juli 1931, S. 306, j 0 art. 1 der Wet 
van 28 Februari 1891, S. 69 en de artt. 348, 
349, 350, 352, 425 en 423 Sv. 

Immers de Rechtbank heeft ten onrechte bij 
haar vonnis blijkens de overwegingen daar
van aangenomen dat art. 3 Rijk zeeweringen
reglement van toepa sing is op de aanlegplaats 
voor de veerbooten bij Holwerd en het aan 
requirant ten Jaste gelegde feit strafbaar ge
oordeeld . Genoemd art. 3 toch verklaart onder 
letter d strafbaar, buiten de omstandigheden 
in den aanvang van het artikel genoemd, 
"op, tegen of aan de zeeweringen en hetgeen 
daartoe behoort: le. vaartuigen, vlotten of 
vischtuigen of dergelijke voorwerpen te be
vestigen of te I aten I iggen." 

Volgens de verklaring van den deskundige
getuige Sijbesma, ter terechtzitting van den 
E.A. Heer Kantonrechter te Dokkum in deze 
zaak gehoord, is de aanlegplaats voor de 
veerbooten bij Holwerd geen zeewering of 
hetgeen daartoe behoort, terwijl uit geen ander 
stuk blijkt dat deze verklaring onjuist zou 
zijn. 

Ook de Rechtbank heeft niet beslist dat deze 
aanlegplaats zou zijn een zeewering of daar
toe zou behooren. Integendeel heeft zij over
wogen dat de zinsnede in de dagvaarding aan
vangende met de woorden: ,,zijnde dit een 
zeewering", .... en sluitende met het woord 
,,Staatsblad n°. 306" te lezen is als een qua
] ificatie die buiten het feitelijke en te be
wijzen deel der telastelegging staat. Dit over
woog de Rechtbank ten onrechte want art. 3 
Rijkszeeweringenreglement spreekt uitdrukke
lijk van "zeeweringen en hetgeen daartoe be
hoort" zoodat wel degelijk moet komen vast 
te staan dat de bewuste aanlegplaats is een 
zeewer ing of hetgeen daartoe behoort wi l het. 
ten laste gelegde strafbaar zijn. W.aar dit nu 
n iet is komen vast te staan en het tegendeel 
veeleer is gebleken, heeft de Rechtbank ten 
onrech te het te laste gelegde strafbaar ge
oordeeld en ten onrechte genoemd art. 3 op 
de aanlegplaats voor de veerbooten bij Hol 
werd toepasselijk verklaard. 

Ad I . In de inl eidende dagvaarding kwam 
achter "de aanlegplaats voor veerbooten bij 
Holwerd" nog voor, ,,zijnde dit een zeewering 
a l thans iets dat daartoe behoort en tevens een 
waterstaatswerk onder beheer van het Rijk en 
genoemd in art. 1 sub 8 c van het Rijkszeewe
ringenreglement 1927, S. 239, zooals dit is 
gewijzigd bij K. B. van 9 Juli 1931 , S . 306". 
Deze zinsnede vat de R echtba nk blij kens het 
Yonnis op als een qua] ificatie die bu iten het 
fe itelijke en te bewijzen deel der telasteleg
ging staat, en spreekt er Yerder niet over. 
Nu moge vo lgens Uw rechtspraak de Rechter 
niet gebonden zijn aan de opvatting ,van den 
steller der dagvaarding omtrent het rechts
karakter der telastegelegde fe iten, m . a.w. 
niet aan wettelijke qualificaties daal'in opge
nomen, doch hier gaat m. i. de R echtbank te 

-ver, want de woorden zeewering of wat daar
toe behoort geven ook een feitelijk begrip weer 
en in deze procedure is juist de bewering op
geworpen, dat de aanlegplaats te Holwerd 
daartoe niet behoort, m. a. w. dat deze ten 
onrechte onder opsomming in artikel 1 onder 
8 van het Rijk zeewer ingenreglement is opge
nomen. 

De Rechtbank o envoog dienaangaande, dat 
eens afgezien van de vraag of gemelde aan
legplaats niet geacht moet worden bij de zee
wering te behooren, in e lk geval de uitdru~
kelijke vermeldi ng van in art. 1 iedere tw1J
fel omtrent de toepasselijkhe id van het regle
ment op de aanlegplaats uitsluit. Deze wijze 
van argumenteeren kan mij niet bevredigen. 
Immers krachtens art. 1 der wet van 28 Fe
bruari 1891, S. 9 aanhef en onder 3 is de 
Kroon bevoegd ter bescherming van 's Rijks 
waterstaatswerken, alsmede ter verzekering 
van het doelmatig en veilig gebruik dier wer
ken voor zoover daarin niet door een wet of 
door de Kroon krachtens een wet is voorzien, 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld door straffen te handhaven bepalingen 
vast te stellen betreffende het gebru ik .maken 
van de zeestranden, zeekeerende duinen· en 
andere zeeweringen en van kaden, Jo plaat
sen , meerpalen, dijken, bermen, glooiingen, 
wallen en oevers, onder beheer van het Rijk. 

Een der algemeene maatregelen berustend 
op deze bepaling is het Rijkszeeweringenregle
ment. 

u wordt wel in voornoemd artikel 1 aan 
de Kroon wetgevende macht opgedragen, doch 
zulks binnen de grenzen van deze bepaling. 
(In dezen zin met betrekking tot een geheel 
ander geval overigens: H. R. 26 Maart 1900, 
W. 7420). Aan de hand van art. 1 moet dus 
worden nagegaan of het Rijkszeeweringen
reglement hier van toepassing is. Art. 1 van 
dit reglement luidt eenigszins anders dan 
voornoemt art. 1 der Wet, en verk laart het 
reglement alleen van toepass ing o. a. op de 
zeewer ingen en op de daartoe behoorende ka
den, losp laatsen enz., hierna te noemen, en 
noemt dan onder 8 de aanlegplaatsen voor de 
veerbooten te Holwerd. 

Intusschen is de Kroon m.i. niet bevoegd 
verder te gaan dan art. 1 der wet toelaat en 
slu it dus de opsomming in art. 1 van het 
Reglement nog niet in, dat alle daargenoemde 
zeestranden enz. inderdaad onder de bepalin
gen van het Reglement vallen. De Kroon kan 
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niet krachten art. 1 der wet tot zeewering en 
daartoe behoorend verklaren, wat het niet is, 
en i. c. is beweerd door requirant. dat de 
.ian legplaats er niet onder va lt. Ik ben dus 
van meening dat de R echtbank door eenvou
dig te venvijzen naar de vermelding onder 
art. 1 , 0

• niet bepaaldelijk een bes li s ing heeft 
gegeven over het gevoerde verweer. 

Ad ll. Het tweede middel acht ik op ge
lijke gronden juist. Ook hier heeft de R echt
bank niet" onderzocht of i. c. prake i van een 
zeewering en hetgeen daartoe behoort, zooals 
art. 3 d van het R eglement, dat overtreden 
geacht wordt, vordert. 

In den grond der zaak, rnecn ik te moeten 
begrijpen, neemt de R echtbank ook hier het
zelfde aan als bij de bespreking van het eer
te midel gezegd is, en acht zij de vermelding 

van de aanlegplaats te Holwerd in art. 1 
onder 8 van het Reglement afdoende. 

V an oordeel dat de middelen gegrond zijn 
en het vonnis niet voldoende gemotiveerd is, 
concludeer ik tot vernietiging van het vonnis 
en verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
te Leeuwarden ten einde op het be taande 
hooger beroep verder te worden berecht. 

De H oog<l Raad, enz. ; 
Gehoord het ver lag van den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui -
dende: (zie Concl. Adv.-Ge~:): .. 

0. dat aan requ1rant b•J oorspronkehJke 
dagvaarding is tela tegelegd: . 

dat hij op 7 September 1931 de nam,d
d;gs omstreeks 4.10 uur een schip, te weten 
het motor chip "Friesland", heeft bevestigd 
aan althans heeft laten liggen tegen de aan
legplaats voor de veerbooten bij Holwerd, 
(zijnd dit een zeewering, a ltha ns ,ets dat 
daartoe behoort en tevens een water taats
werk onder beheer van het Rijk en genoemd 
i11 art. 1 sub 8° van het Rijkszeeweringen-
1·eglement 1927, S. 239, zooals dit is gewij 
zigd bij K. B. 9 Juli 1931 , S. 306), zonder 
dat hem, verdachte, daartoe een vergun~mg 
was verleend door of vanwege den Minister 
van Waterstaat terwijl zulk ook niet ge
schiedde op last van of vanwege voormelden 
Minister·" 

0. dat ' bij het bestreden vonnis van die te
lastlegging is bewezen verklaard , - met qua
lificatie en strafbaarverkl aring van fe it en 
verdachte onder bepaling dat geen straf zal 
worden toegepast als voormeld, -: ,.dat de 
verdachte op 7 September 1931 de namiddags 
omstreeks 4.10 het motorschip "Friesland" 
hee ft bevestigd aan de aanlegplaats voor veer_ 
booten bij Holwerd, zonder dat hem, verdach
te, daartoe een vergunning was verl eend door 
of vanwege den Minister van Waterstaat, ter
wijl zulk ook niet geschiedde op last of van
wege voormelden Minister" ; 

0. dat bij het bestreden vonni daarbij ver
der is overwogen: 

,, dat de R echtbank de zinsnede in de dag
vaarding aanvangende met de woorden: zij n
de dit een zeewering .... . en slui tende met 
het woord " Staatsblad n°. 306" , lee t a l een 
qualificatie die buiten het feitelijke en te be
wijzen deel der telastlegging staat;" 

W at nu betreft het eerste middel en ambts
halve: 

0. dat blijkens de toelichting op dit middel 
requirant daarbij betoogt, dat het Rijkszeewe
ringenreglement niet toepassel ijk is op de 
aanlegplaats voor de veerbooten bij Holwerd, 
daar deze niet is eene zeewering noch een 
kade of losplaats daartoe behoorende, en ge
zegd R eglement blij kens art. 1 daarvan enkel 
toepasselijk is op de daarin genoemde zee
stranden, zeekeerende duinen en andere zee
weringen, en op de daartoe behoorende kaden, 
losplaatsen en hetgeen verde1' genoemd wordt, 
terwijl de vermelding van bedoelde aanleg
plaats onder 8° bij de opsomming van gezegde 
zeestranden, duinen en zeeweringen als ten 
onrechte geschied moet worden beschouwd ; 

0. dat requirant ter terechtzitting van de 
R echtbank een verweer van gelijke strekking 
heeft gevoerd, en te dien aanzien in het be
streden vonnis i overwogen : 

"dat de gemachtigde van den verdachte 
heeft aangevoerd dat de door hem vertegen
woordigde niet strafbaar is en wel om deze 
twee redenen : 

1°. dat waar cl aanlegplaats bij H olwerd 
niet is een zeewering no h daartoe behoort, 
het Rijkszeewer ingenreglement niet op die aan
legplaats van toepa ing is, en 

2°. dat, voorzoover aangenomen moet wor• 
den dat de aanlegplaats wel onder gemeld 
reglement zoude vall en, dat da n dat regl e
ment, als toepa e lijk verklaard op iets dat 
geen zeewering is, in zooverre verbindende 
kracht zoude missen; 

.,dat geen dezer beide bezwaren opgaan: 
de eerste niet, omdat, nu nog eens afgezien 

van de vraag of gemelde aanlegplaats, di e in 
rechtstreeksche verbinding staat met den zee
dijk bij Holwerd, niet gea ht moet worden bij 
die zeewering te behooren, in elk geval de 
uitdrukkelijke vermelding van gemelde aan
legpl aats in a1·t. 1 van het Rij kszeeweringen
reglement iedere twijfel omtrent de toepasse
lijkheid van dat reglement op de aan legplaats 
uitsluit; 

en de tweede niet, omdat de wet van 28 F e
bruari 1891, S. 69 , in art. 1 initia en sub 3°, 
de basis van het onderhavige reglement, de 
Kroon machtigt o. a. ter verzekering van het 
doelmatig en veilig gebruik van Rijkswater
staatswerken door straffen te handhaven, be
palingen vast te tellen betreffende het ge
bruik maken van kaden , losplaatsen, enz.; 

" dat hieruit volgt, dat, nu de Kroon door 
het Rijkszeewer ingenreglement toepasselijk te 
verklaren ook op de aanlegplaats bij Holwerd 
(een kade of lospl aats ) niet is getreden buiten 
hetgeen haar door de Wet ter regeli ng was 
overgelaten, zooclat dit reglement, waar ook 
de in het reglement opgenomen straffen bl ij
ven beneden die, welke voormelde wet toelaat, 
ook ten aanzien van deze aanlegplaats is ver
bindend;" 

0 . dat het Rijkszeeweringenreglement dient 
ter uitvoering van art. 1 aanhef en onder 3° 
der Wet van 28 Februari 1891, S. 69, tot 
vaststelling van bepalingen betreffende 's R ijks 
Waterstaatswerken, waarbij bepaald wordt, 
dat bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
door straffen te handhaven bepalingen zul
len worden vastg stelcl , betreffende het ge-
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bruik maken van de zeestranden, zeekeerende 
duinen en andere zeeweringen en van kaden, 
losplaatsen, meerpalen, dijken, bermen, g looi
ingen , wa ll en en oevers, onder beheer van 
h et Rijk ; 

0. dat in het licht van dit art. 1 van ge
zegde wet het verweer, door requirant bij de 
R ~chtbank gevoerd, - waarbij betwist wordt 
dat het bewezen verklaarde een bepaald straf
baar fe it oplevert, - niet k a n worden . weer
legd op de wijze a ls in het bestreden vonnis 
gesch ied is; 

dat toch om ten deze de toepasselijkheid van 
het Rijkszeeweringenreglement aan te nemen , 
het niet voldoende is om, gelijk de Recht
bank doet, enkel te ~vijzen naar het feit, 
dat bedoelde aanlegplaaöS onder 8° in de op
somming van art. 1 van dat Reglement voor
komt, daar, indien di e aanlegplaats niet zou 
zijn eene zeewering, het R eglement door haar 
toch als zoodani g te vermelden, - van zee
stranden of zeekeerende <lui nen is hier geen 
sprake, - verder zou zijn gegaan dan de in 
voormeld artikel 1 der Wet van 28 Februari 
1891, S . 69, gestelde grenzen toelaten, en 
dientengevolge ten deze onverbi ndbaar en dus 
niet toepasselijk zon zijn; 

dat evenmin opgaat het betoog van de 
Rechtbank, dat het Rijkszeeweringenreglement 
niet verder is gegaan, dan bedoelde wet toe-
1 aat, omdat art. 1, 3° dier wet aan een al
gemeenen maatregel van bestuur het recht 
geeft bepalingen vast te stell en voor het ge
bruik van kaden en losplaatsen in het alge
meen, waartoe de aanlegplaats in gesch il te 
re kenen is, ziende de Rechtba nk hierbij over 
het hoofd, dat art. 1 van gezegd R eglemen t 
de toepasselijkheid daarvan beperkt heeft tot 
de kaden en losplaatsen, we lke tot de in di t 
artikel opgesomde zeestranden, zeekeerende 
duinen en zeeweringen behooren ; 

0. dat uit het voorgaande volgt, dat voor de 
a l of niet toepasselijkheid van het Rijkszee
weringenreglement op de aanlegplaats in ge
schil bes! issend is het antwoord op de vraag, 
of di e aanl egplaats is eene onder beheer van 
het Rijk zijnde zeewering, zooals in de telast
legging gesteld is, doch door requirant bij 
de Rechtbank ontkend werd; · 

0. dat echter de Rechtbank het telaste
ge legde bewezen heeft verklaard zonder dit 
punt, dat ten deele van feitelijken aard is, te 
onderzoeken , zoodat het bestreden vonn is niet 
met redenen is omkleed, zooals bij de artt. 
350 en 358, in verband met de artt. 415 en 
425 Sv. op straffe van nietigheid is voorge
schreven; 

0. dat, nu het bestreden vonnis op d ien 
grond behoort te worden vernietigd, een ver
der onderzoek van requirant's middelen ach
terwege kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
R echtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden, teneinde haar op het bestaande 
hooger beroep verder te berechten en af te 
doen . 

(N. J .) 

1 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art, 15.) 

Burg. en Weth. hebben ten onrechte 
vergunn ing geweigerd tot het houden v;m 
een co ll ecte door het ten verkoop aanbie
den van kleine voorwerpen, i. c. bloemp
jes, op grond van den hinder, die het 
publiek van dezen vorm van collecteeren 
ondervindt, aangezien naar het oordeel der 
Kroon deze vorm van collecteeren niet 
hinderlijker is dan andere vormen, 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Roomsch-Katholieke Ver
eenig ing tot bestrijding der tuberculose " Her
wonnen Levenskracht", gevestigd te Utrecht, 
tegen het bes! uit van burgemeester en wethou
ders van Zwolle van 5 Februari 1932, Afd. I , 
n°. 2, waarbij toestemming is geweigerd tot 
het houden van eene openbare inzamel ing in 
die gemeente op Zondag 12 Juni 1932, door 
middel van het ten verkoop aanbieden van 
bloempjes ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
Mei 1932, n° . 463; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 27 Mei 1932, n°. 3480, Afd. Armwezen; 

0, dat burgemeester en wethouders de toe
stemming hebben geweigerd, uit overweging, 
dat tegen het houden van eene collecte voor 
de gemelde -;ereeniging op zichzelf geen be
zwaar bestaat, doch wel bezwaar moet worden 
gem~akt tegen de wij ze, waarop de adressant 
deze coll ecte wil houden; dat toch het collec
teeren door het ten verkoop aanbieden van 
bloempjes of soortgelijke kleine voorwerpen, 
welke vorm in toenemende mate pleegt te 
worden toegepast, ten zeerste hinderlijk is 
voor het publiek, dat zich op de openbare 
straat beweegt en dat op zijn weg met deze 
aanbieding niet eens, maar herhaaldelijk wordt 
lastig gevallen, waaraan het zich niet of 
noode kan onttrekken; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat aan elken vorm van openbaar 
collecteeren eenige hinder voor de bevolking 
verbonden is, doch niet valt in te zien, waar
om juist de verkoop van bloempjes meer hin
derlijk wu zijn, dan een andere vorm van 
openbaar collecteeren; dat bij andere vormen 
van openbaar coll ecteeren herhaaldelijk zij, 
die reeds een offer gebracht hebben, opnieuw 
tot het geven van eene bijdrage worden aan
gezocht, en in dit opzicht juist het collecteeren 
door verkoop van bloempjes minder hinderlijk 
voor het publiek is; dat voorts nimmer ge
bleken en ook niet te vreezen is. dat de ver
koopsters van het bloempje van " H erwonnen 
Levenskracht" op andere dan bescheiden wijze 
het bloempje te koop aanbieden, zoodat de 
voor het publiek daaruit voortspru itende hin
der niet mag worden overschat ; 

0. dat de eenige grond, waarop burgemees
ter en wethouders de gevraagde toestemming 
hebben geweigerd, gelegen is in den vorm 
van het collecteeren, bestaande in het ten ver
koop aanb ieden van kleine voorwerpen, in 
casu bloempjes; 

dat Wij bij beroep ingevolge art. 15, lid 3, 
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der Armenwet de àl of niet juistheid van 
dezen grond kunnen en moeten onderzoeken; 

_dat naar Ons oordeel burgemeester en wet
houders ten onrechte tegen den gekozen vorm 
van collecteeren bezwaar hebben, aangez ien -
wo al het publiek van eene openbare collecte 
hinder mocht ondervinden - deze vorm niet 
h inderlij ker is dan andere vormen van open
baar collecteeren; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van Zwolle , 
a lsnog aan het Comité van de Roomsch-Ka
tbolieke Vereeniging tot bestrijding der tuber
culose " H erwonnen Levenskracht" toestem
ming te verleenen tot het houden van eene 
collecte in de gemeente Zwolle op 12 Jun i 
1932 door middel van het ten verkoop aan
bieden van bloempjes. 

Onze Minist,:,r van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

1 Juni 1932. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. ll.) 

De bezwaren van appellant,' hierin be
staande, dat gebouwd wordt op grond,welke 
bij contract bestemd is voor weg, en dat 
de waterafvoer plaats heeft door een riool, 
dat zonder toestemming van appellant 
door diens grond zou zijn gelegd, zijn geen 
bezwaren als bedoeld in art. ll. De ver
leende vergunning laat onaangetast de 
rechten en verplichtingen, welke op grond 
van het burgerlijk recht mochten bestaan. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. A. J eunink te Enschede tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van d ie ge
meente van 12 December 1931, 2e afdeeling, 
n°. 14, waarbij aan de . V. T extielfabr iek 
,,Holland" aldaar en hare rechtverkrijgen
den vergunning is verleend tot het uitbreiden 
van de textielfabriek aan den Borstelweg, op 
het perceel kadastraal bekend gemeente En
schede, sectie H nummers 899 en 40; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
sch illen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
Mei 1932, n° . 354 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
E conomische Zaken en Arbeid van 26 Mei 
1932, n°. 343 H , Afd. Arbeid ; 

0. dat, nadat in de zitting, bedoeld bij art. 
7 der Hinderwet, tegen de uitbreiding van de 
bovenvermelde inrichting bezwaren waren in
gel,racht door G. A. Jeunink en G. J. Krom
hout van der Meer te Enschede, burgemeester 
en wethouders de gevraagde vergunning heb
ben verleend, daarbij overwegende, dat tegen 
het verzoek bezwaren zijn ingebracht, omdat 
volgens de reclamanten de adressante heeft 
gebouwd op ir,:ond, welke bij contract bestemd 
is voor weg en omdat de waterafvoer plaats 
h.:eft door een riool, dat zonder hunne toe
stemming in hun grond zou gelegd zijn; dat 
voorts deze bezwaren betrekking hebben op 
het gebouw en de daarbij behoorende riool
leiding, doch niet in verband staan met de 
inrichting van het bedrijf, zoodat deze be-

zwaren ongegrond zijn te achten; 

dat van dit besluit G. A. Jeunink bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
nieuwbouw, waartoe de vergunning strekt, is 
opgericht op een terrein, dat ten behoeve van 
het aangrenzende terrein kadaster Sectie H 
n°. 39, eigendom van hem, appellant, belast 
is met een erfdienstbaarheid van weg, welker 
uitoefening daardoor onmogelijk wordt ge
maakt; dat ter uitoefening van het bedrij f op 
het terrein der voormelde uitbreiding gebruik 
gemaakt moet worden, en in ieder geval door 
de N . V . Text ielfabriek ;,Holland"' gebruik 
gemaakt wordt van eene rioleering tot afvoer 
van drekstoffen en fabriekswater, welke rio
leering zonder eenig recht of titel is gelegd 
door zijn voormeld perceel Sectie H . n°. 39; 

0. dat de door den i,ppellant aangevoerde 
bezwaren niet zijn ontleend aan vrees voor ge
vaar, sch ade of hinder van ernstigen aard, als 
bedoeld in art. 11 der Hinderwet, zoodat op 
grond daarvan de gevraagde vergunning niet 
kon worden geweigerd; 

dat de verleende vergunning trouwens ge
heel onaangetast laat de rechten en verplich
tingen, welke op grond van het burgerlijk 
recht mochten bestaan; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Economische Zaken en 

Arbeid is belast enz. 
(A.B.) 

1 J uni 1932·. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 4.) 

Nu de inrichting, voor welker uitbre i
ding vergunning is verzocht, op den in 
eene verordening ex art. 4 sub 2° vermel
den datum reeds ter plaatse bestond, ter
wijl de beoogde uitbre iding a ls zoodanig 
den aard der inrichting n iet verandert, 
staat de voormelde verordening aan het 
verleenen der gevraagde vergunning niet 
in den weg. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma Timmer en Feenstra te Amsterdam 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van die gemeente van 5 September 
1931, No. 865 /, H.W. 1930/9/304 V.H. 1930, 
waarbij haar vergunning is geweigerd tot het 
uitbreiden van de electrisch gedreven inrich
ting voor metaalbewerking, gevestigd in per
ceel Baarsjesweg 159 (West), aldaar, vroeger 
genummerd Baarsjesweg D. 119; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1932, No. 216; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 26 Mei 
1932, No. 353 H , Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de 
vergunning hebben geweigerd, uit overweging, 
dat door het verleenen van de gevraagde ver
gunning zou worden gehandeld in strijd met 
het bepaalde in de Verordening ex artikel 4, 
sub 2°, der Hinderwet, vastgesteld 28 No
vember 1930 en dat het uitbreiden van de 
onderwerpelijke inrichting voor omwonenden 
hinder van ernstigen aard zou veroorzaken, 



]25 1 JUNI 1982 

waaraan niet door het stellen van voorwaar
den zou kunnen worden tegemoet gekomen; 

dat van deze bes] issing de appellante bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat van strijd met de verordening 
van 28 overber 1930 geen sprake kan zijn, 
daar artikel 3 der verordening verbiedt in 
zekere stad gedeelten in artikel 1 der verorde
ning genoemde inrichtingen op te richten, te 
he bben of te gebrniken; dat haar inrichting 
niet val t onder de in artikel 1 genoemde; dat 
rle vergunning voor haar inrichting trouwens 
dateert van l Maart 1923 en volgens artikel 3 
der verordening de verbodsbepaling niet geldt 
voor inrichtingen, waarvoor op 1 Januari 1926 
eene Hinderwetsvergunning gold; dat boven
dien de verordening zich alleen mag uitstrek
ken over de uitsluitend onder 1 van artikel 2 
der Hinderwet genoemde inrichtingen, terwij l 
de aangevraagde onder lbis valt; dat van 
meer hinder door de uitbreiding geen sprake 
is; dat de omwonenden blijkens een door hen 
geteekende verklaring geen ernstigen hinder 
ondervinden: 

0. dat artikel 2 van de verordenir,g der ge
meente Amsterdam ter uitvoering van artikel 
4, onder 2°. der Hinderwet voor het oprich
ten, hebben of gel:iruiken van de niet in arti
kel 1 der verordening genoemde inrichtingen 
aanwijst de deelen der gemeente, welke op de 
hij de verorden ing behoorende kaart onge
kleurd zijn gelaten of met gele_ kleur zijn aan
gegeven ; 

dat artikel 3 o. m. verbiedt in het op de bij 
rle verordening behoorende kaart met groene 
kleur aangegeven deel der gemeente de in
richtingen, welke niet in artikel 1 der ver
ordening genoemd zijn. op te richten, te heb
ben of te gebruiken behoudens in sommige 
r,-evallen door Burgemeester en Wethouders 
te verleenen ontheffing, terwijl ingevolge ar
tikel 4 der verordening de verbodsbepalingen 
van arti kei 3 niet van toepassing zijn o. m. 
op inrichtingen, welke op 1 J anuari 1926 ter 
pi aatse bestonden; 

dat de onderhavige inrichting behoort tot 
rlie, welke in artikel 1 der verordening niet 
zijn genoemd, en ligt op het op voormelde 
kaart met groene kleur aangegeven deel der 
gemeente; 

dat zij echter is eene inrichting, welke op 1 
Januari 1926 ter plaatse bestond, terwijl de 
beoogde uitbreiding als zoodanig blijkens na
der op verzoek van de Afdeel ing van den 
Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur ingewonnen advies van den Directeur
Generaal van den Arbeid den aard van de 
inrichting niet verandert; 

dat mitsdien de voormelde verordening niet 
in den weg staat aan het verleenen van de 
gevraagde vergunning; 

dat onder deze omstandigheden niet nader 
behoeven te · worden onderzocht de overige 
gronden, welke de gemachtigde van de ap
pellante ter openbare vergadering van de 
voormelde Afdeeling van den Raad van State 
heeft aangevoerd, om te betoogen, dat de 
voormelde verordening niet kan of mag wor
den toegepast op de inrichting van de ap
pellante; 

dat in een nader aan de meergenoemde Af
. deeling gericht schrijven de appellante haar 

verzoek, voor zoover betreft den veerhamer, 
heeft ingetrokken, terwijl voor de overige ge
vraagde werktuigen en toestellen blijkens het 
rapport van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid geen hinder van ernstigen aard te 
vreezen ÎR: 

Gezien de Hinderwet; 
Heb hen goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit, 
aan de firma Timmer en Feenstra te Am
sterdam en hare rechtverkrijgenden vergun
ning te verleenen tot het uitbreiden van de 
metaalbewerkingsinrichting, gevestigd in per
ceel Baarsjesweg 159 (West) te Amsterdam, 
vroeger genummerd Baarsjesweg D. 119, door 
het bijplaatsen van 1 kolomboormachine, 1 
draaibank, 1 zaagmachine, 1 walsmachine en 
1 ventilator (wan) voor de smidse, benevens 
5 electromotoren, die deze werktuigen zullen 
drijven, overeenkomstig de bij dit besluit ge
voegde beschrijving en plattegrond-teekening, 
voor zoover daarvan in het voorgaande niet 
is afgeweken. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen een maand na de dagteekening van 
dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast enz.; 

(A.B.) 

1 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 5.) 

u tusschen de bij het verzoek om ver
gunning gevoegde beschrijving en de plat
t.egrondteekening een tegenstrijdigheid be
staat, en een dier beide stukken derhalve 
de op te richten inrichting niet juist weer
geeft en dus niet aan de bij art. 5 ge
stel de eischen voldoet, hadden Burg. en 
Weth. den verzoeker niet in zijne aanvrage 
behooren te ontvangen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. G. Krafft e.a. , wonende te Dordrecht en 
te Ameide, tegen het bes! uit van burgemeester 
en wethouders van Ameide van 10 November 
1931, n°. 43, waarbij aan B. Barten aldaar 
en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot het oprichten van eene 
klompenfabriek aan den Zouwendijk aldaar 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Ameide, Sectie B n°. 1902: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
Mei 1932, n°. 355: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 26 Mei 
1932, n•. 344 H, afd. Arbeid; 

0. dat burgemeester en wAthouders van 
Ameide bij bovengenoemd besluit aan B. Bar
ten en zijne rechtverkrijgenden onder eenige 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het bouwen van eene klompenfabriek in de 
slachtplaats te Ameide in den Zouwendijk, 
kadastraal bekend gemeente Ameide sectie 
B, n°. 1902 ; ' 

dat van dit besluit P. G. Krafft, J. H. Le
bret, beiden te Dordrecht, en P. Koudstaal te 
Ameide bij Ons in beroep zijn gekomen, in 



1932 3 JUN I 126 

hoofdzaak aanvoerende, dat zij - de twee 
eerstgenoemden door een gemachtigde - in de 
zitting, bedoeld in art. 7 van de Hinderwet, 
bezwaren tegen de inrichting hebben inge
bracht; dat de beide eerstgenoemden zijn 
eigenaar-verhuurders en de derde appellant i 
houder van de eendenkooi, gelegen naast het 
bij Barten in gebruik zijnde perceel; dat de 
eendenkooi is van ouderen datum ; dat de 
vereischte afpaling lang voor het in werking 
treden van de Jachtwet is gesteld op 753 M . 
van uit het midden der kooi; dat de kooi is 
geregistreerd; dat in verband met het be
paalde bij de artt. 35 en 36 der Jachtwet de 
vergunning had moeten zijn geweigerd, daar 
stellig de door die wet be chermde rust der 
kooi door de werkzaamheden in en bij de op 
te richten klompenfabriek zal worden ver
stoord; dat i=ers de fabriek zou komen te 
liggen op slechts 200 M. van het midden der 
kooi; dat de voorwaarden geen afdoenden 
waarborg voor de rust dei· kooi opleveren; 
dat het geluid van de cirkelzaag op het ter
rein buiten het gebouw een voortdurende rust
verstoring meebrengt; dat de kooi geheel 
waardeloos zal worden; 

0. dat de ingevolge art. 5 der Hinderwet 
bij het verzoek om vergunning gevoegde be
schrijving vermeld, dat in de inrichting als 
beweegkracht zullen worden aangewend drie 
electromotoren van 4 tot 6 pk, terwijl op de 
mede overgelegde plattegrondteekening vijf 
electromotoren, onderscheidenlijk van 1, 2, 4, 
6 en 7½ pk zijn aangegeven; 

dat uit deze tegenstrijdigheid volgt, dat een 
dier beide stukken de op te richten inrichting 
niet juist weergeeft en du niet aan de bij 
art. 5 der wet ge tel de eischen vol doet; 

dat mit dien burgemeester en wethouders 
den verzoeker niet in zijne aanvrage hadden 
behooren te ontvangen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden be luit 
van burgemeester en wethouders van Ameide, 
B. Barten aldaar niet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn verwek om vergunning tot het 
oprichten van eene klompenfabriek. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast enz. 

(A.B.) 

3 J uni 1932. KONINKLIJK BE LUIT. 
( ijverheidsonderwijswet art. 22.) 

De omstandigheid, dat het voorschrift 
van art. 22 le lid door het schoolbestuu,· 
niet is nagekomen, mag, daargelaten de 
gevolgen, welke hieru it ten aanzien van 
de sub idieer ing zouden kunnen voort
vloeien, niet met zich brengen, dat de 
va te aanstelling geacht zou moeten wor
den 1·echtens niet te hebben plaats ge
vonden. 

De bewering van het schoolbestuur, dat 
in ca u eene verhouding krachten arbeids
overeenkomst bestond, en dus de Kroon 
onbevoegd zou zijn het ontslag te vernie
tigen, gaat niet op; van definitief ontslag 
kan geen sprake zijn, zool ang de beroeps
termijn niet is verstreken of het ontslag 
door de Kroon is gehandhaafd. 

H et in art. 15, 7e I iel van het K . B. van 
31 Mei 1926, S. 159, gegeven recht van 
beroep moet geacht worden te omvatten 
het recht om zich te beklagen wegens niet
inachtneming van voorschriften van dat 
besluit, die terzake van ontslag de rechts
positie van den betrokkene beoogen te 
verzekeren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. H. Posthuma, leeraar in het werktuigkun
dig schetsen aan de Industrieschool voor den 
Werkenden Stand te A.m terdan'l tegen het 
besluit van het bestuur dier school van 28 
Augustus 1931, waarbij hem met ingang van 
1 September 1931 eervol ontslag verleend 
wordt uit de bovengenoemde betrekking; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuu1·, gehoord, adv iezen van 
23 Maart 1932, 0

• 158, en 18 Mei 1932, 0 

158/85; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
Mei 1932, N°. 13729, afdeel ing ijverheids 
Onderwijs; 

0. dat het be tuur van de van R ijkswege 
gesubsidieerde Industrieschool aan de Donge
straat N°. 12 te Amsterdam, uitgaande van 
de Maatschappij voor den Werkenden Stand 
aldaar, bij schrijven, gedateerd 28 Augustus 
1931, aan S. H. Posthuma, leernar in het 
werktuigkundig schetsen aan de evengenoemde 
school heeft verwittigd, dat het naar aanle i
ding van de Ministerieele beschikking in zake 
de reorganisatie van de Indu trie chool, waar
bij het vak handteekenen in de 2e ki asse is 
opgeheven, dientengevolge niet meer kon ge
bruik maken van zijne diensten en hem met 
ingang van 1 eptember 1931 uit zijne vnor
melde betrekking eervol ontslag verleende on
der dankzegging voor de in die betrekking be
wezen diensten, onder mededeel ing, dat van 
wege het tijd tip der verschenen beschikking 
hem nog een bedrag van 3 maanden salar is 
zou worden uitbetaald; 

dat van dit ont lag S. H. Posthuma bij Ons 
in beroep 1 gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inziens in de bedoelde reorganisatie der In
dustrieschool geen aanleid ing gevonden kan 
worden om hem - leeraar in het werktuig
kundig schetsen - met ingang van 1 Septem
ber 1931 eervol te ontslaan wegens opheffing 
van het vak "handteekenen" in de 2e klasse 
dier school; dat, wat betreft de wijze, waarnp 
het besluit tot het verleenen van het ontslag 
te zijner kennis is gebracht, hij bezwaar maakt 
tegen het niet nakomen van <le voorschriften 
dienaangaande gegeverl in art. 15, sub 7, 
laatste a linea, van Ons besluit van 31 Mei 
1926, S. 15:J, laatstelijk gewijzigd bij Ons Be
sluit van 24 December 1929, S. 585, daaraan 
in eene nader toegezonden toe! ichting nog toe
voegende, dat in het schrij ven van het bestuur 
ook niet stond aangegeven voor wel ken datum 
hij in beroep kon komen en daarin ook geen 
rekening is gehouden met de bepaling, dat 
tusschen den datum van opzegging en dien 
van ontslag een termijn van ten minste drie 
maanden moet liggen, zooals staat voorge
schreven in art. 15, lid 5. van het evenge
melde besluit; weshalve de appellant heeft 



127 3 JUK I 1932 

verwcht het hem verleende ontslag te ver
niet igen; 

0. dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, de gemachtigde 
van het schoolbestuur aan het slot van zijne 
bestrijding van het onderwerpelijke beroep de 
niet-ontva nkelijkheid van den appell ant in dit 
beroep heeft opgeworpen, op g rond, dat hier 
van een ontslag uit een wettig lijk door den 
appellant bekleede betrekking, geen sprake 
zou kunnen zijn, aangezien voor de t ijdelijke 
benoem ing van den appellant goedkeuring 
van Onzen Minister op de voordracht slechts 
zou zijn verkregen onder voorwaarde, dat ont
heffing wegens onbevoegdheid van den appel
lant zou worden ge vraagd, aan welke voor
waarde echter niet zou zijn voldaan, terwijl 
bij de vaste benoeming van den appell ant aan 
Onzen Minister geen goedkeuring van de voor
dracht zou zijn gevraagd; 

dat echter, wat van een en ander moge zijn, 
de omstandigheid, dat het voorschrift van art. 
22, eerste lid, der Nijverhe idsonderwijswet, 
waarvan de naleving buiten den adspirant
leeraar omging, door het schoolbestuur niet is 
nagekomen, daargelaten de gevolgen, welke 
hieruit ten aanzien van de subs idieering zou
den kuunen voortvloeien, niet met zich mede 
mag brengen, dat de vaste aanstelling in dit 
geval geacht wu moeten worden rechtens n iet 
te hebben plaats gevonden; 

0 . dat de gemachtigde van het schoolbestuur 
voorts heeft aangevoerd, dat reeds daarom 
vernietig ing van het door het schoolbestuur 
verleend ontslag door Ons niet zou kunnen 
worden ui tgesproken, aangez ien tusschen het 
schoolbestuur en den appellant eene verhou
ding krachtens a1·beidsovereenkomst bestond, 
welke overeenkomstig art. 16390 B . W. door 
het schoolbestuur zou zijn beëindigd en welke 
Wij, evenmin als de Burgerlijke R echter, in 
staat zouden zijn te doen herl even; 

0 . dienaangaande, dat een schoolbestuur tot 
het verleenen van ontslag aan een leeraar en 
het beëindigen daardoor van het dienstver
band bevoegd is, evenwel behoudens het bij 
art. 24, 4de lid, der Nijverheidsonderwijswet 
aan den belanghebbende toegekende recht 
daarvan bij Ons in beroep te komen ; 

dat hieruit volgt, dat van een defini t ie f ont
slag vau een leeraar eener gesubs idi eerde Nij
verheidsschool geen sprake is, zoolang de b<i
roeptermij n nog niet is verstreken of, ingeval 
van beroep, het ontslag door Ons niet is ge
handhaafd; 

dat het in een geschil als het onderhavige 
niet betreft de civ iel-rechtelijke gevolgen van 
een definiti ef beë indigde dienstbetrekking, 
doch uitsluitend de vraag, of het door een 
schoolbestuur ingevolge de Nijverhei dsonder
wij wet verleend ontslag door Ons behoort te 
worden bevestigd: 

dat mitsdien ook dit verweer van het school
bestuur moet worden afgewezen; 

0 . dat de gemachtigde van dit bestuur in de 
derde plaats heeft betoogd, dat door Ons in 
dit geschil de door den appellant gesignaleer
de informaliteiten, welke bij de ontslagverlee
ning zouden hebben plaats gehad, niet zouden 
mogen worden onderzocht en slechts over de 

materieele gronden van het ontslag door Ons 
uitspraak zoude mogen worden gedaan, daar 
niet-nakoming door het schoolbestuur van de 
voorschriften, gegeven bij den in art. 16 der 
Nijverheidsonderwijswet bedoel den algemeenen 
maatregel van bestuur, slechts van invloed 
zoude kunnen zijr, op de subs idieer ing of de 
intrekking àer subsidie; 

dat echter ook dit betoog niet opgaat, omdat 
het in art. 15, 7e lid, van Ons gewijzi gd beslui t 
van 31 Mei 1926, S. 159, aan den betrokkene 
zonder beperking gegeven recht van beroep 
redelijkerwijze moet geacht worden te omvat
ten het recht om zich te beklagen wegens niet
inachtnem ing van voorschriften van Ons voor
meld bes lui t, die ter zake van ontslag zijne 
rechtsposit ie beoogen te verzekeren; 

0. nu , ten aanzien van de formeele bezwaren 
van den appell ant tegen het hem bij schrijven 
van 28 Augus"tus 1931 medegedeelde ontslag, 
dat de appellant bij zijn beroepschrift heeft 
aangevoerd, dat hem dit ontslag niet is ter 
kennis gebracht met inachtneming van het in 
art. 15 , 7de lid, van Ons gewijzigd besluit van 
31 M ei 1926, S. 159 , bepaalde; 

dat dit schrijven, waarin de grond van het 
ontslag, te weten de reorgan isatie van de In
dustrieschool, waarbij het vak handteekenen 
in de 2de klasse wa opgeheven en waardoor 
van des appellants diensten geen gebruik meer 
kon worden gemaakt, is medegedee ld, welis
waar niet bij aangeteekenden brief aan den 
appellant is toegezonden en evenmin de mede
deeling behelst van den datum, vóór welken 
de appellant beroep bij Ons kon instellen , 
doch dat deze informaliteiten, geschied nadat 
tot des appell ants ontslag was besloten, geen 
grond tot vernietig ing van dit ontslag kunnen 
opleveren, doch ten hoogste zouden te weeg 
brengen, dat de termijn, bij art. 15, 7de lid, 
van Ons voormeld besluit voor het instell en 
van beroep gegund, loopende bleef ; dat bo
vendien de appellant, di e binnen den termij n 
van 30 dagen na den dag, waarop het voor
melde schrijven wa verzonden, bij Ons in be
roep is gekomen, door het niet nal even van 
bedoelde bepalingen in geen enkel opzicht in 
zijne verdediging i benadeeld; 

dat de .appellant voorts bij zijne later toe
gezonden toelichting er op heeft gewezen, dat 
niet, zooals art. 15, 5e lid, van Ons voormeld 
besluit voorschrijft, tusschen den datum van 
opzegging en dien van ontslag een termijn van 
ten minste drie maanden ligt; 

dat aan het hier bedoelde wettelijke voor
schrift inderdaad niet is voldaan en het be
streden besluit in dit opzicht in ieder geval 
verbetering behoeft; 

dat wel is waar het schrijven van het school
bestuur van 28 Augustus 1931 , waa rbij het 
met ingang van 1 September 1931 verleende 
ontslag ter kennis van den appellant is ge
bracht, tevens de mededeel ing behelst, dat 
hem nog een bedrag van 3 maanden salaris 
zal worden uitbetaald , waardoor naar de mee
ning van het schoolbestuur in ieder geval aan 
de strekking en den geest van het voorschrift 
is voldaan, doch dat daardoor het nadeel voo1· 
den appellant, bestaande in de vervroegde ver
mindering van zijn pensioensgrondslag, niet 
wordt opgeheven; 

0. ten aanzien van de vraag, of er in het 
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onderwerpelijke geval grond tot ontslagver
leening aan den appellant aanwezig was, dat 
blijkens de stukken de appell ant uitsluitend 
in de 2e k lasse der school les gaf in het schet
sen van machinedeelen; 

dat na de reorganisatie dit onderwijs in deze 
klasse niet meer werd gegeven, zoodat des ap
pellants werkzaamheden aan de school over
bodig waren geworden; 

dat zich dus het geval voordeed, genoemd 
onder c van art. 15, lste lid, van Ons meer
gemeld besluit, op grond waarvan aan den 
a ppell ant als leeraar ontslag moest worden 
verleend; 

Gezien de Nijverheidsonderwijswet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden beslui t , wat 
betreft den datum van ingang in dien van 1 
D ecember 1931, het aan S. H" Posthuma als 
l eeraar in het werktuigkundig schetsen aan 
de Industr ieschool voor den Werkenden Stand 
te Amsterdam gegeven eervol ontslag te hand
haven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

6 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
R aad. (A. P. V. Amsterdam art. 131; Sv. 
art. 261.) 

H et r ijden in een andere dan de aange
geven richting, i.c. voor de Korte Niezel, 
in een andere richting dan die naar de 
0 . Z. Achterburgwal, is een bestanddeel 
van de in de betrokken bepalingen aange
duide overtreding. 

Voor een veroordeeling te dier zake is 
het niet voldoende, dat het aanwezig zijn 
van bedoeld bestanddeel buiten de dag
vaarding om kan bl ijken uit de daarin 
niet vermelde omstandigheden, doch wordt 
vere ischt, dat de telastelegging en bewe
zenverklaring hetzelfde inhouden, hetzij 
uitdrukkelijk, hetzij door dat het uit de 
telastegelegde en bewezen verklaarde fei
ten voortv loeit. 

De Kantonrechter heeft [overwegend, 
dat niet met zooveel woorden te l aste is 
gelegd, dat verdachte in een verboden 
richting reed] terecht beslist dat zulks ten 
deze niet het geval was. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
de Kantongerechten in het Arrondissement 
Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 14 Maart 1932, waarbij de 
gerequiree,·de A. L. v. I., is ontslagen van 
a lle rechtsvervolging. 

D e H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

M eckma nn ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

rnquirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending, althans verkeerde toepass ing van 

a rt. 131 1 id 1 sub e der Al gemeene Politie
verordening van Amsterdam, in verband m et 
a rt. 169 Jid 2 dier verordening en de Open
bare K ennisgeving van Burgemeester en W et
houders van Amsterdam d.d. 21 Maart 1928, 

Gerneenteblad afdeeling 3, volgn°. 26 en van 
de artt. 348, 350, 351 en 398 Sv., door te ver
staan dat het te l aste gelegde en bewezen 
verklaarde feit, te weten: dat verdachte op 28 
Januari 1932 des narniddags omstreeks te 4.45 
uur met een door hem bestuurde handkar den 
openbaren weg binnen de kom der gemeente, 
de Korte Niezel, te Amste1·dam, heeft bereden 
uit de richting van de Korte Stormsteeg in de 
richting naar de Oude Zijds Voor burgwal, niet 
strafbaar is, omdat daaruit niet blijkt dat de 
verdachte in een andere dan geoorloofde rich
ting zou hebben gereden ; 

0. dat aan gerequ ireerde is te laste gelegd : 
dat hij te Amsterdam op 28 J anuar i 1932, 

des namiddags omstreeks 4.45 uur, met een 
door hem bestuurde handkar den openbaren 
weg binnen de kom der gemeente, de Korte 
Niezel, te Amsterdam heeft bereden uit de 
richting van de Korte Stormsteeg in de rich
ting naar de Oude Zijds Voorburgwal; 

dat de Kantonrechter, blijkens de aanteeke
ning van het mondeling vonn is. het te laste 
gelegde heeft bewezen verklaard . doch den 
gerequireerde te dier zake van rech tsvervol
g ing heeft ontslagen op dezen grond: ,,dat 
het bewezen verklaarde feit niet strafbaar is, 
omdat daaruit niet blij kt, dat verdachte den 
Korten Niezel te Amsterdam in eene andere 
richting bereden heeft, dan in de richting naar 
den 0. Z. Achterburgwal, en niet met zoov el 
woorden te laste is gelegd, dat verdachte in 
eene verboden richting gereden heeft;" 

0. aangaande het middel : 
dat art. 131 van de Algemeene Politiever-

ordening van Amsterdam onder meer bepaalt: 
H et is aan bestuurders verboden: 
a. enz.; 
e. met handkarren de wegen, die door Bur

gemeester en Wethouders, blijkens openbare 
kennisgeving, van het djtuigverkeer in eene 
bepaalde richting zijn uitgesloten, in de ver
boden richting te berijden: 

dat in de openbare kennisgev ing van Burge
meester en Wethouders van Am terdam van 
21 Maart 1928, Gemeenteblad, volgnummer 
26 onder het hoofd " V . Uitsluiting van het 
verkeer met handkarren in een bepaalde rich
t ing", onder meer staat vermeld : 

a. De volgende wegen of gedeel ten van we
gen zijn voortdurend uitgesloten van het ver
keer met handkarren in een andere dan de 
aangegeven richting : 

1. enz. ; 
96. de K orte 1 iezel in de rich ting naar den 

Oude Zijd -Achterburgwal; 
dat het middel hiermede wordt toegelicht: 

dat de Korte Niezel een verbinding vormt 
tusschen den Oude Zijds Achterburgwal en den 
Oude Zijds Voorburg-wal en geen zijstraten 
heeft, terwijl de Korte Stormsteeg aan de zijde 
van den Oude Zijds Achterburgwal in h aar 
verlengde ligt, waaruit vol gt, dat in de dag
vaarding door de vermelding, zoowel van de 
Korte Stormsteeg a ls richting waaruit, a ls 
van den Oude Zijds Voorburgwal als richting 
waarheen gereden werd, telkens du idelijk 
wordt aangeduid, dat de gerequireerde de 
Korte Niezel heeft bereden in een andere 
richting, dan die naar den Oude Zijds Ach
terburgwal ; 

0. dat het berij den in een andere dan de 
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aangegeven richting, in dit geval, dat de 
Korte iezel betreft, in een andere richting 
dan die naar den Oude Zijds Achterburgwal, 
een bestanddeel vormt van de in de voormelde 
wettelijke bepalingen aangeduide overtreding; 

dat voor een veroordeeling te dier zake niet 
voldoende is, dat het aanwezig zijn van be
doeld bestanddeel buiten de dagvaarding om 
kan blijken uit daarin niet vermelde omstan
digheden, doch wordt vereischt, dat de te laste 
legging en bewezenverklaring hetzelve inhou
den, hetzij uitdrukkelijk, hetzij door dat het 
uit de te laste gelegde en bewezen verklaarde 
feiten noodzakelijk voortvloeit; 

dat de Kantonrechter terecht heeft bes! ist, 
dat zul ks ten deze n iet het geval is, en dien
volgens, door op dien grond den gerequ ireerde 
van rechtsvervolging te ontslaan, geen der in 
het middel vermelde artikelen heeft geschon
den, zoodat het middel faalt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Getoezen overeenkomstig de conclusie van 
den Aclv.-Gen,. Be,·ger.] 

(N. J.) 

6 J uni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A.P. V. Amsterdam art. 146.) 

Het telastgelegde is niet enkel op den 
bij het middel aangegeven grond [dat req. 
om zijn motorrijtuig een witte band en op 
de voorruit een transparant had aange
bracht met de letters H. G. T.] bewezen 
verklaard; terwijl uit de feiten, welke tot 
bewij gebezigd zijn, de Kantonrechter 
heeft kunnen afleiden, dat req. zich aan 
het tel astegelegde heeft schuldig gemaakt. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Berger, die nog 
opmerkt: de veroordeel ing berust blijk
baar meer bepaaldelijk ook op het bewe
zen rijden met opmerkelijk kalmen gang 
en de vermei ding van den vervoerprijs.] 

Op het beroep van L . B., requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Amsterdam van 19 Maart 
1932, waarbij hij ter zake van "te Amsterdam 
als bestuurder van een motorrijtuig op den 
openbaren weg rijden met het kenlijk doel 
een motorrijtuig te verhuren", met toepassing 
van de artt. 146 lid 1 onder b en 169 der 
Alg. Pol.verordening van Amsterdam en 23 
Sr. is ,·eroordeeld tot eene geldboete van drie 
g ulden, subs idia ir één dag hechtenis; 

Conclus ie van den Adv.-Gen . Berger. 

Bij mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Amsterdam werd requirant veroor
deeld wegens overtreding van art. 146, eerste 
Jid, onder b der Amst€rdamsche Algemeene 
Politieverordening, aan houders of bestuur
ders van motorrijtuigen verbiedende op den 
openbaren weg te rijden of post te vatten met 
het kenne lijk doel een motorrijtuig te verhu
ren, het zoogenaamde "snorders-artikel". D eze 
veroordeeling berust op het bij inleidende dag. 
vaarding aan requirant te laste gelegde en 
bewezen verklaarde fe it, dat hij te Amster
dam op 17 Februari 1932, des namiddags te 
6 uur, op den openbaren weg, de Reguliers-

L. 1932. 

breestraat, binnen de kom der gemeente heeft 
gereden met een door hem bestuurd vierwielig 
motorrijtuig met het kenlijk doel dat motor
r ij tu ig te verhuren, hetgeen onder meer bleek, 
doordie3 in de linkerbe nedenhoek van de 
voorrui van het motorrijtuig zich een wit 
bordje bevond, waarop met groote zwarte 
cijfers , vermeid stond "5 0 et." 

Als middel van cassatie voert requirant aan: 
,,Sche nding of verkeerde toepassing van voor
meld art. der Alg. Pol.verordening van Am
sterdam", doordien de Kantonrechter de ver
oordeel ing heeft uitgesproken op grond , dat 
verdachte om zijn motorrij tuig een witte band 
en op de voorruit daarvan een transparant h ad 
aangebracht met de letters H . G . T. waaruit 
volgens requirant geenszin blijkt het rijden 
met het kennel ijk doel het motorrijtuig te 
verhuren, temeer nu op het motorrijtuig geen 
r itprijs vermeld staat. 

Volgens de aanteekening van het vonnis 1s 
het oowij s van het telaste gelegde onder meer 
afgeleid uit den inhoud van het ambtseedig 
proces-verbaal der verbalisanten ten dezen, 
waarin wordt vermeld, dat requ irant in de 
Re gul iersbreestraat met opmerkelijk kalmen 
gang kwam aanrijden uit de r ich ting van het 
Rembrandtsplein en ging in de richting van 
het Muntplein, terwijl in den linkerbeneden
hoek van de voorru it van zij n motorrijtuig 
zich een wit bordje bevond, waarop met groote 
zwarte cijfers vermeld stond "50 et." en aan 
de achterzijde van dat motorrijtuig van por
tier tot portier een witte band was aange
bracht, waarop vermeld stond "H. G.T. 69". 
Requirant verklaarde voor het Kantongere_cht 
trouwens zelf, dat hij op tijd en plaats be
doeld met het door hem bestuurde motorrij
tuig heeft gereden, voorzien van het bij dag
vaarding bedoelde bordje, hoewel daaraan 
toevoegende, dat het cijfer 50 niet beteekende, 
dat een rit met die auto vijftig cent kostt€. 

De veroordeel ing is dus niet - a lthans niet 
uitsluitend - uitgesproken op den bij het 
middel aangegeven grond, doch berust, be
halve op voormelde verklaring van verdachte, 
op de feiten en omstandigheden, hierboven 
vermeld a ls inhoud van het opgemaakte pro
ces-verbaal, meer bepaaldelijk blijkbaar het 
rijden met opmerkelijk kalmen gang en de 
vermelding van den vervoerprijs, waaruit de 
Kantonrechter m. i. heeft kunnen afleiden, 
dat requirant a ls bestuurder met zij n motor
r ij tuig reed met het kennelijk doel om dit te 
verhuren . 

Het voorgedragen middel mitsdien onge
grond achtende, concl udeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon B ake; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuu r, inhou
dende: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, - met qualif icatie en strafopleg
ging als voormeld, - het aan requ irant te
lastegelegde, luidende: (zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

0. dat tot bewijs daarvan in dit vonnis 
onder meer is gebezigd het op ambtseed op
gemaakt proces-verbaal van 23 Februari 1932 

9 
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van de agenten van politie, tevens buitenge
woon-veldwachters der gemeente Amsterdam, 
J. F . van Berkum en N. A. Esveld, zakelijk 
inhoudende, (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. ten aanzien van het middel: 
dat uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de 

bewijsconstructie in het bestreden vonnis is 
vermeld , blijkt, dat het telastegelegde niet 
enkel op den bij het middel aangegeven grond 
is bewezen verk laard, terwijl uit de fe iten, 
welke tot bewijs gebez igd zijn, de Kanton
rechter heeft kunnen afleiden, dat requirant 
zich aan het hem telaste gelegde heeft schul
dig gemaakt, kunnende in cassatie niet wor
den onderwcht, of de Kantomechter zulks 
daaruit terecht heeft afgeleid; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

7 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten aan 
het door den Raad vastgestelde uitbrei
dingsplan goedkeuring onthouden met het 
oog op een in het provinciale wegenplan 
opgenomen weg die ter wille van het 
snelverkeer naar het oordeel van Ged. 
Staten behoort te worden aangelegd met 
een afsnij ding buiten de kom van het 
dorp om en niet, zooals in het door den 
R aad vastgesteld uitbreidingsplan is ont
worpen, door di e kom -heen, welke afsnij
ding door dit plan n iet wordt onmogel ijk 

· gemaakt of belemmerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ede tegen het beslu it 
van Ged. Staten van Gelderland van 12 J an. 
1932, n°. 19U, waarbij goedkeur ing is onthou
den aan een uitbreidingsplan voor het dorp 
Otterlo en aan rooilijnen; · 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Mei 1932, n°. 381; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 2 Juni 1932, n°. 4360 M/P.B.R., Afd. 
Volksgezondheid; 

0. dat de raad van de gemeente Ede in 
zijne vergadering van 15 Februari 1929 heeft 
vastgesteld een plan van uitbreid ing voor het 
dorp Otterlo en de daarbij bedoelde rooil ij nen; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij bes lu it 
van 12 J anuari 1932, n°. 199, aan dit raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat hun co ll ege met den 
Hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat van meening is, dat het ten zeerste aan
bevel ing verdient, dat de weg Ede-Otterlo
Hoenderlo buiten de kom van Otterlo wordt 
omgelegd; dat de meerdere kosten van onder
houd, welke de omlegging van dezen weg me
debrengt, geen afdoend bezwaar kunnen ople
veren, terwijl uit een oogpunt van verkeer 
aan deze omlegging verre de voorkeur moet 
worden gegeven boven eene verbreeding van 
de wegen binnen de kom; dat voorts, ofschoon 
door de omlegging enkele particuliere belan-

gen wellicht zu ll en worden geschaad, deze be
langen in casu niet te zeer op den voorgrond 
mogen worden gesteld tegenover tegenover de 
belangen van het verkeer; 

dat van d it besluit de raad van Ede bij Ons 
in beroep is gekomen, daarbij allereerst ver
wij zende naar hun schrij ven aan Ged. Staten 
van 18 Februari 1931, n°. 6, welk schrijven 
in hoofdzaak inhoudt, dat ui t een verkeer -
oogpunt bezien de door den H oofdingen ieur 
geprojecteerde omlegging weliswaar de voor
keur zou verdienen. doch dat er nog andere 
belangen dan enkel die van het doorgaand 
verkeer zijn, waarop dient te worden gelet; 
dat in de eerste plaats moet worden genoemd 
het belang van het dorp Otterlo; dat toch 
volgens het voorstel van den Hoofdingenieur 
het dorp buiten den grooten verkeersweg zal 
komen te liggen en de betrokken panden -
waaronder het hotel Poelman - een aanmer
kelijk waardeverlies zullen lijden; dat dit 
waardeverlies veel ernstiger zal zijn dan de 
last, die volgens des raads plan op enkele 
dier perceelen zal gelegd worden om bij evon
tueelen herbouw hunne gebouwen tot de nieu
we rooilijn terug te plaatsen; dat het geen 
betoog behoeft, dat de betrokkenen met de 
opmerking, dat het dorp langs den nieuwen 
weg alle gelegenheid zal vinden voor uitbrei
ding, niet geholpen worden; dat de bedoelde 
opmerking trouwens het feit miskent, dat geen 
u itbreiding van Otterlo gaande of te verwach
ten is; dat, indien nu zulks anders mocht 
worden en de omgelegde weg aan weerszijden 
mocht worden bebouwd, dit mede tegen om
legging zou pleiten, aangezien het snelver
keer dan door die omlegging weinig gebaat 
zou zijn; dat in de tweede p laats bij uitvoe
ring van het voorstel van den Hoofdingenieur 
de gemeente niet alleen het onderhoud vau 
den omgelegden, doch ook van den bestaanden 
weg zal hebben te bekostigen; dat de ge
meente daardoor niettegenstaande de omstan
digheid, dat de hoofdweg door de om legging 
met 340 M. verkort wordt, circa f 3000 's jaars 
duurder uit zou zij n; dat voorts 'bij des Hoofd
ingenieurs voorstel de afsnijding van de ge
vaarlijke bocht ten zuiden van de boerderij 
van Beumer - welke verbetering noodzakelij k 
blijft met het oog op het locale verkeer on 
het verkeer van Ede over Otterlo naar Oud
R eemst - geheel voor rekening der gemeente 
zou komen; dat ook de reconstructie zelve -
waarin de provincie te zijner tijd 90 % zal 
hebben bij te dragen - volgens het door den 
Hoofdingenieur aangegeven tracé duurder zou. 
komen; dat de kosten daarvan toch naar glo
bale raming op f 70,000 zijn te begrooten, 
terwijl het door het gemeentebestuur voorge
stane plan n iet meer dan f 58,000 zou vor
deren; dat hierbij is op te merken, dat bij 
nadere overweging de raad in het ontwerp• 
uitbreidingsplan nog in zooverre wijziging 
heeft gebracht, dat de rijwcgbreedte in het 
dorp over een lengte van 110 M. tot 10.50 M. 
is verminderd en de rooil ij nen langs dit ge-
deelte op 4. 75 uit den kant van den weg zijn 
gebrach t, zoodat in de toekomst een breedte 
van 20 1\1. tusschen de roo ilij nen is te verkrij 
gen; dat hiertoe geen der bestaande woningen 
behoeven te worden afgebroken; dat a lleen 
bij de kruising van de wegen Arnhem-H ars-
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kamp en Ede-Hoenderlo een schuur, e n bak
huis en een hooiberg verwijderd zullen moeten 
worden, waaraan nog toegevoegd wordt, dat 
het gemeentebestuur nader heeft besloten den 
weg een breedte te geven van 12 M . in plaats 
van 10.50 M. in het vertrouwen dat door dit 
besluit aan al le redelijke eischen wordt vol
daan; 

0. dat Ged. Staten tegen het door den raad 
vastgestelde uitbreidingsplan u itslui tend be
zwaar hebben gemaakt met het oog op den 
onder n°. 1 van het Provinciale wegenplan 
opgenomen weg van Ede naar Apeldoorn 0".er 
Otterlo, welke weg, ter wille van het snelver
keer h. i. behoort te worden aangelegd met. 
een afsnijding buiten de kom van het dorp 
Otterlo om en niet, zooals in het door den 
raad vastgestelde uitbreidingsplan is ontwor
pen door die kom heen; 

dat dit motief er echter niet toe kan leiden, 
aan het onderwerpelijke uitbreidingsplan, 
waartegen - a fgezien van het hier niet in 
aanmerking komende belang van het snelver
keer - geen bezwaar bestaat en waardoor 
trouwens de totstandkoming van de door Ged. 
Staten gewenschte afsnijding niet wordt on
mogelijk gemaakt of belemmerd, de krachtens 
de Woningwet vereischte goedkeuring te ont
houden; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 12 J an. 
1932, n°. 199, aan het besluit van den raad 
der gemeente Ede van 15 Februari 1929 als
nog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

7 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Aangenomen al, dat de burgemeester 
van G., door aan den armlastige f 2.50 te 
verstrekken teneinde bij zijn terugkeer 
naar A. het sluisgeld te kunnen betalen, 
op de komst van diens gezin in U. in
vloed heeft uitgeoefend, bestaat toch geen 
aanle iding om de kosten van ondersteu
ning van het gezin te U. ten laste van 
de gemeente G. te brengen, daar de arm
lastige zich op eigen initiatief naar U. 
heeft begeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
Sijtze Postma; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Mei 1932, n°. 3g4 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
2 Juni 1932, n°. 3436, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Sijtze Postma, destijds wonende in 
de gemeente Aeng\virden, die gemeente in Mei 
1931 verliet om als arbeider bij de vaartver
betering te Giethoorn te gaan werken, doch in 
October daaraanvolgende ontslag kreeg ; dat, 
n3:dat hij tevergeefs bij den burgemeester van 
de gemeente Giethoorn om werk had gevraagd 

en zich te dier zake ook tot den burgemeester 
van Aengwirden had gewend, de burgemeester 
van Giethoorn hem, in November daaraanvol
g~nde, toen hij met zijn schip, waarop hij met 
z1Jn vrouw woonde, wederom naar Giethoorn 
was gevaren en hij andermaal om werk vroeg, 

1 f 2.50 verstrekte, ten einde bij zijn terugkeer 
naar Aengwirden het sluisgeld te kunnen be
talen ; dat hij zich echter naar Terhorne in 
de gemeente Utingeradeel begaf en van het 
burgerl~k armbestuur aldaar ondersteuning 
heeft ontvangen ; 

dat burgemeester en wethouders van Utin
geradeel van oordeel zijn, dat zich hier een geval 
van afschuiving van een armlastige, als bedoeld 
in art. 40 der Armenwet, heeft voorgedaan, en 
daartoe aanvoeren, dat huns inziens tot de 
komst in hunne gemeente van het gezin Postma 
heeft meegewerkt de omstandigheid, dat de 
burgemeester van Giethoo:m hem onderstand 
heeft geweigerd, doch hem f 2.50 voor betaling 
van sluisgeld heeft gegeven ; dat huns inziens 
de gemeente Giethoorn moet worden belast 
met de kosten van ondersteuning van het gezin 
Postma; 

dat de burgemeester van Giethoorn daaren
tegen van meening is, dat hier geen sprake van 
afschuiving van een armlastige is ; dat Postma 
in geen enkele verhouding tot de gemeente 
Giethoorn stond, zij het dat hij, toen hij werk
zaam was bij de vaartverbetering in het water
schap Vollenhove, ongeveer 14 dagen met zijn 
schuit in de gemeente Giethoorn heeft ver
toefd; 

0. dat, aangenomen al, dat de burgemePster 
van Giethoorn, door a-au S. Postma f 2.50 te 
verstrekken ten einde b\j zijn t erugkeer naar 
Aengwirden het sluisgeld te kunnen betalen, 
op de komst van het gezin in de gemeente 
Utingeradeel invloed heeft uitgeoefend, geen 
aanleiding bestaat, om met toepassing van 
artikel 40, 2• lid, der Armenwet de kosten van 
ondersteuning van het gezin te Utingeradeel 
ten laste der gemeente Giethoorn te brengen, 
vermits Postma zich blijkens de stukken op 
eigen initiatief naar Utingeradeel heeft begeven ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitdsien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze M.inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

10 Juni 1932. ARREST van den H oogen 
Raad. (Wet Notarisambt art. 25.) 

Het bewezen verklaarde, dat de ver
dachte, als candidaat-nutaris belast met 
de waarneming van het nader vermelde 
notariskantoor, in de akte heeft vermeld: 
,,De comparanten zijn n,ij notaris bekendJ', 
is terecht niet strafbaar geoordeeld, nu de 
R echtb. aan genoemde woorden de be
teeken is toekent - welke beteekenis met 
de gebezigde woorden zeer wel vereenig
baa,· is - dat die comparanten aan hem, 
voor wien de a kte verleden werd, bekend 
waren . 
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Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rec~tbank te Winschoten, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr. -Rechtbank te Winschoten van 20 April 
1932, waarbij Tjeerd Vos, geboren te Arnhem 
13 Nov. 1896, candidaat-notaris, wonende te 
\Vin choten, is ontslagen van alle rechtsver
~olging ter zake van hetgeen te zijnen laste 
1s bewezen verklaard, met vrijspraak van het
geen meer was te laste gelegd; 

De Hooge Raad, enz. ; 
ehoord het verslag van den Raadsheer 

Kranenburg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant_ voorgesteld bij memorie, luidende: 
Schendmg, althans verkeerde toepas ing van 

de artt. 25 en 26 der Wet op het otaris
ambt, junctis de artt. 20e, 20/, 54, 55 en 59 
van genoemde wet; 

0 . d~t het beroep onbeperkt is inge teld, 
doch met kan worden ontvangen voorzoover 
het is geri?_ht tegen de gegeven vrijspraak; 

0. dat b1J het bestreden vonnis ten laste van 
den gerequireerde is bewezen verklaard: 

dat hij te Winschoten als cand idaat-notaris 
belast met de waarneming van het kantoor 
van den notaris Jean Jacques Offerh aus ter 
tandplaats Winschoten, op 18 Juli 193'0 in 

cene akte constateerende eene overeenkomst 
van geldleening met hypotheekstelling, en 
verleden voor verdachte als candidaat-notaris
plaatsve1:~ange_1; heeft vermeld: ,,De compa
ranten z1Jn m1J notaris bekend" · 

dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar 
heeft geoordeeld, overwegende, dat door de 
woorden: ,,de comparanten zijn mij notaris 
bekend", vooral wanneer deze zooal behoort 
worden gelezen in verband met de blijken~ 
de verklaringen van getuige Van de~ Meyden 
en verdachte, in het hoofd der akte voorko
mende woorden: ,,verschenen voor mij Tjeerd 
Vos, candidaat-notaris, waarnemende het kan
toor van notaris Jean J acques Offe1·haus te 
Win hoten , enz." voldoende duidelijk in de 
akte is ver~eld door verdachte, a ls ambte
naar voor w1en de akte wordt verleden, dat 
de voorschreven personen hem bekend zijn; 

0. omtrent liet middel: 
dat de R echtbank in hare hierboven aange

haalde overweging aan de door verdachte in 
d_~ akt~. gegeven verklaring: ,,de comparanten 
z1Jn m1J notaris bekend" in verband met an
dere bewijsmiddelen de beteekenis toekent van 
de verm_elding, dat die comparanten aan hem, 
voor w1en de akte verleden werd, bekend 
waren; 

dat deze uitlegging is van feitelijken aard 
en met de gebezigde woorden zeer wel ver'. 
eenigbaar ; 

dat daartegen in cassatie niet met vrucht 
kan worden opgekomen, en bij deze lez ing 
der akte de gerequireerde terecht is ontslagen 
van rechtsvervolging; 

Verklaart het beroep niet-ontvankel ijk voor 
zoover het is gericht tegen de gegeven vrij
praak; 
Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkornstig de Conclusie van 
den Proc.-Gen. Tak.] 

(N. J.) 

1 13 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
R aa_d . (Vl~schkeuringswet art. 19.) 

_Uit den JDhoud der bewijsmiddelen blijkt 
met anders, dan dat op 14 Oct. in ver
dach te's schuur aanwezig is bevonden een 
geslacht varken en dat verdachte tweemaal 
per jaar een varken uitpondde en dan 
steeds dat geslacht in die schuur, die 
daarvoor bestemd was, bewaarde. Daaruit 
kan niet worden afgeleid, dat die schuur 
een bewaarplaats in den zin der wet was. 

De Rechtb. overweegt nu wel , dat onder 
een bewaarplaats moet worden verstaan 

• een plaat , die door het hoofd of den be
stuurd_er is bestemd en wordt gebruikt tot 
bewarJDg van vlee ch hetwelk hij voor
neenen_s is, ni_et uit !uitend voor eigen 
ht_usel_1Jk gebruik te bezigen, doch de be
w1Jsm1ddelen zullen - overigens in het 
midden gelaten, wat er van die overwe
ging zij - de noodige gegevens omtrent 
den feitelijken toestand - o. a. hoe lang 
het z.g. uitponden van een varken duurt, 
hoe lang telkens het vleesch in de schuur 
bleef - moeten bevatt n. 

[Aldus ook Adv.-Gen . Wijnveldt: deze 
o. a. over de beteekenis van deze zaak 
voor het si ach ten ten pi attel ande en over 
de etymologische verklaring van "bewa
ren".] 

Op het beroep van F. S., requirant van cas
satie tegen een te zijnen laste gewezen vonnis 
van de Arr. -Rechtbank te Breda van 21 Maart 
1932, waarbij in hooger beroep, na vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Oosterhout 
op 19 Nov. 1931 mondeling gedane uitspraak, 
requirant ter zake van : ,,Hoofd zijn van een 
bewaarplaats van vleesch, welke niet voldoet 
aan de eischen gesteld bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in art. 19 der 
Vleeschkeuringswet S . 1919 N °. 524", met 
aanhaling van de artt. 19, 38 van genoemde 
wet, 2 van het K. B. van 10 Juli 1926, S. 
233, zooals dit is gewijzigd bij Besluit van 21 
Juli 1928, S. 305, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van vijftig cents en één dag 
vervangende hechtenis. (Gepleit door Mr. M. 
H. M. Adelmeyer.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. \Vijnveldt. 

In hooger beroep verklaarde de Arr.-Recht
bank te Breda met vernietiging van het vonnis 
van den Kantonrechter te Oosterhout wettig 
en overtuigend bewezen, dat requi rant op 14 
October 1931 , des vóó1middags omstreeks 11 
uur, onder de gemeente Made en Drimmelen, 
hoofd was van ecne bewaarpläats van vleesch 
~evestigd in pei-ceel gemerkt E. 11 te Made: 
m welke bewaarplaats al toen een geslacht 
varken aanwezig was en in welke bewaarplaats 
over den vloer het spoelwater niet kon loopen 
naar een met afneembaar rooster gedekte en 
van stankafsluiting voorziene kolk, daar deze 
laat_ste alstoen aldaar in het geheel niet aan
wezig was en van welke vleeschbewaarplaats 
de wanden niet glad waren en bestreken met 
kalk, _welk materiaal niet be temd was tegen 
rem1gmg met warm zeepwater. 

Dit feil; werd gequalificeerd: Hoofd zijn van 
een bewaarplaats van vleesch, welke niet vol
doet aan de eischen gesteld bij den algemeenen 
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maatregel van bestuur, bedoeld in art. 19 der 
Vleeschkeuringswet S. 1919 N °. 524, en met 
aanhaling van artt. 19 en 38 der Vleeschkeu
r ingswet, S. 1919 n°. 524 en art. 2 K . B . 10 
Juli 1926, S. 233, gewij zi_gd bij K. B. 21 Juli 
1928 S . 305, werd requ1rant veroordee ld tot 
eene' geldboete van f 0.50, bij gebreke van be
tali ng en verhaal te vervangen door hechtenis 
van oen dag. . 

Tijdi g in cu:ssatie gekomen werden a ls m id
del en voorgesteld : 

1. Schending, a lthans verkeerde toepassing 
van de artt. 19 en 38 van de Vleeschkeur ings
wet, in verband met art. 2 van het Koninklijk 
Beslui t van 10 J ul i 1926 S. 233, zooals ge
wijzi gd bij K. B. van 21 Juli 1928 S. 30fi, 
mede in verband met de artt. 338 tot en met 
344 Sv., doordat de R echtbank ten onrechte 
heeft bewezen verklaard en beslist (zij het dan 
ook implicite) dat een schuur, behoorende bij 
het door requirant van cassatie te Made be
woonde perceel, gemerkt E. 11 zou zijn aan ~ 
merken als een bewaarplaats van vleesch m 
den zin der Vl eeschkeuringswet; 

2. Schending, althans verkeerde toepass ing 
van dezelfde hierboven genoemde artikelen, 
doordat de Rechtbank ten onrechte a ls bewe
zen heeft aangenomen en beslist, dat requirant 
van cassatie moest worden beschouwd als 
hoofd ( en lees:) of bestuurder van een bewaar
plaats van vleesch in den zin der Vleesch
keuringswet. 

Terecht merkte bij pleidooi de geachte 
raad man van requirant op, dat e igenlijk één 
midde l wordt voorgedragen. Immers be ide 
middelen berusten hierop, dat de Rechtbank 
het begrip "b_ewaarplaats van vleesch" ver
keerd zou hebben opgevat, en ten onrechte dus 
zou hebben aangenomen, dat requirant hoofd 
van een dergelij ke bewaarplaats_ is. 

De Rechtbank overwoog blijkens haar vonnis 
dienaangaa nde, dat onder bewaarplaats van 
vleesch, in verband - zooals ten deze - met 
de toepassing van de voorschriften van en 
krachtens de Vleeschkeur ingswet 1919 S. 524, 
moet worden verstaan een plaats, die door het 
hoofd of den bestuurder is bestemd en wordt 
gebruikt tot bewaring van vleesch, hetwelk 
hij voornemens is, niet uitsluitend voor huise
lijk gebruik te bezigen van de bewoners van 
het perceel waar geslacht wordt. 

H et bewijs dat hier een bewaarplaats in den 
zin der wet aanwezig was, werd aangenomen 
op grond van de verklaringen van verdachte 
luidende : Op 14 October 1931 voormi·ddags 
± 11 uur had ik in een schuur, behoorende 
bij het toen door mij bewoonde perceel, ge
merkt E 11 te Made, aanwezig een door mij 
geslacht varken met de bedoeling dat uit te 
ponden en aan de liefhebbers te verkoopen; 
ik was gewoon om tweemaal per jaar a lzoo 
een varken te slachten, uit te ponden en te 
verkoopen. Ik bewaarde dan steeds dat ge
slacht in diezelfde schuur die ik daarvoor be
stemd had. Ook op dien 14 October was in die 
schuur niet aanwez ig een met afneembaar 
rooster gedekte en van stankafsl uiting voor
ziene kolk, terwijl de wanden bestreken waren 
met kalk, en van getuige Geert van der Werf: 
Op 14 October 1931 heb ïk geconstateerd, dat 
in de bij perceel E. 11 te Made behoorende 
schuur een geslacht varken aanwez ig was; dat 

in die schuur niet aanwez ig wa een met af
neembaar rooster gedekte en van stankafslui
t ing voorz iene kolk en dat de wanden niet 
g lad waren, doch bestreken met kalk, welk 
materiaal niet bestand is tegen reinig ing met 
warm zeepwater. 

De oplossing de r vraag wat onder "bewaar
plaats" verstaan moet worden is voor velen 
van groot belang, en betreft het z.g. ,,uitpon
den" d. w. z. h·et door een niet-si ager in het 
klein verkoopen van een door hem geslach t 
beest, hetgeen ten plattelande een zeer grooten 
omvang heeft. De raadsman sprak van onge
veer 7000 varkens per week. De gang van 
zaken daarbij is, dat een landbouwer, die een 
beest heeft grootgebracht tot het slachtrij p is, 
aan verschi ll ende inwoners van zijn dorp 
vraagt, wat zij willen hebben. Op d ie wijze 
hebben de verschillende deelen van het dier 
reeds een bestemming vóór de eigenaar tot 
slachten overgaat. W anneer hij weet, dat hij 
het dier ongeveer geheel zal kLurnen verkoo
pen, slacht hij het in zijn schuur, gaat tot uit
ponden, d. w. z. uitsnijden van het varken 
over, en brengt aan ieder wat besteld is. 
E enigen t ijd, hoe kort soms ook, zijn de deelen 
van het beest in de schuur aanwezig. Een paar 
onverkochte stukken blijven er welli cht han
gen. V a n dit alles bl ij kt intusschen niets. 

De vraag r ijst dus of die schuur nu a ls be
waarplaats is te beschouwen in den zin der 
Vleeschkeuringswet, waarbij ik nog opmerk, 
dat gezien den omvang welke het z.g. uitpon
den heeft aangenomen, daardoor ten p latte
lande een groote concurrentie is ontstaan tus
schen de slagers en die landbouwers, welke 
van het uitponden vrij wel een bedrijf of neven
bedrij f maken. De laatste verkeer-en dan in 
veel aangenamer positie dan cl slagers, wan
neer zij n iet of slechts ten deele gebonden 
zouden zijn aan de bepalingen der Vleesch
keuri_ngswet. 

Vergunningen tot het uitponden worden niet 
verleend . Voor zoover ik heb kunnen nagaan 
berust deze praktijk op art. 6a der wet, dat 
huisslachti ngen toestaat; het vleesch moet 
dan echter bestemd zij n of gebezigd worden 
uitsluitend voor het huiselijk gebru ik van de 
bewoners van het perceel. 

Bij de tot stand koming der Wet is veel te 
doen geweest over de huisslachtingen, voor de 
geschiedenis waarvan ik in hoofdzaak meen te 
mogen ve rwijzen naar een commentaar van 
Mr. Lietsaert Peerbolte en Dr. Berger, waar 
zij de geschiedenis van het wetsontwerp be
spreken . Het eerste wetsontwerp ste l de hui s
si achtingen zelfs vrij van keuring, doch zoo
veel vrij heid is ten slotte niet ge laten. 

Intusschen is m. i. dit punt n iet ter zake 
dienende. Wellicht is het mogelijk, - en ik 
ben van die meening, - tegen de z.g. uitpon
ders proces-verbaal op te maken, omdat het 
vleesch niet u itsluitend bestemd is voor de be
woners van hun perceel , en dit lijkt mij zeker 
mogelijk tegen hen, di e er een nevenbedrijf 
van maken, want zij overtreden bij hun han
delingen versch illende voorschriften door en 
krachtens de wet gegeven, echter i. c. gaat het 
alleen over de vraag of hier als bewezen kon 
worden aangenomen, dat requirant-uitponder 
een bewaarplaats had, welke niet aan de 
eischen der wet beantwoordde. 
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Ik ben van oordeel, dat deze gevolgtrekking 
niet gemaakt kan worden op grond van de 
h ierboven opgenomen bewijsmiddelen. 

Wel heeft requirant verklaard dat hij twee
maal per jaar een varken slachtte en het 
v leesch dan in de schuur bewaarde, en de 
verba! isant, dat hij een geslacht varken in de 
schuur heeft zien hangen, maar daaruit volgt 
nog n iet, dat h ier een bewaarplaats was in den 
zin van art. 19 der wet, welke moest beant
woorden aan de daarvoor gestelde eischen. 

Bewaren komt van het oud-Saksische woord 
wara, dat zorg beteekent, en bewaren in den 
zin der Wet moet m. i. worden opgevat als 
,. verzorgen", zooals dit leeft in àe fransche 
woorden: ,,garer", en ,,garage". Het ziet hier 
op zekeren t ijdsduur en bepaalde zorg voor 
het goed. Uit de bewijsmiddelen is, naar mij n 
oordeel , alleen af te leiden dat het vleesch er 
aanwez ig was, hetgeen nog niet met "bewa
ren" kan worden gelijkgesteld, wel een aan
wijzing kan zijn dat er "bewaard" wordt. Ik 
wijs er voor de beteekenis van "bewaarplaats" 
in art. 19 der Wet nog op, dat bij de behan
deling der Wet gesproken is over de moeilijk
heden we lke ontstaan zouden, doordien een 
aantal inrichtingen genoemd in art. 19 ook 
va llen onder art. 2 der Hinderwet, in het bij 
wnder onder art. 2x. Ook in dit laatste aTtikel 
heeft bewaarplaats een engere beteeken is dan 
m. i. de Rechtbank aan het woord geeft. 

Van meening dat uit de bewijsmiddelen nog 
niet volgt, dat i. c. nu van een bewaarplaats in 
den zin van art. 19 der wet kan worden ge
sproken, concludeer ik tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en verwijzing der zaak 
naar het Gerechtshof te 's Hertogenbosch ten-

- einde op het bestaande hooger beroep verder 
te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de primaire telastlegging ten laste van 
requirant bewezen is verklaard: (zie concl. 
Adv.-Gen. ) ; 

0 . ten aanzien van het eerste cassatiemiddel: 
dat betreffende de vraag, of de in de telast

legging aangeduide plaats als een "bewaar
plaats" van vleesch kan worden beschouwd, 
uit den inhoud der in het vonnis opgenomen 
bewijsmiddelen niets anders blijkt, dan dat 
op 14 October 1931 in verdachte's schuur aan
wezig is bevonden een geslacht varken en dat 
de verdachte tweemaal per jaar een varken 
uitpondde en dan steeds per jaar een varken 
schuur, die hij daarvoor bestemd had, be
waarde· 

dat d;arnit echter niet kan worden afgeleid, 
dat bedoelde schuur was een bewaarplaats van 
vleesch in den zin der wet; 

dat de Rechtbank nog wel heeft overwogen, 
dat onder bewaarplaats van vleesch, in ver
band met de toepassing van de voorschriften 
van en krachtens de Vleeschkeuringswet 1919 
S. 524, moet worden verstaan een plaats, die 
door het hoofd of den bestuurder is bestemd 
en wordt gebruikt tot bewaring van vleesch 

hetwelk h ij voornemens is, niet uitsluitend 
voor huiselij k gebruik te bezigen van de be
woners van het perceel waar geslacht wordt, 
doch dat, wat overigens van deze overweging 
moge zij n, de bewijsmiddelen de noodige ge
gevens d ienen te bevatten betreffende den fe i
telijken toestand, te weten in hoeverre de 
schuur van verdachte fe itelij k tot bewaring 
van het vleesch diende, hoe la ng het z.g. uit
ponden van een varken duurt, d us hoe lang 
het vleesch, telkens als een varken was ge
slacht, in die schuur verbleef; 

0. dat het middel derhalve gegrond is, zoo
dat het tweede cassatiemiddel n iet behoeft te 
worden onderzocht; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch ter berecht ing en a fdoening 
op het bestaande hooger beroep. 

( . J .) 

13 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 342; Mot.- en R ijw.wet 
art. 22.) 

Een getuige, die waarneemt, dat iemand 
een naar a lcohol riekenden adem en een 
onvasten gang heeft, kan u it e igen weten
schap verklaren, dat zoo iemand alcohol 
heeft gebruikt en daarvan onder den in
vloed verkeert. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Op het beroep van C. K. R., requ irnnt van 
cassatie tegen een vonn is van de Arr.-Recht
bank te Dordrecht van 11 Maart 1932, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
door het Kantongerecht te Sl iedrecht den 
21sten Januari 1932 gedane u itspraak, deze ter 
zake van: ,.het als bestuurder van een motor
rijtuig daarmede over een weg r ij den, terwij l 
hij verkeert onder zoodanigen invloed van het 
gebruik van alcoholhoudenden drank, dat hij 
n iet in staat moet worden geacht het motor
rij tuig naar bohooren te besturen", met aan
haling van de artt. 22, 29 en 31 Motor- en 
R ijwielwet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijfhonderd gulden en ver
vangende hechtenis van vijf en twintig dagen, 
met ontzegging van de bevoegdheid motor
rijtuigen te besturen voor den tijd van één 
jaar. (Gepleit door fr. S . van Oven.) 

Conclus ie van den Adv. -Gen. Wij nveldt. 

Met vernietiging in hooger beroep van een 
vonnis van den Kantonrechter te Sliedrecht 
veroordeelde de Arr.-Rechtbank te Dordrecht 
op 11 Maart 1932 requirant tot een geldboete 
van f 500 bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door 25 dagen hechten is en ont
zegging der bevoegdheid motorrij tuigen te be
sturen voor den tijd van één jaar, zulks met 
aanhaling van artt. 22, 29 en 31 der Motor
en R ijwielwet het bewezen verklaarde qual ifi 
ceerend als: ,.het als bestuurder van een mo
torrij tuig daarmede over een weg rijden, ter
wijl hij verkeert onder zoodanigen invloed van 
het gebruik van alcoholhoudenden drank, dat 
hij niet in staat moet worden geacht het mo
torrij tuig naar behooren te besturen". 
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In cassatie gekomen droeg requirant's raads
man bij pleidooi a ls middel voor: Schending, 
althans verkeerde toepassing van de artt. 338, 
339, 342 Sv. door tot het bewijs te bezigen de 
verklaring van getuige Verwey: ,,waarbij hij 
bemerkte dat verdachte verkeerde onder den 
invloed van alcoholhoudenden drank, hetgeen 
hem bleek uit diens naar alcohol riekenden 
adem en diens onvastén gang, waarbij hij ter 
toelichting o. m . opmerkte, dat ,,dronken zijn" 
een feitelijk begrip is, dronkenschap is uiter
lijk waarneembaar, doch dat men niet kan 
waarnemen, of dronkenschap ontstaan is, door 
iets wat er aan voorafging. 

Ik merk naar aanleid ing van d it middel op, 
dat onder de bewijsmiddelen ook is opgenomen 
een verklaring van getuige Tienstra, welke on
geveer gelijklu idend is aan die van Verwey, 
n.l.: ,,dat hij heeft geconstateerd, dat ver
dachte verkeerde onder den invloed van alco
holhoudenden drank, hetgeen hem bleek uit 
zijn belemmerde spraak, zijn naar alcohol rie
kenden adem en zijn si i ngerenden gang". 

Het merkwaardige in deze zaak is dat de 
Rechtbank het vonnis des Kantonrechters ver
nietigd heeft op grond dat als bewijsmiddel 
gebezigd is de verklaring van getuige Verwey, 
welke verklaring, volgens de Rechtbank, ech
ter feiten en omstandigheden inhield, welke 
deze getuige niet zelf heeft waargenomen of 
-ondervonden. De Rechtbank gebruikt, zooa ls 
reeds uit het middel blijkt, ook de verklaring 
van Verwey, doch de wijze waarap dit gebeurd 
is, heeft volgens de geachte raadsman een 
gelijk gebrek, als de Rechtbank in het vonnis 
<les Kantonrechters zag. 

Ik kan mij met het middel intusschen niet 
vereenigen. Ongetwijfeld is dronkenschap een 
uiterlijk waarneembaar feit, doch m. i. is 
eveneens waarneembaar of iemand verkeert 

·-onder den invloed van alcoholhoudenden drank. 
Dit is een voor de zintuigen waarneembaren 
toestand, welke zooals in de verklaring van 
Verwey geschied is, nader kan worden om
schreven door uiterlijke gedragingen. Ik kan 
er geen meening of gissing in zi"en, wanneer 
een getuige, die vaststelt, dat verdachte een 
naar alcohol riekenden adem heeft, zegt dat 
de man alcohol gebruikt heeft, en verder dat 
de man onder den invloed van dien gebruikten 
alcohol verkeert, wanneer hij diens onvasten 
gang ziet. Opgevat in den zin zooals requirant 
het voordraagt, wordt het begrip "zelf waar
genomen" beperkter dan de wet m. i. bedoelt. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmaun; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie concl. 
Adv.-Gen.); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, is bewezen verklaard, dat hij 
op 13 November jongstleden, des namiddags 
als bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
daarmede heeft gereden van Gorinchem over 
Hardinxveld en Giessendam naar Sliedrecht, 
zulks over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg genaamd den Rivierdijk, 

terwijl hij verkeerde onder zoodanigen invloed 
van het gebruik van alcoholhoudenden drank, 
dat hij niet in staat moest worden geacht het 
motorrijtuig naar behooren te besturen; 

dat tot de bewijsmiddelen, waarop de Recht
bank die beslissing doet steunen, de verklaring 
van den getuige Verwey behoort, welke onder 
meer datgene behelst, wat in het middel staat 
vermeld; 

0. dat het middel faal t, daar eon getuige, 
die waarneemt, dat iemand een naar alcohol 
riekenden adem en een onvasten gang heeft, 
uit eigen wetenschap kan verklaren, dat zoo 
iemand alcohol heeft gebruikt en daarvan on
der den invloed verkeert; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

13 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Inkwartieringswet artt. 5 en 41.) 

Aan den burgemeester komt het oordeel 
toe of de in art. 4 Inkwartieringswet be
doel de aanvraag van het militair gezag 
bevoegdelijk is gedaan. 

In de telastelegging voor een feit a ls in 
art. 5 bedoeld, moet wel voorkomen, dat 
de vordering door den burgemeester is ge
schied, maar niet ook dat de burgemeester 
de vordering heeft gedaan na aanvraag 
van het militaire gezag. 

Art. 5 houdt geen verderen e isch in dan 
dat aan een inwoner der gemeente schrif
telijk door den burgemeester de last moet 
zijn verstrekt om gevolg te geven aan de 
in di en last omschreven vordering. I.c. 
staat vast, dat aan dien e isch is voldaan, 
terwijl onder de uit de getuigenverklarin
gen gebleken omstandigheden het niet van 
belang is of de lastgeving al dan niet door 
den burgemeester persoonlijk i onder
teekend. 

Uit het vonnis blijkt genoegzaam, dat 
hier van eigendunkelijk handelen bij re
quirant sprake is geweest. 

Op het beroep van J. L. F., predikant, re
quirant van cassatie tegen een in hooger be
roep gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Zutphen van 23 Maart 1932, waarbij, met 
vernietiging van een vonnis van den Kanton
rechter te Zutphen van 4 Nov. 1931, requirant 
ter zake van: ,,het eigendunkelijk we igeren 
geheel te voldoen aan de vorderingen hem 
krachtens de wet van 14 Sept. 1866, S. 138, 
zooals die is gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 
22 Maart 1917, S. 244, [5 Juli 1921, S. 841], 
gedaan", met toepassing van de artt. 41 aan
hef en sub 1 °, 1, 2, 4 en 5 van de juist ge
noemde wet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
betaling van eene geldboete van vijf en zeven
tig gulden en vervangende hechtenis van eene 
maand. (Gepleit door Mr. J. de Vrieze.) 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassaLie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
1. Schending of verkeerde toepassing van 

art. 350 junctis de artt. 352, 415, 422 en 425 
Sv. en de artt. 4, 5 en 41 der Inkwartierings
wet (Wet van 14 September 1866, S. 138, 
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daar de Rechtbank in hooger beroep ten on
rechte den requirant in cassatie niet heeft ont
slagen van rechtsvervolging, op grond dat in 
de dagvaarding niet met zoovele woorden is 
gesteld, dat de Burgemeester van Zutphen de 
lastgeving tot inkwartiering aan requirant ver
strekte terzake van een aanvrage van de mili
taire autoriteit, vermeld in art. 4 der Inkwar
tieringswet; wel is in de dagvaard ing ver
meld, dat de vordering van den Burgemeester 
is gedaan krachtens de Wet van 14 September 
1866, S. 138, doch een dagvaarding behoort 
feiten in te houden. Een vermelding van de 
feitelij ke bestanddeelen van een delict kan niet 
wol'd e n vervangen door verwijzing naar een 
Wet · 

2. ' Schending of verkeerde toepa sing van 
dezelfde wetsartikelen, aangezien de lastgeving 
tot inkwartierin"g niet door den Burgemeester 
der gemeel)te Zutphen persoonlijk is onder
teekend, zoodat die lastgeving niet door den 
Burgemeester, zooals is ten laste gelegd, doch 
namens den Burgemeester is gedaan, hetgeen 
niet ten laste is gelegd. 

Het telastegelegde is derhalve niet bewezen; 
op dien grond had vrijspraak moeten volgen; 

Het doet niet ter zake of de lastgeving van 
den Burgemeester is uitgegaan en evenmin of 
requirant zulks heeft begrepen. Dit laatste 
blijkt trouwens uit niets en is in elk geval n iet 
bewezen. 'l'en hoogste zal requirant zulks heb
ben "verondersteld", hetgeen echter evenmin 
ter zake dienende is. 

3. Schending of verkeerde toepassing van 
dezelfde wetsartikelen, aangezien de in de dag
vaarding voorkomende woorden: ,.krachtens 
de Wet van 14 September 1866, S. 138" be
teekenen "ingevolge die Wet" .,op grond van 
die Wet", doch geenszins "met inachtneming 
der verschillende bepalingen dier Wet". 

De woorden beteekenen niet anders dan dat 
de Wet van 14 September 1866 de wettige 
grondslag is van de vordering; dat de be
doelde vordering in deze Wet voorkomt. 

De Rechtbank heeft dus aan de dagvaarding 
een feitelijke uitlegging gegeven, die niet met 
den inhoud vereenigbaar is. 

4. Schending of verkeerde toepassing van 
dezelfde wetsartikelen, aangez ien geenszins uit 
het stellen van "eigendunkelijk" weigeren is 
af te le iden, dat in de dagvaarding niet alle 
omstandigheden behoeven te worden vermeld, 
waaruit zou volgen, dat de bewuste vordering 
in overeenstemming met de te dien aanz ien 
gemaakte wettelijke voorschriften is !l:edaan. 

M en kan ook zeer goed eigendunkelijk wei
geren te voldoen aan een vordering, die ge
daan wordt met venvaarloozing van 1 of meer 
bepalingen der Inkwartieringswet. 

Eigendunkelijk beteekent niet anders dan 
.,op zijn eigen houtje, zonder zich om de ge
vo lgen te bekommeren". 

5. Schending of verkeerde toepassing van 
dezelfde wetsartikelen, dai,ir de R echtbank-vol
gens het vonnis heeft beraadslaagd overeen
komstig art. 350 der Wet van 15 April 1886, 
S. 64, (Invoeringswet), terwijl zij had moeten 
beraadslagen overeenkomstig de artt. 415 en 
350 Sv. 

De Invderingswet bevat slechts 50 artikelen, 
zoodat beraadslaging overeenkomstig art. 350 
der Invoeringswet onmogelijk is. 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is te laste gelegd: 

"dat hij op 24 September 1931 te Zutphen 
eigendunkelijk heeft geweigerd te voldoen aan 
de vordering, hem krachtens de wet van 14 
September 1866, S. 138, door den Burgemees
ter dier gemeente onder uitreik ing van een 
schriftelijken last op 22 September 1931 ge
daan, om in het door hem, verdachte, be
woonde huis, gelegen Rozenhoflaan 2 te Zu t
phen, voor den nacht van 24 op 25 September 
1931 inkwartiering zonder voeding te ver
schaffen aan een officier van het Nederland
sche leger"; 

dat bij het bestreden vonnis dit telastege
legde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
boven is gezegd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de redactie van de artt. 4 en 5 der in 

het middel bedoelde wet en het tusschen deze 
artikelen bestaande verband aantoonen, dat 
aan den Burgemeester het oordeel toekomt of 
de in art. 4 bedoelde aanvraag van het mili 
tair gezag bevoegdelijk is gedaan, en dat, is 
hij van gevoelen dat gevallen aanwezig zijn, 
waarin volgens de wet vorderingen als in art. 
5 bedoeld kunnen worden gedaan, zoodanige 
vorderingen door hem geschieden, onder uit
reiking van een schriftelijken last; 

dat daarom in de telastelegging van een fe it 
als in laatstgenoemd wetsartikel bedoeld, wèl 
moet voorkomen, dat de vordering door den 
Burgemeester is geschied, maar niet ook da t, 
de Burgemeester die vordering heeft gedaan 
na een aanvraag van het militair gezag; 

dat dus het middel is ongegrond; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat art. 5 van de in het middel bedoelde 

wet geen verderen eisch inhoudt dan dat aan 
een inwoner der gemeente schrif telijk door 
den Burgemeester de last moet zij n verstrekt 
om gevolg te geven aan de in dien last om
schreven vordering; 

dat vaststaat dat hier aan dien e isch is vol
daan, omdat bl ijkens het vonnis de Burge
meester van de gemeente Zutphen heeft ver-· 
klaard, dat hij in zijne kwalite it order heeft 
gegeven, dat eene lastgeving van den in de 
dagvaarding omschreven inhoud van zijnent
wege zou worden uitgereikt; de getuige Veld
huis, dat hij eene schriftelijke lastgeving van 
den inhoud als in de telastelegging omschre
ven in zijne kwaliteit van bediende in gemeen
tedienst aan de woning van verdachte heeft 
afgegeven na daartoe ontvangen opdracht, ter
wijl requirant heeft verklaard, dat hij op 
eigen gezag, naar eigen inzicht en zonder zich 
te storen aan de te dien opzichte bestaande 
wetsvoorschri ften heeft geweigerd te voldoen 
aan de hem door den Burgemeester der ge
meente Zutphen, bijwege van een daartoe 
strekkenden schriftel ijken last gedane vorde
ring van den inhoud als in de dagvaarding 
omschreven ; 

dat onder deze omstandigheden het niet van 
belang is of de lastgeving al dan niet door 
den Burgemeester persoonlijk is onderteekend, 
wodat het middel niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat het derde middel blijkbaar met het 
eerste in zoo nauw verband staat, dat het 
geene e igen beteekenis heeft maar dan ook na 
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de behandeling van het eerste a ls afgehandeld 
moet worden beschouwd; 

0. omtrent het vierde middel: 
dat bij de behandeling van het eerste middel 

is gebleken, dat in de telastelegging alle om
standigheden zij n vermeld, waaruit zou volgen, 
dat de bewuste vorder ing in overeenste!T\ming 
met de te d ien aanz ien gemaakte wettelijke 
voorschriften is gedaan; 

dat daarmede dit vierde middel zij n krach t 
heeft verloren; 

dat enkel nog kan worden opgemerkt, dat 
ui t het vonnis genoegzaam blijkt, dat hier van 
eigendunkel ijk handelen bij requ irant sprake 
is geweest; 

0. dat het vijfde middel in zooverre feite
lijken grondslag mist, dat volgens het vonnis 
de R echtbank niet heeft beraa dslaagd over
eenkomstig art. 350 van de wet van 15 April 
1886, S . 64, maar "overeenkomstig art. 350 
van hetze lfde Wetboek" , waarmede de R echt
bank kennelij k, de voorafgaande overweging 
in aanmerking genomen, bedo.elt : art. 350 
van het Wetboek van Strafvordering, zoodat 
ook dit middel niet tot cassatie kan le iden; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclus ie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt, di e met betrekking 
tot het vierde middel nog opmerkt: 

De strijd over de beteekenis van het woord 
"eigendunkelijk" in de telastelegging is in 
deze zaak eene andere dan de geschill en welke 
door vroegere arresten beslist zij n. 

Het arrest van 20 Maart 1916 {W. 9964, 
N. J. 191 6, 673) wijst op een onvoldoende fe i
tenmate riaal in de dagvaarding, waardoor dus 
het e igendunkelijk weigeren niet werd weer
gegeven. Op 10 Juni 1918 {W. 10301 , N. J. 
1918, 751) besliste de H. R., dat het "eigen
dunkelijk" nalaten als onmisbaar bestanddeel 
voor de strafbaarheid van het tel as tegel egde 
feit in de dagvaarding moet worden opgeno
men, terwijl bovendien de R echter het moet 
aannemen op grond van in het vonnis ver
melde wettige bewijsmiddelen. 

Voor de vereischte elementen der dagvaar" 
ding wijs ik nog op de conclusie van den Pro
cureur-Generaal Mr. Noyon bij het arrest van 
6 Jan. 1919 {W. 10376 ; N. J . 1919, 223). 

In het arrest van 10 J un i l 918 h ierboven 
genoemd wordt nog gesteld, dat onder "eigen
dunkelijk" is te verstaan het zonder geldi ge 
reden niet-nakomen van een door den Burge
meester gedane vordering. R ed.] 

{N. J.) 

13 J uni 1932. ARREST van den H oogen 
Raad. {Mot.- en Rijw.Regl. art. 73.) 

R echtb.: Verdachte heeft niet aanneme
lij k gemaakt, dat huizen, hoornen of der
gelijke voorwerpen zoo dicht tot aan het 
hoekpunt der wegen stonden, dat het voor 
hem niet mogelijk was een stuk van den 
weg rechts te overzien zonder zichzelf met 
zijn auto voorbij dat hoekpunt te begeven. 

H . R.: Het middel de weerlegging door 
de R echtb. van verdachtes beroep op art. 
73 lid 2 Mot.- en Rijw.Regl. bestrijdend 
[en die weerlegging zou zijn uitgegaan van 
een criterium, hetwelk iedere toepass ing 

van dat lid zou buitensluiten] gaat niet 
op, vermits - daargelaten den door de 
Rechtbank daarvoor aangevoerden grond 
- het beroep op art. 73 1 id 2 reeds daar
om terecht is verworpen, wijl de Rechtb. 
kennelijk heeft aangenomen, dat het mo
torrijwiel zijn komst door geluidsignal en 
had aangekondigd. 

[Adv.-Gen. Wijnveld t : De ste lling, dat 
vol gens h et door d e Rechtb. ge bezigde 
cr iter ium de toepassi ng van art. 73 lid 2 
Mot. - en Rijw.Regl. steeds zou zij n uitge
sloten is onjuist. De beschouwing der 
R echtb. heeft betrekking op omstandig
heden, zooal s die zich in dit geval voor
deden.] 

Op het beroep van J. S., requ irant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr. -R echtbank 
te Arnhem van 15 Maart 1932, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van de vonn issen 
door het Kantongerecht te Arnhem op 14 Oct. 
1931 en 25 Nov. 1931 respect ievelijk bij ver
stek en na verzet gewezen, requirant ter zake 
van : ,,het a ls bestuurder van een motorrij tuig 
een weg berij dende, welke door een anderen 
weg wordt gekruist en het punt van kruising 
naderende gelijktijdig met een bestuuL"der van 
een motorrijtuig die den anderen weg berij dt, 
niet voor den bestuurder, dien hij aan zijn 
rechterhand heeft, met hetgeen door hem wordt 
bestuurd voor dezen den doorgang vrijlaten", 
met aanhaling van de artt. 5, 73 Motor- en 
Rijwielreglement, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van veertig gulden en ver
vangende hechten is van tw in t ig dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Wijnveldt. 

Requirant heeft terechtgestaan in hooger 
beroep voor de Arr. -R echtbank te Arnhem ter 
zake, dat hij op of omstreeks 26 Augustus 
laatstleden des namiddags omstreeks 5½ uur 
te Arnhem als bestuurder van een vierwiel ig 
motorrij tui g daarmede rijdende over den open
baren r ijweg den Koningsweg in de r ichting 
naar den Kemperbergerweg en naderende het 
kruispunt van de openbare rijwegen Konings
weg en Deelenscheweg gelijktijdig of nagenoeg 
gelijktijdig met F. H . W . Kolks, die als be
stuurder van een tweewielig motorrij tu ig daar
mede reed over den openbaren rijweg den 
Deelenschen weg voornoemd, voor dezen 
Kolks , dien hij - verdachte - aan zijn rech
terhand had, met het door hem - verdachte 
- bestuurde vierwielig motorrijtuig den door
gang niet heeft vrijgelaten, niet stil is ge
houden of in voldoende mate langzamer is 
gaan rijden, ofschoon zulks vanwege boven
omschreven omstandigheden noodig was , maar 
is doorgereden met het gevolg, dat een aan
rijdjng tusschen zijn - verdachte's - en K olks 
motorrij tu ig is ontstaan. 

Bij vonnis van 15 Maart 1932 werd het von
nis van den K antonrechter te Arnhem, waar
van beroep, wegens vormgebreken vernietigd, 
en het telastegelegde bewezen verklaard, met 
d ien verstande, dat a ls bewezen werd aangeno
men, dat verdachte gelijktijdig met F. H. W. 
Kolks het kruispunt naderende den doorgang 
niet heeft vrijgel aten. 

Het bewèzen verklaarde werd gequalifi -
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ceerd: ,,Het als bestuurder van een motor
rij tuig een weg berij dende, welke door een 
anderen weg wordt gekruist en het punt van 
krnising naderende gelijkt ijdi g met e n be
stuurder van een motorrij tuig, die den anderen 
weg berijdt, niet voor den be tuurder, dien 
hij aan zijn rechterhand heeft voor dezen een 
doorgang vrijgelaten", en met aanha ling van 
a ,·tt. 5 en 73 van het Motor- en Rijwie lregle
ment, werd requirant veroo,·deeld tot een geld
boete van f 40, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door 20 dagen hechten is. 

In cassatie gekomen stelde requirant bij 
schriftuur als m iddel: Schending van art. 73 
l o e n 2e lid van voornoemd Reglement in ver
band met art. 5. 

Ter toelichting voert hij aan: De R echtbank 
beslist "dat de verdachte nog wel heeft aan 
gernerd, dat het uitzicht naar rechts voor hem 
daar ter plaatse niet vrij was, doch hij niei. 
ht'eft aannemelijk gemaakt, dat huizen, boo
m n of dergelijke voorwerpen zoo dicht tot 
aan het hoekpunt der wegen stonden, dat het 
voor hem niet mogelij k was een stuk Deelen
schen weg naar rechts te overz ien, zonder zich
zelf met zijn automobiel voorbij dat hoekpunt 
le begeven" ; 

Naar de meening van requirant bezigt het 
Yonnis hier voor de toepassing van art. 73 lid 
2 een onjuist criterium. 

Immers volgens het criterium van het von
nis wucle de toepassing van het 2e I iel van art. 
73 steeds zijn uitgesloten. Een kruispunt van 
wegen toch, waarbij de be tuurder van een 
auto, vlak vóór het hoekpunt stoppende, niet 
een gedeel te van den kru,senclen weg naar 
rechts zou kunnen overzien, zij dit gedeelte 
clan nog zoo klein, is niet denkbaar. 

De volgens art. 73, lid 2, te besli sen vraag 
is echter een andere, en wel deze of de dader 
aannemelijk heeft gemaakt dat hij de nader ing 
va11 den bestuurder aan zijne rechterh and, niet 
heeft kunnen bemerken en hie r behoort in 
verband met de eischen van het ve ,·keer een 
redel ij ken maatstaf te worden aangelegd. 

it de verklaringen nu, zoowel van ver
dachte, als van alle gehoorde getu igen, zooals 
die in het proces-verbaal der terechtzitting zijn 
opgenomen, blijkt dat noch verdachte, noch 
zijne medepassagiers iets van den motonij cler 
hebben bemerkt, dan op het oogenblik dat de 
aanrijding niet meer te vermijden was en even
zeer dat ook de motorrijder, noch zijn mede
passagier, iets van de auto van verdachte heb
ben bemerkt, voordat de bot ing onvermijdelijk 
\\aS. 

W aar dus a lle partijen het erover eens waren 
dat het u itzicht ter plaatse wo belemmerd Is, 
dat men elkaar niet bemerkte clan op het 
oogenblik dat de botsing onvermijdelijk was, 
volgt daaruit dat verdachte voldoende aanne
melij k heeft gemaakt dat hij de nadering van 
den motorrijder aan zijn rechterhand niet 
heeft kunnen bemerken." 

Requirant heeft ter zij ner verdediging ter 
terechtz itting aangevoerd, dat op het bedoelde 
kruispunt het u itzicht belemmerd is, omdat op 
den hoek een huis staat en daarnaast een ben
zinetankwagentje, dat de ruimte tusschen het 
huis en den weg, waarop het tankwagentje 
staat, wel toelaat onm iddellijk vóór het kruis
punt een stukje van den weg te overzien, doch 

slecht over zeer geri ogen afstand. 
Op dit verweer slaat de in het middel ver

melde beschouwing der R echtbank, dat ver
dachte niet aannemelijk heeft gemaakt, dat 
huizen enz. zoo dicht tot aan het hoekpunt der 
wegen stonden, dat het voor hem niet moge-
1 ijk was een stuk van den weg naar rechts te 
overzien zonder zichzelf met zijn automobiel 
voorbij dat hoekpunt te begeven. 

Onjuist acht ·ik de stelling in het middel, 
dat volgens dit criter ium toepassing van art. 
73 l e en 2e lid steeds wu zijn uitgesloten. De 

1 beschouwing der R echtbank heeft betrekking 
op de omstandigheden 7,00a] zij zich in dit 
geval voordeden. 

Zeker behoort, zooals requirant zegt, in ver
band met de eischen van het verkeer een rede
lijken màatstaf te worden aangelegd. H et li~ 
m. i. in dit geval, uitgaande van de beschr1J
ving van den feitelijken toestand, bij het 
kruispunt, zooals requirant die geeft, voor de 
h and, dat hij zich eerst had behooren te over
tuigen of de weg vrij wa , a l vorens verder te 
r ijden. Uit het door requirant voorgedragen 
systeem zou volgen, dat wanneer het uitzicht 
op een kruispunt moeilijk is, men maar door 
zou mogen rijden, omdat men de nadering van 
anderen niet heeft bemerkt. De R echtbank 
heeft en m. i. terecht aangenomen, dat niet 
geble'ken is, dat requirant de nadering niet 
kon bemerken. 

Ik acht het verweer dan ook voldoende weer
legd en het vonnis behoorlijk gemotiveerd. 

Ik concludeer derhalve tot yerwerp ing ,an 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het m iddel van cassat ie namens den 

1·equirant voorgesteld bij schr iftuur, luidende: 
{zie concl. Adv. -Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verk laard, met quali
fi catie en strafoplegging als boven is gezegd, 
dat requirant op of omstreeks 26 Augustus 
laatstleden des namiddags omstreeks 5½ uur 
te Arnhem als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtu ig daarmede rijdende over den open
baren rijweg den Koningsweg in de richting 
naar den Kemperbergerweg en naderende het 
kruispunt van de openbare rijwegen Konings
weg en Deelenscheweg gel ijktijd ig met F. H . 
W. Kolks, die als bestuurder van een twee
wielig motorrijtuig daarmede reed over den 
openbaren rijweg den Deelenschenweg voor
noemd, voor dezen Kolks, dien hij - ver
dachte - aan zijn rechterhand had, met het 
door hem - verdachte - bestuurde vierwielig 
motorrij tuig den doorgang niet heeft vrijge
laten, niet sti l is gehouden of in voldoende 
mate langzamer is gaan rijden, ofschoon zulks 
vanwege bovenomschreven omstandigheden 
noodig ,vas, maar is doorgereden met het ge
volg, dat een aanrijding tusschen zijn - ver
dachte's - en Kolk's motorrijtuig is ontstaan; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat de Rechtbank ter weerlegging van ver

dachtes beroep op de bepaling van art. 7 3 
2e lid Motor- en Rijwielreglement heeft over
wogen: dat de verdachte nog wel heeft aan
gevoerd, dat het uitzicht naar rechts voor hem 
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daar ter pi aat e niet vrij was, doch hij niet 
heeft aannemelijk gemaakt, dat huizen, boo
men of dergelijke voorwerpen zoo dicht tot aan 
het hoekpunt der wegen stonden, dat het voor 
hem niet mogelijk was een stuk Deelenschen
weg naar rechts te overzien zonder zichzelf 
met zijn automobiel voorbij dat hoekpunt te 
begeven; 

0. dat togen deze besl issing in het middel 
tevergeefs wordt opgekomen, ~rmits - daar
gelaten den door de Rechtbank daarvoor aan
gevoerden grond, - het beroep op art. 73 1 id 
2 reeds daarom terecht is verworpen, omdat 
de Rechtbank, blijkens de gebezigde bewijs
middelen, kennelijk heeft aangenomen, dat het 
motorrijwiel zijn komst door geluidseinen had 
aangekonaigcl; 

Verwerpt het beroep. (N. J. / 

13 htni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 430; Wegenbelastingwet 
art. 17.) 

'u aangenomen moet worden, dat het 
woord " houder" in de telastelegging i 
gebez igd in de beteekenis, we lke dit woord 
heeft in art. 17 Wegenbel.wet, kan de 
vrijspraak alJeen clan niet als vrijspraak 
in den zin van art. 430 Sv., immers niet 
a ls een vrijspraak, gegeven op den grond
slag der telastelegging worden aange
merkt, wanneer mocht blijken, dat de po-
1 itierechter van een onjuiste opvatting 
van het woord "houder" zou zijn uitge
gaan. 

Zulks kan geenszins volgen uit de voor 
het niet bewezen verklaren aangevoerde 
gronden, waaruit evenmin valt op te ma
ken, dat degene, die het motorrijtuig aan 
gereq. hàcl afgestaan, daardoor had opge
houden houder te zijn. 

Op het beroep van den Minister van Finan
ciën, requirant van cassatie tegen een vonni 
van den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem van 5 Februari 1932, waarbij de 
gerequireerde L. v. R. van het hem bij dag
vaard ing telaste gelegde is vrijgesproken. 

Conclu ie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Tegen het vonnis van den Politierechter der 
An-.-Rechtbank te H aarlem van 5 Februari 
1932 waarbij requirant werd vrijgesproken van 
de hem tela tegelegde overtreding der We
genbel astingwet, voert de Minister van Fi
nanciën bij schriftuur in cassatie aan: Schen
ding althans verkeerde toepassing van de artt. 
2 en 17 der Wegenbelastingwet van 30 De
cember 1926 (S. 464), 338, 339, 341, 350, 
351, 352, 367 en 528 Sv., 

doordat de Politierechter voornoemd, in 
voormeld vonnis heeft overwogen dat blijkens 
het daarvan overgelegde proces-verbaal de 
verdachte aan den hem verhoorenden ambte
naar der directe belastingen, invoerrechten en 
Mcijnzen are! Smit heeft verklaard dat de 
in de tela telegging bedoelde auto hem voor 
onbepaalclen tijd in bruikleen was afgestaan; 

dat uit het feit, dat de bedoelde auto aan 
verdachte voor onbepaalden tijd was afge-

staan, waaruit niet eens behoeft te volgen dat 
dit gebruik langdurig zoude zijn, nog niet 
kan worden geconcludeerd dat de verdachte 
als houder van genoemden auto moet worden 
aangemerkt; 

dat integendeel de aansprakelijkheid voor 
de nakoming van artikel 17 der Wegenbe
lastingwet ook op den eigenaar, die zijn mo
torrijtuig in bru ikleen heeft afgestaan, blij ft 
rusten; 

den verdachte van het h m bij inleidende 
dagvaarding ten laste gelegde feit, luidende: 

,,dat op of omstreeks 29 Mei 1931 des voor
middags te 9¾. uur te Alkemade op den 
openbaren weg genaamd Lange Weg ver
dachte als houder door P etrus Eimericus van 
Ruiten heeft doen rijden met een vierwielig 
motorrijtuig, zonder dat daarvoor de op dat 
oogcnblik verschuldigde wegenbelasting was 
voldaan" heeft vrijgesproken, 

zulks echter ten onrechte daar: 
a. blijkens voormeld vonnis de Poli t ierech

ter zijne beslissing, dat de verdachte niet als 
houder van het ten processe bedoeld motor
rijtuig kan worden aangemerkt, en dat der
hal ve het aan verdachte te laste gelegde feit 
niet is bewezen, uitsluitend doet steunen op 
d ze door geen enkel verder bewijsmiddel 
gestaafde, niet op de terechtzitting afgelegde, 
verklaring van verdachte; 

b. de Politierechter verzuimd heeft te on
derzoeken of verdachte als houder van een 
motorrijtuig in den zin van de artt. 2 en 17 
der Wegenbelastingwet i te beschouwen, 
d.w.z. of verdachte ten tijde van het plegen 
van het ten laste gelegde feit feitelijk de 
beschikking ove1· dat motorrijtuig had. 

Met opzet nam ik den inhoud dezer schrif
tuur beha! ve aanhef en slot geheel over, om
dat daar in zijn opgenomen de telastelegging 
en de overwegingen van cl n Politierechter, 
welke tot de gegeven vrijspraak gele id hebben. 

De bedoeling van het middel is kennelijk 
dat het niet aangehaalde art. 358 Sv. ge
schonden is, en de Politierechter met zijne 
vrij praak een bedekt ontslag van rechtsver
volg ing heeft gegeven. . 

Voor zooveel noodig ambtshalve, merk ik 
n. a. van het middel het volgende op: 

De Rechter heeft een met redenen omkleede 
vrijspraak gegeven, welke steunt op het niet 
bewezen zijn van het tela tegelegde houder
chap. Art. 430 Sv. slu it m. i. in cassatie de 

mogelijkheid van onderzoek naar de vraag, of 
de vrijspraak bel'ust op een vormverzuim in 
het vonnis, - i. c. toch wordt geklaagd, dat 
het niet behoorlijk met redenen omkleed is -
uit. 

Inderdaad acht ik de motiveering der vrij
praak niet gelukkig en ben ik van meening, 

dat een onderzoek, dat verder gegaan zou zijn, 
dan zich te bepalen tot de tamelijk vage 
mededeeling van verdachte aan den verbali
ant blijkens diens proces-verbaal wellicht een 

ander resultaat zou hebben opgeleverd. 
Dit neemt niet weg, dat ook een op onvol

ledige gronden tot beoordeeling der feiten 
gegeven vrijspraak, een vrijspraak blijft, waar
van beroep in cassatie niet mogelijk is. 

De vraag is echter nog, berust hier de gel geven vrijspraak op een rechtsbe chouwing 
omtrent het telastegelegde houderschap, dus 
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op een uitlegging van den aan de Wegenbe
lastingwet ontleenden term van "houder"? 
Ter beantwoording dier vraag kan m. i. al
leen deze zinsnede uit het vonrus gebruikt 
worden: ,,uit het feit, dat de bedoelde auto 
voor onbepaalden tijd was afgestaan, behoeft 
niet te volgen, dat dit gebruik langdurig 
zoude zij n, en kan niet worden afgeleid dat 
verdachte houder van den auto is." 

Inderdaad behoeft uit het feit zonder meer, 
dat de auto voor onbepaalden tijd aan ver
dachte was afgestaan, niets te vol gen voor 
het houderschap. Een aanwijzing ervoor dat 
de Rechter voor het houderschap langdurig
heid van afstaan vordert, 1 igt in de overwe
ging, maar meer niet. Uit het verder niet 
onderzochte afstaan in bruikleen geef ik ech
~01· toe, dat houderschap ruet volgt. 

Het tel astgelegde is in deze zaak, wellicht 
ten onrechte, niet bewezen verklaard, daar
mede blijft echter de beslissing m. i. een 
zuivere vrijspraak. 

Ik concludeer derhalve tot verwerp ing van 
het beroep. (Bedoeld is niet-ontvankelijk
verklaring. Red.) 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p een door den requirant ingediende 

schr iftuur ; 
0 . dat, nu het beroep een vrijspraak betreft, 

a llereerst moet worden onderzocht, of het be
roep ontvankelijk is; 

0. dienaangaande: 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is ten laste gelegd, dat op of 
omstreeks 29 Mei 1931 de voormiddags te 
9¾. uur te Alkemade op den openbaren weg 
genaamd Langeweg, verdachte als houder door 
P etrus Eimericus van Ruiten heeft doen r ij 
den m.et een vierwielig motorrijtuig, zonder 
dat daarvoor de op dat oogenblik verschul
digde wegenbelasting was voldaan; 

0. dat de Politierechter den gerequireerde 
heeft vrijgesproken na te hebben overwogen: 

dat blijkens het da.arvan opgemaakt proces
verbaal de verdachte aan den hem verhooren
den ambtenaar der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen Sarel Smit, heeft 
verklaard, dat de bedoelde auto hem voor 
onbepaalden tijd in bruikleen was afgestaan; 
dat uit het fe it, dat de bedoelde auto aan ver
dachte voor onbepaalden tijd was afgestaan, 
waaruit nog niet eens behoeft te volgen, dat 
dit gebruik langdurig zou zijn, nog niet kan 
worden geconcludeerd, dat de verdachte als 
houder van gemelde auto moet worden aan
gemerkt; dat integendeel de aansprakelijk
he id voor de naleving van art. 17 der Wegen
belastingwet ook op den eigenaar, die zijn 
motorrijtuig in bruikleen heeft afgestaan, 
blij ft rusten; dat derhalve niet is bewezen 
hetgeen verdachte is telaste gelegd, zoodat 
vrijspraak moet volgen; 

0. dat, nu moet worden aangenomen, dat 
het woord "houder" in de telastlegging is ge
bez igd in de beteekenis, welke dit woord heeft 
in art. 17 der Wegenbelastingwet - zijnrle 
immers de overtreding van dit artikel kenne
l ijk in de telastlegging bedoeld - de _gegeven 
vrijspraak alleen dan niet als een vrijspraak 

in den zin van art. 430 Sv., immers niet als 
een vrijspraak, gegeven op den grondslag der 
telastlegging is aan te merken, wanneer mocht 
blijken, dat de Politierechter van een onjuiste 
opvatting van het woord " houder" zou zijn 
uitgegaan; 

dat zulks echter geensz ins kan volgen uit 
voormelde voor het niet bewezenverklaren der 
telastlegging door den Politierechter aange
voerde gronden en daaru it dan ook geenszins 
valt op te maken, dat degene, die het motor
rij tuig aan den gerequireerde ten gebruike 
had afgestaan, daardoor had opgehouden 
houder te zijn; 

0. dat het beroep, a ls gericht tegen een 
vrijspraak in den zin van art. 430 Sv. , der
halve niet kan worden ontvangen; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in het 
door hem ingestelde beroep. 

fN. J.) 

13 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A.P . V. Amsterdam art. 146.) 

Uit de verklaring van verd . : ,,op tijd 
en plaats bij dagv. vermeld, heb ik het 
daarbij bedoeld door m ij bestuut·d motor
r ijtui g gereden in de Reguliersbreestraat 
en op het Muntplein; de cij fers 40 achter 
"A. T.O." beteekenen 40 et. per rit" en 
uit het proc-verb. dat o.m. inhoudt, dat 
req. met het motorrijtuig door de Regu
lier breestraat kwam van de richting R em

hrandtplein. vervolgens het Muntplein rond
reed om daarna de Reguliersbreesfraat 
weer langzaam in te rijden, en dat v. L . 
verklaarde met het motorrijtuig op den 
openbaren weg te rijden om het te ver
huren, heeft de Kantoor. kunnen opma
ken, dat hier het kennelijk doel om een 
motorrij tuig te verhuren aan'(vezig was. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt, die 
nog opmerkt: in de dagv. ontbreekt een 
belangrijk punt, n.l. waaruit "het kenlijk 
doel" kan b I ij ken ( de wijze van rondrij
den); de dagv. beantwoordt wel aan dP 
eischen van art. 261 Sv.] 

Op het beroep van H. J . v. d . L., requirant 
van cassatie tegen een monde! ing vonn is van 
het KantongHecht te Amsterdam van 19 
Maart 1932, waarbij requirant ter zake van: 
,,te Amsterdam als bestuurder van een mo
torrijtuig op den openbaren weg rijden met 
het kennelijk doel een motorrijtuig te ver
huren" , met toepassing van de artt. 146, lid 
1 onder b, junctis 10, 168 en 169 der Alg. 
Pol.verordening van Amsterdam, 23, 91 Sr., 
is veroordeeld tot betaling van eene ge ldboete 
van drie gul den en vervangende hechtenis van 
een dag; (Gepleit door Mr. Simon de Jong). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant werd door den Kantonrechter te 
Amsterdam op 19 Maart 1932 veroordeeld we
gens een feit, gequalificeerd "te Amsterdam 
als bestuurder van een motorrijtuig op den 
openbaren weg rijden met het kenlijk doel een 
motorrijtu ig te verhuren", zulks met aanha
ling van artt. 146 lid 1 onder b, 10, 168 en 
169 der Alg. Pol.verorden ing van Amsterdam 
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tot een geldboete van f 3, bij gebreke van be
taling en verhaa l te vervangen door een 
hechtenisstra f van één dag. 

In cassatie stelde requirant bij monde van 
zijn raadsman a ls middel: ,,Schending en 
verkeerde toepass ing van art. 146 van de 
Amsterda msche Poli t ieverordening en de artt. 
350, 358 en 359 Sv., doordat de K antonrech 
te r ten onrechte aannam, dat het voeren van 
emblemen als een gele band, de naam N . V . 
" A . T. O." en het cij fer "40" uitingen zijn 
van het in art. 146 A.P. V. bedoeld kenne
lijk doel. 

D e Kan onrechter gebruikte a ls bewijsmid
de len de verklaring van den verdachte ter 
te rechtzi tting e n de feiten en omstandigheden 
,ermeld in het proces-verbaal van den poli t ie
agent. 

u heeft verdachte verklaard : ,,op tijd en 
plaats bij dagvaa rding gemeld heb ik met het 
daarbij bedoelde door mij bestuurd motorrij
tuig gereden in de Re gul iersbreestraat en op 
het Muntplein ; de cijfers 40 achter "A. T.O." 
beteekenen 40 cent per r it ." 

Verbalisant zegt in zijn proces-verbaal, dat 
verdachte reed met het kennelijk doel het mo
torrijtuig te verhuren , en vervolgt dan: Dit 
bleek mij doordat hij met het motorrijtuig 
door de Reguliersbreestraat kwam van de 
rich t ing Rembrandtsplein, vervolgens het 
Muntplein rondreed om daarna de Reguliers
breestraat weder langzaam in te r ijden . Op 
d e voorruit van het motorrij tuig was boven
di en een ver] ichte w itte transparant aange
bracht met een oranje diagonaal en de letters 
"A. T . 0. 40", terwijl achterom den wagen 
een ge le band was bevestigd . Van Lint ver
klaarde met het motorrijtuig op den open
baren weg te rijden om het te verhuren. 

Voor de juiste beoordeel ing is het thans nog 
nood ig te vermelden , dat de inleidende d ag
vaarding I uidde: ,,dat hij te Amsterdam op 
16 Februari 1932, des nam iddags omstreeks 
te 9 uur 30 op de openbare wegen de Regu
liersbreestraat en het Muntplein b innen de 
kom der gemeente heeft gereden met een door 
hem best uurd vierwielig motorrij tuig met het 
kenlij k doe l dat motorrij tuig te verhuren, het
geen onder m eer bleek doordien op de voor
ruit van het motorrij t uig een verlichte witte 
transparant was aangebracht met een oranje 
diag.onaal en de letters "A. T. 0 . 40" terwijl 
aan de achterkant van het r ij tuig een gele 
band was bevestigd. 

H et kqmt m ij voor, dat in de dagvaard ing 
een belangrijk punt, waaruit "het kenlijk 
doel" kan blijken, niet is opgenomen, n.l. de 
wijze van rondrijden, zooals die vermeld is in 
het hierboven opgenomen relaas va n den ver
balisant, en ik zou den geachten raadsman 
willen toegeven dat zonder meer het voeren 
van emblemen als een gele band, de naam 
,,A . T. 0 ." en het cij fer "40" nog niet uit in
gen behoeven te zijn van het kennelijk doel 
het motorrijtuig te verhuren. Onjuist is m. i. 
de steil ing dat de K antonrech ter het bewij s 
alleen daarop doet rusten . Hij gebruikt daar
toe blijkens de aanteekening van het monde
ling vonnis ook de omschreven wijze van 
r ijden. 

Zoo opgevat ben ik dus van meening dat 
het middel niet tot cassatie kan leiden, maar 

rijst de vraag of de dagvaarding beantwoordt 
aan de e ischen van art. 261 Sv. Dit nu is 
naar mijn meening het geval. Ik ben van oor
deel , dat r ijden met het kennelijk doel te ver
huren op zichzelf een feitel ij ke omschrijving is 
van bepaalde h a ndelingen , a l gebruikt de ver
ordening ook deze woorden, en dat er dus 
geen gevolgen aan verbonden kunnen wor
den, nu de dagvaard ing onder meer eenige 
nade t·e bijzonderheden vermeldt, waaru it dit 
ke nne lij k doel zou kunnen blijken welke elk 
op zich zelf e n zelfs te zamen zonder meer 
nog niet een duidelijke voorstelling van dit 
doel geven. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
Concl. Adv.-Gen .); 

0 . dat aan requ irant bij dagvaarding is te 
l aste gelegd : (zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

dat blijkens de daarvan gestelde aanteeke
ning dit te\aste gelegde bij het bestreden von
nis wettig en overtuigend bewezen is geoor
deeld met qua l ificatie en strafoplegging a ls 
boven is gezegd; 

0. omtrent het middel: 
dat blij kens de aanteekening de K a nton

rechter het feit bewezen heeft geoordeeld op 
grond van eene verklaring van den verdachte 
en van den inhoud van het proces-verbaal van 
den verbalisant; 

dat eerstbedoelde verklaring inhoudt : ,,op 
t ijd en plaats bij dagvaarding gemeld , heb ik 
met het daarbij bedoeld door m ij bestuurd 
motorrijtuig gereden in de Regul iersbreestraat 
en op het Muntplein; de cijfers 40 achter 
,,A. T . 0." beteekenen 40 cent per rit"; 

dat het proces-verbaal, behalve hetgeen 
daaromtrent reeds in de telastelegging staat 
vermeld, bovend ien nog inhoudt, dat r equi
rant met het motorrijtuig door de R eguliers
breestraat kwam van de r ichting Rembrandts
plein, vervolgens het Muntple in rondreed om 
daarna de R eguliersbreestraat weer l angzaam 
in te rijden; dat van L. verklaarde met het 
motorrij tu ig op den openbaren weg te rijden 
om h t te verhuren: 

dat uit a l deze omstand igheden, beschouwd 
in onderling verband en samenhang, de Kan
to nrech ter heeft kunnen opmaken, dat hier 
het kennelij k doel om een motorrijtuig te ver
huren aanwezig was, terwijl de vraag of dit 
terecht is aangenomen a ls van fe i telijken aa rd 
voor onderzoek in cassatie n iet vatbaar is: 

dat dus het m iddel is ongegrond; 
V erwerpt het beroep. 

(N. J. ) 

13 Jimi 1932. ARREST 1/an den Hoogen 
Raad. (Jachtwet 1923 artt. 4 en 49.) 

Uit den inhoud der bewijsmiddelen kon 
het bewijs dat verd. zich in jagende hou
ding op het land van B . heeft bevonden 
worden afgeleid. 

De bewering, dat de artt. 49 en 51 der 
J achtwet zijn geschonden nu het j ach t-
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geweer is verbeurdverklaard, terwijl dit 
in het bezit was niet van verd. maar van 
den e igenaar E., toen het den dag na het 
plegen van het telastegelegde fe it werd 
in beslag genomen, gaat niet op, waar de 
Rechtb., op grond van de door get. ver
balisant t. a . v. de inbelagname van het 
geweer afgelegde verklaring mocht aan
nemen , dat dit geweer in het bez it was 
van verd., toen hij in strijd met art. 4 
jagende was, waaraan niet afdoet, dat 
de inbelagnarne eerst geschiedde op den 
dag volgende op dien waarop de overtre
ding werd gepleegd. 

Op het beroep van U. M., requirant van 
cassatie tegen een tegen den requirnnt gewe
zen vonnis van de Arr.-Rechtb. te Groningen 
van 24 Maart 1932, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Onderdendam van 
21 J anuari 1932, requirant ter zake van: 
"jagende op grond waarvan een ander tot het 
genot van de jacht gerechtigd is, niet voor
zien zij n van een schriftel ijk bewijs van den 
tot dat genot gerechtigde", met aanhal ing 
van de artt. 4, 46, 51 der Jachtwet 1923, 23, 
33 en 91 Sr., is veroordee ld tot een geld
boete van zeven gulden en vij ftig cents en 
vervangende hechtenis van vier dagen, met 
ve rbeurdverklaring van het in verdachte's be
zit bevonden dubbelloops geweer; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

F ick; 
Gelet op de middelen van cas~atie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, 1 uidende: 
dat hij van meening is, dat het bovenge

noemde vonnis in strijd met de wet is gewezen 
en derhalve moet worden vernietigd; dat 
toch door de Arr. -Rechtbank te Groningen de 
artt. 338 en 342 Sv. in verband met art. 425 
Sv. zijn geschonden, doordat het bewijs van 
de telastelegging is aangenomen a lleen op de 
verklaring van den getuige Vos; 

dat ,oorts art. 359 Sv. is geschonden, door
dat het bovengenoemde vonnis niet vo ldoende 
met redenen is omkleed, daar ondergèteekende 
al leen heeft gezegd, dat h ij op het la nd van 
Bansema heeft geloopen en heeft ontkend, dat 
hij aldaar in jager.de houding zich heeft be
vonden, zoodat ondergeteekende het tel aste
gelegde fe it heeft ontkend; 

dat bovendien ook de artt. 49 en 51 der 
Jachtwet 1923 zijn geschonden, doordat het 
jach tgewee r is verbeurdverklaard, daar dit 
in bezit was bij den e igenaar T. Eendhuizen 
te Kloosterburen toen het den dag na het 
p legen van het tenlaste gelegde fe it werd in 
bes lag genomen; 

dat toch de veldwachter Vos ingevolge art. 
49 der J achtwet 1923 onmiddellij k bij het 
constateeren van het ten laste ge legde fe it het 
geweer in beslag . had moeten nemen of de 
geldswaarde had moeten schatten, hetwelk hij 
geen van be iden heeft gedaan; 

0 . dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verk laard, met quali
ficat ie en strafoplegging als boven is gezegd, 
dat requirant op Vrijdag 18 Dec. 1931 des 

namiddags te ongeveer 1¾ uur te Broek in 
de gemeente Eenrum heeft gejaagd, door zich 
in jagende houding met een dubbelloop ge
weer met het doel wild te bemarhtigen te 
bevinden op een perceel grond (jachtveld) 
waarvan Hendericus Bansema tot het genot 
van de jacht gerechtigd was, zonder dat hij 
was voorz ien van een schriftelijk bewijs van 
den tot dat genot ge rechtigde om aldaar te 
mogen jagen, terwijl hij zich niet bevond in 
diens gezelschap; 

0 . ten aanzien van de middelen van cassa
t ie : 

dat bij het bestreden vonnis als btlwijsmidde
len zijn gebezigd de verklaringen van den 
verdachte en van den getuige Geert Vos, lui
dende, voorzoover hier van belang: 

die van verdachte: ,,dat hij op Vrijdag 18 
December j.l., des narniddags te ongeveer 
1¾ uur, in het jachtveld te Broek, gemeente 
Eenrum, met een dubbelloops jachtgeweer, 
zonder gezelschap, op hazen heeft gejaagd op 
gronden van Sijbols; dat hij op één van diens 
perceelen een vei ch hazeleger vond, en, naar 
een haas zoekend, deze meende te ontdekken 
in een goot op een aangrenzend perceel grond, 
waarvan H endericus Bansema tot het genot 
van de jacht gerechtigde was; dat hij zich 
toen op bedoeld perceel grond van Bansema 
heeft begeven ; dat hij niet was voorzien van 
een schriftelijk bewijs van dezen om aldaar te 
mogen jagen;" 

die van den getu ige Geert Vos: ,,dat hij op 
Vrijdag 18 December j .1., des narniddags te 
ongeveer 1 ¾ uur, verdachte zonder eenig ge
zelschap in het jachtveld te Broek, gemeente 
Eenrum, met een dubbelloops jachtgeweer tot 
schieten gereed onder zijn rechterarm zag loo
pen op een perceel grond, waarvan H ender i
cus B ansema de e igenaar en gebru iker was ; 
dat hij zich naar verdachte heeft begeven en 
dezen op een aangrenzend perceel grond van 
Sij bolts heeft staande gehouden; dat hij ver
volgens gedachte's geweer heeft onderzocht; 
dat d it geladen was en niet op veilig stond en 
h ij het nummer van het geweer heeft opgeno
men; dat hij hetzelfde geweer den volgenden 
dag bij den landbouwer Eendhu izen te Kloos
terburen in beslag heeft genomen;" 

0. dat hieruit bl ij kt: 
a. dat het eerste middel feitelijken grond

slag mist, immers het bewijs van het telaste
gelegde is aangenomen niet alleen op de 
verklaring van den getu ige Vos , maar mede 
op grond van de verklaring van verdachte 
zelven, en 

b. dat het tweede middel ongegrond is, 
daar het bewijs, dat verdachte het hem te-
1 astege legde heeft gepleegd, met name, dat 
hij op het land van B ansema zich in jagende 
houding heeft bevonden, uit den inhoud der 
aangehaalde bewijsm iddelen kon worden af
geleid; 

0 . dat ook het derde middel faalt, vermits 
de artt. 49 en 51 der Jachtwet 1923 door de 
uitgesproken verbeurdverklaring niet zijn ge
schonden nu de Rechtbank, op grond van de 
door den getui ge Vos ten aanzien van de in
beslagname van het geweer afgelegde verkla
ring, mocht aannemen, dat dit geweer in het 
bez it was van verdachte, toen hij in strijd met 
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art. 4 der Jachtwet 1923 jagende was, waar
aan niet afdoet, dat de inbeslagname eerst 
geschiedde op den dag volgende op dien waar
op de overtreding werd gepleegd; 

Verwerpt het beroep. 

[G ewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv .-Gen. Wijnveldt, die voor zijn oordeel , 
ilat uit art. 49 der Jachtwet 1923 niet volgt, 
dat een inbeslagnanic na, het constatceren va n 
het .,tra/bare f eit onr1eldig is, zich beroept op 
H. R. 26 M ei 1930, N . .l. 1930, 1205 en voorts 
oprnerkt: ,, In vele gevall en zal inbeslagnerning 
eerst later kunnen volgen, b.v . wanneer de 
overtreder zich na ontdekking eenigen tijd 
,net succes schuil hee ft weten te houden" . Red.] 

(N. J.) 

14 .luni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting der gemeente Sit
tard .) 

Vernietiging van de uitspraak van den 
Raad van Beroep wegens onvoldoende mo
t iveering. 

·waar in de uitspraak niet is vastge
legd hoe groot de afstand is, d ie het pand 
van belanghebbende van een openbaren 
weg, de Geleenderweg, scheidt kunnen de 
omstandigheden van dien aard zijn, dat 
het pand, al moge het dan ook niet aan 
den Geleenderweg belenden, dan toch op 
zóódanigen geringen afstand van dien 
weg is ge legen, dat kan worden aange
nomen, dat het in de onmiddellijke nabij
heid van di en weg is gelegen. 

Het feit, dat een pand belendt aan een 
particulieren weg, die voor het verkeer te 
voet en per as geschikt is brengt nog niet 
mede, dat die weg waarvan de openbaar
heid niet is gesteld en n iet een openbare 
weg - de Geleenderweg - voor dit pand 
den toegang tot het openbaar verkeer ont
sluit. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Sittard tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 24 Dec. 
1931 betreffende den aanslag van A. te B . 
in de straatbelasting der gemeente Sittard 
over het dienstjaar 1930; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclus ie van den 

Proc.-Gen. strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de belanghebbende, voor het jaar 
19'30 in de straatbelasting der gemeente Sit
tard aangeslagen, voor een bedrag van f 6.30 
tegen dezen aanslag een bezwaarschrift heeft 
ingediend bij den gemeenteraad van S ittard, 
die bij beschikking van 9 Maart 1931 heeft be
sloten den aanslag te handhaven; 

dat belanghebbende zich toen heeft gewend 
tot den Raad van Beroep voornoemd, die in 
de bestreden uitspraak de beschikking van 
den gemeenteraad en den opgelegden aanslag 
heeft vernietigd, zulks op grond: 

"dat belanghebbende er zich op beroept, dat 

zij n perceel niet gelegen is aan een openbare 
straat of weg noch in de onmiddellijke nabij
heid daarvan, - dat het percee l en daarbij 
behoorend erf toch gelegen is aan de tweede 
Landweringstraat, welke straat particulier 
e igendom is en waaraan de gemeente geen 
zorg besteedt noch voor verharding noch voor 
rioleer ing noch voor verl ichting; 

,,dat door den Burgemeester niet is tegen
gesproken, dat· de 2de Landweringstraat een 
part iculiere weg is, noch dat daaraan door de 
gemeente geen zorg is besteed als bij de ver
ordening bedoeld, doch er zich op beroept, dat 
deze straat weer uitloopt op den Geleender
weg, die wel een straat is als bedoeld in art. 
1 der Verordening, en derhalve het perceel 
moet geacht worden in de onmiddel lijke nabij
he id van zoodanige straat gelegen te zijn; 

"dat de R aad echter, gelet op den afstand 
tusschen het perceel van belanghebbende ge
legen aan de 2de Landweringstraat en den 
Geleenderweg, gelet ook op het feit dat de 
toegang tot het openbaar verkeer verkregen 
wordt door een breeden particulieren weg ge
schikt voor het verkeer zoowel te voet als per 
as, te weten de 2de Landwer ingstraat, en niet 
door den Geleenderweg, van oordeel is, dat 
het perceel met zijn erf noch zelve noch door 
aanhoorigheden belendt aan een openbare weg 
of straat in de gemeente Sittard noch in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen is, 
zoodat ten opzichte van dit perceel ten on
rechte straatbelasting is geheven en de aan
slag dient vernietigd te worden"; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd: 

Verkeerde toepassing van art. 1 der Ver
ordening op de heffing eener Straatbelasting, 
vastgesteld door den Raad der gemeente Sit
tard den 26en Febr. 1929 en goedgekeurd bij 
K. B. van 8 April 1929, n° . 7, laatstelij k ge
wijzigd bij Raadsbesl uit van 23 Dec. 1929 en 
goedgekeurd bij K. B. van 31 Maart 1930, 
n° . 5, in verband met de artt. 277b en 280 
der Gemeentewet door te bepalen, dat van het 
perceel Sittard Sectie D no . .. . geen straat
belasting mag geheven worden, - tot toelich
ting waarvan is betoogd, dat de door den 
Raad van Beroep aangenomen omstandigheid, 
dat de Geleenderweg slechts kan worden be
reikt over een aan anderen toebehoorend per
ceel, in casu de 2de Landweringstraat, niet 
voldoende is om aan te nemen, dat de eigen
dom niet gelegen is in de onmiddell ij ke na
bijheid van den Geleenderweg; 

dat "onder gebouwde e igendommen in de 
onmiddellijke nabijhe id gelegen van openbare 
straten of wegen" zij n te verstaan de zoo
danige, die op geringen afstand van openbare 
straten of wegen gelegen zijn en met die stra
ten of wegen in onm iddell ij k verband staan; 

dat de toegang in het,ónderhavig geval tot 
het openbaar verkeer wel is waar verkregen 
wordt door de 2de Landweri ngstraat, doch de 
feitelij ke toestand ter plaatse deze is, dat de 
Geleenderweg den toegang tot het openbaar 
verkeer ontslui t; 

dat, wanneer in art. 1 der Verorden ing 
sprake is van perceelen, die in de onmiddel
lijke nabijhe id van straten en wegen gelegen 
zij n, daarmede niet bedoeld is, dat die percee-
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len aan die straten of wegen bel enden, doch 
slechts , dat zij op gering-en afstand van die 
openbare straat of wel!' zijn gelegen en daar
mede onmiddellijk verband hebben; 

0. hieromtrent en ambtshalve: 
dat art. 1 der Verorden ing tot heffing eener 

straatbelasting in de gemeente Sittard, zooals 
dit artikel sedert 1 J an. 1930 is gewijzigd. 
luidt: 

"Onder den naam Straatbela.sting wordt een 
belasting geheven wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die 
:zelve of met aanhoorigheden belenden aan, in 
de onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van 
openbare straten of wegen in deze gemee nte, 
waaraan door haar zorg wordt besteed voor 
verharding en/of rioleering en/of verlichting."; 

0 . dat de Raad van Beroep dit artikel ten 
deze niet toepasselijk acht voor den afstand, 
die tusschen het bedoelde pand en de Ge
leenderweg is gelegen, terwijl tevens is be
s] ist, dat de toegang tot het openbaar verkeer 
,·001: dat pand niet wordt verkregen door den 
Gel eenderweg doch door een breeden voor het 
verkeer zoowel te voet a ls per as geschikten 
particulieren weg, de 2de Landweringstraat; 

dat echter geen dezer beide gronden de uit
s praak kunnen dragen; 

dat, waar in de uitspraak niet is vastge
legd hoe groot de afstand is, die het pand 
van belanghebbende van den Geleenderweg 
~cheidt, deze op dit punt niet naar den eisch 
der wet met redenen is omkleed, daar de om
standigheden zeer goed van dien aard kunnen 
zijn, dat men moet aannemen, dat het pand, 
al moge het dan ook niet aan den Geleender
,veg belenden, toch op zóódanigen geringen 
afstand van dien weg is gelegen, dat onmid
dellijke nabijheid aanwezig is; 

dat ook het feit, dat het pand belendt aan 
een particulieren weg die voor het verkeer te 
voet en per as geschikt is, nog niet mede
brengt, dat die weg waarvan de openbaarheid 
niet was gesteld en niet de Geleenderweg 
voor het bedoel de pand den toegang tot het 
openbaar verkeer ontsluit; 

dat de uitspraak derhalve niet kan blijven 
_gehandhaa fd ; 

Vernieti gt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voor de Directe Belastingen te Roer
mond, ten einde, in voltallige vergadering en 
met inachtneming van dit arrest, verder te 
behandelen en te beslissen. 

(W.) 

15 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• 

art. 76.) 
Nu de Raad weliswaar een voorstel van 

B. en W. om het verzoek om medewerking 
in te willigen heeft afgestemd, doch in 
gebreke is gebleven binnen den in art. 76 
l e I id gestelden termijn op het verzoek 
een met redenen omkleede afwijzende be
slissing te nemen, moet de R aad geacht 
worden op het tijdstip, waarop de termijn 
was verloopen, tot de medewerking te 
hebben besloten, met gevolg, dat de voor
afgegane beslissing verviel. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep , ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Kruiningen tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zeeland van 15 Januari 
1932, No. 44, l e afdeeling, tot ongegrond
verklaring van zijn beroep tegen het besluit 
van den raad der gemeente Kruiningen van 
13 October 1931, houdende afwijzende be
schikking, op het overeenkomstig artikel 72 
der Lager Onderwijswet 1920 ingediend ver
zoek om medewerking voor de aanschaffing 
van nieuwe gordijnen ten behoeve van de bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs 
aan den Dorpsweg aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1932, No. 266; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 
Juni 1932, No. 10915, afdeeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Kruiningen 
bij besluit van 13 October 1931 aan het boven
genoemde schoolbestuur de gevraagde mede
werking tot het verstrekken van gelden voor 
de aanschaffing van nieuwe en de verande
ring van de inrichting van de gordijnen zijner 
school heeft geweigerd; 

dat, nadat het schoolbestuur daarvan bij 
Gedeputeerde Staten van Zeeland in beroep 
was gekomen, deze bij hun besluit van 15 
J anuari 1932, No. 44, le afdeeling, het be
roep ongegrond hebben verklaard, uit over
weging, dat de aan te schaffen gordijnen moe
ten dienen ter vervanging van de aanwezige 
gordijnen, welke, blijkens mededeeling van 
den appellant, geheel zijn versleten; dat de 
appell ant voornemens is, het bestaande sys
teem, dat "een zeer onvolçloende afsluiting" 
geeft, ,,terwijl bovendien door dit systeem de 
gordijnen aan abnormaal snelle slijtage onder
hevig zijn" door "een ander stelsel van gor
dijnen, waaraan de genoemde gebreken niet 
kleven", te vervangen; dat mitsdien, naar het 
oordeel van den appellant, deze aanvrage 
steunt op artikel 72 der Lager Onderwijswet 
1920 en dat, daar daardoor de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet worden overschreden, de raad de ge
vraagde medewerking had behooren te ver
leenen; dat eene verandering van de inrich
ting van gordijnen niet oplevert eene veran
dering van de inricht ing van het gebouw der 
school , als in het eerste lid van arti kel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920; dat ook anderszins 
de aanschaffing van gordijnen ter vervanging 
van versleten gordijnen niet valt onder ge
meld artikel 72; dat mi tsdien de gevraagde 
medewerking door den raad van de gemelde 
gemeente terecht is geweigerd; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de aan_vrage geheel aan de eischen der wet 
voldeed; dat de thans aanwezige gordijnen 
volgens het bestaande systeem een zeer on
voldoende afsluiting geven, terwijl bovendien 
door dit systeem de gordijnen aan abnormaal 
snelle slijtage onderhevig zijn; dat de aan
wezige gordijnen dan ook geheel versleten 
zijn, zoodat thans het aanbrengen van een 
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ander stelsel van gordijnen; waaraan de ge
noemde gebreken niet kleven, zonder groote 
onkosten kan pi aat.s hebben ; dat de desbe
treffende aanvrage dan ook krachtens haar 
karakter steunt op artikel 72 der Lager On
derwijswet 1920 en niet kan worden beschouwd 
a ls eene overschrijding - van de normale 
e ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen; dat de raad derhalve, onverschillig of 
men de door het schoolbestuur gewenschte 
Yerbetering wenscht te beschouwen als eene 
verandering van inrichting in den zin van 
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 dan 
wel a ls eene aanschaffing van nieuwe school 
meubelen (Ons besluit van 29 October 11)26, 
No. 19) ter vervanging van versleten meube
l en, de door het school bestuur ingediende 
aanvrage had moeter. inwilligen; 

0. dat artikel 76, eerste I id, der Lager 
Onderwijswet 1920 c.a. bepaalt, dat, indien 
de gemeenteraad eene beslissing, als bedoeld 
in artikel 75, eerste lid, dier wet niet binnen 
drie maanden heeft genomen, hij geacht 
wordt, met het e indigen van dien termijn tot 
de medewerking te hebben be loten; 

dat blijkens nader op verzoek van de Af
deeli ng van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen de raad der gemeente Kruiningen 
weliswaar binnen den genoemden termijn een 
voorstel van Burgemeester en WethoudE)rs om · 
het verzoek om medewerking in te willigen, 
heeft afgestemd, doch dat hij in gebreke is 
gebleven, om op dat verzoek eene afwijzende 
beslissing te nemen, welke, zooals artikel 75, 
tweede lid, der wet vordert, met redenen is 
omkleed; 

dat derhalve de gemeenteraad moet geacht 
worden op het tijdstip, waarop de termijn was 
verloopen, tot cl medewerking te hebben be
sloten, met gevolg, dat de voorafgegane be
si issing verviel ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten het school
bestuur in het bij hun College ingestelde be
roep niet hadden behooren te ontvangen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten het schoolbestuur in 
zijn bij dat College ingesteld beroep niet
ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

15 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet.) 

Vergunning voor het uitbreiden van een 
banketbakkerij. Stellen van hoogere eischen 
aan brandveiligheid, dan de aan de oor
spronkelijke vergunning verbonden voor
waarde vorderde. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. M. Polak te 's-Gravenhage, tegen het be
sluit van burgemeester en wethouders dier ge
meente van 30 October 1931, n°. 16003, Af
deeling S. en B. , waarbij aan hem en zijue 
rechtverkrijgenden voorwaarde! ijk vergunning 
is verleend tot het uitbreiden van de banket-

L. 1932. 

bakkerij, gevestigd in het perceel Wagenstraat 
n°. 185a, kadastraal bekend gemeente 's Gra
venhage, Sectie I n°. 2171; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
Mei 1932, n°. 400; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 10 Juni 
1932, n°. 382 H , Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders bij hun 
bovenbedoeld besluit de gevraagde vergunning 
hebben verleend onder een aantal voorwaar
den, waarvan die onder a luidt: de bakkerij 
moet zijn voorzien van een plafond, bestaande 
uit een cementbepleistering op steen of me
taalglas, welk plafond tot over het drijfwerk 
moet zijn doorgetrokken; 

dat J. M. Polak in beroep aanvoert, dat hij 
bezwaar heeft tegen de onder a gestelde voor
waarde; dat de gevraagde vergunning, uit
sluitend strekkende tot het plaatsen van eenige 
machines, geen enkel verband houdt met de 
voorzien ing van het plafond, hetwelk voldoet 
aan de voorwaarden, welke aan de destijds 
verleende vergunning werden verbonden; 

0. dat aan de bij besluit van burgemeester 
en, wethouders van 31 Januari 1911 aan den 
appellant verleende vergunning tot het plaat
sen van een heete luchtoven met het oog op 
brandgevaar de voorwaarde werd verbonden, 
dat de zoldering van het tot bakkerij bestemde 
lokaal geïsoleerd moet zijn door een plaat 
van naar het oordeel van burgemeester en wet
houders onbrandbaar en slecht warmtegelei
dend materiaal; 

dat die voorziening werd aangebracht, doch 
dat thans bij het opstellen van de machines, 
waa1méde de inrichting wordt uitgebreid, in 
het plafond openingen zijn gemaakt voor het 
drijfwerk, ten gevolge waarvan de door de be
doelde voorwaarde beoogde onbrandbaarheid 
en isolatie niet meer zijn verzekerd ; 

dat dan ook burgemeester en wethouders te
recht hebben geoordeeld, dat ten gevolge van 
de uitbreiding der imichting eene nadere voor
ziening ten deze niet kan worden gem ist; 

dat echter burgemeester en wethouders, door 
het verbinden aan de vergunning tot uitbrei
ding van de bestreden voorwaarde, zich ten 
omechte niet hebben beperkt tot het voor
komen van het evenbedoelde gevolg der uit
breiding, doch eene nieuwe isolatievoorziening 
hebben voorgeschreven, welke a_an de brand
veiligheid hoogere èischen stelt dan de aan 
de oorspronkelijke vergunning verbonden voor
waarde vorderde · 

dat op grond 'hiervan de bestreden voor
waarde behoort te worden gewijzigd a ls hier
onder wordt aangegeven; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het besluit van burge
meester en wethouders van 's-Gravenhage van 
30 October 1931 , n°. 16003, Afdeeling S. en 
B., de aan de verleende vergunning onder a 
bedoelde voorwaarde te doen luiden als volgt: 

a. de bakkerij moet van het er boven ge
legen vertrek zijn gescheiden door een door
loopende afscheid ing, vervaardigd van of be
kleed met een onbrandbaar of slechts warmte
geleidend materiaal, in welke afscheiding of 
bekleeding geen openingen mogen voorkomen. 

10 
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Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
6 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast, enz. 

16 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73.) 

De voorschriften, vervat in art. 1 van 
het K. B. van 31 Dec. 1920, S. 953, zijn 
in art. 73 der wet niet als vereischten om
schreven, zoodat niet-naleving daarvan 
niet tot weigering van medewerking ver
mag te le iden. 

Door vermelding van een m,rnmum
aantal leerlingen, waarvoor het te stich
ten gebouw ruimte moet bieden, wordt aan 
het vereischte van art. 73 l e lid sub c 
voldaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Stein tegen het be
sluit van Ged. Staten van Limburg van 8 
Febn.iari 1932, 2e afdeeling, La. 733/7 A. , 
waarbij, met vernietiging van het besluit van 
dien raad van 9 December 1931 is bepaald, 
dat de door het Roomsch-Katholieke Kerkbe
stuur van den H eiligen Martinus te Stein 
overeenkomstig artikel 72 der Lager Onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van eene Roomsch-Katholieke bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs in 
de nabijheid van den "de Belboomweg", al
daar, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1932, No. 398; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Juni 1932, No. 10913, afdeeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat de raad van Stein in zijne vergade
ring van 9 December 1931 afwijzend heeft be
schikt op de aanvrage van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie van 
,,de Heilige Martinus" te Stein tot het be
schikbaar stellen van gelden, benoodigd voor 
de stichting van eene Roomsch-Kathol ieke 
school voor gewoon lager onderwijs in de na
bijheid van den "de Belboomweg" in de ge
noemde gemeente, uit overweging, dat in de 
aanvrage geen melding is gemaakt van de 
wet of het Koninklijk besluit, waarbij de sta
tuten der betrokken instel] ing zijn goedge
keurd, alsmede van den datum en het num
mer van de Staatscourant, waarin de goed
gekeurde statuten zijn bekend gemaakt; dat 
de aanvrage voorts geen aanduiding bevat 
van de plaats in de gemeente, waar het be
stuur der instelling de school wenscht te ves
t igen; dat in de opgave, bedoeld bij artikel 
73, eerste lid onder c, der Lager Onderwijs
wet 1920, overgelegd bij de meergemelde aan
vrage, ontbreekt het getal leerlingen, voor 
wie het gebouw ruimte moet bieden; dat het 
nader ontvangen stuk gedagteekend 27 Sep
tember 1931 niet den naam der gemeente in
houdt voor welker raad hetzelve bestemd is ; 
dat hetze] ve, als gedagteekend zijnde op 27 

September 1931, geen deel kan uitmaken van 
de aanvrage en dat de laatstgenoemde aan
vrage de aanduiding behoort te bevatten van 
de plaats in de gemeente, waar het bestuur 
der instel! ing de school wenscht te vestigen; 
dat derhalve niet aan de in artikel 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 omschreven ver
e ischten is voldaan; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Limburg in beroep 

·was gekomen, dit College bij besluit van 8 
Februari 1932, 2e Afdeeling, La. 733/7 A ., 
met vern ietig ing van het bestreden raadsbe
slu it het daartegen inges telde beroep gegrond 
heeft verklaard en heeft bepaald, dat de ge
vraagde medewerking moet worden verleend; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
' dat het niet vermei den van de gegevens, ver

vat in artikel 1, eerste lid, van Ons besluit 
van 31 December 1920, S. 953, naar het oor
deel van hun College, geen reden is tot af
wijzing van eene overeenkomstig ai·tikel 72 
der Lager Onderwijswet 1920 ingediende aan
vrage, aangezien bij de in artikel 73 dier wet 
omschreven vereischten, waaraan bij eene 
aanvrage moet worden voldaan, niet vermeld 
is het voorschrift, vervat in artikel 1 van Ons 
genoemd besluit; dat voorts de bovengenoem
de gegevens in de aanvrage ook niet konden 
worden vermeld, aangezien het appelleerende 
Kerkbestuur geacht moet worden rechtsper
soonlijkhe id te bezitten krachtens artikel 15 
van de wet van 22 April 1855 , S . 32, in ver
band met de wet van 10 September 1853, 
S. 102, tot regeling van het toezicht op de 
onderscheidene kerkgenootschappen en niet 
door wettelijke of Koninklijke goedkeuring 
zijner statuten; dat ook de tweede overwe
g ing van het raadsbesluit niet juist is te ach
ten, aangez ien door den appellant in zijne tot 
den raad gerichte aanvrage van 13 September 
1931 is kennis gegeven van zijn besluit tot 
stichting van eene Roomsch-Kathol ieke School 
voor gewoon lager onderwijs in de nabijheid 
van den " de B elboomweg" in de gemeente 
Stein; dat de derde overweging evenmin 
juist te achten is, wijl toch uit de overgel egde 
opgave, bedoeld in artikel 73, eerste lid , let
ter c, der Lager Onderwijswet 1920 blijkt, dat 
het te stichten schoolgebouw voor ten minste 
121 leerlingen ruimte moet bieden; dat met 
het in de vierde overweging vermelde stuk be
doeld wordt een aan het gemeentebestuur van 
Stein nader ingezonden schrijven, houdende 
aanduiding van het terrein, waarop de te 
stichten school zal worden gebouwd; dat 
overigens deze overweging niet ter zake die
nende is en zij fe itel ijk eene herhaling is van 
die, in de tweede plaats vermeld; dat, naar 
het oordeel van hun College, bijgevolg aan de 
in artikel 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven vereischten is voldaan, zoodat de 
raad in verband met het bepaalde bij artikel 
75 , 2e lid , dier wet ten onrechte de gevraagde 
medewerking heeft geweigerd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten de raad bij Ons in beroep is gekomen. 
aanvoerende, dat het niet vermelden van de 
gegevens, vervat in artikel 1, eerste lid, van 
Ons besluit van 31 De_cember 1920, S. 953, 
zijns inziens terecht reden is tot afwijzing 
van eene overeenkomstig artikel 72 der Lager 
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dat de raad voorts van meening is, èlat iu 
het onderwerpelijke geval artikel 73, lsto lid, 
c, der wet niet zou zijn nagekomen, omdat de 
krachtens deze wetsbepaling overgelegde ver
kl aring als getal der leerlingen, voor wie 
het gebouw ruimte moet bieden, .,minstens 
121" en derhalve geen bepaald aantal zou 
opgeven; 

Onderwij wet ingediende aanvrage, aangezien 
artikel 87 dier wet bepaalt, dat voor chri ften 
omtrent de uitvoer ing van de artikelen 72 tot 
en met 86 dier wet worden gegeven bij alge
meenen maatregel van bestuur en derhalve 
die algemeene maatregel van bestuur als een 
onderdeel van artikel 73 der meergemelde 
wet dient te worden beschouwd ; dat derhalve 
niet aan het voorschrift, vervat in artikel 1, 
eerste lid van Ons m eergemeld besluit is vol
daan; d;t voorts met de vermelding, dat dP 
school zal worden gesticht in de nabijheid van 
den " de Belboomweg" in de gemeente Stein, 
niet de aanduiding geschiedt van de plaats in 
de gemeente ; dat toch onder de aanduiding 
van de plaats in de gemeente dient verstaan 
te worden het kadastrale perceel , waarop de 
school zal worden gesticht; dat mitsdien ook 
op dit punt de aanvrage niet aan de gestelde 
e ischen vol do t; dat wijders uit de overgeleg
de opgave, waarvan sprake bij artikel 73, 
ee rste I id , letter c, der Lager Onderwijswet 
1920, blijkt, dat de te stichten school voor ten 
minste 121 leerlingen ruimte moet bieden, 
zoodat van en positiéf aantal leerlingen geen 
opgave is gedaan; dat derhalve aan het voor
schrift van de voormelde wetsbepaling n iet is 
voldaan; dat het bij de vierde overweging 
van het raadsbeslui t bedoelde stuk geen ver
b.and houdt met de onderhavige aanvrage; 
dat derhalve, naar 's Raads oordeel, niet aan 
de in artikel 73 der Lager Onderwijswet 1920 
omschreven vereischten is voldaan, zoodat door 
hem terecht de gevraagde medewerking is ge
weigerd en zij11 besluit ten onrechte door Geel . 
Staten is vernietigd; 

dat echter door de vermelding van het ge
tal 121 aan het vere ischte van art ikel 73, l sto 

1 1 iel, onder c, is voldaan en aan de toevoeging 
daaraan van het woord " minstens" geen ver
dere beteekenis behoort te worden gehecht; 

dat Geel . Staten mit dien terecht hebben 
verstaan, dat de gevraagde medewerking moet 
worden ,·erleend; 

0. dat 's raad afwijzende beschikking op 
de onderhavige aanvrage van het schoolbe
stuur allereerst is gebaseerd op de omstand ig
he id, dat de aanvrage in strijd met artikel 1 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastge teld bij Ons besluit van 31 December 
1920, S. 953, ingevolge artikel 87 der Lager 
Onderwij wet 1920 tot uitvoering o. m . van 
artikel 73 dezer wet, geen melding maakt van 
de wet of het Koninklijk beslui t, waarbij de 
statuten van de instelling zijn goedgekeurd en , 
van den datum on het nummer va n de Staats
courant, waarin de goedgekeurde statuten zijn 
bekend gemaakt, noch zou bevatten eene aan
du iding van de plaats in de gemeente, waar 
het be tuur der instelling do school wen cht 
te ve t igen ; 

dat echter - daargelaten, dat voor de on
derwerpelijke instelling geen erkenning door 
goedkeur ing van statuten of reglementen 
krachtens de wet van 22 April 1855, S. 32, 
1s vereis ht, en dat de vermelding als plaats 
der school van de nabijheid van den "de Bel
boo1nweg" in de gemeente S tein als een vol
doende aanduiding in den zin van artikel 1, 
2de lid, van Ons voormeld beslu it is te be
schouwen, daar de bedoelde voorschriften van 
On besluit niet a ls vereischten in artikel 73 
der Lager Onderwijswet 1920 zijn omschreven, 
niet-naleving daarvan krachtens artikel 75, 
2de lid, der wet niet tot weigering van mede
werk ing vermag to leiden; 

dat Ons besluit niet beoogt en niet beoogén 
!.an d gronden, waarop krachtens artikel 75, 
2rl li d, der wet de medewerking moet worden 
geweigerd, uit te breiden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

17 .Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W . art. 1401 ; Mot.- en Rijw.
regl. art. 5.) 

[Schadevordering tegen bestuurder van 
een ui t een zijweg komende auto, die naar 
rechts op den hoofdweg kwam, wegens het 
niet den doorgang vrij laten aan een van 
rechts komende a uto. erweer, dat de be
stuurder dier auto schuld heeft, door juist 
waar, gelijk hij wist, een zijweg op den 
hoofdweg uitkwam, een ander voertuig 
voorbij te rijden e n daardoor op het lin
kergedeelte van den weg te komen .] 

De steil ing, dat h t Hof zou hebben 
voorbijgezien, dat bij den autobestuurder, 
die een verkeersvoorschrif t overtreedt, 
schuld kan ontbreken, mist fe itelijken 
grondslag. Immers, een beroep op over
mach t is niet geclaau en eischer (oorspr. 
gedaagde ) heeft nimmer beweerd niet in 
staat te zijn geweest het overtreden voor
schrift na te leven. 

Wanneer de bestuurde,· van de bescha
digde automobiel mede schuld heeft aan 
de aanrijding, behoort de schade, volgens 
art. 1401 B. \r .. mede door hem te wor
den gedragen. Het Hof heeft in strijd met 
dit art. gehandeld door feiten en omstan
digheden, waaruit die schuld kan voort
vloeien, a ls in dezen vqor den vergoedings
pl icht niet ter zake dienende, ter zijde te 
stollen. 

J. Bijenhof, wonende te Vorden, eischer tot 
cassat ie van een arrest op 11 Nov. 1931 door 
het Gerechtshof te Arnhem tu schen partijen 
gewezen, advocaat lVfr. 0. B. W. de Kat; 
gepleit door Mr. F. G. de Jong; 

tegen: 
De Engelsche Naamlooze Vennoot chap The 
Excess I nsurance Cornpany Limi ted, gevestigd 
te Londen, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr. P. A. Roeper Bosch. 

Conclusie van den Proc.-Gen. •rak. 

Op 8 April 1930 reed de auto van een bij 
verweerster venekerde over den R ijksstraat-
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weg komende van Vorden in de richting 
Ruurlo . Na duidelijk signalen te hebben ge
geven passeerde de bestuurder aan de linker
zijde een rechts op den weg in dezelfde rich
ting r ijdend paard en wagen, terwijl de weg 
overigens geheel vrij was, toen plots uit een 
onzichtbaren links gelegen zijweg een door 
e ischer bestuurde auto met vol Ie vaart op den 
hoofdweg kwam, blij kbaar om in de richting 
Vorden verder te r ijden, met het noodlottige 
gevolg, dat eene aanrijding plaats had, waar
van de materieele schade voor den verzekerde 
f 650.60 bedroeg, die de verweerster als ver
zekeraarster hem betaalde, doch welk bedrag 
zij , a ls getreden in diens rechten, van e ischer 
terugvorderde. Zij had succes, immers zij zag 
hare vordering toegewezen door de Arr.
R echtbank te Zutphen, die op hare beurt haar 
vonnis bevestigd mocht zien door het Gerechts
hof te Arnhem. 

Tegen zijn arrest zijn de dus luidende mid
delen van cassatie aangevoerd: ,,I. Schending 
door verkeerde of niet-toepassing van artt. 
1401, 1402, 1403 , 1902 en 1903 B. W .. 2 en 
22d van de Motor- en Rijwielwet, 5, 24, 73 
lid 2 van het Motor- en Rijwielreglement, 162 
Grondwet, 20 R. 0. en 48 en 49 Rv., doordat 
het Hof na te hebben overwogen: 

,,dat de grief van appellant hierop neer
komt, dat de R echtbank ten onrechte de 
schuld van appellant aan het ongeval heeft 
aangenomen op den enkelen grond, dat hij op 
het punt van de vereeniging der wegen in 
questie van links kwam en toen tegen de van 
rechts komende auto is aangereden ;" 

" dat appell ant hierbij aanvoert, dat hiertoe 
tevens zou moeten gebleken zijn, dat hij bij 
het nemen van de bocht een fout heeft begaan, 
wat niet het geval is gewee t, omdat hij, uit 
bedoelden zij weg de bocht rechts om komende, 
op den rnchterkant van den hoofdweg zou 
komen en blijven en h ij mocht verwachten, 
dat deze rechterkant van den hoofdweg vrij 
,vas ·" 

" dat de fout 1 ag bij den chauffeur van te 
Dordthor t , die het voor hem rijdende wa
gentje aan de I inkerkant passeerde juist ter 
plaatse waar de linkerzijweg was, hetgeen zeer 
onvoorz ichtig is, in verband waarmede hij 
thans in hooger beroep u itdrukkelijk stelt, dat 
die chauffeur met de aanwezigheid van dien 
zijweg bekend was, van welk feit hij getu igen
bewijs aanbiedt;" 

en na omtrent de-,e grief te hebben over
wogen: ,,dat een overtreding van een gebods
bepaling betreffende het verkeer, op de nale
ving waarvan ieder andere autobestuu!"der mag 
vertrouwen, voo r den overtredenden autobe
stuurder steeds is een onvoorz icht igheid en een 
fout, di e gevaren voor anderen medebrengt en 
dus voor hem schuld oplevert;" 

en na te hebben overwogen, dat e ischer in 
cassatie het gebod van art. 5 van het Motor
en Rij wielreglement heeft overtreden en dat 
" mitsdien terecht door de Rechtbank zijn 
schuld aan de aanrijding is aangenomen", het 
vonnis der R echtbank heeft bevestigd, waarbij 
het Hof heeft voorbijgez ien, dat het enkele 
feit, da t een autobestuurder in formeele over
treding is met art. 5 van het Motor- en Rij
wielreglement, niet steeds schuld oplevert, 
daar de autobestuurder niet in alle gevallen 

in staat kan worden geacht dit artikel na te 
leven, en d it met name niet het geval is in de 
omstandigheden, zooals deze door eischer in 
cassatie zijn gesteld, zoodat het Hof niet had 
mogen nalaten naar deze omstandigheden on
derzoek te doen." 

,,II. Schending door verkeerde of niet toe
passing van artt. 1401, 1402, 1403, 1902, 1903, 
1932 en 1959 B. W. , 48, 59, 103, 199, 200 en 
353 Rv., 1, 22a Motor- en Rijwielwet, 5, 24 , 
73 lid 2 Motor- en Rijwielreglement, 162 
Grondwet en 20 R. 0 ., doordat het door 
eischer in cassatie gedaan beroep op eigen 
schuld van de zijde van den rechtsvoorganger 
van verweerster, en het in verband daarmee 
aangeboden getuigenbewijs heeft gepasseerd, 
waarbij het Hof heeft voorbijgezien, dat in 
geval van schuld aan beide zijden slechts een 
gedeel telij ke schadevergoeding aan den bena
deelde wordt gegeven, althans geen be lissing 
heeft gegeven over bedoeld verweer, zoodat 
het arrest in dit opzicht niet met redenen is 
omkleed." 

De eerste grief lij kt mij feitelijken grondslag 
te missen. Immers het ·Hof is niet van mee
ning, gelijk eischer stelt, dat het enkele feit, 
dat een autobestuurder in formeele overtre
ding is van art. 5 van het Motor- en Rijwiel
reglement, steeds voor dezen schuld oplevert. 
Daarvan getuigt de vierde rechtsoverweging 
van het bestreden arrest, 1 uidende: ,,dat naar 
's Hofs oordeel art. 5 van het Motor- en Rij 
wielreglement onvoorwaardelijk voorschrijft, 
dat aan het van rechts komende verkeer door
gang moet worden verleend, zoodat de om
standigheid, dat de van rechts komende chauf
feur vun te Dordthorst bij den zijweg, waaruit 
appellant kwam, links reed, appellant niet 
onthief van de naleving van dit gebod en hij 
dus, in strijd met dit gebod geen voorrang 
verleenend - hetgeen ten processe vaststaat -
dit gebod heeft overtreden en mitsdien terecht 
door de Rechtbank zij n schuld aan de aan
rijding is aangenomen." Naar het mij voor
komt, wil het Hof daa rmede zeggen, dat het 
beroep van eischer op eene fout van den van 
rechts komenden chauffeur hem in geen geval 
kan disculpeeren, omdat hij verplicht was, wat 
hij blijkens de aanrijding niet heeft geJ aan, 
het verkeer van rechts te laten voorgaan. Af
gez ien dus van het antwoord op de vraag, of 
gemelde chauffeur zich aan eene verkeersfout 
schuldig heeft gemaakt, zoo leert derhalve he t 
Hof a ls e induitkomst, mag aan nu e ischer 
zijne overtreding van gezegd arti kel 5 worden 
toegerekend a ls eene door hem gepleegde on
rechtmatige daad, waarvoor h ij tot vergoeding 
van door hem veroorzaakte schade gehouden is. 

H et tweede middel ,s echter, naar ik meen, 
voor toewijzing vatbaar. Aan het slot toch der 
tweede rechtsoverweging stelt het Hof a ls be
roep va n thans-eischer: ,,dat de fout lag bij 
den chauffeur van te Dordthorst, di e hot voo r 
hem rij dende wagentje aan de linkerhand pas
seerde juist ter p laatse waar de linkerzij weg 
was, hetgeen zeer onvoorzichtig is, in verband 
waarmede hij thans in hooger beroep ui tdrnk
kelijk stelt, dat die chauffeur met de aanwe
zigheid van den zijweg bekend was, van welk 
fe it hij getuigenbewijs aanbiedt." 

W erd dit beroep gegrond bevonden, dan zou 
het kunnen leiden tot eene soort uitwisseling 
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of compenseering van schuld, waarmede bij 
de verdeeling der schadevergoeding wu be
hooren te worden gerekend. Het Hof mocht 
het dus niet onbesproken laten. Integendeel 
het moest het onderzoeken en erover bes! issen 
en waar het dit niet deed, schond het de in 
de grief aangehaalde wetsartikelen. Hierin 
wordt geen verandering gebracht doordien het 
uiteindelijk het aangeboden getuigenbewijs 
passeert, welke beslissing immers al evenmin 
met redenen is omkleed. 

Ik concludeer mitsdien, dat het aangevallen 
arrest zal worden vernietigd en dat de zaak 
zal worden verwezen naar een Gerechtshof 
grenzend aan dat van Arnhem, met opdracht, 
onder inachtneming van 's H . R .'s te geven 
beslissing, de zaak verder te berechten en af 
te doen, en voorts tot veroordeeling der ver
weerster in de kosten dezer cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans nog van belang is, blijkt: 
.,dat verweerster als eischeresse bij inlei 

dende dagvaarding van eischer in cassatie 
heeft gevorderd de betaling van f 650 .60 met 
renten en kosten, zulks op grond : dat op 8 
April 1930 de auto van te Dordthorst met 
matige vaart reed op den rijksstraatweg, ko
mende van Vorden en gaande in de richting 
Ruurlo, en, na duidelijke signalen te hebben 
gegeven, een in dezelfde richting aan de 
rechterzijde van den weg rijdend paard en 
wagentje passeerde, terwijl de weg geheel 
vrij was; dat op dat oogenblik uit een links 
gelegen zijweg, die bovendien voor den chauf
feur van te Dordthorst onzichtbaar was , met 
volle vaart een door eischer Bijenhof bestuur
de auto den rijksweg kwam oprijden, biijk
baar om in de richting Vorden verder te 
rijden, aldus uiet den doorgang voor den 
chauffeur van te Dordthorst vrijl atende, welk 
verzuim tengevolge had, dat hij deze auto 
aanreed en ernstig beschadigde, waarvan het 
herstel volgens specificatie f 650.60 heeft ge
kost en waarvoor Bijenhof aansprakelijk is; 

dat te Dordthorst bij verweerster verzekerd 
was, die deze schade betaald heeft, zoodat zij 
gesubrogeerd is in diens rechten:" 

dat Bijenhof hiertegen heeft aangevoerd: 
dat de aanrijding, waarvan hij erkent dat 

zij heeft plaats gehad, te wijten is aan de 
schuld van den chauffeur van te Dordthorst, 
die zijnerzijds de veiligheid van het verkeer ' 
in gevaar heeft gebracht door juist op de , 
plaats, waar de zijweg was, ter linkerzijde van 
den weg te gaan rijden; 

dat hij , Bijenhof, voldoende signalen heeft 
gegeven en met matige vaart de bocht heeft 
omgereden, terwijl hij niet wist, noch kon ver
moeden, dat de hoofdweg ter linkerzijde bere
den werd; 

dat de Arr.-Rechtbank te Zutphen bij haar 
vonnis van 13 November 1930 deze vordering 
heeft toegewezen, welk vonnis bij het bestre
den arrest is bevestigd, waarbij het Hof heeft 
overwogen, hetgeen in de cassatiemiddelen is 
opgenomen, en voorts: 

"dat uit het onvoorwaardelijk karakter van 
het hierboven bedoeld gebod van artikel 5 
tevens volgt, dat de vraag, of de chauffeur 
van te Dordthorst wist, dat ter plaatse waar ' 

hij links passeerde, een zijweg was, voor de 
1 beoordeeling van de schuld van appellant 

(Bijenhof) van geen belang is, zoodat het 
daaromtrent aangeboden getuigenbewijs als 
niet ter zake dienende moet worden gepas
seerd· '' 

0. 'dat tegen deze beslissing wordt opge
komen met twee middelen van cassatie, lui
dende: Zie Concl. Proc.-Gen.; 

0. dat het eerste dezer middelen feitelijken 
grondslag mist, waar het steunt op de stel
ling, dat het Hof zou hebben voorbijgezien, 
dat bij den autobestuurder, die een verkeers
voorschrift overtreedt, schuld kan ontbreken; 

dat toch een beroep op overmacht door den 
eischer niet is gedaan, die nooit heeft be
weerd niet in staat te zijn geweest het over
treden voorschrift na te leven; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de eischer Bijenbof in de vorige in

stantie als verweer heeft gesteld, dat de schuld 
aan deze aanrijding lag bij den chauffeur van 
te Dordthorst, die om een ander voertuig 
voorbij te rijden zich op het I inker wegge
deelte heeft begeven, op eene plaats, waar, 
gelijk hij wist, een zijweg op den hoofdweg 
uitkwam, terwijl verweerster stelde dat de 
chauffeur den zijweg niet kon zien; 

0. dat indien de bestuurder van de bescha
digde automobiel inderdaad mede schuld heeft 

1 
aan deze aanrijding, de veroorzaakte schade 
volgens artikel 1401 B. W. mede door hem 
behoort te worden gedragen ; 

dat mitsdien het Hof door zekere feiten en 
omstandigheden, waaruit die schuld kan voort
vloeien, als in dezen voor den vergoedings
plicht niet ter zake dienende, ter zijde te 
stellen, met bovengenoemd wetsartikel in 
strijd is gekomen; 

dat het middel dus gegrond is; 
Vernietigt het bestreden arrest; 
Wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 

te Arnhem, om, met inachtneming van dit 
arrest, verder te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

17 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 19.) 

Nu krachtens het bijzonder reglement 
van het waterschap bij de klassificatie 
maatstaf is het belang, dat de eigendom
men bij de opvaart hebben, en dit belang 
bestaat, behooren de betrokken eigendom
men niet buiten de klassificatie te blijven. 
Daaraan doet niet af, dat dit belang ont
staan is na de afdamming van een sloot 
door het waterschapsbestuur, van welke 
afdamming appellant beweert dat zij on
rechtmatig is geschied. De vraag of deze 
bewering juist is gaat buiten dit geschil 
om. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Sj. Zwaagstra te Oldeboorn tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 23 Decem
ber 1931, n°. 157, 2e afd. W., tot vaststelling 
van het kla sificatiebesluit betreffende de op-
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vaart langs Zwaagstra's polder van het water
schap "de Vlierbosch"; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 

25 Mei 1932, n°. 396; 
Op de voordracht van Onzen ~Iinister van 

Waterstaat van 13 Juni 1932, n°. 428, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Geel. Staten van Friesland bij boven- 1 

vermei cl bes] uit onveranderd hebben vastge
teld het door het voorloopig bestuur van het 

waterschap " de Viierbosch" ingezonden klas- 1 

sificatiebesluit betreffende de opvaart langs 
Zwaagstra's polder; 

dat van dit besluit Sj. Zwaagstra te Olde
boorn bij Ons in beroep is gekomen in hoofd
zaak aanvoerende, dat hij eigenaar is van vrij
wel alle tot den pol der Zwaagstra behoorende 
perceel en; dat hij ernstig bezwaar heeft ge
maakt tegen de destijds geprojecteerde inmid- ' 
deis geëffectueerde afdamming van de hooi
loot, welke de verbinding vormde tusschen 

zijn perceel kadastraal bekend gemeente 
Boornbergum, Sectie D n° . 269, en de Schee
nesloot, wijl daardoor voor gemeld perceel de 
toegang tot en verbinding met grootscheeps
vaan,·ater werd afgesneden; dat na deze af
damming de verbind ing met grootscheepsvaar
water is tot stand gebracht door bevaarbaar
making van een ten Oosten van den polder 
Zwaagstra gelegen sloot; dat deze afdamming, 
waardoor wederrechtelijk inbreuk is gemaakt 
op een ten gunste van perceel n°. 269 bestaand 
recht van doorvaart door de hooisloot naar de 
Scheenesloot, is tot stand gebracht nadat het 
bijzonder reglemen t van het waterschap ver
bindend is geworden, zoodat door deze on
rechbnat ige afdamming perceel n°. Z69 feite
lijk en wederrechtelijk in den toestand is ge
bracht, dat het geacht kan worden belang te 
hebben bij de in art. 4, 4e lid, van het bijzon
der reglement bedoelde opvaart, zoodat, voor 
het geval mocht worden aangenomen, dat 
perceel 11°. 269 en de overige perceel en, deel 
uitmakend van den polder Zwaagstra, belang 
hebben bij de opvaart voornoemd, dit be lang 
uitsluitend in het leven is geroepen door de 
onrechtmatige a fdamming voornoemd; dat 
z. i. bij het klassificatiebesl uit alsnog uitdruk
kelijk behoort te worden vastgesteld dat de 
perceelen, gelegen in den polder Zwaagstra. 
buiten de klassificatie vallen, althans niet op 
den bijwnderen desbetreffende ligger behoo
ren te worden opgenomen, wijl met belangen 
bij de opvaart, welke, bijaldien hun bestaan 
wordt aangenomen, uitsl uitend geacht moeten 
worden te zij n ontstaan ten gevolge van eene 
onrechtmatige handeling van het waterschap, 
bij de toepassing van art. 7 van het bijzonder 
reglement geen rekening mag worden gehou
den: 

0. dat krachtens art. 7, laatste lid, van het 
bijzonder reglement voor het waterschap "de 
Vlie-bosch" bij de onderhavige klass ificatie 
maa,staf is het belang, dat de eigendommen 
bij de opvaart hebben; 

dat de door den appell ant bedoelde percee
len na de afdamming van de hooisloot belang 
bij de opvaart hebben gekregen ; 

dat dus die perceelen niet bui ten de klassi
ficatie behooren te vallen: 

dat de vraag, of de afdamm ing van de hooi-

sloot door het waterschapsbestuur à] dan niet 
rechtmatig is geschied buiten dit geschil om
gaat en derhalve niet door Ons aan onderzoek 
kan worden onderworpen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het Al ge
meen Reglement voor de Boezemwate,·schap
pen in Friesland en het bijzonder reglement 
voor het waterschap .,de Vlierbosch"; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

17 htni 1932. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Binnenaanvaringsreglement.) 

[Aanvaring tusschen het ss. ,,Monte 
Santo" en den zandzuiger Geopotes IV 
op de Maas, veroorzaakt door de schuld 
vàn het ss. Elzasier.] 

Het middel, dat klaagt over misken
ning van een voorschri ft betreffende de 
verpl ichting tot stoppen van de "Monte 
Santo" berust op een onjuiste lezing van 
de desbetreffende overweging van het be
streden arrest. 

Wanneer een ongeval zich voordoet on
der zoodanige omstandigheden, dat rede
lijkerwijs niet te voorzien was, dat die 
zouden ontstaan of ook maar beïnvloed 
zouden worden door de snelle vaart van 
de " Monte Santo", dan ontbreekt het ver
e ischte oorzakel ijk verband tusschen het 
ongeval en de hierbedoelde overtreding, 
zoodat in die - mogelijke - overtreding 
geen schuld aan deze aanvaring heeft 
kunnen li ggen. 

De Belgische Vennootschap Lloyd Royal 
Beige, Société Anonyme, gevestigd te Ant
werpen, eischeres tot cassatie van het op 16 
October 1931 door het Gerechtshof te 's-Gra
venhage tusschen partijen gewezen arrest, ad
vocaat Mr. W . A. Telders ; gepleit door Mr. 
G. J . Lycklama à Nyeholt ; 

tegen: 
1. de Handelsvennootschap onder de firm a 
L. Volker Azn. , gevestigd te Sliedrecht, ver
weerster in cassatie, advocaat Mr. F . M. Wes
terouen van Meeteren; (niet gepleit) 

en tegen: 
2. de Italiaansche Venno1Jtschap Lloyd Adria
tico Societa di N avigazione, gevestigd te Ve
netië, mede-verweerster in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

De vaststaande feiten zijn in het kort de 
volgende: 

H et s.s. ,,Elzasier", toebehoorende aan de 
eerste bovengenoemde verweerster, verder 
Royal Beige te noemen, voer op 3 Dec. 1925 
bij mistig, doch vaarbaar weer den Nieuwen 
Waterweg op tegen de vliegende eb. Tege
lijkertijd voer het s.s. ,,Monte Santo" , toebe
hoorende aan de tweede bovengenoemde ver
weerster, verder Adriatico te noemen , dit 
vaarwater af. Beide schepen gaven de voor
geschreven mistsignalen. Zij naderden elkan
der ongeveer ter plaatse waar de zandzuiger 
,,Geopotes IV" , toebehoorende aan de boven-



151 17 JUNI 1932 

genoemde eischeres, verder Volker te noemen, 
op haar beide boegankers met den kop naar 
boven ger icht op de Noordgrens der vaargeul 
lag. De "Elzasier" was van oordeel, dat de 
voor haar aangewezen weg ten zuiden van de 
"Geopotes IV" , ,,zich te gering t,oonde" en 
minder dan de ruimte ten Noorden vau dit 
vaartuig. Zij besloot daarnm ten Noorden om 
te varen en zette daarheen koers. Toen zij 
vlak bij de "Geopotes IV" was gekomen, 
hoorde zij het mist.signaal van de "Monte 
Santo" en zag even later dit sch ip aankomen 
op een afstand van ongeveer 500 M. Di t vaar
tu ig gaf een korten stoot, ten teeken, dat het 
naar stuurboord uitweek, en herhaalde dit 
sein even l ater. De "Elzasier" beantwoordde 
dit se in beide malen op dezelfde wijze, doch 
bleef bakboord houden. Hierdoor werd de 
,,Monte Sanoo" gedwongen nog meer stuur
boord te houden, waar het water vrij ondiep 
was en I iep het met den kop aan den grond. 
Door den hevigen ebstroom zwaaide het toen 
met het achterschip om en tegen de "Geopc
tes IV" aan, ten gevolge waarvan deze beide 
schepen schade beliepen. 

Volker eischt nu vergoeding der schade, bij 
staat op te maken, zoowel van Royal Beige 
als rnn Adriatico. L aatstgenoemde e ischt scha
devergoeding van Royal Beige wegens de ver
keerde navigat ie van de "Elzas ier". Bij tegen
eisch vordert Royal Beige dat Adriatico haar 
zal v rijwaren voor een eventueele veroordee
ling tot schadevergoeding aan Volker. Einde
lijk vordert Adriatico dezelfde vrijwaring van 
Royal Beige. Al deze zaken zijn gevoegd. 

Te beslissen viel dus, welk sch ip schuld had, 
de .,Elzasier" of de "Monte Santo". 

Bij het in eersten aanleg gewezen vonnis 
heeft de Rb. na verhoor van getuigen alle 
schuld bij de "Elzasier" gevonden, omdat deze 
zonder noodzaak de "Geopotes IV" aan de 
Noordzijde is voorbijgevaren, hoewel aan de 
Zuidzijde de ruimte ruimschoots voldoende zou 
zijn geweest om haar doorvaart te verleenen, 
en zij daardoor geheel in haar bakboordshelft 
van het vaarwater is geraakt, nog wel terwijl 
er m ist was en dus voorzichtig manceuvreeren 
geboden was, en terwijl de nadering van àr. 
" Monte Santo" haar door het mistsignaal 
kenbaar was geworden en zij dus het vaar
water ten Noorden van de "Geopotes IV" 
voor het afkomende schip had moeten vrijla
ten, dus zu idelijk om varen of beneden de 
"Geopotes IV" wachten. Daarentegen vond de 
Rb. bij de "Monte Sant,o" geen schuld, het
geen zij, voor zoover thans nog van belang, 
u itwerkte in de leden 1-8 van haar 7de 
rechtsoverweging, betreffende het aan dit 
sch ip gedane verwijt, dat het te snel zou heb
ben gevaren, en wel aldus: 

1 . ,,dat het machine-journaal van de "Monte 
Santo" weinig licht geeft en, voor zooveel van 
bel ang, alleen zegt dat met verschillende snel
heden door nevels gekoerst is; 

2. ,,dat de l e machinist als getuige ver
kl aard heeft in gelijken zin onder toevoeging 
dat bij vertrek de machine 30 omwentelingen 
maakte, waarbij het schip langzaam vaart en 
deze snelheid daarna noch belangrijk opge
voerd noch belangrijk verminderd is ; 

3. ,,dat uit de verklaringen van den kapi
tein en van den stuurman van de "Monte 

Santo" blijkt dat toen de zandzuiger in zicht 
kwam de snelheid van halve kracht (volgens 
den stuurman ± 4½ mijl door het water) is 
ternggebracht tot langzaam ; 

4. ,,dat intusschen de vraag of deze snel
heid met het oog op den mist al of niet te 
groot was echter geen beantwoording behoeft 
daar mede zal moeten blijken een causaal 
verband met het ongeval en daartoe noodi g 
zou zijn hetzij dat de vaart met het oog op 
te verwachten scheepvaart in zijn weg te groot 
was of wel dat de "Monte Santo" toen een 
hindernis zich voordeed nagelaten heeft om, 
hoewel dit veilig geschieden kon, de vaart te 
verminderen of te stoppen; 

5. ,,dat noch het een noch het ander ge
bleken is; 

6. ,,dat toch vaststaat dat toen de "Elza
sier" vanaf de "Monte Santo" gezien werd 
de "Elzasier" nagenoeg gestrekt achter de 
"Geopotes" lag, hoogstens in ger inge mate 
noordelijk gericht, terwijl tot 2 maal roe een 
stuurboordsignaal door de "Elzas ier" gegeven 
is· 

7. ,,dat de "Monte Santo" dus met reden 
mocht verwachten dat de "Elzasier" stuur
boord zou houden, derhalve aan de zuidzijde 
de "Geopotes" zou passeeren, terwijl zoodra 
het klaarblijkelijk werd dat de " Elzas ier" ten 
noorden ging passeeren, er voor de "Monte 
Santo" weinig anders overbleef dan stuur
boord te houden, ten einde een dreigende aan
var ing met de "Elzasier" te vermijden, doch 
het daart,oe raadzaam was vaart door het 
water te behouden, ten einde niet de heer
schappij over het schip te verliezen; 

8. ,,dat het resultaat heeft geleerd dat het 
de "Monte Santo" aldus ook gelukt is de 
dreigende aanvaring met de " Elzas ier" te 
voorkomen, immers deze schepen elkaar bak
boord op bakboord op ± 30 à 40 M. afstand 
zijn voorbij gevaren. " 

Derhalve wees de Rb. Volkers vordering al
leen tegen Royal Beige t,oe alsmede Adriatico's 
vordering tegen deze en wel oot een bedrag 
van f 69,532.55, doch ontzegde zij de vordering 
tot vi·ijwaring van R oyal Beige tegen Adria
tico en even.zoo de thans overbodig gebleken 
vordering tot vrijwaring van Adriatico tegen 
Royal Beige. 

Van de beslissing op de eerste vordering 
kwamen zoowel Volker - voor zoover zij te
gen Aclriatico niet was toegewezen - als 
Royal Beige in hooger beroep, van die op· de 
tweede eveneens R oyal Beige en van de ont
zegging der beide vorderingen tot vrijwaring 
de eischeressen, dus onderscheidenlijk Royal 
Beige en Adriatico. 

Al deze beroepen hebben echter geen gevolg 
gehad, daar het Hof bij het thans bestreden 
arrest het vonn is der Rb. geheel bevestigde, 
zich met de gronden daarvao vereenigendc en 
bovendien nog overwegende in zijn 5de rechts
overweging: 

"dat appell anten" (bedoeld zijn hier Royal 
Beige en Volker) ,,in hooger beroep hebben 
aangevoerd dat de " Monte Santo" een signaal 
van een ander schip (de " Elzasier") in den 
mist vooruit hoorende had moeten stoppen 
doch ook dit verwijt moet worden gepasseerd, 
omdat niet gebleken is dat er voor de "Monte 
Santo" eenige redelijke grond was aan te 
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nemen dat doorvaren gevaar voor aanvaring 
met het seinende schip zou doen ontstaan of 
haar alsdan zou noodzaken zoodanig noorde
lijk te gaan koersen dat de "Monte Santo" in 
den Noordwal moest vastraken". 

Tegen dit arrest hebben alle partijen beroep 
in cassatie ingesteld, ook Adriatico, ofschoon 
zij ip den grond der zaak geheel in het gelij k 
was gesteld , doch deze dan ook alleen, voor 
zoover hare vordering tot vrijwaring tegen 
Royal B eige was ontzegd. 

Blijkbaar vree de zij, dat anders bij een 
eventueele eindbeslissing op de vorderingen 
van Volker en Royal Beige, waarbij ook aan 
haar schuld aan de vrijwaring zou worden 
toegekend, hare vordering tot vrijwaring ont
~egd zou blijven. 

Volker en Royal Beige voeren dezelfde twee 
middel en tot cassatie aan, waarbij Adriatico 
zich, al heeft zij de daarin neergelegde stel
lingen van deze partijen steeds bestreden, om 
genoemde processueele reden heeft aangeslo
ten, daarbij nog zelfstandig een derde cassatie
middel aanvoerende, dat alleen gericht is tegen 
de ontzegging harer vordering tot vrijwaring. 

De twee middelen, welke door alle partijen 
zijn aangevoerd, luiden: 

"I. Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 162 der Grondwet, 20 R. 0., 48 en 59 
Rv. , 1401, 1402, 1403 B. W. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
12, 13 van het Verdrag tot het vaststellen van 
eenige eenvormige regel en betreffende aan
varing, gesloten te Brussel 23 Sept. 1910, 
goedgekeurd bij de Wet van 11 Jan. 1913 
(Stbl. 26), 1, 534, 535, 536, 537, 538 W. v. K., 
gelijk die artikelen luidden vóór 1 Febr. 1927, 
1 der Wet van 15 April 1891 (Stbl. 91), 1, 2, 
5, 25, 26, 48 van het " Binnenaanvaringsregle
ment", vastgesteld bij K. B. van 4 Juni 1923 
(Stbl. 252), gewijzigd bij K. B. van 14 Aug. 
1924 (Stbl. 418), 

,,doordat het Hof het vonnis der Rb. d.d. 
6 Maart 1930, waarbij was beslist dat het 
ongeval , ten processe bedoeld, alleen aan de 
schuld van de "Elzasier" moet worden toe
gesch.reven, heeft bevestigd, na verwerping 
van het door appellanten - waaronder eische
res in cassatie - gevoerd betoog, dat de 
"Monte Santo" een signaal van een ander 
schip (de "Elzasier") in den mist vooruit hoo
rende, had moeten stoppen, zulks op den _die 
beslissing niet rechtvaardigenden en met de 
à angehaalde wetsartikelen strijdigen grond, 
dat niet gebleken is dat er voor de "Monte 
Santo" eenige redelijke grond, was aan te 
nemen dat doorvaren gevaar voor aanvaring 
met het seinende schip zou doen ontstaan of 
haar alsdan wu noodzaken zoodanig noorde
lijk te gaan koersen dat de "Monte Santo" 
in den Noordwal moest vastraken, 

,,ten onrechte, · 
"vermits de uit art. 26, al. 2, van het 

,,Binnenaanvaringsreglement" voor een stoom
vaartuig, hetwelk voorlijker dan dwars het 
mistsein hoort of meent te hooren van een 
vaartuig, welks positie niet met zekerheid be
kend is, voortspruitende verplichting om voor 
zoover de omstandigheden zulks toelaten, de 
voortstuwingswerktuigen te stoppen, algemeen 
geldt en niet afhankelijk is van de waardee
ringen en veronderstellingen als door het 
Hof bedoeld, 

,,zoodat het Hof in strij d met de aangehaal
de wetsvoorschriften, in het bijzonder voren
bedoeld art. 26 van het "Binnenaanvarings
reglement", voorschreven verwijt nopens de 
navigatie der "Monte Santo" heeft ter zijde 
gesteld en aldus voorzegd art. 26 buiten toe
passing gelaten, niettegenstaande alle voor 
die toepassing noodzakelijke voorwaarden fei 
telijk aanwezig waren, hebbende a lthans het 
Hof nagelaten omtrent het bestaan dier ten 
processe gestel de voonvaarden onderzoek te 
doen en te beslissen." 

II. ,,Schending en verkeerde toepassing 
van de in het eerste middel aangehaalde ar
t ikelen, 

,,doordat het Hof het vonnis der Rb. d .d. 
6 Maart 1930, waarbij beslist was dat het 
ongeval , ten processe bedoeld, alleen aan de 
schuld der " Elzasier" moet worden toege
schreven, heeft bevestigd, na verwerping van 
het door appellanten - waaronder 'eischeres in 
cassatie - gevoerd betoog, dat het ongeval 
door de schuld van de "Monte Santo" was 
veroorzaakt, omdat deze een onvoorzichtige 
groote vaart heeft geloopen, die door de om
standigheden niet geoorloofd was, zulks op 
den onjuisten en met de aangehaalde wets
artikelen trijdigen grond, dat dit aan de 
,,Monte Santo" gemaakte verwijt door de Rb. 
terecht niet was onderzocht, omdat de Rb. op 
juiste en naar het oordeel van het Hof in 
hooger beroep niet weerlegde gronden had 
aangenomen, dat er tusschen de snelheid der 
" Monte Santo" en het ongeval geen causaal 
verband bestond, welke beslissing hierop be• 
rust dat de vraag of de snelheid der "Monte 
Santo" met het oog op den mist al of niet te 
groot was, geen beantwoording behoeft, daar 
niet gebleken was van causaal verband met 
het ongeval, waartoe noodig zou zijn hetzij 
dat de vaart met het oog op te verwachten 
scheepvaart in zijn weg te groot was of dat 
de "Monte Santo" , toen een hindernis zich 
voordeed, heeft nagelaten om, hoewel dit vei-
1 ig kon geschieden, de vaart te vermmderen 
of te stoppen, ten onrechte: 

"1 °. vermits , indien zou blijken dat de 
,,Monte Santo" inderdaad een vaart had ge• 
loopen, welke met het oog op den mist te 
groot was, uit de aangehaalde wetsartikelen , 
en speciaal uit de artt. 1 der Wet van 15 
April 1891 (Stbl. 91) en 26, le lid , van 
het "Binnenaanvaringsreglement" voornoemd, 
volgt, dat deze te groot was met het oog op 
de in haar vaarweg te verwachten scheepvaart, 
a lthans tenzij zich bijzondere omstandigheden 
hadden voorgedaan, hoedanige omstandighe
den ten deze niet zijn vastgesteld; 

"2° . vermits, indien zou blijken dat de 
"Monte Santo" een onvoorzichtige groote 
vaart heeft geloopen, die door de omstandig
heden niet geoorloofd was, op grond van de 
aangehaalde artikelen moet worden aangeno• 
men, dat het daarop gevolgd ongeval geacht 
moet worden te zijn een naar ervaringsregelen 
redelijkerwijs daarvan te verwachten gevolg, 
tenzij op grond van bijzondere omstandighe
den, hoedanige omstandigheden ten deze niet 
zijn vastgesteld , het tegendeel moet worden 
aangenomen .'' 

Het alleen door Adriatico aangevoerde mid
del luidt: 
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"III. Schending en verkeerde toepassing 
van de artt. 162 der Grondwet, 20 R. 0. 48 
en 59 Rv., daar de bevestiging van het von
nis der Rb. te Rotterdam van 6 Maart 1930, 
voor zoover daarbij aan eischeres in cassatie 
hare vordering in vrijwaring werd ontzegd, 
niet naar den eisch. van rechten met redenen 
is omkleed, bevattende het arrest evenmin als 
voormeld vonnis eenige motiveering ten aan
:1ien van die beslissing." 

Bij conclusie van antwoord hebben zich 
Volker en Royal Beige aan het oordeel van 
den H . R. gedragen, voor zoover zij in het 
g,3ding bij den !ageren rechter tegenover el
kander hebben gestaan. H etzelfde heeft Royal 
B,il ge gedaan, voor zooveel betreft de door 
A<lr iatico tegen haar ingestelde vordering tot 
vrijwar ing. De strijd is dus in ca satie eigen
lijk all een gevoerd tusschen Volker (namens 
wi echter niet is gepleit) en Royal Beige 
eenerzijds en Adriatico anderzijds. 

Ook het tweede middel schijnt mij onge
grond. Vermoedens voor de aanwez igheid van 
het voor de aansprakelijkheid bij aanvaring 
vereischte oorzakelijk verband, als het m iddel 
wil afleiden u it te groote vaart van het aan
varende schip, hoedanige vermoedens alleen 
in bijzondere omstandigheden zouden moeten 
wijken, kent de wet en in het bijzonder ook 
art. 26, lid 1, van het destijds geldende B in
nenaanvaringsreglement niet. A l is een regle
mentair voorschrift overtreden, toch kan in 
een concreet geval zeer goed het ( ook in het 
Aanvaringsverdrag) vereischte oorzakelijk ver. 
band tusschen d ie fout en het ongeval ontbre
ken. De Rb. besliste in het door mij reed~ 
aangehaalde 5e l id van hare 7e rechtsover
weging, dat in dit concrete geval van zooda
nig oorzakelijk verband tusschen de groote 
vaart van de "JVIonte Santo" en het ongeval 
niet is gebleken (doch wel - zie lid 4 der 4e 
rechtsoverweging - van het "onverantwoorde. 
lijk" koersen der " Elzasier" ten noorden van 
de " Geopotes" ), terwijl het Hof nog verder 
gaat door in zijn 4e rechtsoverweging vast te 
stellen, ,,dat er tusschen de snelheid der 

H et eerste middel is blijkens zijn aanhef 
gericht tegen de boven door mij aangehaalde 
5e rechtsoverweging van het bestreden arrest. 
Zooals de daartegen gerichte grief onder 
woorden is gebracht, n.l. met een beroep op 
art. 26, lid 2, van het ten tijde der aanvaring 
no.er geldend Binnenaanvar ingsreglement van 
4 Juni 1923, Stbl. 252, (toen laatstelijk) ge
wijzigd bij K. B. van 14 Aug. 1924, Stbl. 418, 
acht ik het middel ongegrond. 

; ,,Monte Santo" en het ongeval geen causaal 
verband bestond". Deze beslissingen zijn van 
feite) ijken aard en kunnen dus in cassatie niet 
worden aangetast. H et is trouwens niet in te 
zien, dat, had de "Monte Santo" minder vaart 

Dit wetsvoorschrift toch bepaalt wel, dat ii; , 
het daar omsch reven geval een stoomvaartuig 
de voortstuwingswerktuigen moet stoppen, 
doch dit was het niet, wat volgens de aang0-
vallen rechtsoverwegingen aan de "Monte 
Santo" in hooger beroep was verweten te heb
ben verzuimd, doch dat dit vaartuig zelf niet 
had gestopt, d. w. z. niet was gaan stil lig
gen, zoodat het beroep op art. 26, 1 id 2, tegen 
de verwerping van dit verwijt niets kan af
doen . Voor de Royal Beige is nu wel bij plei
dooi betoogd, dat met het verwijt bedoeld is 
geweest, dat de machine niet is stop gezet, 
doch het Hof heeft het anders opgevat, daar 
het in de bedoelde overweging het stoppen 
stelt tegenover doorvaren, hetgeen de "Monte 
Santo" ook met stopgezette machine zou heb
ben gedaan ten gevolge van de "vliegende eb". 

Ik wil echter een oogenblik aannemen, dat 
met het verwijt bedoeld is geweest het niet
stopzetten der mach ine. Doch dan is het ver
wijt geen ander dan reeds in eersten aanleg 
tot de "Monte Santo" is gericht, en daarvan 
heeft de Rb. in haar ook op dit punt door het 
Hof reeds in zijn 2e rechtsoverweging juist 
geacht betoog (lid 7 der door mij aangehaal
de 7e rechtsoverweging van het vonni ) gezegd 
" dat het" (voor de "Monte Santo" om een 
dreigende aanvaring met de "Elzas ier" te 
vermijden) ,,raadzaam was vaart door het 
water te behouden ten einde niet de heer
schappij over het schip te verliezen". Dit be
toog schijnt mij volkomen juist ; de .,Monte 
Santo" moest hiertoe sneller varen, dan het 
water door de eb afliep, hetgeen met stop
gezette machir,e natuurlijk onmogelijk was. 
Het voorschrift van art. 26, lid 2, geldt dan 
ook slechts voor zooveel de omftandigheden ' 
stopzetting der machine toelat<Jn. 

Dit middel kan dus in geen geval tot cas
satie leiden. 

geh ad, niet juist hetzelfde zou zijn geschied 
als nu heeft plaats gehad. Dat het voor het 
oorzakelijk verband niet op theoretische be-
schouwingen, doch op de omstandigheden van 
het concrete geval aankomt, is terecht beslist 
bij de arresten van den H. R. van 25 Juni 
(niet Juli) 1915 (W. 9860, N. J. 1915, blz. 
917) en van 5 Juni 1931 (W. 12330, niet op
genomen in de N. J .) (? Red.*) 

Bij ongegrondbevinding der twee middelen 
van Volker en Royal Beige verval t het be
lang van Adriatico bij het alleen door haar 
aangevoerde derde middel. 

Overigens is bij pleidooi namens haar vol
mondig toegegeven, dat dit middel ongegrond 
is. En terecht. De beslis ing op haar vordering 
tot vrijwaring behoefde geen eigen motivee
ring, daar de ontzegging dezer vordering van 
zelve voortvloeide uit niet-veroordeeling van 
Adriatico tot eenige schadevergoeding. 

Daar ten slotte a lle door de 3 partijen aan
gevoerde cassatiem iddelen ongegrond zijn, zal 
ieder der partijen hare eigen kosten moeten 
dragen. 

1k concludeer, dat de beroepen zu ll en wor
den verwoepen en dat de kosten in cassatie 
gevall en zullen worden gecompenseerd in dier 
voege, dat ieder der partijen haar eigen kos
ten zal dragen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat op 3 Dec. 1925 des vommiddags om

streeks 9 uur de zandzuiger "Geopotes IV" 
van de verweerster in cassatie - Volker -
lag in den .Nieuwen Waterweg tusschen Hoek 

* Dit arrest is wèl opgenomen in de N. J. 
en wel in de op 23 Jan. 1932 verschenen afl., 
bi. 113. De Conclusie is door den Adv.-Gen. 
genomen op 29 April 1932. (Red.) 
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van Holland en Maassluis op de Noordgrens 
van de vaargeul, ongeveer 50 M. uit de as 
van die geul; dat het mistig was en er een 
vliegende eb ging; dat toen van boven na
derde de "l\1onte Santo" van de mede-ver
weerster in cas atie - de Lloyd Adriatico -
en van beneden kwam opvaren de "Elzasier" 
van de e ischeres tot cassatie - de Lloyd Royal 
Beige-; · 

dat die beide schepen, welke regelmatig 
mist.signalen hebben gegeven en tot tweemaal 
toe stuurboordsignalen gewisseld hebben, koers 
hebben gezet naar het noordelijk deel van het 
vaarwater ten einde de "Geopotes" aan dien 
kant voorbij te varen ; 

dat de "Monte Santo" daarbij , ten einde 
aanvaring met de "Elzasier" te vermijden, 
zoo dicht den Noordwal genaderd is, dat zij 
met haar voorschip aan den grond is geloo
pen; 

dat de "Monte Santo" vervolgens met de eb 
is rondgezwaaid en met haar achterschip te
gen de "Geopotes" is gebotst, hoewel beide 
vaartuigen gedaan hebben wat mogelijk was 
om dit te vermijden; 

dat zoowel de "Monte Santo" als de "Geo
potes" schade hebben beloopen; 

dat bij de dit geding inleidende dagvaardin
gen ter zake voormeld schadevergoeding is ge. 
wrderd door Volker van de Lloyd Adriatico 
en van de Lloyd Royal Beige, en door de 
Lloyd Adriatico van de Lloyd Royal Beige, 
terwijl deze in reconventie, voor het geval aan 
de zijde van de "Elzasier" en van de "Monte 
Santo" schuld wordt gevonden, heeft gevor
derd, dat laatstgenoemde haar deswege zal 
vrijwaren : 

dat de Arr.-Rechtb. te Rotterdam (10 Maart 
1930 N. J. 1931, 139), na gehouden getuigen
verhooren, heeft geoordeeld, dat de aanva
ring uitsluitend moet worden toegeschreven 
aan de schuld van de Elzasier, hierin bestaan
de, dat zii, hoewel de Monte Santo in aan
tocht was, de Geopotes aan de oordzijde is 
voorbijgevaren in stede van haar aan de Zuid
zijde voorbij te varen of te wachten, totdat de 
;\lonte Santo gepasseerd was; 

dat de Rb. het tot de "Monte Santo" ge
richt verwijt, dat zij te snel zou hebben ge
varen, terzijde gesteld heeft op grond van de 
volgende overwegingen: 

"dat de vraag of deze snelheid met het oog 
op de mist al of niet te groot was, enz .... Zie 
Concl. Adv.-Gen .... t/m zijn voorbijgevaren"; 

dat de Rb. na ook de overige - thans niet 
n1eer ter zake doende - verw ijten, te berde 
gebracht tegen de "Monte anto", verworpen 
te hebben, bij vonnis van 6 Maart 1930 van 
de vorderingen van Volker die tegen de Lloyd 
Royal Beige heeft toegewezen, doch die tegen 
de Lloyd Adriatico heeft afgewezen en de 
vordering in reconventie aan de Lloyd Royal 
Bel ge heeft ontzegd; 

dat op het tegen deze uitspraak door de 
Lloyd Royal Beige en door Volker ingesteld 
hooger beroep het Hof het vonnis der Rb. 
heeft beve tigd, na onder meer overwogen te 
hebben: 

" dat de Rb. op juiste gronden, met welke 
het Hof zich vereenigt, de schuld van de 
"Elzasier" en de niet-schuld van de " Monte 
Santo" heeft aangenomen en dan ook al, wat 

appellanten tegen die beslissingen hebben aan. 
gevoerd de juisthe id daarvan niet vermag aan 
te tasten; 

,,dat appell anten in het bijzonder de "Montt: 
Santo" hebben verweten, dat zij een onvoor
zichtige groote vaart heeft geloopen, die door 
de omstandigheden niet geoorloofd was; 

"dat de Rb. terecht dit verwijt niet heeft 
onderzocht, waar de Rb. op juiste, in hooger 
beroep niet weerlegde gronden heeft aange
nomen dat er tusschen de snelheid der "Monte 
Santo" en het ongeval geen causaal verband 
bestond; 

" dat appellanten in hooger beroep hebben 
aangevoerd, dat de "Monte Santo" een sig
naal van een ander schip (de "Elzasier") in 
den mist vooru it hoorende had moeten stop
pen, doch ook dit verwijt moet worden ge
passeerd, omdat niet gebleken is dat er voor 
de "Monte Santo" eenige redelijke grond was 
aan te nemen dat doorvaren gevaar voor aan
varing met het seinende schip zou doen ont
staan of haar alsdan zou noodzaken zoodanig 
noordelijk te gaan koersen dat de "Monte 
Santo" in den Noordwal moest vastraken;" 

0. dat de Lloyd Royal B lge tegen deze 
uitspraak de volgende middelen van cassatie 
heeft aangevoerd: zie Concl. Adv.-Gen., mid
del I en II; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens de overweging, waartegen dit 

middel zich richt, het Hof het in hooger be
roep aangevoerd verwijt, dat de "Monte 
Santo", een signaal in den mist vooru it hoo
rende, had moeten stoppen, in dien zin heeft 
verstaan, dat haar verweten wordt, dat zij niet 
is gaan stil liggen ; 

dat van deze opvatting, die als feitelijk in 
cassatie niet aantastbaar is, blijkt niet alleen 
uit de tegenstell ing die het Hof hier maakt 
tusschen stoppen en doorvaren, maar ook hier
uit, dat de Rb. reeds heeft onderzocht, of de 
"Monte Santo" haar voortstuwingswerktuigen 
had moeten stilzetten en deze vraag ontken
nend heeft beantwoord, welk oordeel het Hof 
met de gronden waarop het rust mede heeft 
overgenomen, zoodat het Hof, daarna in een 
zelfstandige overweging een door appellanten 
in hooger beroep aangevoerd verwijt behan
delende, daarin iets anders moet hebben ge
zien dan het, als voormeld, door de Rb. en 
dus ook door het Hof reeds verworpen verwijt; 

dat hieruit volgt, dat het middel, dat klaagt 
over miskenning van een voorschrift betref
fende het stoppen van voortstuwingswerktui
gen, waaromtrent de aangeva llen overweging
van het arrest geenerlei bes! issi ng bevat, be
rust op een onjuiste lezing van die overwe
ging, zoodat reeds daarom het middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat in 's Hofs beslissing dat tusschen de 

snelheid der "Monte Santo" en het onder
hav ige ongeval geen causaal verband bestond, 
ligt opge loten dat het Hof - onderstellender. 
wijs - aannemende, dat de "Monte Santo" 
sneller heeft gevaren dan in de gegeven om
standigheden art. 26, le lid, van het toen 
geldende Binnenaanvaringsreglement gedoog
de, vaststelt, dat het ongeval ook zou hebben 
plaats gevonden, indien de "Monte Santo" 
op het tijdstip, waa rop het ongeval is ge-
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schied, ter plaatse ware gekomen met een 
vaart, die geheel vol deed aan den eisch van 
even vermeid voorschrift; 

dat bij deze vaststelling, d ie van feitel ijken 
aard en dus in cassatie onaantastbaar is, het 
Hof terecht heeft bes! ist, dat in een - moge-
1 ijke - overtreding van art. 26, le lid, van 
genoemd Reglement geen schuld heeft kun
nen liggen aan deze aanvar ing; 

dat toch evenvermelde bepaling wèl varen 
in den mist met een meer dan matige snel
heid verbiedt, omdat verschillende constella
ties zijn te voorzien, waarin zoodanig varen 
1 icht tot een aanvaring of ander ongeval kan 
le iden; 

dat echter indien - gelijk hier - een on
geval zich voordoet onder zoodanige omstan
digheden, dat redelijkerwijs niet te voorzien 
was, dat die zouden ontstaan of ook maar be
invloed worden door de snelle vaart van de 
"Monte Santo", een oorzakelijk verband, als 
vereischt om aan prakelijkheid van dat schip 
voor de gevolgen van het ongeval te schep
pen, tusschen dat ongeval en de overtreding 
van art. 26, le lid, van het Binnenaanvarings
reglement ontbreekt; 

dat hieruit volgt, dat het middel in zijn 
beide onderdeelen ongegrond is; 

Verwerpt het beroep; 

Een gel ijkluidend arrest is op denzelfden 
datum en in dezelfde samenstelling gewezen 
in de zaak van a. Volker tegen de Lloyd 
Royal Beige en tegen de Adriatico, vertegen
woordigd alsvoren en b. de Adriatico tegen 
de Lloyd Royal Beige, verweerster, vertegen
woordigd alsvoren, met dit onderscheid, dat 
in het laatste arrest nog wordt vermeld een 
derde cassatiemiddel - hetwelk in de hier
voren opgenomen Conclusie van den Adv.-Gen. 
is vermeld - en waaromtrent de H. R. het 
navolgende overweegt: ,,dat dit middel feite
lijken grondslag mist, daar in de afwijzing bij 
het bestreden arrest van de door Volker tegen 
de Lloyd Adriatico ingestelde schadevordering 
-de grond ligt, waarop de ontzegging berust van 
den door de L loyd Adriatico tegen de Lloyd 
Royal Beige ingestelden eisch tot vrijwaring 
ter zake van die schadevordering." De hier
voren opgenomen Conclusie van den Adv.
Gen. Besier draagt het opschri ft: ,,de Han
delsvennootschap onder de firma A. Volker 
Azn. tegen 1. de Lloyd R oyal Beige, 2. de 
Lloyd Adriatico en vice versa". {Red.) 

{N. J.) 

18 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUI'r. 
{Lager Onderwij wet 1922 Art. 80.) 

De bewoordingen van art. 80 l id 1 ge
ven geen aanleiding om onderscheid te 
maken naar gelang de gelden zijn aange
vraagd op grond van het bepaalde in art. 
77 lid 5 of op grond van het bepaalde in 
art. 81 lid 3. Nu het schoolbestuur de be
slissing van Ged. Staten inriep inzake zijn 
geschil met het gemeentebestuur betref
fend de we igering van dit college tot het 
beschikbaarstell en van een bepaald bedrag, 
hadden Geel. Staten deze bes lissing be
hooren te geven. 

Terecht hebben B. en \V. wegens niet 

goedgekeurde afwijking van de be chrij
ving geweigerd voor bepaalde kosten gel
eien beschikbaar te stell en, doch ten on
rechte hebben zij beschikbaarstell ing ge
weigerd op den enkelen grond, dat de 
kosten van de rekening hooger waren dan 
die van de raming. 

Wij WILH ELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke scholen te 
Kerkrade-Terwinselen, gevestigd te Terwin
se len, gemeente Kerkrade, tegen het b simt 
van Ged. Staten van Limburg van 29 Februari 
1932, 2e Afdeeling, La. 1874/7 V, tot niet
ontvankelijkverklaring van den appellant in 
zijn verzoek om met toepassing van art. 80, 
vierde lid, der Lager Onderwijswet 1920 eene 
beslissing te nemen in een geschil met burge
meester en wethouders van Kerkrade over de 
uitbetaling van een zevental posten, voorko
mende op de rekening en verantwoording van 
de kosten der eerste inrichting van de bijzon
dere lagere school aan de Schoolstraat te 
Spekholzerheide-Kerkrade; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1932, N°. 401; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juni 1932, N°. 10912, Afdeel ing Lager On
derwij Financieel; 

0. dat tusschen het bestuur van de bijzon
dere lagere school aan de Schoolstraat te 
Spekholzerheide-Kerkrade en burgemeester en 
wethouders van Ke1·krade een geschi l is ont
staan over de uitbetaling van een 7-tal posten 
voorkomende op de rekening en verantwoor
ding van de kosten van de eerste inr ichting 
van deze school ; 

dat het geschi l loopt over de volgende pos
ten : 

a. handwerken: aangevraagd werd een 
looze zoom ad f 6.50; de reken ing betrof 1 
carton met loozen zoom ad f 19; verschi l 
f 12.50; 

b. 13 exemplaren van versch illende boeken 
in plaats van 12 exemplaren, welke op de be
grooting waren uitgetrokken, verschil f 23; 

c. Lankamp Ub en Ia : verschi l tu schen 
rekening en begrooting f 1.55; 

d . naa_imachine; voor eene naaimachine 
staat f 120 op de rekening; deze kostte f 150; 
de korting had echter volgens burgemeester 
en wethouders niet f 30, maar f 75 moeten 
bedragen, berekend naar den maatstaf van 
eene andere aan het schoolbestuur geleverde 
machine, waarop 50 % korting werd toege-
staan · verschi l f 45 · 

e. 'producten kolbniaal museum; de reke
ning bedraagt f 30 tegen de begrooting f 25: 
verschil f 5 ; 

/. prijsverschil stoelen met lessenaar; vol
gens burgemeester en wethouders is f 40 te 
veel berekend; verschil f 40; 

g. bij de platen van Ligthart werd bij ge
leverd eene handleiding, welke niet op de 
begrooting was vermeld ; verschil f 7.60; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Limburg beroep had ingesteld, dit Col
lege bij beslu it van 29 Februari 1932 den 
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appellant in zijn beroep niet-ontva nkelijk heeft 
verklaard, uit overweging, dat ui t een inge
steld onderzoek is gebleken, dat burgemeester 
en wethouders niet weigeren de beschikbaar
stelling der aangevraagde gelden, maa r niet 
wenschen goed te keuren het bedrag, waar
mede de kosten van eerste inrichting ten ge
volge van de afwijking van het bestek en be
schrijving zijn gestegen, terwijl zij blijkbaar 
overigens die gemaakte kosten buitensporig 
hoog vinden ; dat naar het oordeel van dit 
College het hier derhalve niet geldt een ge
schil , als bedoeld in het 4e lid van art. 80 der 
Lager Onderwijswet 1920, hetwelk aan zijne 
beslissing is onderworpen, m aar een geschil, 
dat op andere wijze, te weten langs den weg 
van art. 81 dier wet tot oplossing dient te 
worden gebracht; 

dat van dit beslui t het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen; 

0. dat het geschil loopt over verschillende 
op de rekening voorkomende kosten, waarvoor 
het schoolbestuur meent, dat de gemeente gel
den beschikbaar moet stellen, terwijl burge
meester en wethouders zulks weigeren ; 

dat art. 80, lid 1, der Lager Onderwijswet 
1920 bepaalt, dat, nadat de waarborgsom, 
bedoeld bij art. 73, zal zijn gestort, bu1·ge
meester en wethouders de aangevraagde gel
den beschikbaar stellen, terwijl lid 4 de ge
schillen betreffende toepassing van dit artikel 
onderwerpt aan de beslissing van Ged. Staten; 

dat de bewoordingen van a rt. 80, lid 1, geen 
aanleiding geven, om onderscheid ·te maken 
naar gelang de gelden zijn aangevraagd op 
grond van het bepaalde in art. 77, lid 5, of op 
grond van het bepaalde in art. 81, lid 3; 

dat mitsdien Ged. Staten, nu het schoolbe
stuur hunne beslissing inriep in zake zijn ge
schil met het gemeentebestuur betreffende de 
weigering van dit College tot het beschikbaar 
stellen van een bedrag van in totaal f 134.90, 
deze beslissing hadden behooren te geven; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat ingevolge 
art. 81, lid 2, der wet, indien de bouw en 
eerste inrichting n iet overeenkomstig de in het 
6e lid van art. 77 vermelde bestek en be
schrijving hebben plaats gevonden, de stich
tingskosten worden verminderd met het be
drag, waarmede zij ten gevolge van de afwij
king zijn gestegen, tenzij di e afwijking heeft 
plaats gehad onder goedkeuring van burge
meester en wethouders of deze goepkeuri ng 
alsnog wordt verleend, terwijl bij weigering 
beroep op Onzen Minister openstaat; 

dat mitsdien in het onderhavige geval bur
gemeester en wethouders terecht bezwaar heb
ben gemaakt om gelden beschikbaar to, stellen 
voor de kosten, bedoeld onder a, b en g, voor 
zoover het betreft ui tgaven, welke zijn gedaan 
voor leermiddelen en boeken, welke niet op 
de beschrijving waren vermeld, terwijl noch 
burgemeester en wethouders noch Onze M inis
ter, wiens beslissing ter zake niet is ingeroe
pen, hebben goedgekeurd, dat in afwijking 
van de beschrijving een carton, behoorende bij 
een loozen zoom, eene handleiding bij Ligt
hart's platen en 13 in plaats van 12 exempla
ren van verschillende boeken zijn aangeschaft; 

dat burgemeester en wethouders echter ten 
onrechte zonder meer hebben geweigerd gel
den beschikbaar te stell en voor de kosten, be-

doeld onder c, d, e en / , aangezien afwijking 
van de geraamde kosten als zoodanig geen 
grond is tot vermindering van de feitelijke 
kosten, tenzij burgemeester en wethouders de 
kosten buitensporig achten, hetgeen zij in het 
onderhavige geval niet tegenover het school
bestuur hebben betoogd, in welk geval trou
wens bij geschil, ingevo lge lid 4 van art. 81, 
schatt ing zou moeten pi aats vinden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg te bepalen, dat 
burgemeester en wethouders van K erkrade 
terecht wegens niet goedgekeurde afwijking 
van de beschrijving hebben geweigerd gelden 
beschikbaar te stellen voor de kosten, bedoeld 
onder a, b en g, doch ten onrechte op den 
enkelen grond, dat de kosten van de rekening 
hooger waren dan die van de raming, ge
weigerd hebben gelden beschikbaar te stellen 
voor de kosten, bedoeld onder c, d, e en / . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

20 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet artt. 21 en 24.) 

Waar de R echtb. als feitelijk vaststaan
de aannam, dat de keurmeester een ge
deel te van- de verdachte melk heeft afge
nomen, daarmede twee fleschjes heeft ge
vuld, deze heeft verzegeld en gedeponeerd 
in het laboratorium van den K etu-ings
dienst, stond vast, dat in den · zin der wet 
een monster van die melk aldaar aan
wezig was . 

Onjuist is de opvatting van de Rechtb. , 
dat er hier nu twee monsters zouden zijn. 
Hier is een monster in den zin van art. 
21 , Jid 1; verpakking in twee fl eschjes 
van het monster is geenszins in strijd met 
art. 21, lid 2. Vaststaat dat de assistent 
een deel van d ie melk en de analyst een 
ander deel daarvan heeft onderzocht, zoo
dat aldus een tweevoudig onderzoek heeft 
plaats gevonden . Uit de omstandigheid, 
dat ieder het monster uit een afzonderlijk 
fl eschje onderzocht blijkt nog te sterker, 
dat beide deskundigen hun onderzoek ge
heel onafhankelijk van elkaar hebben in
gesteld. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een vonn is van die 
R echtbank van 24 Maart 1932, waarbij in 
hooger beroep, met verbetering der gronden, 
is bevestigd een bij verstek gewezen monde] ing 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam 
van 24 Augustus 1931, bij welk laatste vonnis 
de Ambtenaar 0. M . in zijne strafvervolging, 
ingesteld tegen G. v. W ., niet-ontvankelijk is 
verklaard. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1· 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

1·equirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending, althans verkeerde toepass ing van 
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art. 24 der W arenwet, S . 1919, n°. 581, j 0
• 

art. 345 Sv. , doordat genoemde R echtbank 
gemeld vonnis van den Kantonrechter met 
verbetering der gronden bevestigde, welke 
Kantonrechter den Ambtenaar van het Open
baar Ministerie in zijn strafvervol ging niet
ontvankelijk verklaarde, op grond dat blijkens 
de processen-verbaal van M . M. Lerner en 
Dr. Ing. H. C. S. Snethlage, ieder van de 
twee genomen monsters slechts door éénen des
kundige onderzocht is geworden, zoodat het 
onderzoek niet heeft plaats gehad overeenkom
stig de bepaling van het tweede lid van art. 
24 der Warenwet, S. 1919 n°. 581, en de 
Rechtbank dus nagel aten heeft dat vonnis van 
den Kantonrechter te Amsterdam te vernie
tigen en den Ambtenaar van he t Openbaar 
Ministerie in zijn strafvervolg ing ontvankelijk 
te verklaren; 

0 . dat bij inle idende dagvaarding aan ge
requireerde is telaste gelegd, dat hij te Am
sterdam op 5 Juni 1931, des namiddags om
streeks te 2 uur 20, op den openbaren weg de 
Prins Hendrikkade, op een met een paard be
spannen wagen in een bus melk, voor den h an
del bestemd, heeft vervoerd, welke meer dan 
één millioen kweekbare micro-organismen per 
cM.3 bevatte; 

dat blijkens de daarvan gestelde aanteeke
ning de Kantonrechter bij zijn vonnis den 
Ambtenaar 0 . M. in deze strafvervolging niet
ontvankelijk heeft verkl aard op grond, dat 
blijkens de processen-verbaal van M. Lerner 
en Dr. Ing. H . C. S. Snethlage ieder van de 
twee genomen monsters slechts door éénen 
deskundige onderzocht is geworden, zoodat het 
onderwek niet hee ft plaats gehad overeenkom
stig de bepaling van het tweede lid van art. 
24 der W arenwet, S. 1919, N °. 581 ; 

0. da t in het bestreden vonnis, waarbij deze 
uitspraak is bevestigd, wordt overwogen, dat 
ter terechtzitting is gebl eken, dat de monster
neming en het onderwek van de onderhavige 
mei k al dus heeft plaats gehad, dat de keur
meester een gedeelte van de verdachte melk 
heeft a fgenomen, daarmede twee fleschjes ver
volgens hee ft gevuld en die fl esch jes heeft 
verzegeld en gedeponeerd in het laborator ium 
van den keuringsdienst, waa rna de assistent 
Lerner het eene en de analyst Ing. Snethlage 
het andere fl eschje heeft onderzocht ; 

dat, gegeven d&1,e feiten, de R echtbank met 
den K antonrechter van oordeel is, dat er geen 
onderwek van het monster overeenkomstig de 
wet heeft plaats gehad ; 

dat toch de in elk fl eschje afgesche iden hoe
veelheid melk een monster is en die hoeveel
heid niet achtereenvol gens door twee deskun
digen is onderzocht; 

dat bij deze opvatting er wel twee monsters 
zijn genomen zonder dat het tweede zijn ont
staan dankte aan het verlangen van den be
keurde, doch dit dan als eene welwill endheid 
van den verbalisant is te beschouwen, die, ook 
bij st ilzitten van den bekeurde de mogelijkheid 
va n verder tegenonderzoek voor dezen niet 
bij voorbaat wilde doen te ]oor gaan; 

dat echter, zelfs aangenomen de juistheid 
van de opvatting van den gehoorden deskun
dige, dat de beide fl eschjes samen het monster 
uitmaken, het monster niet op wettige wij ze is 
onderzocht, omdat dan slechts de eene helft 

door den eenen, de andere helft daarvan door 
den anderen deskundige is onderzocht; 

0. omtrent het middel van cassatie : 
dat dit is juist; dat toch, waar de R echt

bank als feitelijk vaststaande heeft aangeno
men, dat de keurmeester een gedeelte van de 
verdachte melk heeft a fgenomen, daarmede 
twee fl eschjes heeft gevuld en die fleschjes 
heeft verzegel d en gedeponeerd in het labora
to rium van den keuringsdienst, daarmede is 
komen vast te staan, dat in den zin der wet 
een monster van die melk aldaar aanwezig 
was ; 

dat wel de R echtbank de in elk fleschje 
afgescheiden hoeveelheid melk een monster 
noemt en bij h are vooropgestelde redeneering 
er dan van uitgaat, dat er twee monsters zijn 
genomen, maar de,..e opvatting is onjuist ; 

dat immers uit het eerste I id van art. 21 der 
in het mi ddel bedoelde wet blijkt, dat in den 
zin dier bepaling monster is hetgeen de amb
tenaar van de bemonsterde waar heeft a fge
nomen en waarvan hij de waarde, naar den 
verkoopsprijs berekend, heeft te vergoeden, 
in dezen dus het gedeelte dat de keurmeester 
van de verdachte melk heeft afgenomen en 
waarmede hij twee fl eschjes heeft gevuld; 

dat zoodanige verpakking en daarna verze
geling van het monster met de in het tweede 
lid van art. 21 der wet bedoelde voorschriften 
ook geenszins in strijd is; 

dat eveneens vaststaat, dat de ass istent Ler
ner een deel van die melk en de analyst 
Snethlage een ander deel daarvan heeft on
derzocht ; dat aldus een tweevoudig onderzoek 
van het monster heeft plaats gevonden en de 
omstandigheid, dat het in twee fleschjes was 
vervat en voor zijn onderzoek de eene deskun
dige den inhoud van het eene fl eschje en de 
andere deskundi ge den inhoud van het andere 
fl eschje heeft gebezigd, slechts in zooverre van 
eenig bel ang kan zijn, dat daaruit nog te 
sterker blijkt, dat beide deskundigen hun on
derzoek geheel onafhankelijk van elkaar heb
ben ingesteld, zoodat aan den eisch van het 
tweede lid van art. 24 van de in het middel 
genoemde wet in dit geval in elk opzicht is 
voldaan; 

dat het bestreden vonnis dus niet in stand 
kan blijven ; 

R echtdoende ingevolge art. 106 R. 0. : 
Vernietigt dit vonnis; 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Amsterdam ten e inde haar op het bestaande 
hooger beroep te berechten en a f te doen met 
inachtneming van dit a rrest. 

[ Gewezen overeenko,nstig de conclusie van 
den Adv.-Generaal B erger.] 

(N. J .) 

20 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Tabakswet art. 41.) 

Art. 41 Tabakswet verbiedt a lleen dan 
het ten verkoop in voorraad hebben van 
tot verbruik bereide tabak niet voorzien 
van de vereischte zegels, wanneer d it ge
schiedt in het vrije verkeer, d.w.z. het 
verkeer buiten fabrieken en entrepots. 

Wil dus het tel astgelegde een strafbaar 
feit opleveren, dan moet daarin zijn uit.-
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gedrukt of besloten liggen, dat de tabaks
fabrikaten ten verkoop in voorraad wer
d n gehouden in het vrije ver keer. 

I . c. is dit niet met zooveel woo rden 
vermeld, noch volgt u it de feite lijke om
schrijving der panden, dat deze niet waren 
fabrieken of entrepots. 

Op het beroep van 1 °. den Rijksadvocaat te 
's H ertogenbosch en 2°. den Procureur-Gene
raal bij het Gerechtshof a ldaar, requiranten 
van cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te 's H ertogenbosch van 7 Maart 1932, in 
hooger beroep bevestigende een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Breda op 24 Sept. 1931 ge
wezen, waarbij 1'1'.L J . V. van alle rechtsver
volg ing is ontslagen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie door de 

requiranten voorgesteld bij schriftuur, inhou
dende : 

Schend ing, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 6, 7, 8, 41, 42, 72 en 76 de r Wet van 
6 Mei 1921, S. 712, en de artt. 350, 351 en 
352 Sv. , door ten onrechte te beslissen, dat het 
telaste gelegde fe it n iet strafbaar zou zij n; 

0 . dat in het bij het bestreden arrest beves
t igde vonnis bewezen is verklaard het aan 
gerequireerde telaste gelegde, luidende : dat 
hij op of omstreeks den negenden September 
1930, ton verkoop in voorraad heeft gehouden 
te Bergen-op-Zoom in het pand Dedemstraat 
12, door verdachte bewoond en bij hem in ge
bruik: 

acht kistjes cigarillos, gemerkt N°. 3513; 
en iu het pand van der R ytstraat N °. 10, 

alwaar verdachte die sigaren had geplaatst 
ter drog ing: 4 kistj es sigaren, gemerkt Echte 
Stompkoppen; enz. , enz., al le kistj es inhou
dende 100 stuks, niet stuks gewijze gezegelde 
sigaren, Welke slechts waren voorzien Yan ze
gels, welke niet onmiddellijk op de kisten 
waren gepl akt, doch op een linnen of ka toenen 
strook van dezelfde afmetingen als het ge
bruikte zegel , zoodanig, da t deze ongeschonden 
kon worden verwijderd; 

0. dat de R echtbank het bewezen verk laarde 
niet strafbaar heeft geacht, overwegende: dat 
het bewezen verklaarde echter bij geen wette
lijk voorschrift is strafbaar gesteld, in het bij 
zonder niet bij art. 72 juncto art. 41 en 42 
der T abakswet 1921 S. 712, nu niet is ten 
laste gelegd, dat verdachte de sigaren in het 
vrije verkeer ten verkoop in voorraad heeft 
gehouden; · 

Wat h.et middel betreft: 
0. dat dit aldus wordt toege lich t, dat de u it

drukking "in het vrije verkeer" is een begrip, 
dat zijne qua lificatie vindt in de artt. 6 en 7 
der Tabakswet 1921 S. 712, en van toepassing 
is op tabaksfabrikaten, die zich hier te lande 
niet in fabrieken of entrepots bevinden, zoo
dat, - nu bewezen was, dat de plaatsen, waar 
ten deze de tabaksfabrikaten zich bevonden, 
niet waren fabrieken of entrepots - de rech
ter had behooren te besl issen, dat, - a lthans 
had behooren te onderzoeken of, - die tabaks
fabr i katen warnn in het vrije verkeer; 

0. dat art. 41 in verband met art. 1 en het 

laatste lid van art. 42 der in het middel ge
noemde wet het ten verkoop in voorraad heb
ben van tot verbruik bereide tabak, niet voor
zien van de vereischte, overeenkomstig art. 7 
aangebrachte zegels, - het in deze telaste ge
legde, - a lleen dan verbiedt, wanneer dit 
geschiedt in het vrije verkeer, waarmede blij
kens het bepaalde in de artt. 6, 7 en 38 dier 
wet bedoeld wordt het verkeer bui ten fabr ie
ken en entrepots; 

0. dat, zal de bewezen verklaa rde telastleg
g ing een strafbaar fe it opleveren, derhalve 
daarin moet uitgedrukt zijn of opgesloten li g
gen, dat de tabaksfabrikaten, in die telast
legging vermeld, ten Yerkoop in voorraad wer
den gehouden in het vrije verkeer; 

0. dat dit echter niet het geval is, daar het 
bewezen verk laarde dit niet met zoovele woor
den vermeldt, terwijl evenmin u it de fe itelijke 
omschrijving der panden, waar zich die fabri
katen bevonden, volgt, dat die panden niet 
waren fabrieken of entrepots; 

0. dat in het bewezen verklaarde dus ont
breekt het element, vereischt voor de strafbaar
heid van de overtreding van art. 42, 2de l id 
in verband met art. 41 en 72 van meerge
noemde wet, zoodat het bewezen verklaarde 
niet oplevert een strafbaar fe it volgens die 
artikelen, terwijl het overigens ook niet onder 
een andere wettelijke strafbepal ing val t; 

0. dat gerequ ireerde mitsdien bij het door 
het bestreden arrest bevestigde vonnis terecht 
van a ll e rechtsvervolging te dier zake · is ont
slagen, zoodat het middel ongegrnnd is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenkomstig de conclusie rein 
den A.rlv.-Genci-aal B erger.] 

(N. J.) 

20 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Botenvet art. 17 . ) 

Uit het samenstel van voorschriften van 
de artt. 15 vlg. der Boterwet moet wor
den opgemaakt, dat, zoo goed a ls de amb
tenaar 0. M. volgens de uitdrukkelijke 
be paling der wet niet-ontvankelijk is in 
zij n strafvervolging, wanneer hij haar in
stelt binnen drie weken na kennisgeving 
van den uitslag van het onderzoek van 
het eerste monster, hij - al zegt de wet 
dit niet met zooveel woorden - evenzeer 
niet-ontvankel ij k zal moeten zijn, indien 
hij , door de vijf dagen voorgeschreven 
voor de kennisgeving niet in acht te ne
men, de mogelij kheid van het door belang
hebbende alsnog doen instellen van een 
tijdig en daardoor betrouwbaar onderzoek 
van het tweede monster heeft verijdeld. 

[Anders Adv.-Gen. Berger.] 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rnnt van cassatie tegen een vonnis van die 
Rechtbank van 22 Maart 1932, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd een bij verstek ge
wezen mondeling vonn is van het Kantonge
recht te Amsterdam van 24 Aug. 1931, bij 
welk laatste vonnis de Ambtenaar 0. M. niet
ontvankelij k is verklaard in zijne strafvervol
ging tegen H . J. K.; 
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Conclusie van den AdY.-Gen. Berger. tenaar in de to dezer zake ingestelde vervolging. 
Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 

het be treden vonnis en tot terugwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
teneinde op het bestaande hooger beroep ver'. 
der te worden berecht en afgedaan . 

De Hooge Raad. enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending althans ve1·kee1·de toepassing van 

de artt. 7, 1 7 en 22 der Boterwet, doordat ge
noemde Rechtbank gemeld vonnis van den 

Het bestreden vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam bevestigt in hooger b roep een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht al
daar, waarbij de Ambtenaar 0. M. in zijne 
strafve1·volging tegen gerequireerde, - gedag
vaard ter zake: ,,dat hij te Amsterdam op 10 ' 
Juni 1931 in een door hem als filiaalhouder 
gehouden in perceel 3e Hugo de Grootstraat 
24 gevest igden winkel margarine, althans een 
op boter gelijkende waar, welke dienen kan 
om haar te vervangen en welke vetbestand
deelen bevatte, die niet van melk afkomstig 
waren, voorhanden heeft gehad in een. in een 
steil ing 1 iggend, vaa je, zulks terwijl noch 
op dat vaatje, noch op de waar zei f, op eene 
voor de bezoekers of het publiek duidelijk 
zichtbare wijze het woord "Margarine" voor
kwam . Wel was dit woord op het vaatje aan
gebrncht. doch het was aan het gezicht ont
trokken" -, niet-ontvankelijk werd verklaard, 
omdat blijkens den datum van het schriftelijk 
verzoek van den Ambtenaar 0 . M. {22 Juni 
1931) van den uitslag van het gerechtel ijk 
onderzoek van een der genomen monsters niet 
binnen 5 dagen, nadat aan den Ambtenaar 
0. M. daarvan mededeeling was gedaan, aan 
den verdachte kennis is gegeven, zoodat niet 
voldaan is aan het voorschrift van het eerste 

! Kantonrechter bevestigde en de Rechtbank 
dus nagelaten heeft dat vonnis te vernietigen 
en den Ambtenaar 0. 1. in zijne strafvervol
ging ontvankelijk te verklaren en geappelleer_ 
de te veroordeelen wegens overtreding van 
art. 7 j 0

• art. 22 dier wet; 

1 iel van art. 17 der Boterwet. 
Met den Heer requirant acht ik deze uit

spraak onjuist en de bij schriftuur aangehaal
de artt. 7, 1 7 en 22 der Boterwet daardoor 
geschonden, althans verkeerd toegepast. Ik 
vereenig mij t n dezen geheel met de, door 
den Heer requirant, voorzoover ten dezen van 
bel ang, kennelijk tot de zijne gem_~akte, over
wegingen der zelfde Rechtbank b11 haar von
nis van 6 Juni 1924 W. 11237, hierop neer
komende, dat de omstand igheid, dat de ver
balisant de monsters niet wodra mogelijk aan 
den Ambtenaar 0. M . heeft toe1<ezonden en 
dat de kennisgeving van den uitslag van het 
onderzoek niet binnen 5 dagen, nadat aan dien 
Ambtenaar daarvan mededeel ing is gedaan, 
aan den belanghebbende is geschied, er toe 
kan leiden, dat door verzuim van dien termijn 
aan den uitslag van het onderzoek afbreuk 
wordt gedaan, wat laatst gemelden termijn be
treft, meer in het bijzonder aan het onderzoek, 
dat vanwege den belanghebbende kan worden 
ingesteld, en een en ander tengevolge kan 
hebben, dat de Rechtbank het te laste gelegde 
niet bewezen zal achten, maar uit niets blijkt, 
dat de wetgever aan het n iet inachtnemen 
dier te1•mijnen als gevolg heeft verbonden, dat 
ter zake geen strafvorder ing kan worden in
gesteld, daar zulks niet ligt in den aard der 
zaak en, indien de wet zulks had bedoeld, on
getwijfeld de bewoordingen zouden zijn ge
kozen van de laatste zinsnede van art. 17, lid 
1. der Boterwet. 

Aangezien in dezen de kennisgeving van den 
Ambtenaar 0. M. aan den gerequireerde is 
beteekend op 29 Juni 1931 en de dagvaarding 
is uitgebracht op 29 Juli d. a. v., derhalve -
overeenkomstig de laatste zinsnede van art. 
17·, lid 1 der Boterwet - na verloop van de 
eerstvolgende drie weken na deze kennisge
ving, bestond er dan ook m. i. geene reden 
tot niet-ontvankelijkverkla1·ing van dien Amb-

0 .. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requ1reerde is telaste gelegd: ,,dat hij te Am
sterdam op 10 Juni 1931 in den door hem als 
f iliaalhouder gehouden, in perceel 3e Hugo de 
Grootstraat 24 gevestigden winkel margarine, 
althans een op boter gelijkende waar, welke 
d1ene11 kon om haar te vervangen en welke 
vetbestanddeelen bevatte die niet van melk af
komstig waren, voorhanden heeft gehad in 
een, in een stelling liggend, vaatje, zulks ter
wijl nóch op dat vaatje, nóch op de waar zelf 
op eene Yoor de bezoekers of het publiek dui
del ijk zichtbare wijze het woord "Margarine" 
voClrkwam. Wel was dit woord op het vaatje 
aangebracht, doch het was aan het gezicht 
onttrokken·" 

dat blijkens de gestelde aanteekening de 
Kantonrechter den Ambtenaar 0. M. in deze 
strafvervolging niet-ontvankelijk heeft ver
klaard, omdat niet voldaan is aan het voor
schrift van het eerste lid van art. 17 der 

Botenvet" · 
" 0. dat bij het bestreden vonnis, waarbij 
deze uitspraak is bevestigd, is overwogen, dat 
uit de tukken blijkt, dat door den Ambtenaar 
0. M . van den uitslag van het gerechtelijk 
onderzoek van het ééne der in dezen genomen 
monsters niet binnen vijf dagen na de hem 
ex art. 17, lid 1 der "Boterwet" gedane mede
deeling is kennis gegeven aan verdachte; 

"dat die termijn is gesteld in het belang 
van de verdediging van dezen namelijk in 
Yerband met diens recht om een tegenonder
zoek te doen instellen ten aanzien van het 
door de wet voorgeschreven tweede monster, 
en bepaaldelij k zoo kort is genomen om te 
verhoeden, dat de te onderzoeken waar ter 
gelegenheid der contra-experti e zoodanig van 
samenstelling zoude zijn veranderd, dat dit 
waardeloos zoude zijn; 

"dat in het algemeen van te voren niet valt 
te zeggen, of een verdachte van zijn recht tot 

1 tegenonderzoek gebruik zal maken; dat, die 
termijn derhalve naar de bedoeling des wet
gevers steeds in acht moet worden genomen 
en de vraag, of meergenoemde termijn al dan 

1 niet als fataal is te beschouwen, dan ook niet 
mag worden beantwoord aan de hand van 
deze andere, of een bepaal de betrokken ver
dachte per slot van zij n recht tot tegenonder

zoek al dan ni t gebruik heeft gemaakt; 
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"dat die termijn dus een voor het voeren van 
het strafproces onmisbaren vorm uitmaakt en 
de Ambtenaar 0 . M. dezen niet in acht geno
men hebbende, terecht in zijne strafvervolging 
niet-ontvankelijk is verklaard;" 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat dit aldus wordt toegelicht, dat uit 

niets blijkt, dat de wetgever aan het niet 
in acht nemen van den bedoelden termijn van 
vijf dagen als gevolg heeft verbonden, dat 
ter zake 1i"een strafvordering kan worden in
gesteld ; dat zulks niet ligt in den aard der 
zaak; dat, ndien de wetgever dit had be
doeld, hij ongetwijfeld de bewoordingen van 
de laatste zinsnede van art. 17, lid 1, der 
.,Boterwet" zoude hebben gekozen; 

0. daaromtrent: 
dat de Boterwet blijkens hare bepalingen in 

de artt. 15 en volgende wil , dat geene straf
vervolging ter zake van een der in de wet 
strafbaar gestelde feiten zal plaats vinden 
zonder dat, bij monsterneming, de verdachte 
eerst in de gelegenheid zal zijn geweest, een 
der twee genomen monsters op e igen kosten te 
doen onderzoeken; dat de wetgever heeft in
gêzien, dat, waar het boter, margarine of 
andere vetten, dus licht bederfelijke of aan 
verandering onderhevige waar betreft, zooda
nig tweede onderzoek slechts dan waarde kan 
hebben en betrouwbaar resultaat kan opleve
ren, wanneer het spoedig na de monsterne
ming wordt ingesteld; 

dat daarom in art. 17 eenerzijds is voorge
chreven dat de monsters door de ambtenaren 

zoodra mogelijk moeten worden verzonden aan 
den bevoegden ambtenaar 0. M. en dat deze 
ambtenaar binnen vijf dagen, nadat hem van 
den uitslag van het onderzoek van het eerste 
monster door de officieele deskundigen mede
deeling is gedaan, daarvan kennis moet geven 
aan den belanghebbende en anderzijds is be
paald, dat de belanghebbende binnen veertien 
dagen na ontvangst van deze kennisgeving tot 
het doen onderzoeken van het tweede monster 
kan overgaan in verband waarmede gedurende 
de eerstvolgende drie weken na deze kennis
geving door den ambtenaar 0. M. tegen be
doelden belanghebbende geene ve1·volging te 
dier zake kan worden ingesteld; 

dat uit dit samenstel van voorschriften moet 
worden opgemaakt dat, zoo goed als de amb
tenaar volgens de uitdrukkelijke bepaling der 
wet niet-ontvankelijk is in zijne strafvervol
ging, wanneer hij haar instelt binnen laatst
bedoelde drie weken, dat is dus in den tijd 
voor het tweede onderzoek bestemd of onmid
dellijk daarop volgende, hij, al zegt dan de 
wet dit niet met zoovele woorden, evenzeer 
niet-ontvankelijk zal moeten zijn, indien hij, 
door de vijf dagen niet in acht te nemen, de 
mogelijkheid van het door den belanghebben
de alsnog doen instellen van een tijdig en 
daardoor betrouwbaar onderzoek van het 
tweede monster heeft verijdeld; 

dat, ware het anders, het gebiedend voor
schrift des wetgevers omtrent de vijf dagen 
zonder sanctie zoude zijn en de van overtre
ding van de Boterwet verdachte een voor hem 
waardevol en hem door de wet toegekend 
verdedigingsmiddel door een verzuim van den 
ambtenaar 0. M. zich zou kunnen zien ont
nomen; 

dat zulks is onaannemelijk; 
0 . dat dus het bestreden vonnis juist is en 

het middel ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 J uni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 6 en Alg. 
Pol.verordening Hilversum art. 60.) 

Een bepaling als de onderhavige, waar
bij het gebruik onder meer van motor
rijtuigen op den openbaren weg wordt 
afhankelijk gesteld van een door B. en W. 
afgegeven bewijs van goedkeuring zonder 
dat uit iets blijkt om welke reden zulk 
een goedkeuring wordt noodig geoordeeld, 
noch op welke vereischten die goedkeu
ring betrekking heeft, is reeds hierom 
ongeldig en onverbindend, omdat de ge
heele regeling in handen van B. en W . 
wordt gelegd, terwijl ook niet aan den 
dag treedt, dat de regeling een punt be
treft, waaromtrent art. 6 Motor. en Rijw.
wet de gemeenteraden tot het stellen van 
regelen bevoegd verklaart. 

[Anders Adv.-Gen. Berger; deze voorts 
over het in de betrokken bepaling naast 
el kaar strafbaar steil en van de motor
rijtuigverhuurders en de in hun dienst 
zijnde personen.] 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een vonnis dier Recht
bank van 22 Maart 1932, waarbij, met ver
nietiging van een door het Kantongerecht te 
Hilversum op 31 Juli 1931 gedane mondelinge 
uitspraak, A. E., ter zake van het te zijnen 
laste bewezen verklaarde, van alle rechtsver
volging is ontslagen; (Gepleit ~voor gerequi
reerde door J . G. A. A. Lens). 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Art. 60 der Alg. Politieverordening van 
Hilversum verbiedt, voorzoover ten dezen van 
belang, aan hen, die het bedrijf van r ij tuig
verhuurder, motorrijtuigverhuurder of onder
nemer van een stationneerend vervoermiddel 
uitoefenen, en aan de in hun dienst zijnde 
personen op den openbaren weg in deze ge. 
meente: ..... . d. een rijtuig, motonij tuig of 
stationneerend vervoermiddel te gebruiken, 
hetwelk niet aan de voo1·- en achterzijde op 
een nader door de politie aan te geven plaats 
voorzien is van het door Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde kenteeken en (of) 
zonder voorzien te zijn van een door Burge
meester en Wethouders afgegeven bewijs, dat 
het rijtuig, motorrijtuig of stationneerend ver
voermiddel als zoodanig is goedgekeurd. 

Wegens overtreding dezer verordening stond 
gerequireerde voor den Kantonrechter te Hi l
versum terecht ter zake "dat hij in den na
middag van 16 Juni 1931, te ongeveer 6 uur 
15 minuten, te Hilversum in dienst van de 

. V. ,,U. T. A.M.", welke N. V. het motor
rijtuigverhuurbedrijf uitoefende, op den open
baren weg in de uitoefening van zijn dienst
betrekking een motonijtuig heeft gebruikt 
door op den openbaren weg, het stationsplein, 
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als bestuurder met dat motorrijtuig te rijden, 
terwijl hij, verdachte, niet voorzien was van 
een door Burgemeester en Wethouders van 
Hilversum afgegeven bewijs, dat dat motor
rijtuig als zoodanig was goedgekeurd. Voor 
dat motorrijtuig was wel een bewijs als voor
noemd afgegeven, doch de geldigheidsduur 
daarvan was verstreken". De Kantonrechter 
achtte het feit bewezen en strafbaar, maar 1 

legde in verband met de geringe beteekenis · 
van het fe it en de omstandigheden, waaronder 
het was begaan geene straf op. In hooger 
beroep werd gerequireerde door de Arr.-Recht
bank te Amsterdam met vernietiging van het 
vonnis van het Kantongerecht van alle rechts
vervolging te dezer zake ontslagen, daar de 
Rechtbank voormeld artikel 60 der Hilversum
sche verordening in strijd met de Wet en dus 
niet verbindend oordeelde. In verband hier
mede wordt in het bestreden vonnis overwo
gen: 

"dat deze bepaling betreft ,,het verkeer van 
motorrijtuigen ( en rijwielen) op de wegen" 
en dus het onderwerp, geregeld in de Motor
en Rijwielwet; 

,,dat krachtens art. 6 dier wet de gemeente
raden bevoegd zijn dienaangaande regelen te 
stellen, voorzooveel betreft punten, waarom
trent in die wet, den in artikel 2 dier wet 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
oE in eene provinciale verordening, · als be
doeld in art. 5 dier wet niet is voorzien; 

,,dat dit het eenige is, dat aan de ge
meenteraden, ook langs den weg van art. 168 
(135 oud) der Gemeentewet, ter regeling is 
overgelaten; 

"dat nu echter de onderhavige verordening 
spreekt van eene goedkeuring zonder meer en 
zoodoende, in strijd met art. 6 der Motor- en 
Rijwielwet, geen punt, d. i. eenig bepaald 
punt regelt, integendeel de deur openzet voor 
eene eigen gemeentelijke regeling op alle mo
gelijke punten, zelfs in strijd met de wet; 

,,dat dan ook blijkens het onder de proces
stukken aanwezige bewijs van goedkeuring, als 
bedoeld bij art. 60 sub d en e der Algemeene 
Politieverordening Burgemeester en Wethou
ders aan de directie der U. T . A. M. destijds 
het thans door tijdsverloop vervallen bewijs 
van goedkeur ing betreffende het onderhavige 
motorrijtuig hebben afgegeven op het oordeel 
van den met de K euring belasten deskundige, 
dat dit in alle opzichten aan de daaraan 
dezentwege gestelde eischen van o. a. ,,con
structie en inrichting" voldoet, een tweetal 
punten, hetwelk de ex artikel 2 der Motor
en Rijwielwet vastgestelde Algemeene Maat
rngel van Bestuur, het Motor- en Rijwiel
reglement reeds heeft geregeld ; 

"0. bovendien, dat art. 6 der Motor- en 
Rijwielwet de bevoegdheid geeft om "regelen 
te stell en" d. i. voorschriften te geven van 
algemeenen aard; dus het oog heeft op pun
ten, waaraan ieder betrokken motorrijtuig 
moet voldoen, terwijl de onderhavige veror-
dening toelaat in de respectievelijke geval Jen, 
waarin goedkeuring wordt gevraagd, onder-
1 ing verschillende eischen te stellen". 

De Heer requirant voert tegen deze beslis
sing a ls middel van cassatie aan : 

" Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 60 j 0 art. 173 der Algemeene Politie

L. 1932. 

verordening van Hilversum". Met den Kan
tonrechter acht hij art. 60 der verordening 
wel verbindend, omdat in het Motor_ en Rij
wielreglement wel reeds strafbaar is gesteld 
met een ingeschreven motorrijtuig te rijden , 
dat niet in goeden staat verkeert, maar dit 
artikel (42 onder h van het Motor- en Rij 
wielreglement) niet geldt voor niet-ingeschre
ven motorrijtuigen. Krachtens artikel 6 der 
Motor- en Rijwielwet - aldus de Heer re
quirant - zijn de gemeenteraden bevoegd 
regelen te stellen aangaande het verkeer op 
de wegen in verband met het gebruik van 

•motorrijtuigen, voorzooveel betreft punten, 
waaromtrent in de Motor- en Rijwielwet en 
in het Motor- en Rijwielreglement niet is 
voorzien. Derhalve is de Gemeenteraad ge
rechtigd aanvullende bepalingen te maken, 
houdende toezicht op de hoedanigheid van het 
motorrijtuig, ,vaarvan het publiek zich be
dient, echter niet ten aanzien van openbare 
middelen van vervoer. De goedkeuring van 
deze motorrijtuigen is geregeld bij Koninklij k 
Besluit van 31 Juli 1880, S. 121, later ge
wijzigd, zoodat eene gemeentelijke regeling, 
welke met dat Koninklijk Besluit in strijd is, 
onverbindend is. Doch art. 60 der genoemde 
verordening zondert deze openbare middelen 
van vervoer uitdrukkelijk uit. Niet is be
weerd of bewezen, dat het onderhavige mo
torrijtuig een openbaar middel van vervoer 
is, zoodat op dit motorrijtuig de bepalingen 
van goedkeuring niet in overeenstemming be
hoeven te zijn met die van de openbare mid
delen van vervoer. Het voorgedragen middel 
schijnt mij gegrond. Ook mij wil het toch voor
komen, dat art. 6 der Motor- en Rijwielwet 
den gemeenteraden de bevoegdheid toekent, 
eene regeling, als de in art. 60 der hierbe
doelde pol itieverordening te geven, nu de 
Motor. en Rijwielwet en het Motor- en Rij
wielreglement in het onderwerp daarvan niet 
voorzien en dit onderwerp - het preventief 
toezicht op de gesteldheid van motorrijtuigen, 
welke bestemd zijn om aan het publiek ver
huurd te worden, teneinde dit op den open
baren weg binnen de gemeente te vervoeren, -
inderdaad geacht kan worden een huishoude
lijk belang der gemeente, de veiligheid van 
het openbaar verkeer binnen hare grenzen, te 
betreffen. Dat hier geen sprake zoude zijn 
van een voorschrift van algemeene strekking. 
omdat daaronder nimmer begrepen zoude kun
nen zijn de eisch van het voorzien zijn van 
een door Burgemeester en Wethouders af te 
geven goedkeuringsbewijs, gelijk door den ge
eerden raadsman van gerequireerde bij plei
dooi werd betoogd, schijnt mij niet juist. De 
algemeene bindende regel, ten dezen door 
den gemeenteraad uitgevaardigd, is het ver
bod om o.m. een motorrijtuig te gebruiken 
ionder voorzien te zijn van een door B. en W. 
afgegeven bewijs van goedkeuring. Hetgeen 
hier aa.n B. en W. is opgedragen sluit niet in 
zich eenige macht om algemeene voorschriften 
te geven, derhalve niet eenige verordenend.i 
bevoegdheid, doch is m. i. enkel uitvoering der 
verordening, welke ingevolge de Gemeentewet 
aan hem mag worden over gelaten, immers 
de bevoegdheid om van geval tot geval te 
beoordeelen, of een, ter beschikking van het 
publiek voor gebruik op openbare gemeente-

11 
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wegen te stellen, motorrijtuig aan het alge
meen luidende verbod kan worden onttrokken 
door een daarvoor af te geven goedkeurings
bewijs. 

De geachte pleiter voor gerequireerde wees 
er nog op, dat meergenoemd artikel der ver
ordening naast el kaar strafbaar stelt de mo
torrijtuigverhuurders en de in hun dienst zijn
de personen. De Kantonrechter ontsloeg den 
oorspronkelijk mede-verdachte, G. P. H. Wort. 
man, van rechtsvervolging op grond, dat deze 
directeur is van de N.V., welke het bedrijf, 
waarbij gerequireerde in dienst is, uitoefent 
en een rechtspersoon niet strafbaar is, terwij 
de bestuurders niet strafbaar zijn gesteld. 
Pleiter meent nu, dat men, om als in dienst 
zijnd persoon strafrechtelijk aansprakel ijk te 
kunnen zijn krachtens art. 60 der verordening, 
in dienst zou moeten zijn van een persoon, die 
zelf bij overtreding van dat artikel strafbaar 
zou zijn. Ik kan dit niet inzien, daar het 
artikel m. e. geheel onafhankelijk van elkan
der strafbaar stelt hen, die het bedrijf uit
oefenen, en hen, die in hun dienst zijn, zoodat 
hij, die in dienst is van een recht persoon, ook 
bij straffeloosheid van dezen, naar mijne mee
ning niettemin zelfstandig onder de strafbe
paling valt, wanneer hij zich aan overtreding 
daarvan schuldig maakt. Ook met de opme1·. 
king, dat het artikel den persoon, die in 
dien t is van eenen motorrijtuigverhuurder, 
zoude treffen, zelfs wanneer hij niet in dienst 
van zijne patroon een, dezen niet toebehoo
rend, motorrijtuig op den openbaren weg zou
de besturen zonder voorzien te zijn van het 
bedoelde goedkeuringsbewijs, kan ik mij niet 
vereenigen, aangezien het artikel m. i. ken
nelijk slechts op het oog heeft en, naar de ge
kozen bewoordingen, slechts toepasselijk be
hoeft te worden geacht in het geval, dat de 
bedoelde personen een motorrijtuig besturen 
in hunne dienstbetrekking als zoodanig. 

Doch zelfs, al ware dit anders, en al komt 
het ook mij voor, dat de verordening ook 
overigens bij strikte toepassing tot zonderlinge 
en uiterst lastige gevolgen zoude kunnen lei
den, vooral waar zij geen onderscheid maakt 
tusschen bedrijven, welke binnen en die, welke 
buiten de betrokken gemeente zijn gevestigd, 
meen ik toch, dat voor den rechter hare on
verbindendheid op dien grond evenmin met 
goed gevolg kan worden betoogd. 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging van 
de bestreden uitspraak en tot bevestiging van 
des Kantonrechters vonnis, voorzoover den ge
requireerde betreffende. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (Z ie 
Concl. Adv. -Gen.); 

Gelet op de bestrijding der cassatievoor
ziening namens den gerequireerde; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd, (Zie Concl. 
Adv.-Gen.); 

0. dat de Kantonrechter blijkens de Aan
teekening van zijn mondeling vonnis deze te
lastlegging heeft bewezenverklaard, het be
wezene heeft gequalificeerd als "het te Hil-

versum door iemand in dienst van hem, die 
het bedrijf van rijtuigverhuurder uitoefent, op 
den openbaren weg een motorrij tuig gebrui
ken, zonder voorzien te zijn van een door 
B. en W. afgegeven bewijs, dat het motorrij
tuig als zoodanig is goedgekeurd", den ver
dachte strafbaar heeft verklaard, met bepa
ling, dat aan verdachte geen straf wordt op
gelegd in verband met de geringe beteekenis 
van het feit en de omstandigheden, waaronder 
het is begaan, daar de directie van verdachte 
principieele bezwaren heeft tegen het aan
vragen van een goedkeuringsbewijs, terwi_il 
verdachte buiten zijn directie bezwaarlijk stap
pen kan doen tot het bekomen van zulk een 
goedkeuringsbewijs; 

0. dat de Rechtbank het tenlaste gelegde 
evenzeer bewezen heeft verklaard, doch heeft 
geoordeeld, dat het bewezene niet strafbaar 
is, met name niet op grond van art. 60 der 
Alg. Politieverordening van Hilversum, zulk 
op grond van de navolgende overwegingen: 
(Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. nu ten aanzien van het middel van cas
satie: 

dat art. 6 Motor- en Rijwielwet de gemeen
teraden bevoegd verklaart 1·egelen te stellen 
nopens het verkeer op de wegen en de rijwiel
paden in verband met het .gebruik van mo
torrijtuigen en rijwielen voorzoover betreft 
punten, ·waaromtrent in genoemde wet, in den 
in art. 2 der wet genoemden algemeenen 
maatregel van bestuur of in een provinciale 
verordening, als bedoeld in art. 5 der wet, 
niet is voorzien; 

dat een bepaling als de onderhavige, waar
bij het gebruik onder meer van motorrijtuigen 
op den openbaren w.ig wordt afhankelijk ge· 
steld van een door B. en W. afgegeven bewijs 
van goedkeuring, zonder dat uit iets blijkt, 
om welke rnden zulk een goedkeuring noodig 
wordt geoordeeld, noch ook op welke vereisch
ten die goedkeuring betrekking heeft, reeds 
hierom ongeldig, dus niet verbindend is, om
dat de geheele regeling wordt in handen ge
legd van B. en W., terwijl ook, juist omdat 
van de voor het verkrijgen van zulk een goed
keuring gestelde vereischten hoegenaamd niets 
blijkt, niet aan den dag treedt, dat de rege
ling een punt betreft, waaromtrent art. 6 
Motor- en Rijwielwet de gemeenteraden tot 
het stellen van regelen bevoegd verklaart; 

0. dat hieruit volgt, dat de door de Recht
bank gegeven beslissing in elk geval juist is, 
zoodat het cassatiemiddel geen doel kan tref
fen· 

V~rwerpt het beroep. (N. J.J 

20 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Arbeidswet artt. 64, 68.) 

Voor lee r! ing-verpleegsters behoeft geen 
arbeidslij t aanwezig te zijn. De uitzonde
ring van art. 64 ten opzichte van de ar
beidstijden in § 9 van Hoofdstuk IV ge ld t 
ook voor een regeling op dit stuk elders 
in de wet, dus ook voor art. 68. 

J. M. K. en 4 anderen, al len wonende te 
Breda (rnadsman Mr. J. J. A. H. Houben , 
aldaar), zij n requiranten van cassatie tegen 
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een vonnis van de Rb. te Breda van 21 Maart 
1932 waarbij in hooger beroep, met bevesti
ging' voor wat betreft de bewezenverklaring 
van het te laste gelegde van een vonnis van 
het Ktg. te Breda van 30 Oot. 1931, doch 
met vernietiging van dat vonnis voor het 
over ige, de requiranten zijn veroordeeld, ieder 
tot een geldboete van 50 cent enz. 

Adv.-Gen. Berger concludeert tot onts lag 
,·an rechtsvervolging: 

Met den Ktr. aldaar nam de Rb. te Breda 
ten laste van requ iranten als bewezen aan : 
,,dat zij op 13 Mei 1931, des namiddags om
streeks 5¼ uur, onder de gemeente Breda, 
ieder voor zich als I id van het hoofdbestuur 
van de Vereeniging voor Vrouwen als Zedelijk 
Lichaam onder de zinspreuk "Alles voor Al
len" en wel de sub 1 ° genoemde als algemeen 
Overste, de sub 2° genoemde als Vicaresse, de 
sub 3°, 4° en 5° genoemden ieder a ls raadslid 
en te zamen vormende het Hoofdbestuur van 
gemelde vereeniging en als zoodanig ieder 
voo ,· zich als hoofd of bestuurder van eene 
inri chting tot het verplegen van zieken, ge
naamd St. l gnatius-Ziekenhu is, gelegen aan 
den Wilhelminasingel te Breda, in welke ver
plegingsinrichting á lstoen door A. C. van 
Dorst arbeid werd verricht, bestaande in het 
brengen van melk naar kinderen op de kin
derzaal in die inrichting, ieder voor zich niet 
hebben gezorgd, dat alstoen in die inrichting 
op eene plaats, die vrij toegankelijk was voor 
alle arbeiders in die inrichting werkzaam, 
was opgehangen eene gedagteekende en door 
ieder van haar, verdachten, althans door één 
harer, onderteekende, genoemde A. C. van 
Dorst betreffende , geld ige arbeidsl ij st, zooda
nig, dat daarva11 gemakkelijk kon worden 
kennis genomen." 

Evenals de Ktr., neemt de Rb. mede als 
vaststaande aan , dat de bij dagvaarding ge
noemde A. C. van Dorst met verdachten al 
leerling-verpleegster heeft aangegaan cene 
overeenkomst, krachtens welke zij wel i in
wonende in de ziekeninrichting van verdach
ten. doch tevens gehouden is, een leergeld van 
f 50 per jaar te betalen, en dat die overeen
komst niet ten doel heeft, om in dienst van 
verdachten tegen loon arbeid te verrichten, 
doch uitsluitend om daardoor het diploma van 
ziekenverpleegster te behalen en van de zijde 
van de verdachten er niet op gericht was om 
hare lee dingen-verpleegsters tegen loon in 
dienstbetrekking aan te nemen, doch uitslui 
tend om deze in de gelegenheid te ste ll en, 
deel te nemen aan een opleid ingscursus, vol 
gens de wettelijke voorschriften, op d it stuk 
bestaande, ingericht, ten e inde a ldu het di 
ploma A van ziekenverpleegster te kunnen 
behalen, met de vooropgestelde bedoeling van 
de zijde van de verdachten om door het inrich
ten en in stand houden van dien opleidings
cursus zoovee l mogelijk te voorzien in de 
groote behoefte, welke volgens haar bestaat 
aan gediplomeerde Roomsch-Katholieke zie
kenverpleegsters. Terecht m. i. werd uit een 
en a nder afgeleid, dat de genoemde lee rling
verpleegsters derhalve geen a rbeid verricht 
krachtens arbeidsovereenkomst, zoodat de be
paling van art. 64 aanhef en onder b der Ar
be idswet 1919 hie r toepasselij k is, dus ten aan-

zien van den door deze persoon verrichten ar
beid het bepaalde in Hoofdstuk IV § 9 dier 
Wet, getiteld: ,,Arbeid in verplegingsinrich
tingen" niet ge ldt. Was de Ktr. in verband 
hiermede van oordeel, dat nu ook de Arbeids
wet 1919 te dezen aanz ien geene toepassing 
kon vinden en ontsloeg hij daarom de requi 
ranten van a lle rechtsvervolging te çlier zake , 
de Rb. meende daarentegen, met vernietiging 
in zooverre van het beroépen vonnis, de i-equi
ranten te moeten vernordeelen wegens over
treding van art. 83 j 0

• art. 68, lid 1, der Ar
be idswet, op grond, dat volgens art. 64 dier 
wet alleen het in § 9 van Hoofdstuk IV be
paalde niet geldt voor den arbeid van de in 
dat artikel genoemde pe rsonen, doch nergens 
met betrekking tot deze per onen worden bui 
ten werking gesteld de in hoofdstuk V v001·
komende voorschriften betreffende de arbe ids
lijst, zooals in het verplegingsbesluit wel ge
schiedt ten aanzien van andere categor ieën 
van personen, terwijl voorts - naar de rnee
ning der Rb. - gelet b.v. op het in het 2e en 
Se lid van art. 68 bepaalde, niet kan worden 
volgehouden, dat de arbe idslij st in het gehee l 
geen beteekenis zou hebben voor hen, di e niet 
vallen onder de arbe ids- en rnsttijdenregel ing, 
bedoeld in art. 65. 

Lijkt deze redeneering, gelet op de bewoor
dingen van art. 64 der Arbeidswet aanneme
lijk, bij nader inzien meen ik mij toch te moe
ten vereenigen met den geëe1·den pleiter \"Oot 

requiranten, die de beslissing onjuist en de 
artt. 1, 8, 64, 65, 68, 83 en 91 der Arbeids1rnt 
1919, S. 624, en 1- 19 van het Verplegings
beslu it 1928, S. 359. daardoor geschonden, 
immers verkeerd toegepast, ach t. 

Volgens de Memorie van Toelichting op art. 
64 der Arbeidswet 1919 (Bijl. 1918/19, n°. 
408-3, blz. 23) is met het bepaalde onder b 
bedoeld de werking der bepalingen van Hoofd
stuk IV § 9 uit te sluiten .ten aanz ien van per
sonen, die hetzij krachtens een godsdienstige 
ge lofte, zooals het geval is bij geestel ijke zus
ters, hetzij om andere redenen, al leen uit roe
ping of toewijding in een verplegingsinrichting 
werkzaam zijn, zonder in loondienst te zijn , 
zulks omdat het den Ministe r wilde voorko
men, dat de ratio der wet. de bescherming 
van economisch zwakken, hie1· niet geldt, waar 
de verhouding van werkgever tot werknemer 
ontbreekt. Hierbij mag m. i. worden afgeleid, 
dat, al wordt, in het onderwerpelijke verband, 
slechts gesproken van de werking der bepalin
gen van genoemde § 9, de strekking der uit
zondering toch inderdaad verder ,·e i kt, name-
1 ijk om de bedoelde personen niet te doen 
vallen onder de wet, a lthans voot· wat betreft 
de regeling rnn arbeids- en rusttijden en de 
daarmede verband houdende admin istratieve 
bepal ingen, in Hoofdstuk V opgenomen. Deze 
opvatting vindt steun in het V. V. der 2e Ka
mer (Bijl. 1918/19, n°. 408-4, blz. 48, ad art. 
64): ,,De bepaling onder b za l buiten de wet 
stellen personen , di e niet krachtens eene ar
beidsovereenkomst in een verpleg ingsinrich
t ing werkzaam zijn, dus hen, die zonder loon, 
louter uit toewijding in gestichten verplegings
diensten verrichten, zooa ls diaconessen en rel i
gieuzen"; in de rede van het Kamerlid, Me
vrouw Groeneweg (Hand. bi. 3034): ,,De be
doeling is, dat de geeste lijke zusters niet zu l-
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len vallen onder de wet"; en eindelijk in het 
V. V. le Kame,· blz. 672: ,,Door een I id werd 
het tegenover andere particuliern ziekenhuizen 
zeer onbillijk geacht, dat pleegzusters in R.-K. 
ziekenhuizen en Diaconessenhuizen buiten de 
bepalingen der wet vall en." Tegenspraak van 
deze opvatting wordt in de parlementaire stuk
ken niet aangetroffen. Zijn nu - en naar 
mijne meening terecht - krachtens de bewoor
dingen van art. 64 onder b en krachtens hare 
verhouding tot het bestuur der hierbedoelde 
rnrplegingsinrichting de leerling-verpleegsters 
met de uitdrukkelijk genoemde personen, als 
religieuzen en diaconessen. op één lijn ge
steld, dan zal ook voor haar hetzelfde gelden, 
evena ls trouwens voor de in art. 64 onder a 
genoemde geneeskundige en vroedvrouwen. 

Jiettegenstaande de m. i. duidelijk uitgeko
men bedoeling zoude er nochtans twijfel kun
nen rijzen, of de wet deze voldoende tot haar 
recht brengt en iu haar stelsel vrijheid laat, 
om ten aanzien van de hierbedoelde personen 
de bepalingen van Hoofdstuk V uitgesloten 
te achten, ofschoon zoowel de onder a, als de 
onder b van art. 64 genoemde categorieën val
len onder de definitie van "arbeider", in art. 
8 der Arbeidswet gegeven. Hieruit toch zoude 
kunnen worden afgeleid , - hetgeen de Rb. 
blijkbaar heeft gemeend, te moeten doen -
dat alleen de uitdrukkelijk genoemde bepalin
gen van Hoofdstuk IV § 9 niet op de bedoelde 
per onen van toepassing zijn, doch wel daar
entegen die van Hoofdstuk V. Neemt men 
echter daarnevens in oogenschouw de nadere 
uitwerking van eerstbedoelde bepalingen, voor
namelijk van art. 63, alsook van het, in Hoofd
stuk V voorkomende, llde lid van art. 68, dan 
wordt het m . i. duidelijk, dat de hierboven 
aangegeven bedoeling, zij · het dan niet met 
zooveel woorden, toch onmiskenbaar in het 
stelsel der wet is opgenomen. Het K. B. van 
3 Sept. 1928, S. 359, tot vaststelling van een 
A. M. v. B., als bedoeld in de artt. 65, 68, 
llcle I id, en 91 der Arbeidswet 1919 - ge
noemd "Verplegingsbesluit 1928" - wndert 
in art. 2 van de in dat besluit vervatte rege
ling van arbeids- en rusttijden uit een aantal 
categorieën van arbeiders, ronder daarbij nog 
eens te vermelden de in art. 64 der Wet ge
noemde. Alleszins begrijpelijk, nu deze catego
rieën reeds te voren bij de wet van zooda nige 
regeling waren uitgesloten. Ofschoon nu art. 

1 van het Verplegingsbesluit onder "arbeiders" 
verstaat hetgeen daaronder wordt verstaan 
ingevolge de Arbeidswet 1919, kan er toch 
stellig geen sprake van zijn om de bij de ,rnt 
uitgezonderde personen niettemin weer te be
grijpen onder de arbeid~- en rusttijdemegel ing 
in de artt. 3 tot en met 8 van het Verpl egings
besluit ten aanzien van "arbeiders" in ver
plegingsinrichtingen gegeven. Maar clan acht 
ik het ook met den geëerden pl eiter voor re
quiranten volslagen onaannemelijk, dat die 
personen wel zoude!) zijn te begrijpen onder 
,,arbeiders" in § 4 van het Verplegingsbesluit, 
waarin ten aanzien van de arbeidslijsten uit
voering wordt gegeven aan de bepaling van 
art. 68, llde lid, der Arbeidswet 1919 Niet 
alleen, omdat er geen enkele redelijke grond 
bestaat om te vermoeden, dat het Verplegings
besluit de woorden "arbeiders" en "arbeid" 
in de §§ 2 en 3 in eene andere beteekenis zoude 

hebben willen bezigen, dan in § 4, doch vooral 
ook, omdat het mij 01:1aannemelijk voorkomt, 
dat art. 13 van genoemd Besluit, het bepaalde 
in art. 68, le I id, onder a, en 2e tot en met 
l0de I id der Arbeidswet 1919 niet van toe
passing verklarende op arbeid, als bedoeld in 
art. 2, cl. w. z. op den arbeid van de personen, 
die bij genoemd artikel van het Verplegings
besl uit van de daarbij gegeven arbeids- en 
rusttijdenregeling worden uitgezonderd, er 
rtiet van zoude zijn uitgegaan, dat bedoelde 
bepalingen der Arbeidswet reeds ingevolge de 
wet buiten toepassing hadden te blijven ten 
aanzien van die categorieën van arbeiders, 
welke bij art. 64 der Wet van d ie arbeids- en 
ru ttijdenregeling worden uitgesloten. 

Het voorgestelde middel mitsdien gegrond 
achtende, . concludeer ik tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, behalve voor zooverre 
daarbij des Kantonrechters uitspraak gedeel
telijk is bevestigd en dat Uw Hooge Raad, 
laatstgenoemde uitspraak ook in zooverre be
vestigende, de requiranten moge onts laan van 
alle rechtsvervolging te dezer zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat ten laste van de requiranten wettig 

en overtuigend bewezen is verklaard, enz., zie 
conclusie; 

0. dat, zoowel in eersten aanleg als in hoo
ger beroep, als vaststaande is aangenomen, dat 
de leer! ing-verpleegster van Dorst in het St. 
Ignatius Ziekenhuis geen arbeid verrichtte 
krachtens arbeidsovereenkomst, en dat de be
paling van art. 64 aanhef en onder b der Ar
beidswet 1919, S . 624, hier toepa sel ijk is, op 
grond waarvan do Ktr. deze Wet op den door 
genoemde leer! ing-verpleegster verricht-en ar
beid niet toepasselijk achtte en het bewezen 
verklaarde mitsdien niet strafbaar, terwijl de 
Rb. daarentegen dienaangaande heeft over
wogen: 

"dat de Rb. echter onjuist acht het door den 
Ktr. aanvaarde verweer van verdachten, dat 
het bewezen verklaarde niet strafbaar zou zijn, 
nu de in de dagvaarding genoemde A. C. van 
Dorst niet krachtens arbeidsovereenkomst in 
de bij dagvaarding bedoelde vèrplegingsinrich
t ing arbeid verrichtte; 

" dat naar het oordeel der Rb. dit verwee r 
de verdachten in geen geva l kan baten; 

"dat immers volgens art. 64 der Arbeidswet 
alleen het in § 9 van Hoofdstuk IV bepaalde 
niet geldt voor den arbeid van de in dat arti
kel genoemde personen, doch nergens met be
trekking tot deze peL·sonen woi·den buiten wer
king gesteld de in hoofdstuk V voorkomende 
voorschriften betreffende de arbeidslijst, zoo
als in het verplegingsbesluit wèl gesch iedt ten 
aanz ien van andere categorieën van personen ; 

" dat ook - gelet b.v. op het in het 2de en 
8ste lid van art. 68 bepaalde - niet kan wo;·
den volgehouden, dat de arbeidslijst in het 
geheel geen beteekcnis wu hebben voor hen. 
die niet vallen onder de arbeids- en rusttijden
regel ing, bedoeld in art. 65; 

"dat derhalve het bewezen verklaarde is 
strafbaar~'; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat het opschrift van § 9 van Hoofdstuk IV 

der A1·beidswet 1919, welk hoofdstuk hande lt 
over "Arbe ids- en Rusttijden", 1 uidt: ,, Ar-
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beid in verplegings inricht ingen", en ui t dat 
opschrift, in verband met den inhoud va n die 
§, blijkt, dat ten aanzien van de arbeids- en 
rnsttijden vool' de in dei·gelijke inrichtingen 
a rbeid verrichtenden, de geheele regeli ng zal 
geschieden naar het in die § 9 en den daa rin 
genoemden A. m. v. b. bepaalde; 

dat het van die regel ing uitzonderen van 
een aanta l personen, zooals geschiedt in art. 
64 der A rbeidswet 1919, da n ook geen andere 
beteekenis heeft da u dat ten hunnen opzichte 
een ige, hetzij in § 9, van H oofdstuk IV, hetzij 
elders in de wet, regeling van arbeids- en 
rusttij den niet geldt; 

dat, aangezien ook het in art. 68 bepaalde 
behoort tot eene regeli ng van arbeids- en rust
t ijden elders in de Wet dan in bovenbedoelde 
§ 9 en den daarin genoemden A. m. v. b., het 
niet geldt voor de in art. 64 bedoelde per
sonen ; 

dat dus de R b. de voorsch riften van dat ar
tikel ten onrechte op de requi ranten van toe
passi ng heeft geacht, zoodat hare ui tspraak 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, beha! vo voor 
zooverre daarbij des Ktrs. uitspraak gedeelte
lijk is bevesti gd ; en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 . : 
Bevest igt het vonnis van het K tg. te Bi·eda 

van 30 Oct. 1931, ook voor zoover daarbij het 
bewezen verklaarde n iet strafbaar werd geoor
deeld en de requiranten werden onts lagen van 
al le rechtsvervolging. (W.} 

21 J uni 1932. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Provinciale Wet art. 138. ) 

Een bes] uit dei· Staten tot wijziging van 
een waterschapsreglement, waarin moet 
worden gezien eene nieuwe regeling met 
terugwerkende kracht va n de bevoegdhe
den van het voorloopig bestuur, wel ke be
oogt aan de handeli ngen van dat voor
loopig bestuur het geb1·ek van onrecht
matigheid, dat daaraanvolgens een VTOe
ger K . B. zou kl even te ontnemen is niet 
voor goedkeuring vatbaar. E venm in is 
voor goedkeuring vatbaar een beperking 
van het beroepsrecht op de Kroon van be
~1 iss ingen _van Ged. Staten, nu gebl eken 
1s, dat dit beroepsrecht in dezen juist 
reden van bestaan heeft. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 April 1932, La. H ., afdeeling 
Waterstaatsrecht , tot ont houding van goed
keuring aan het besluit der Staten van de Pro
vinc_ie_ Overijssel van 30 Juli 1931, n°. 27, tot 
w1,1z1gmg van het reglement voor het water
schap R erfte e.n tot vaststelling van eene bepaling 
n~zakE:. he~ t13dst1p van inwerkingtreding van 
die w11z1gmgen , t en aanzien van welk besluit 
de beslissing werd. verdaagd bij Ons besluit van 
30 September 1931, n°. 12 ; 

0 . dat bij O1,1s ~esluit van 22 April 1931, 
n°. 11 als beschikkmg op daar tegen ingestelde 
ber oepen, eenige besluiten van Ged. Staten van 
Overij ssel betreffende het waterschap H erfte 
zijn ver~etigd , o.m. op grond van de volgende 
overwegmgen : 

dat ingevolge artikel 5 van het Grondreglement 
voor de Waterschappen in Overijssel, wanneer 

Ged. Staten meenen, dat aan een verzoek tot 
oprichting van een waterschap gevolg moet 
worden gegeven, zij uit de betrokken grond
ei~enaren eene voorloopige commissie van ten 
minste drie leden benoemen tot het ontwerpen 
van een r eglement en het verder voorbereiden 
van hetgeen tot de oprichting van een water 
schap wordt gevorderd; dat ingevolge art,ikel 7 
deze commiss ie, is tot de oprichting van het 
waterschap besloten , blijft bestaan en als voor
loopig bestuur werkt, totdat het bestuur over
eenkomstig de bepalingen van het bijzonder 
reglement zal zijn benoemd en zijne werkzaam
heden zal hebben aanvaard, t erwijl de kosten, 
door die commissie aangewend, hare reis- en 
verblijfkosten daaronder begrepen, op de eerste 
begrooting van het waterschap onder de uit
gaven worden opgenomen; dat het reeds op 
zichzelf in de rede ligt, dat een zoodanig voor
loopi~ bestuur zich beperkt tot de strikt nood
zakelijke zaken ; dat deze opvatting van het 
onderhavige geval steun vindt in de artikelen 98, 
99 en 100 van het waterschapsreglement ; dat 
ar t ikel 98 bepaalt , dat Ged. Staten aan de com
missie, bedoeld in artikel 7 van het Grondregle
ment, kunnen opdragen de werken te doen ui t
voeren, die voor de voorbereiding en een goede 
functionneering van het wat erschap noodig 
worden geacht , en hiervoor leeningen te slui
ten ; dat ar t ikel 99 bepaalt, dat, zoodra de ver
kiezin~ van de leden van het bestuur overeen
komstig de voorsch1itten van rlit reglement 
heeft plaats gehad de nieuw benoemde Ieden in 
functie t reden t erstond na hunne beëediging ; 
dat artikel 100 bepaalt, dat, zoodrn. het bestuur 
van het waterschap zijne functiën heeft aan
vaard, het alle maatregelen neemt, die noodig 
zijn voor de ui tvoering van de in a rtikel 98 be
doelde werken ; dat uit een <' Il ander in onder
ling ver band volgt, dat het bestuur eigener be
weging alle maatregelen moet nemen, nooclig voor 
de voorbereiding en eene goede functionneering 
van het waterschap en hiervoor leeningen moet 
sluiten, t erwijl de commissie, bedoeld in artikel 7 
van het Grondreglement, een en ander slechts 
mag verri chten na opdracht van Ged. Staten ; 

O. dat volgens Ons vorengenoemd besluit 
mitsdien het voorloopig bestuur, dat, ten einde 
het waterschap aan zijn doel t e kunnen doen 
beant woorden, gronden aangekocht, wateringen 
gegra ven, bruggen en duiker gelegd, een kost
baar gemaal gebouwd en geldleeningen daar
voor oongegaan had, feitelijk tot een en ander 
niet bevoegd zoude zijn geweest, omda t de op
dracht van Ged . Staten daartoe heeft ontbroken; 

dat het in J anuari 1931 in fun ctie getreden 
definitieve bestuur clan ook verklaarde zich niet 
gebonden te kunnen aohten door de handelingen 
van het voorloopig bestuur en de daaruit voort
vloeiende kosten en last en niet voor rekening 
van het wfl.terschap te kunn en nemen; 

0 . dat ter voorziening in de door een en ander 
m1tstane mo~ilijkheid de Staten van Overijssel 
b1J hun beslmt van 30 Juli 1931, n°. 27, het regle
m~n~ voor het waterschap H erfte hebben ge
WIJ z1gd; 

dat pun t 1 onder D, E en F en punt II van 
dat besluit luiden : 

,,I. D. Artikel 96 vervalt ; 
E. Art ikel 98 wordt gelezen als volgt : 
" Onverminderd het recht van Ged. Staten 

haar daartoe t e verplichten, is de commissie, 
bedoeld in artikel 7 van het Grondreglement, 
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bevoegd, voor zooveel noodig in afwijking van 
h~t bepaalde in het Grond.reglement, de werken 
mt te voeren welke voor de voorbereiding en 
een goede functionneering van het waterschap 
noodig zijn, hiervoor overeenkomsten aan te 
gaan en leeningen te sluiten.'' 

F. Artikel 100 wordt gelezen als volgt : 
"Zood.ra het bestuur van het waterschap zijne 

functie heeft aanvaard, neemt het, voor zoover 
nog noodig alle maatregelen, ter uitvoering van 
de in artikel 98 bedoelde werken en zorgt het 
voor de naleving van de verplichtingen, welke 
de commissie, bedoeld in artikel 7 van het 
Grond.reglement, ten behoeve van het water
schap beeft aangegaan.' ' 

II. Te bepalen, dat wijzigingen bedoeld 
onder A, B, C en D worden geacht in werking 
te zijn getreden op den achtsten dag na de 
dagteekening van het provinciaal blad waarin 
zij zijn geplaatst, en de w:jjzigingen, 'bedoeld 
onder E en F, op 17 Juni 1926"; 

0. dat in de wijzigingen onder E en F, in 
verband met de daaraan onder punt II gegeven 
terugwer~e~de kracht, niet kunnen worden ge
zrnn W1Jz1grngen slechts van interpretatieven 
aard, doch daarin eene nieuwe regeling van de 
bevoegdheden van het voorloopig bestuur moet 
worden gezien, welke blijkens de stukken beoogt 
aan de handelingen van het voorloopig bestuur 
het gebrek van onrechtmatigheid, dat daaraan 
volgens Ons vorengenoemd besluit van 22 April 
Hl31, n°. 11, zoude kleven, te ontnemen; 

0. dat deze nieuwe regeling, die aan het voor
loopig bestuur gelijke bevoegdheid zoude geven 
als het definitieve bestuur bezit, niet strookt 
met de hiervoren vermelde ongetwijfeld juiste 
overweging van Ons meergenoemd besluit, dat 
het ~eeds op zichzelf in de rede ligt, dat een voor
loop1g bestuur zwh beperkt tot de strikt nood
zakelijke zaken ; 

dat het Ons bovendien niet gerechtvaardigd 
voorkomt in de bevoegdheid van een bestuurs
lichaam met betrekking tot bepaalde hande
lingen, welke in een afgeloopen tijdvak zijn ver
richt, achteraf alsnog wijziging te brengen ; 

0. voorts, dat door het vervallen van artikel 
96 van het waterschapsreglement, dat van elke 
beschiklring of beslissing door Ged. Staten 
krachtens het grond.reglement of het water
schapsreglement genomen, met inachtneming 
van de voorschriften der Waterstaatswet 1900, 
aan alle belanghebbenden en aan Onzen Com
missaris beroep openstelt, eene ongewenschte 
beperking zoude worden veroorzaakt van het 
beroepsrecht, in het waterschap Herfte, zooals 
dit tot dusverre heeft opengestaan, welke be
perking te minder gewenscht is, nu gebleken is, 
dat dit beroepsrecht in dezen juist reden van 
bestaan beeft ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1932, n°. 27) ; · 

Gezien de nadere rapporten van Onzen Mi
nister voornoemd van 2 Mei 1932, La. H. en 
20 Juni 1932, La. K., beide Afdeeling Water
staatsrecht ; 

Gelet op de artikelen 99 en 138 der provinci
ale wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Onze goedkeuring aan voormeld besluit der 

Staten van de provincie Overijssel te onthouden. 
Onze Minister voornoemd is belast, enz. 

(A.B.) 

21 hmi 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zakelijke belasting op het bedrijf 
in de gemeente Schinnen.) 

Slechts dan kan worden aangenomen, 
dat een aannemersbedrijf in den zin van 
art. 282 (242e, oud) der Gemeentewet in 
eene gemeente wordt uitgeoefend, wanneer 
de werkzaamheden in die gemeente onder 
zoodanige omstandigheden verricht zijn 
dat zij dienen beschouwd te worden als 
een zelfstandig onderdeel van het bedrijf 
van den aannemer in die gemeente. 

Waar ten deze een mijnspoorweg werd 
aangelegd die over het territoir van meer
dere gemeenten I iep en niets anders vast
staat dan dat deze spoorweg ook I iep over 
het grondgebied van Schinnen is terecht 
beslist, dat van het uitoefenen van een 
zelfstandig onderdeel van het aannemer -
bedrijf in Schinnen niets is gebleken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Schinnen tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van 23 
Jan. 1932 betreffende den aanslag voor het 
belastingjaar 1930 van de N.V .......... te X., 
in de zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Schinnen; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de . V. te X., die voor het 
belastingjaar 1930 in de gemeente Schinnen 
is aangeslagen in de zakelijke belasting op 
het bedrijf voor een bedrag van f 180, tegen 
dezen aanslag een bezwaarschrift heeft in
gediend bij den R aad dier gemeente, die bij 
beschikking van 13 Nov. 1931 den aanslag 
heeft gehandhaafd; 

dat de belanghebbende N. V. zich toen ge
wend heeft tot den Raad van Beroep voor
noemd, die bij de bestreden uitspraak heeft 
overwogen: 

,,dat de N. V., die het aannemersbedrijf ui t
oefent, werkzaamheden heeft aangenomen voor 
den aanleg van de spoorlijn Nuth-Staatsmijn 
Maurits en daartoe werk heeft doen verrich
ten in de gemeente uth, Schinnen, Spau
beek, Geleen en Beek, welke werkzaamheden 
aan de gemeente Schinnen aanleiding heeft 
gegeven haar aan te slaan in de zakelijke be
drijfsbel asting dier gemeente, aangezien vol
gens haar deze werkzaamheden onder zooda
nige omstandigheden verricht zijn , dat zij die
nen beschouwd te worden als een zelfstandig 
onderdeel van belanghebbende's bedrijf in 
deze gemeente, daar belanghebbende een bij
kantoor voor dit werk heeft gevestigd te Beek 
en de werkzaamheden van zeer langen duur 
zijn"; 

dat de Raad van Beroep voorts heeft be
slist, dat de omstandigheid, dat de belang
hebbende . V. gevestigd is te Berg en Dal , 
gemeente Groesbeek, weliswaar niet belet dat 
zij ook binnen een andere gemeente in den 
zin van art. 242e der Gemeentewet een bedrijf 
kan uitoefenen, doch dat, om te kunnen aan
nemen, dat dit in het onderhavig geval ook te 
Schinnen heeft plaats gehad, het niet vol-
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doende is, dat zij in het onderwerpelijk belas
t ingjaar aldaar werkzaamheden heeft doen 
verrichten, die tot haar bedrijf behooren , doch 
dat die werkzaamheden verr icht werden onder 
zoodanige omstandigheden, dat zij te beschou
wen zijn als de uitoefening van een zelfstan
dig te Schinnen gevestigd onderdeel van het 
bedrijf van belanghebbende; 

dat de gemeente het be taan van zulke om
standigheden tracht aan te toonen door te 
wijzen op den langen duur der werkzaam
heden en op de omstandigheden, dat belang
hebbende te Beek een bijkantoor zou gevestigd 
hebben en de correspondent ie door belang
hebbende gevoerd wordt op briefpapier, dat 
voorzien is van een stempel luidende: ,,N. V . 
Aannemersbedrijf ...... ..... . , werk Staatsmijnen 
Beek" · 

dat 'de Raad echter in deze door de ge
meente Schinnen aangevoerde feiten en om
standigheden niet kan zien omstandigheden 
als vorenbedoeld, aangezien de aanleg van 
een spoorl ijn over een lang traject en door 
verscheidene gemeenten welk werk behoort tot 
het bedrijf van belanghebbende steeds over 
een langen t ijdperk loopt, volgens de verkla
ring van belanghebbende's vertegenwoordiger 
geen bijkantoor te Beek gevestigd is, doch 
een directiekeet, waar geen daden van koop
handel verricht worden, doch van waaruit 
alleen toezicht op de aldaar verrichte werk
zaamheden wordt gehouden, terwijl de leiding 
en admin istratie van het werk geheel gevoerd 
wordt van uit Berg ·en Dal , pos ita, die door 
de gemeente niet, a lleszins n iet gemotiveerd, 
zijn tegengesproken, terwijl een te Beek ge
vestigd bijkantoor niet kan bewijzen, dat te 
Schinnen het bedrijf wordt uitgeoefend, en de 
vertoonde stempel niet wijst op een zei fstand ig 
te Schinnen gevestigd onderdeel van belang
hebbende's bedrijf, maar alleen uit administra
tief oogpunt kan ingevoerd zijn ter classificee
ring van hetgeen op dat werk betrekking 
heeft. zoodat op grond, dat niet wordt aan
genomen, dat de belanghebbende N. V. haar 
bedrijf a ls zelfstandig onderdeel van hare ge. 
heele onderneming te Schinnen heeft uitge
voerd, de beschikking van den gemeenteraad 
en de aanslag zijn vernietigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd: 

Schending of verkeerde toepass ing van de 
artt. 277 en 282 der Gemeentewet en van de 
artt. 1 en 2 der Ve1·ordening tot heffing eener 
zakelijke belasting op het bedrijf in de ge
meente Schinnen van 4 April 1930, 

tot toelichting waarvan is betoogd, dat ge
noemd aannemersbedrij f voor den aanleg van 
het mijnspoor Nuth-Staatsmijn Maurits, het
welk over het grondgebied der gemeenten 
Nuth, Schinnen, Spaubeek, Beek en Geleen 
loopt, wel degel ijk een zelfstandig onderdeel 
van haar bedrijf ter plaatse van het werk, in 
casu în de gemeente Beek, zij het slechts t ij
delijk, heeft gevestigd, daar de geheele rege-
1 ing der werkzaamheden, alsmede a lle corres
pondentie (met inbegrip van telefonische ge
sprekken) vanuit bedoeld bijkantoor gevoerd 
we1·d, ten bewijze waarvan zij o. a. meent te 
moeten wijzen op een van bedoeld aannemers
bedrijf ontvangen dankbetuiging, verzonden 
door haar bijkantoor te Beek, na afloop van 

een uitgebroken staking, welk schrijven uit 
den aard der zaak ongetwijfeld zou zijn ver
zonden uit Berg en D a l, indien het juist was, 
dat de le iding en de administratie van het 
werk geheel vanuit Berg en D al gevoerd wer
den en te Beek slechts een directiekeet geves
t igd zou zijn geweest voor het houden van 
toez icht van werk ; 

dat voor de vestiging van een zelfstandig 
onderdeel van eenig bedrijf het geenszins noo
dig is, dat zulks voor onbepaalden tijd of de
finitief gesch iedt, doch het voldoende moet 
geacht worden, dat tijdel ijk - tijdens de uit
voer ing- van een bepaald werk -, elders dan 
in de gemeente, waar de zetel eener onder
neming is gevestigd, een zelfstandig onderdeel 
van een bedrijf wordt opgericht ter verzeke
ring van een beter en gemakkelijker beheer 
en uitvoering van eenig werk, en een bedrijf 
zeer wel in meer dan één gemeente kan uit
gevoerd worden, hetgeen bij den aanleg van 
het mijnspoor Nuth-Staatsmijn Maurits het 
geval was, daar dit werk zich over meerdere 
gemeenten uitstrekte en onder een te B eek 
gevestigd bijkantoor een geheel vormde; 

0. hieromtrent: 
dat de artt. 1 en 2 der Verordening tot hef

fing van een zakelijke belasting op het bedrijf 
in de gemeente Schinnen van 4 April 1930 
luiden: 

Art. 1. I n de gemeente Schinnen wordt een 
zakelij ke belasting op het bedrijf geheven van 
de ondernemingen en inrichtingen, welke bin
nen de gemeente een bedrijf uitoefenen anders 
dan in stations en waarin gemiddeld 10 ar
beiders werkzaam zijn, die minder verdienen 
dan het bedrag, vast te stellen bij A. m. v. b. 
bedoeld in art. 242e der Gemeentewet. 

Ook publiekrechtelijke lichamen worden in 
deze belasting betrokken. 

Art. 2. De belasting wordt geheven van 
de in art. 1 bedoelde ondernemingen en in
richtingen wel ke op 1 J an. van het belasting
jaar bestaan en gedurende een deel daarvan 
geheel of gedeeltelijk in werking waren; 

0. dat nu de Raad van Beroep terecht heeft 
aangenomen, dat bij de uitvoering van een 
werk als het onderhavige, de aannemer slechts 
dan geacht kan worden in den zin van art. 
282 (242e oud) der Gemeentewet en der ten 
deze toepasselijke artikelen der Verordening 
een bedrij f binnen de gemeente uit te oefenen, 
wanneer de werkzaamheden onder zoodanige 
omstand igheden verricht zijn, dat zij dienen 
beschouwd te worden a ls een zelfstandig on
derdeel van het bedrijf van den aannemer in 
de gemeente; 

dat de R aad op de in de uitspraak vermelde 
gronden kon aannemen, dat zulks ten deze 
niet het geval was en tegen deze feitelijke 
beslissing niet met vrucht in cassatie kan 
worden opgekomen, aUerminst met een be
roep op feiten - zooals b.v. het beroep op de 
ontvangen dankbetuiging na afloop eener sta
king - waarvan niet blijkt, dat daarop ook 
reeds bij den R aad van Beroep een beroep is 
gedaan; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 
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22 Juni 1932. KONINKLIJ K BESLUI T. 
(Lager Ondenvijswet 1920 art. 80.) 

De kosten van aankoop en overdracht 
van het schoolterrein en die van rente
verl ies op den aangekochten grond behoo
ren tot de kosten van den bouw in den zin 
van art. 74 le I id sub b. 

Waar de goedgekeurde raming van on
kosten niet eischt, dat door een opzich ter 
afzonderlijk dagelijksch toezicht wordt uit
geoefend, is er geen bezwaar, dat de ar
chitect extra-toezicht uitoefende en daar
voor wordt gehonoreerd. 

Nu een heiligenbeeld niet voorkwam in 
de omschrijving van de eerste inrichting 
en de afwijking niet overeenkomstig art. 
81 lid 2 is goedgekeurd, kunnen voor de 
kosten van dit beeld geen gelden worden 
beschikbaar gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van eene Roomsch-Katholieke 
bijzondere lagere school "Sint Antonius" te 
Venraij , tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 30 November 1931, 2e af
deeling, La. 12996/2 U., waarbij in een geschil 
tusschen den appellant en burgemeester en 
wethouder der gemeente Venraij over de uit
betaling van een vijftal posten, voorkomende 
op de rekening en verantwoording van de kos
ten van eene te Veulen-Venraij gestichte bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs, 
krachtens art. 80, vierde lid, der Lager On
derwijswet 1920 is beslist: 

A. dat de kosten van aankoop en transport 
(overdracht) van het schoolterrein alsmede de 
ko ten wegens renteverlies, betrekking heb
bende op den aangekochten grond, moeten 
worden vergoed, nadat eventueel het bedrag 
dier kosten overeenkomstig het vierde I id van 
art. 81 der Lager Onderwijswet 19 20 is vast
ge teld; 

B. dat de kosten wegens renteverlies voor 
geleend kapitaar voor de financiering van de 
school ad f 33.29, ae kosten wegens toezicht 
op den bouw ad f 300, alsmede die van aan
schaffing van een heiligenbeeld ad f 35, niet 
voor vergoeding in aanmerking komen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1932, N°. 160; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Juni 1932, N°. 11115, afdeeling Lager Onder
wijs-Financieel; 

0. dat nadat het Schoolbestuur bij burge
meester en wethouders eene rekening en ver
antwoording van de kosten van de bovenbe
doelde school met de op den bouw betrekking 
hebbende financieele bescheiden had ingezon
den, burgemeester en wethouders de u itbeta
li ng van een vijftal posten, voorkomende op 
de bedoelde rekening en verantwoording heb
ben geweigerd, te weten: 

a. de kosten van aankoop en transport 
(overdrach t) van het schoolterrein ad f 127.50; 

b. renteverlies betrekking hebbende op den 
aangekochten grond ad f 123. 72; 

c. renteverlies wegens geleend kap itaal 
voor de fi nanciering der school over 1930, ad 
f 33.29; 

d. kosten van toez ich t op den bouw der 
school ad f 300; 

e. kosten van aanschaffing van een he il i
genbeeld ad f 35; 

dat ingevolge een door het Schoolbestuur 
ingesteld beroep Geel. Staten bij besluit van 
30 November 1931, 2e afdeeling, La. 12996/2 
U, o.a. hebben beslist: a. dat de kosten van 
aankoop en transport (overdracht) van het 
schoolterrein, alsmede de kosten wegens rente
verlies betrekking hebbende op den aange
kochten grond moeten worden vergoed, nadat 
eventueel het bedrag dier kosten overeenkom
stig de bepalingen van het vierde lid van 
art. 81 der Lager Onderwijswijswet 1920 is 
vastgesteld; b. dat de kosten wegens rente
verlies voor geleend kapitaa l voor de finan
ciering der school ad f 33 .29, de kosten we
gens toezicht op dien bouw ad f 300, alsmede 
die. van aanschaffing van een heiligenbeeld 
ad f 35 niet voor vergoeding in aanmerking 
komen; 

dat Ged . Staten daarbij hebben overwogen, 
dat hier aanwezig is een geschil, ab bedoeld 
bij het 4e lid van art. 80 der Lager Onder
wijswet 1920, hetwelk aan de beslissing van 
hun College kan worden onderworpen; dat, 
voor wat betreft de onder a en b vermelde 
kosten, deze, naar het oordeel van hun College, 
zijn te beschouwen als kosten, behoorende tot 
de stichtingskosten der school, bedoeld in art. 
74, le lid, b, der Lager Onderwijswet 1920, 
zoodat deze door de gemeente behooren te wor
den ve1·goed, eventueel na toepassing van het 
bepaalde in art. 81, 4e lid, dier wet; dat, 
voor wat aangaat de kosten, genoemd onder 
c, deze niet kunnen gerekend worden te be
hooren tot de stichtingskosten der school, zoo
dat burgemeester en wethouders mitsdien te
recht de uitbetaling ervan geweigerd hebben; 
dat, voor wat betreft de kosten, genoemd on
der d, deze als een afzonderlijke post voorko
men op de goedgekeurde raming; dat echter 
geen afzonderlijk dagelijksch toezicht door een 
opzichter is uitgeoefend en de bouw derhalve 
niet overeenkomstig het bestek en de beschrij
ving heeft plaats gehad, terwijl burgemeester 
en wethouders aan deze afwijking geen goed- · 
keuring verleend hebben; dat, daar niet ge
bleken is, dat het Schoolbestuur, overeenkom
stig het bepaalde in art. 81, 2e l id, voorlaat
ste zinsnede, tegen deze niet-goedkeuring be
roep bij Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen heeft ingesteld, voor 
dit College geen aanleiding bestaat de beschik
baarstelling van het in rekening gebracht be
drag ad f 300 te bevelen; dat, voor wat aan
gaat de kosten, genoemd onder e, deze niet 
voorkomen op de ingediende raming van kos
ten, wodat burgemeester en wethouders te
recht het bedrag, waarmede de kosten ten ge
volge van die afwijking der raming zijn ge
stegen, niet hebben toegestaan; dat, daar het 
Schoolbe tuur tegen deze weigering eveneens 
geen beroep bij Onzen. genoemden ::\Iinister 
heeft ingesteld, voor dit Coll ege evenmin aan
leiding bestaat de beschikbaarstelling van die 
kosten te gel asten; 

dat van het bes! uit van Ged. Staten het 
Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat, wat betreft de punten a en 
b, tusschen het gemeentebestuur en het school-
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bestuur nimmer een geschil heeft bestaan, als 
bedoeld in art. 81, 4e lid, der wet; dat het 
schoolbestuur bezwaar heeft tegen de in het 
bestreden bes! uit voorkomende woorden: 
,eventueel na toepassing van het bepaalde in 

~rt. 81, 4e lid , der wet"; dat immers geen 
geschil bestaat over de vraag, of tle gemaakte 
kosten "buitensporig" zijn en welke de "nor
male" zijn, zoodat het zijns inziens roch niet 
aangaat achteraf eene beslissing te <loen krij 
gen door schatting van het bedrag op de wijze, 
in art. 85 der Lager Onderwij wet 1920 be
paald; dat de beslissing van Ged. Staten in 
de gegeven omstandigheden in zooverre in 
strijd met de wet is, dat de roevoegi ng "even
tueel na roepassi ng van het bepaalde in art. 
81, 4e I id, dier wet" onjuist is ; dat voorts, 
daar vaststaat, dat de gemaakte ko ten ten 
behoeve van den bouw der school zijn gemaakt, 
men moeilijk een ander standpunt kan inne
men dan dit, dat de kosten op den bouw be
trekking hebben; dat ook het feit, dat op het 
schoolbestuur geon andere financieele ver pi ich
ting rust clan tot storting der waarborgsom, 
deze opvatting wettigt; dat, wat betreft punt d, 
toen het school bestuur aan den architect op
dracht gaf, het bestek voor den bouw en de ra
ming van kosten hiervoor samen te stellen, het 
bestuur de vraag heeft overwogen, of het daarin 
zou opnemen een bedrag, waaruit het zou bekos
tigen de belooning van een opzichter; dat het 
van het plaatsen van een post voor een op
zichter heeft afgezien en toen met den arch i
tect heeft afgesproken, dat hij zou handelen, 
zooals hij bij een zelfde werk te Grathem 
deed; dat roen besloten werd, dat de archi
tect regelmatig extra-roezicht op den bouw 
zou uitoefenen en dat het choolbestuur de 
hiervoor te maken kosten, begroot op f 300, 
op de raming zou b,engen; dat de begrooting, 
waarop dez post voorkwam, zondet· eenige 
opmerking hieromtrent zoowel door den In
specteur van het Lager Onderwijs als door het 
gemeentebestuur is goedgekeurd; dat het 
schoolbestuur aan het gemeentebestuur regel
matig de termijnbetalingen van den architect 
deel areerde, welke declaraties overeenkomstig 
de werkelijkheid, de woorden "honorarium en 
toezicht" vermelden; dat deze declaraties door 
het gemeentebestuur zonder eenige opmerking 
betaald werden, rotdat de slotafrekening moest 
vo lgen; dat het schoolbestuur toen platsel ing 
de mededeel ing kreeg, dat de laatsle f 300 
niet betaald werden, wijl gedurende den bouw 
geen afzonderlijk roezicht is gehouden, zulks 
niettegen taande dat rot dien datum gedeelten 
van het toezicht, ingevolge de goedgekeurde 
raming, reeds door het gemeentebestuur waren 
betaald; dat afzonderlijk en degelijk roezicht 
door den architect heeft plaats gevonden; dat 
het schoolbestuur, zonder claarroe verplicht te 
zijn, het gemeentebestuur van dienst is ge
weest door wijzigingen aan te brengen, waar
door de rotaalkosten der chool belangrijk 
werden verminderd, ook wat het toezicht op 
den bouw betreft; dat het schoolbestuur than 
tot zijn pijt moet ondervinden, dat men hem 
het hem rechtmatig roekomende geld niet wil 
Yerstrekken; dat het geval, omschreven in art. 
81, 2e lid, der wet, hier niet aan de orde is, 
daar het hier niet gaat over a [wijking van 
het bestek en de beschrijving, doch over de 

uitbetaling van den po t, die voorkomt op de 
goedgekeurde begrooting, waartegen niemand 
bezwaar heeft gemaakt en welke zelfs reeds 
gedeeltelijk is uitbetaald; dat zich zijn inziens 
hier een geval voordoet, bedoeld in art. 80 der 
wet en waaromtrent Ged. Staten het ge chd 
hadden te beslissen; dat, wat betreft punt e, 
in all e lagere scholen te Venraij, ook in de 
openbare scholen, be !den aanwezig zij n, welke 
voor rekening de,· gemeente zijn aangeschaft: 
dat het schoolbestuur zich afvraagt, waaroro 
destijds de gemaakte ko ten wel werden ge
duld en waarom h t thans niet deze kosten in 
rekening mag brengen; dat krachtens art. 81. 
3e lid, der wet de gemeente het bedrag van 
het verschi l der ko ten aan het schoolbestuur 
verschaft; eventueel na gebruikmaking van 
de bevoegdheid, om die kosten terug te bren
gen tot het cijfer, dat naar zijn oordeel het 
normale is; 

0. ten aanzien Yan de punten a en b, dat 
het geschil, waarin Ged. Staten e,m beslissing 
hebben geg-even, de vraag betrof, of de be
trekkelijke posten behoorcn tot de kusten van 
den bouw in den zin van art. 74, le lid, onder 
b, der Lager Onderwijswet 1920 en mitsdien 
ingevolge art. 72, le lid, dier wet door h'é>t 
gemeentebestuur aan het schoolbestuur behoo
ren te worden vergoed ; 

dat de bezwaren van het school bestuur ge
richt zijn tegen het in het dictum van het 
be treden besluit van Ged. Staten voorkomen
de voorbehoud: ,,eventueel na roe passing van 
het bepaalde in art. 81, 4e lid , der wet", in
gevolge welke wet bepaling, indien de voor 
den bouw gemaakt ko ten buitensporig zijn, 
het gemeentebestuur die kosten verlaagt; 

0. dienaangaande, dat deze roevoeging geen 
andere strekking heeft dan er aan te herin-
11cren, dat mogelijkerwijs voor toepassing van 
de zooeven vermelde wetsbepaling aan leiding 
zal bestaan, doch overigens voo,· de in deze 
door Ged. Staten genomen besl issing van gee
nerl ei beteekenis is, zoodat daartegen niet met 
grond kan worden opgenomen; 

0. ten aanzien Yan punt d, dat de goedge
keurde raming van onkosten niet eischt, dat 
door een opzichter afzonderlijk dagelijksch 
toezicht wordt uitgeo fend, zoodat er geen 
bezwaar tegen bestond, dat de arch itect extra
t,oezicht op het werk uiroefende en het ge
raamde bedrag van f 300 aan hem werd uit
gekeerd, te mind r, omdat blijkens inlichtin
gen, ingewonnen naar aanleiding van een 
chrijven van de Afdeeling van den Raad van 

State, voor de Geschillen van Bestuur, aan 
den architect slechts 6.5 ten honderd van de 
bouwsom is betaald, terwijl hij volgens de 
honorarium-tabel, voorkomende in de Alge
meene Regelen befreffende de rechtsverhou
ding tusschen architect en opdrachtgever, vast
gesteld door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, 7.3 ten honderd in rekening 
zou hebben kunnen brengen, benevens l .46 ten 
honderd voor het maken van werkteekeningen: 

0. ten aanzien van punt e, dat blijkens de 
stukken het betrekkelijke heiligenbeeld niet 
voorkwam in de omschrijving van de eerste 
inrichting, als bedoeld in art. 77, 5c lid, der 
wet, terwijl de afwijking niet overeenkomstig 
art. 81, lid 2, i goedgekeurd; dat, zoo lang 
dit niet is geschied, voor de kosten van dit 
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beeld geen gelden kunJJen worden beschikbaar 
gesteld; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 30 November 1931, 2e afdeeling, La. 
12996/2 U, dit besluit, voor zoover betreft 
punt B, in zoo ver te wijzigen, dat daarin 
komen te vervallen de woorden: ,.de ko ten 
wegens toezicht op dien bouw ad f 300" , en 
na punt B worde ingevoegd: ,.C. dat de kosten 
wegens toezicht op den bouw der school ten 
bedrage van f 300, voor vergoeding in aan
merking komen". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappén is bela t, enz. 

(A.B.) 

23 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 19.) 

Ged. Staten hebben ten omechte goed
keuring onthouden aan het besluit van een 
waterschapsbestuur tot het aangaan van 
eene kasgeldleening, omdat: 

a. het waterschapsbestuur bij gemis van 
de klassificatieregisters, welke in verband 
met een beroepszaak aan Ged. Staten wa
ren toegezonden ten tijde, waarop het be
sloot tot het aangaan der kasgeldleening 
niet in staat was een kohier van omslag 
op te maken; 

b. het door het voorloopig bestuur vast
gesteld kohier reeds daarom onbruikbaar 
was, omdat het in strijd met het water
schapsreglement niet is vastgesteld in eene 
openbare vergadering, waarvan tevoren 
door aanplakking kennis is gegeven aan 
de ingelanden; 

c. de omstandi gheid, dat nog geen re
geling is getroffen ten aanzien van een 
aanhangig geschil omtrent aflossing van 
een door het voorloopig bestuur aange
gane kasgeldleening, geen grond kan zijn 
om aan de onderhavige leening goedkeu
ring te onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het waterschap Herfte tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
20 October 1931, n°. 8622/7349, 3e afd., tot 
onthouding van goedkeuring aan het besluit 
van het waterschapsbestuur van 4 Augustus 
1931, n°. 110/57, strekkende tot het aangaan 
van eene geldleening in rekening-courant tot 
een maximum-bedrag van f 2000 met de Rot
terdamsche Bankvereeniging Naamlooze Ven
nootschap, gevestigd te Rotterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 
8 Juni 1932, n°. 409; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Juni 1932, La. G., Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat het Bestuur van het waterschap Herfte 
bij besluit van 4 Augustus 1931, n°. 110/57, 
onder voorbehoud van goedkeuring door Ged. 
Staten, heeft besloten eene overeenkomst van 
credietverleening in rekening-courant tot een 

' maximum-bedrag van f 2000 aan te gaan met 
de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., daar
bij overwegende, dat bij de in-functietreding 
van het Bestuur in Januari 1931 de kas werd 
overgenomen met een bedrag van f 74.89; dat 
sindsdien niets werd ontvangen en voorloopig 
ook niets ontvangen zal worden; dat het nood
zakelijk is om, ter bestrijding van de kosten 

1 van het waterschap, de beschikking te hebben 
over kasgeld ; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit van 
20 October 1931 aan dit besluit goedkeuring 
hebben onthouden, daarbij overwegende, dat 
hun College, bij brief van 18 Augustus 1931 
nadere inlichtingen gevraagd hebbende, waar
om sinds Januari 1931 niets werd ontvangen en 
waarom bij het Bestuur van het waterschap 
Herfte niet het voornemen bestaat maatregelen 
in die richting te treffen, aangezien toch tegen 
het beginsel der klassi.ficatie der gronden in 
beroep geen bezwaren meer aanhangig zijn en 
bovendien het voorloopig Bestuur reeds ge
deeltelijk aan de voorschrüten van artikel 45 
van het Grondreglement voor de waterschappen 
in Overijssel had voldaan, zoodat het huidige 
Bestuur sedert ruimschoots in de gelegenheid 
was geweest de voorschriften van voormeld 
artikel ten volle na te leven en daarna met de 
invordering van den omslag een aanvang te 
maken, als antwoord daarop heeft ontvangen, 
dat het Bestuur van het waterschap Herfte 
meende niet te kunnen voortbouwen op het 
door het voorloopig vastgestelde kohier van 
omslag over 1930 èn omdat naar zijne meening 
het voorloopig Bestuur tot het vaststellen van 
een kohier van omslag niet bevoegd was èn 
omdat tot die vaststelling - ook al hetgee n 
daaraan voorafging - niet is besloten in eene 
openbare vergadering èn omdat er verschillende 
beroepschrüten tegen de klassi.ficatie aanhangig 
waren èn omdat het kohièr niet bevatte "den 
termijn, binnen welken de aanslagen moeten 
worden voldaan", zoodat het in dien staat 
nimmer invorderbaar kan worden verklaard, 
èn ten slotte ook omdat het Bestuur, dat immers 
van oordeel is, dat de geldleeningen door het 
voorloopig Bestuur aangegaan het waterschap 
niet binden, meent dat er geen grond is tot het 
heffen van een omslag tot een bedrag van 
f 24,275; dat het Bestuur verder de aandacht 
meent te moeten vestigen op het bepaalde bij 
het laatste lid van art. 87 van het reglement 
voor het waterschap luidende : ,,De klassi.ficatie 
zal in elk geval worden herzien vijf jaren na de 
oprichting van het waterschap", zoodat, aan
gezien gemelde termijn reeds lang verstreken 
is, sindsdien ook wel niet meer op grond van 
de bestaande klassi.ficatie een kohier van om
slag kan worden vastgesteld ; dat in dit ver
band wordt opgemerkt, dat zoolang niet vast
staat, welke verplichtingen het waterschap 
heeft, het bezwaarlijk is tot het vaststellen van 
een kohier van omslag over te gaan ; dat, ten 
aanzien van dit antwoord, ook al zou het voor
loopig Bestuur niet bevoegd zijn geweest tot 
het vaststellen van een kohier of al zou dit 
College zulks niet op de juiste wijze hebben ge
daan, er geen voldoende aanleiding is voor het 
huidige Bestuur niet zorg te dragen, dat art. 45 
van het Grondreglement voor de waterschappen 
in Overijssel en art. 90 van het reglement voor 
het waterschap Herfte volledig worden toege-
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past ; dat er weliswaar enkele ingelanden beroep 
hebben ingesteld tegen de klassificatie van 
hunne gronden, doch dat deze beroepen, zooals 
aan het Bestuur is medegedeeld, niet het be
ginsel der klassificatie betreffen en daarom eene 
volledige --toepassing van de zooeven genoemde 
artikelen niet verhinderen ; dat er dus voorts 
geen enkel bezwaar t egen bestaat, dat op het 
kohier wordt vermeld de t ermijn, binnen welken 
de aanslagen moeten worden voldaan ; dat het 
laat-st e lid van art. 87 van het reglement voor 
het waterschap Herfte slechts ten doel heeft 
aan het Bestuur van het waterscha-p H erfte 
op te dra.gen de kla.ssificatie vijf jaren na de 
oprichting van het waterschap t,e herzien, doch 
dat daaraan geenszins de beteekenis moet 
worden• gehecht, dat na het verstrijken van 
d ezen t ermijn op 17 Juni 1931 " ook wel niet 
meer op grond van de bestaande klassificatie 
een kohier van omslae: kan worden vastge
steld": dat uit den omslag niet alleen de rente 
en aflo,sing van de bestaande schulden, doch 
ook de kosten , verbonden aan de andere op 
het waterschap rustende verplichtingen, moeten 
worden betaald ; dat de omvang van deze ver
plichtingen blijkt uit het Grondreglement voor 
de waterschappen in Over,jssel en uit het 
reglement voor het waterschap H erfte ; dat 
een goed beheer van de financiën van een wa
terschap medebrengt, dat, zooals ook in ar t. 84 
van het reglement voor het waterschap Herfte 
is aangegeven, aile kost en van het waterschap, 
behalve uit de inkomsten, welke uit zijne be
zittingen voortvloeien, worden gevonden door 
een omslag over al de in het waterschap gelegen 
ongebouwde en gebouwde eigendommen en 
dat in het algemeen slechts in het geval, dat 
deze bronnen tijdelijk zijn opgedroogd, tot het 
aangaan van eene kasgeldleening mag worden 
overgegaan; dat hier niet een bijzonder geval 
aanwezig is, dat afwijking van dezen algemeen en 
r egel zou kunnen rechtvaardigen ; dat het 
bovendien geen aanbeveling verdient, dat eene 
nieuwe kasgeldleening door het Bestuur van 
het waterschap H erfte wordt aangegaan, zoo
lang nog geen regeling is getroffen t en aanzien 
van het geschil, dat aanhangig is omtrent de 
a flossing der door het voorloopig Bestuur van 
dat waterschap met de Coöperatieve Landbou
wersbank en H andelsvereeniging "Zwoller . 
kerspel" t e Zwolle aangegane kasgeldleening ; 

drit van dit besluit het Waterschapsbestuu r 
bij Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat het Bestuur onmogelijk zelf een 
kohier van den omslag kon vaststellen, omdat 
het daartoe behoeft de klassificatieregisters, 
welke op verzoek van Ged. Staten 26 Februari 
1931 aan dit College waren gezonden en sinds
dien niet tefög ontvangen ; dat t och ook volgens 
Ged. Staten het Bestuur, zoolang hem de in
houd der beroepschriften t egen de klassificatie 
niet bekend was - dus tot 18 A'ugnstus 1931 -
op grond van het aanhangig zijn van beroep
schriften t egen de vaststelling van de klassifi
catie niet tot het opmaken van een kohier 
van omslag kon overgaan ; dat voor ts de be
voegdheid van een voorloopig Bestuur, voor 
zoover aan dit College niet met zooveel woorden 
toegekend, samenhangt met de taak aan dat 
College opgedragen, en dat, daar noch de be
voegdheid tot het vaststellen van een kohier 
aan het voorloopig Bestuur is toegekend en 

het evenmin die bevoegdheid behoeft om ziJn 
taak te kunnen ver vullen, het t ot eene derge
lijke handeling onbevoegd moet worden geoor• 
deeld ; dat bovendien net voodoopig Bèstum 
het kohier voorloopig niet vaststelde in een 
openbare vergadering (het vergaderde nimmer 
in het openbaar - art. 39 van het Waterschaps
reglement) t erwijl van het beleggen der ver
gadering geen kennis aan ingelanden is gegeven 
(art. 38 Waterschap H erfte); dat het vomts 
verzuimde overPenkomstig het bepaalde bij 
art. 45 van het Grondreglement voor de water
schappen in Overijssel in het kohier op t e nemen 
den terfil.\in , binnen welken de aanslagen moeten 
worden vol<iaan, welk ver~uim niet kan worden 
hersteld door alsnog dien t ermijn van betaling 
op het kohier t e vermelden, doch welk verzuim 
als noodzakelijk gevolg medebrengt, dat een 
nieuw verbeterd kohier voorloopig moet worden 
vastgest,eld en t er visie gelegd ; dat door het 
voorschrift , dat de klassificatie in elk gevR l zal 
worden herzien 5 jaren na de oprichting van 
het waterschap, naar de meening van het Be
stuur bepaald wordt, dat de oorspronkelijke 
klassificatie slechts tot dien tijd van kracht zal 
zijn ; dat in elk geval werd geoordeeld, dat de 
voorzichtigheid gebiedt om, nu de gemelde 5 
jaren verstreken zijn, de klassificatie t e bezien, 
alvorens deze t ot grondslag van een omslag te 
nemen ; dat het waterschap zelf geen schulden 
heeft, waarvan rente en afl ossing moet worden 
betaald, daar het waterschap zelf geen zoo
danige schulden heeft aangegaan en het voor
loopig Bestuur daartoe in hoogste instantie 
onbevoegd is verklaard ; dat een omslag tot 
een totaal bedrag van ruim f 24,000 geenszins 
noodig is en vele ingelanden hun aandeel in 
zulk een omslag onmogelijk zouden kunnen 
voldoen ; dat de algemeene regel, door Ged. 
Staten genoemd, hoe juist op zich zelf ook, wel 
noodzakeJ\jk uitzondering zal moeten lijden, 
wanneer de vermelde normale bron niet kan 
worden aangeboord, zooals in casu het geval is, 
doordat de klassificatieregisters niet t er be
schikking van het Bestuur zijn en met zekerheid 
kan worden gezegd, dat het nog geruimen tijd 
zal moeten duren voordat die bron aangeboord 
zal kunnen worden ; dat niet kan worden in
gezien, waarom het feit, dat tal van ingelanden 
in beroep zijn gekomen van eene beschikking 
van Ged. Staten, waarbij een besluit van het 
voorloopig Bestuur tot het aangaan van eene 
kasgeldleening met de Coöperatieve Landbou
wersbank en Handelsvereeniging "Zwoller
kerspel" t e Zwolle werd goedgekeurd, een reden 
kan zijn om het waterschap de middelen te 
onthouden om zijne opeischbare schulden te . 
voldoen ; dat het waterschap geen gelden in 
kas heeft ; dat voor de uitbetaling van de jaar
wedden van voorzit t er, overige bestuursleden 
en secretaris-ontvanger, v oor bureau.kosten, 
voor publicatie van beslissingen, gelden noodig 
zijn, welke het waterschap zich niet anders kan 
verschaffen dan door eene geldleening ; dat de 
credietwaa rdigheid van het wa terschap ernstig 
zal lijden, indien het niet in staat wordt gesteld 
om zijne loopende verplichtingen te voldoen ; 

0 . dat het Bestuur van het waterschap 
Herfte bij gemis van de klassificatieregisters, 
welke in verband met een beroepszaak aan 
Ged. Staten waren toegezonden ten tijde, 
waarop het besloot tot het aangaan van eene 
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kasgeldleening, niet in staat was een kohler 
van omslag op te maken ; 

dat het door het voorloopig Bestuur vast
gestelde kohier reeds daarom onbruikbaar was, 
omdat het in strijd met art. 39 van het Water
schapsreglement niet is vastgesteld in eene 
openbare vergadering, waarvan te voren, in
gevolge art. 38 van het reglement, door aan
plakking kennis is gegeven aan de inge
landen; 

dat mitsdien, nu voor verschillende door Ged. 
Staten goedgekeurde uitgaven gelden noodig 
waren, het Bestuur terecht besloot eene kas
geldleening aan te gaan van f 2000 ; 

dat de omstandigheid, dat nog geen regeling 
is getroffen ten aanzien van het geschil, dat 
aanhangig was omtrent de aflossing van de 
door het voorloopig Bestuur van dat Water
schap met de Coöperatieve Landbouwersbank 
en Handelsvereeniging "Zwoller kerspel'' te 
Zwolle aangegane kasgeldleening, geen grond 
kan zijn om aan de onderhavige leening goed
keuring te onthouden ; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrecht het 
besluit van 4 Augustus 1931 niet hebben goed
gekeurd, te eer nu aan een bezwaar van Ged. 
Staten omtrent de rentevergoeding was tege.moet 
gekomen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevond"n en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten goedkeuring te verleenen aan 
het voormelde besluit van het Bestuur van het 
waterschap van 4 Augustus 1931. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
{A. B.) 

23 Juni 1932. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
{Wet houdend algemeene regelen Water. 
staatsbestuur art. 19.) 

Nu het stelsel van het waterschapsregle
ment medebrengt, dat het bestuur eigener 
beweging alle maatregelen neemt, noodig 
voor de voorbereiding en eene goede func
tioneering van het waterschap en hiervoor 
leeningen sluit, terwijl een voorloopig be-
tuur een en ander slechts mag verrichten 

na opdracht van Ged. Staten, kunnen be
sluiten van Ged. Staten tot goedkeuring 
van maatregelen van het voorloopig be
stuur, genomen zonder dat Ged. Staten 
daartoe opdracht hadden gegeven, niet 
worden gehandhaafd. Evenmin kan wor
den gehandhaafd een besluit van Ged . 
Staten tot vaststelling der rekening van 
het waterschap, omdat die rekening niet 
tevoren ter inzage van de ingelanden is 
gelegd en door het voorloopig bestuur niet 
voorloopig is vastgesteld in eene open
bare vergadering, waarvan is kennis ge
geven aan de ingelanden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

F. 'l'eunissen te Lenthe, gemeente Dalfsen, en 
anderen, door G. van Leussen te Emmen. ge
meente Dalfsen, en anderen, door Joh. Nijen
huis te Emmen, gemeente Dalfsen, en anderen, 
door D. L . Schutte te Berkum, gemeente Zwol
lerkerspel, en anderen, door Fr. Smeenk te 
Wijthmen, gemeente Zwollerkerspel, en an-

deren, en door H . A. Rankenherg te Herfte, 
gemeente Zwollerkerspel, en anderen, tegen 59 
beschikkingen of besluiten van Ged. Staten van 
Overijssel ten aanzien van besluiten van het 
Voorloopig Bestuur van het waterschap Herfte, 
en de beroepen, ingesteld door Mr. Dr. ,J. A. 
Baron de Vos van Steenwijk te Dalfsen, tegen 
14 van de vorenbedoelde 59 besluiten van 
Ged. Staten van Overijssel, alsmede tegen het 
besluit van dat College van 31 Januari 1928, 
n°. 845/669, 3• afdeeling, betreffende het water
schap Herfte, voor zoover dat besluit nog niet 
mocht zijn vernietigd bij Ons besluit van 22 
April 1931, n°. 11 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Juni 1932, n°. 403 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Juni 1932, La. H., Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel de volgende 
59 besluiten hebben genomen : 

1. van 30 Augustus 1926, 3• Afdeeling no. 
7023/5155 (houdende machtiging tot het aan
gaan van een overeenkomst van credietver
leening in rekening-courant) ; 

2. van 6 December 1927, 3• Afdeeling, n°. 
10540/7791 (betreffende jaarwedde Voorloopig 
Bestuur en Secretaris) ; 

3. van 24 Januari 1928, 3• Afdeeling, n°. 
286/547 (betreffende vaststelling van de reke
ning van de oprichting van het Waterschap tot 
einde 1927) ; 

4. van 6 Maart 1928, 3• Afdeelinir, n°. 
1937 /1377 (houdende machtiging tot het-innen 
der ontvangsten en tot het doen van de uit
gaven tot 3/12 gedeelte der sommen, uitge
trokken op de ingezonden begrooting voor 
1928); 

5. van 27 Maart 1928, 3• Afdeeling, no. 
2539/1890 (houdende goedkeuring van de ge
wijzigde begrooting voor 1928); 

6. van 10. April 1928, 3• Afdeeling, n°. 
3146/2209 {houdende goedkeuring van het be
sluit tot levering bemalingsinrichting en tot 
wijziging begrooting 1928) ; 

7. van 24 April 1928, 3° Afdeeling, n°. 
3596/2570 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging begrooting 1928) ; 

8. van 15 Mei 1928, 3• Afdeeling, n°. 
4504/3136 (betreffende uitvoering artikel 12 der
Waterstaatswet 1900); 

9. van 22 Mei 1928, 3• Afdeeling, n°. 
4503/3294 (houdende goedkeuring van het 
besluit tot aankoop van gronden voor het 
gemaal); 

10. van 22 Mei 1928, 3• Afdeeling, n°. 
4551 /3295 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot wijziging begrooting 1928) ; 

ll. van 5 Juni 1928, 3• Afdeeling, n°. 
5244/3588 {houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging begrooting 1928) ; 

12. van 19 Juni 1928, 3• Afdeeling, n°. 
5627 /4032 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot wijziging begrooting 1928) ; 

13. van 19 Juni 1928, 3• Afdeeling, n°. 
5964-/4033 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging begrooting 1928); 

14. van 10 Juli 1928, 3• Afdeeling, n°. 
6725/4529 {houdende goedkeuring van een 
besluit tot den bouw van een bemalingsinrich
ting en tot het opnemen van de benoodigde 
gelden voor dit doel) ; 



178 23 JUNI 1932 

15. van 10 Juli 1928, 3e Afdeeling, no. 1 

6796/4581 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging begrooting 1928) ; 

16. van 31 Juli 1928, 3° Afdeeling, n°. 
7912/5151 (houdende goedkeuring van het be
sluit tot gunning van den bouw van een ge
maal); 

17. van 7 Augustus 1928, 3e Afdeeling, 
no. 6025/5311 (houdende goedkeuring, dat ver
schillende werken worden uitgevoerd en dat 
ter bestrijding der kosten gelden worden opge
nomen tot f 160,000) ; 

18. van 4 September 1928, 3° Afdecling, n°. 
8485/6005 (betreffende toepassing van artikel 12 
der Waterstaatswet 1900); 

19. van 11 September Hl28, 3e Afrleeling, no. 
893916206 (houdende goedkeuring van een be
~luit tot wijziging begrooting 1928) ; 

20. van 9 October 1928, 3° Afdeeling, n°. 
10046/6692 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot het maken van werken en tot gun
ning); 

21. van 9 October 1928, 3• Afdeeiing, n°. 
9958/6725 (voor zoover houdende goedkeuring 
van een besluit tot het aangaan van een over -
eenkomst tot credietverleening in rekening
courant); 

22. van 23 October 1928, 3• Afdeeling, no. 
10291/7059 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot het maken van een kade bij Soeslo); 

23. van 20 November 1928, 3• Afdeeling, n°. 
11192/7622 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot wijziging begrooting 1928); 

24. van 8 Januari 1929, 3° Afdeeling, n°. 
12012/197 (betreffende verlegging Emmer
tochtsloot) ; 

25. van 29 Januari 1929, 3• Afdeeling, n°. 
390/541 (houdende machtiging tot het inne n 
der ontvangsten en tot het doen van de uit
gaven tot 3/12 ~edeelte der sommen uitge
trokken op de mgezonden begrooting voor 
1929); 

26. van 19 Februari 1929, 3• Afdeeling, n°. 
599/1063 (betreffende toepassing van artikel 12 
der Waterstaatswet 1900); 

27. van 5 Maart 1929, 3° Afdeeling, n°. 
1179/1310 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot gunning bouw brug en duiker Rijksweg 
Zwolle-Heino); 

28. van fi Maart 1929, 3° Afdeeling, n°. 1373 
(betreffende toepassing van artikel 12 der Wa
terstaatswet 1900) ; 

29. van 12 Ma-art 1929, 3• Afdeeling, n° 
1818/1434 (betreffende wijziging van de be
grooting voor 1929); 

30. van 26 Maart 1929. 3• Afdeeling, n°. 
2202/1755 (houdende goedkeuring besluit tot 
wijziging der begrooting 1928) ; 

31. van 16 April 1929, 3e Afdeeling, no. 
2901 /2281 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging der begroeting 1920) ; 

32. van 30 Juli 1929, 3e Afdeeling, no. 
6793/4976 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot aankoop van grond en tot uitbetaling 
van de aangeboden schadeloosstellingen); 

33. van 6 Augustus 1929, 3° Afdeeling, no. 
7000/5063 (betreffende toepassing van artikel 12 
der Waterstaatswet 1900) ; 

34. van 10 September 1929, 3° Afdeeling, n°. 
7989/5760 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging van een besluit tot het aan
gaan van een kasgeldleening) ; 

35. van 1 October 1929, 3• A±deeling, n°. 
88 7/6251 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot verkoop van grond) ; 

36. van 29 October 1929, 3• Afdeeling, n°. 
9935/6875 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot vaststelling maalpeil) ; 

37. van 29 October 1929, 3• Afdeeling, n°. 
9 40/6913 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging begrooting 1929) ; 

38. van 3 December 1929, 3• Afdeeling, n°. 
10430/7657 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot wijziging van een besluit tot het 
aangaan van een kasgeldleening) ; 

39. van 30 December 1929, 3• Afdeeling, n°. 
12010/8398 (houdende machtiging tot het innen 
der ontvangsten en tot het doen van de uitgaven 
tot 3/12 gedeelte der sommen, uitgetrokken op 
de ingezonden begrooting 1930); 

40. van 14 Januari 1930, 3• Afdeeling, n°. 
276/140 (houdende goedkeuring van een besluit 
tot wijziging van een besluit tot het aangaan 
van een kasgeldleening) ; 

41. van 14 Januari 1930, 3• Afdeeling, n°. 
85/139 (houdende goedkeuring van het besluit 
op de daarbij bepaalde w:ijze af te rekenen met 
den aannemer van het gemaal) ; 

42. van 14 Januari 1930, 3• Afdeeling, n°. 
11547 /138 (betreffende betaling van rentever
goeding aan Gebroeders Stork) ; 

43. van 14 Januari 1930, 3• Afdeeling, n°. 
11937/228 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot het betalen van rentevergoeding aan 
Gebroeders Stork en C0 .) ; 

44. va.n 14 Januitri 1930, 3• Afdeeling, n°. 
84/229 (houdende goedlrnuring be luit tot wij
ziging begrooting voor 1929); 

45. van 4 Februari 1930, 3• Afdeeling, n°. 
961 /622 (houdende goedkeuring van het be
sluit tot verbetering van de bijleidingen) ; 

46. van 4 Maart 1930, 3• Afdeeling, n°. 
2061/1260 onder II (houdende goedkeuring van 
het besluit tot hot aangaan van een geldlee
ning); 

47. van 4 Maart 1930, 3• Afdeeling, no. 
2118/1304 (houdende goedkeuring van het be
sluit tot wijziging van een besluit tot het aan
gaan van een kasgeldleening) ; 

48. van 18 Maart 1930, 3• Afdeeling, n°. 
11962/1619 (houdende goedkeuring van de be
grooting voor 1930) ; 

49. van 25 Maart 1930, 3• Afdeeling, n°. 
2587 /1764 (tot wijziging van het besluit van 
Ged. Staten van 4 Maart 1930, 3• Afdeeling, 
no. 2061/1260); 

50. van 8 April 1930, 3• Afdeeling, n°. 
3170/2256 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot wijziging begrooting 1929) ; 

51. van 8 April 1930, 3° Afdeeling, n°. 
3169/2257 (houdende goedkeuring van beslui
ten tot wijziging begrooting 1930); 

52. van 15 April 1930, 3• Afdeeling, n°. 
3524/2582 (betreffende de vervanging van 
ontworpen bruggen door duikers in de Emmer
tochtsloot) ; 

53. van 29 April 1930, 3• Afdeeling, n°. 
1 56/2876 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot koop en verkoop van gronden); 

54. van 27 Mei 1930, 3• Afdeeling, n°. 
4866/3627 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot rentevergoeding aan Gebroeders 
Stork); 

55. van 3 Juni 1930, 3• Afdeeling, no. 
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3842/3791 (houdende goedkeuring van een 
Etaat van verrekening van meer en minder 
werk van den aannemer van het gemaal) ; 
. 56. van l Juli 1930, 3• Afdeeling, n°. 
5715/4559 (houdende goedkeuring van een be
sluit tot verkoop van grond) ; 

57. van 2 September 1930, 3• Afdeeling, n°. 
8187 /5921 (houdende goedkeuring van ont
werp-acten tdt verkoop van grond door het 
waterschap en afstand van grond aan het wa
terschap zoomede wegens vergoeding van scha
de aan gewassen enz.); 

58. van 14 October 1930 3• Afdeeling, n°. 
10141/6829 (houdende goedkeuring van een 
besluit tot het aangaan van een kasgeldleening) ; 

59. van 18 November 1930, 3• Afdeeling, n°. 
11186/7737 (betreffende aankoop van grond) ; 

dat van deze besluiten F. Teunissen te 
Lenthe, gemeente Dalfsen, en anderen, G. van 
Leussen te Emmen, gemeente Dalfsen, en an
deren, Joh. ijenhuis te Emmen, gemeente 
Dalfsen, en anderen, D. L. Schutte t.e Berkum, 
gemeente Zwollerkerspel, en anderen, ]!'r. 
Smeenk t e Wijthmen, gemeente Zwollerkerspel, 
en anderen, en H. A. Rankenberg te Herfte, 
gemeente Zwollerkerspel, en anderen, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat deze 
besluiten gedateerd zijn over een tijdperk van 
30 Augustus 1926- 18 November 1930; dat 
deze publicatie in strijd met de wet eerst nu 
plaats vindt, in stede van onmiddellijk na het 
genomen zijn der besluiten ; dat Ged. Staten 
indertijd geweigerd hebben - ofsci).oon tijdig 
hierop hunne aandacht is gevestigd - het 
Voorloopig Bestuur publicatie op te dragen; 
dat de gevolgen van deze veel te late publicatie 
- waardoor ingelanden niet tijdig voordat de 
werken uitgevoerd waren, konden reclameeren 
- behooren te komen voor hen, die de wet, 
welbewust, hebben overtreden ; dat ingelanden 
eerst thans - ten gevolge van deze herhaalde 
wetsovertredingen - in beroep kunnen komen 
en wel tegelijk van 59 besluiten; dat deze be
sluiten niet gehandhaafd kunnen blijven, om
dat zij sanctionneeren de onwettige handelingen 
van het Voorloopig Bestuur, welke handelingen 
gestrekt hebben tot het volledig inrichten en 
het met schulden beladen van het waterschap
handelingen, waartoe het Voorloopig Bestuur 
niet bevoegd is; dat, ook al ware het Voorloopig 
Bestuur in beginsel en volgens de reglementen 
wèl bevoegd, dan toch deze besluiten zullen 
moeten worden vernietigd, vermits het Voor
loopig Bestuur op roekelooze en verkwistende 
wijze werken heeft doen aanleggen, welke voor 
een behoorlijke afwatering van het waterschap 
geenszins vereischt waren en deze gedragingen 
door de aangevallen besluiten worden goedge
keurd; dat in November 1928 door den Inge
nieur van den Provincialen Waterstaat, die de 
plannen voor het waterschap ontwierp en bij 
de uitvoering assisteerde, de kosten van het 
geheele verbeteringsplan aan de hand van ont
worpen en gehouden aanbestedingen (zonder 
kosten van afrikking) werden geraamd op 
f 239,000 ; dat in 1928, 1929 en 1930 is uitge
geven voor de werken f 379,733.76 waarbij nog 
komen de uitgaven van 1927 en de uitgaven , 
rlie nog gedaan moeten worden ; dat de begroo
ting ergerlijk is overschreden ; dat ten deze een 
behoorlijke gestie van het Voorloopig Bestuur 
ten eenenmale heeft ontbroken ; dat dit het, 

beste gekenmerkt wordt, door hetgeen in de 
vergadering van het Voorloopig Bestuur van 
12 April 1928 is voorgevallen en besloten ; dat 
de desbetreffende notulen luiden : ,,De Voor
zitter deelt daarna mede, dat het is voorgeko
men, dat door Ir. Vink verschillende opdrach
ten tot levering zijn gedaan, zonder dat één 
der bestuursleden daarmede in kennis was ge
steld. S:iireker heeft zich afgevraagd, of deze 
gedragslijn van Ir. Vink wel juist is en wel iu 
overeenstemming is te brengen met de ver
antwoordelijkheid voor den gang van zaken 
van het bestuur. Ook de heer Kamphuis kan 
het eigenmachtig optreden van Ir. Vink niet 
goedkeuren, omdat het bestuur verantwoorde
lijk blijft. H et bestuur dient op de hoogte van 
de zaken te zijn en moet weten waar het aan 
toe is. Niet de adviseur, doch het bestuur heeft 
te beslissen. De heer Vink deelt mede, dat z.i. 
hetgeen hij gedaan heeft, behoort tot de uit 
voering van het werk ; trouwens de meeste 
opdrachten hebben reeds plaats gehad, doch 
het is z.i. evenwel van belang, dat één de ge
heele leiding van het werk in handen heeft. 
Bovendien kan het voorkomen, dat er plot
seling iets moet worden besteld en er dan geen 
tijd voor overleg meer is. Spreker geeft evenwel 
de verzekering, dat hij zoo zuinig mogelijk de 
zaken van het waterschap zal behartigen. In 
verband met deze besprekingen wordt beslo
ten, dat Ir. Vink ook in het vervolg de bestel
lingen zal doen, welke hij noodig acht, met dien 
verstande evenwel, dat zoo mogelijk van te 
voren eerst daaromtrent overleg wordt gepleegd 
met één de leden'' ; dat hieruit blijkt, dat het 
Voorloopig Bestuur op ongehoord onverant
woordelijke wijze heeft gehandeld ; dat toch 
aan genoemden ingenieur vrijheid van han<lelen 
werd ~elaten, na. gepleegrl overleg met nota 
bene ée:1 der 3 leden van het Voorloopig Be
stuur ; dat niet eens de goedkeuring van dat 
ééne lid wer<l vereischt, maar slechts gepleegd 
overleg; dat dit alles nog t e erger is, omdat 
eenige nontröle van de Ged. StPaten feiteljjk 
niet hedt plaat,; gehad ; <lat toch de genoemde 
Ingenieur van den Provincialen Waterstaat het 
werk ontwierp en uitvoerde en dat nog wel op 
de hierboven omschreven wijze, d.i. rret feite
lijke uitschakeling van het Voorloopig Bestuur; 
dat nu Ged. Staten hunne voorlichting ont
vangen van den Provincialen Waterstaa t; dat 
het onbegrijpelijk mag heeten hoe Ged. Staten 
aldus hunne medewerking hebben willen geven ; 
dat het echter van het hoogste algemeene be
lang is, dat dergelijke handelwijze niet door 
hooger hand gesanctionneerd wordt ; dat nog 
bij dit alles komt, dat nooit eenig plan voor 
het waterschap ter visie is gelegd, dat <le be
grooting voor 1928, waarop. f 200,000 voor 
nieuwe werken was uitgetrokken, nimmer i& 
gepuhliceerd, en dat Ged. Staten, ofschoon hun 
College dit bekend was, toch die begrooting 
hebben goedgekeurd ; dat volgens hen, appel
lanten, het waterschap op uiterst kostbare wi,ize 
is aangelegd, zoowel wat, aanleg en exploitatie 
betreft, en dat met zeer belangrijke lagere uit
gaven eene voldoende bemaling rnogelijk is ; 
dat het in hooge mate onbillijk zoude zijn de 
financieele gevolgen van bovenomschreven ge
dragingen ten laste van ingelanden te brengen, 
terwijl het waterschap d1ardoor niet gebaat is ; 

dat van de onder 6, 14, 17, 20, 21, 22, 27, 
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34, 38, 40, 46, 47, 49 en 58 genoemde beslui
ten tevens Mr. Dr. J . A. Baron de Vos van 
Steenwijk te Dalfsen bij Ons ir. beroep is ge
komen, evenals tegen een besluit van Ged. 
Staten van 31 J anuari 1928, 3° Afdeeliug, no. 
845/669, waarbii is goedgekeurd, dat met het 
graven van een tweetal hoofdwaterleidingen 
een u.anvang wordt gemaakt en ter bestrijrling 
van de kosten dier wB< kzaamheden eene kas· 
geldloening wordt aangegaan van ten hoogste 
f 75,000 voor zoover dit besluit van Ged. Staten 
niet reeds vernietigd mocht zijn bij Ons besluit 
van 22 April 1931, n°. 11 ; 

dat de appellant tegen het laatstgenoemde 
beslui~ aanvoert, dat hij twijfelt, of bij Ons be
sluit van 22 April 1931, n°. 11, het geheele be
sluit van Ged. Staten is vernietigd, dan wel 
alleen het besluit, voor zoover het betreft de 
goedkeuring op het aangaan van een kasgeld
leening ; dat, indien dit laatste het geval is, 
alsnog het besluit van Ged. Staten, voor zoover 
het betreft de goedkeuring tot het doen uit
voeren van de genoemde werken, eveneens zal 
moeten worden vernietigd, daar het Voorloopig 
Bestuur niet bevoegd was tot het uitvoeren van 
deze werken ; 

dat de appellant tegen de andere besluiten in 
hoofdzaak aanvoert, dat zij betreffen goedkeu
ring van besluiten van het Voorloopig Bestuur 
tot het uitvoeren van werken voor de voorbe
reiding en goede functioneering van het water
schap of tot hot sluiten van leeningen da.arvoor ; 
dat tot het uitvoeren van zoodanige werken, 
zooals reeds bij Ons besluit van 22 April 1931, 
n°. 11, is beslist, en tot het sluiten van leeningen 
daarvoor het Voorloopig Bestuur, zonder op
dracht van Ged. Staten, waarvan geen sprake 
is geweest, niet bevoegd was ; 

O. dat van de krachtens artikel 12 der Wa
terstaatswet 1900 door Ged. Staten genomen 
besluiten geen beroep op Ons openstaat, zoodat 
de appellanten in hunne beroepen tegen de 
onder 8, 18, 26, 28 en 33 genoemde besluiten 
niet ontvankelijk zijn ; 

dat het onder 2 genoemde besluit een schrij 
ven is van Ged. Staten betreffende schadeloos
stellingen, toe te kennen aan de leden van het 
Voorloopig Bestuur en aan den t ijdelijken ad
ministrateur, het onder 24 genoemde besluit 
een schrijven is van Ged. Staten, waarbij zij 
mededeelen onder zekere voorwaarden geen 
bezwaar te hebben tegen eene bepaalde wijzi
ging in den loop van de Emmer tochtsloot, het 
onder 29 genoemde besluit slechts een schrijven 
is van Ged. Stqten betreffende de begrooting 
voor 1929, en het onder 42 genoemde besluit 
een schrijven is van Ged. Staten, waarbij zij 
voorshands bezwaar maken tegen eene goed
keuring; 

.,at van zoodanige besluiten, die niet steunen 
op eenige reglementsbepaling, evenmin beroep 
op Ons openstaat ; 

dat besluiten van Ged. Staten tot goedkeuring 
van werken, van gunningen na openbare aan
besteding, van aankoop van grond of afstand 
van grond en uitbetaling van scbadeloosstellin
gen in verband met dien aankoop of afstand, 
alsmede het niet toepassen van eene boete
bepaling, verrekening van meer eaminder werk 
en uitkeering van eene vergoeding, een en ander 
aan een aannemer, wien na openbare aanbe
steding een werk is gegund, waarvoor noch 

het Grondreglement, noch het reglement van 
Herfte goedkeuring voorschrij ft, niet zijn be
sluiten, genomen krachtens een dezer regle
menten, zoodat de appellanten niet-ontvanke
lijk zijn in hunne beroepen tegen de onder 9, 
16 en 20 genoemde besluiten, de onder 14 en 
17 genoemde besluiten, wat betreft de goed
keuring van werken, de onder 22, 27, 32, 41, 
45, 52, 53, wat betreft de goedkeuring van 
aankoop van grond door het waterschap, 55 
en 59 genoemde besluiten, alsmede het besluit 
van Ged. Staten van 31 J anuari 1928, 3• Af
deeling n°. 845/669, voor zoover daarbij goed
gekeurd wordt, dat met bepaalde werken een 
aanvang wordt gemaakt en het onder 57 ge-

' no mde besluit, wat betreft de goedkeuring van 
afstand van grond aan het waterschap en ver
goeding voor schade aan gewassen ; 

0. voorts, dat ingevolge artikel 5 van het 
Grondreglement voor de waterschappen in 
Overijssel, wanneer Ged. Staten meenen, dat 
aan een verzoek tot oprichting van een water
schap gevolg moet worden gegeven, zij uit de 
betrokken grondeigenaren eene voorloopige 
commissie van ten minste drie leden benoemen 
tot het ontwerpen van een reglement en het 
verder voorbereiden van hetgeen tot de op
richting van een waterschap wordt gevorderd ; 

dat ingevolge artikel 7 deze commissie, wan
neer tot de oprichting van een waterschap is 
besloten, blijft bestaan en als voorloopig be
stuur werkt, totdat het bestuur overeenkomstig 
de bepalingen van het bijzonder reglement zal 
zijn benoemd en zijne werkzaamheden zal 
hebben aanvaard, t erwijl de kosten, door die 
commissie aangewend, hare reis- en verblijf
kosten daaronder begrepen, op de eerste be
grooting van het waterschap onder de uit
gaven wordt opgenomen ; 

dat het reeds op zichzelf in de rede ligt, dat 
een zoodanig voorloopig bestuur zich beperkt 
tot de strikt noodzakelijke zaken; 

dat deze opvatting in het onderhavige geval 
steun vindt in de artikelen 98, 99 en 100 van 
het waterschapsreglement ; 

dat artikel 98 bepaalt, dat Ged. Staten aan 
, de commissie, bedoeld in artikel 7 van het 

Grondreglement, kunnen opdragen de werken 
te doen uitvoeren, die voor de voorbereiding 
en eene goede fuctioneering van het waterschap 
noodig worden geacht, en hiervoor leeningen 
te sluiten; 

dat artikel 99 bepa9lt, dat, zoodra de ver
kiezing vA-n de leden van het bestuur overeen
komstig de voorschrifien van dit reglement 
heeft plaats gehad, de nieuw benoemde leden 
in functie treden terstond na hunne beëediging ; 

dat artil,el 1011 bepaalt, dat, zoodra het be
stuur van het waterschap zijne functiën heeft 
aanvaard, het alle maatregelen neemt, die 
ooodig ziin voor de uitvoering van de in a rtike 
98 bedoelde werken ; 

dat uit een en ander in onderling verband 
volgt, dat het bestuur eigener beweging alle 
maatregelen neemt, noodig voor de voorbe, 
reiding en eene goede fnnctioneering van het 
waterschap en h iervoor leeningen sluit, terwijl 
de commissie, bedoeld in artikel 7 van het 
Grondreglement, een en ander slechts mag ver
richten na opdracht van Ged. Staten ; 

dat tegenover dit stelsel van het reglement 
van Herfte niet met vrucht een beroep kan 
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worden gedaan op de practijk bij andere water
schappen in Overijssel, waar de voorloopige 
besturen in ruime mate werken hebben uit
gevoerd, terwijl evenmin de geschiedenis van 
de reglementswijziging in 1927 tot een uit
gebreide bevoegdheid van het voorloopig be
stuur moet leiden ; 

dat mitsdien niet kunnen worden gehand
haafd de besluiten, genoemd onder 1, 6, 14, 17, 
21, 34, 35, 38, 40, 43, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 57 
en 58, aangezien en voor zoover deze betreffen 
de onderhandsche aanbesteding van de uit 
voering van in artikel 98 van het reglement 
bedoelde werken, zonder dat Ged. Staten daar
toe opdracht hadden gegeven, of leeningen tot 
uitvoering daarvan, dan wel verkoop van grond: 

dat het onder 3 bedoelde besluit niet kan 
blij ven gehandhaafd, omdat de daarbij vastge
stelde rekening niet te voren overeenkomstig 
artikel 82 van het reglement ter inzage van de 
ingelanden is gelegd en deze rekening blijkens 
het medegedeelde in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, door het Voor
loopig Bestuur in strijd met artikel 39 van het 
waterschapsreglement niet voorloopig is vast
gesteld in eene openbare vergadering, van het 
beleggen waarvan overeenkomstig artikel 38 
is kennis gegeven aan de ingelanden; 

dat bij Ons besluit van 22 April 1931, n°. 11, 
reeds is overwogen, dat de begrooting voor 
1928 nog niet onherroepelijk was vastgesteld, 
hetgeen ook sindsdien niet is geschied, t entjjl 
bij dat beslui t aan de begrooting voor 1929 
goedkeuring is onthouden ; 

dat onder deze omstandigheden van eene 
wijziging van deze begrootingen geen sprake 
kan zijn en de onder 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 
23, 30, 31, 37, 44 en 50 genoemde besluiten, 
alsmede het onder 6 genoemde besluit, wat 
betreft wijziging van de begrooting voor 1928, 
mitsdien niet gehandhaafd kunnen blijven ; 

dat de begrooting voor 1930 ten onrechte is 
goedgekeurd, aangezien da11rop gelden worden 
uitgetrokken voor belangr1Jke waterstaatswer
ken, zonder dat Ged. Staten daartoe opdracht 
hadden ~egeven ; , 

dat mitsdien het onder 4 genoemde besluit 
van Ged. Staten niet in stand kan blijven en 
diensvolgens evenmin het onder 51 vermelde 
besluit van Ged. Staten, houdende goedkeuring 
van besluiten tot wijziging van de begrooting 
voor 1930; 

dat de onder 4, 25 en 39 genoemde besluiten 
van Ged. Staten, • waarbij machtiging wordt 
verleend tot het innen van de ontvangsten en 
tot het doen van de uitgaven tot 3/12 gedeelte 
der sommen, uitgetrokken op de ingezonden 
be~rooting voor 1928, 1929 en 1930, niet kunnen 
bliJven gehandhaafd, aangezien op deze _be
grootingen posten voorkomen voor belangrJJke 
waterstaatswerken, zonder dat Ged. Staten 
daartoe opdracht hadden gegeven ; 
• dat het onder 36 vermelde besluit moet 
worden vernietigd, omdat de vaststelling van 
een maalpeil het gevolg is van de onbevoegdelijk 
door het Voorloopig Bestuur verrichte werken ; 

O. t en slotte, dat, a l ware het Voorloopig 
Bestuur wel bevoegd geweest eigener beweging 
de in artikel 98 bedoelde werken uit te voeren, 
dan nog de bestreden beslissingen van Ged. 

Staten, waarbij besluiten van het Voorloopig 
Bestuur zijn goedgekeurd, voor zoover de be
slissingen appellabel zijn, niet kunnen blijven 
gehandhaafd, omdat daarbij zijn goedgekeurd 
besluiten van het Voorloopig Bestuur, welke 
blijkens het medegedeelde in de openbare ver
gadering van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Be tuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht , in strijd 
met artikel 39 van het waterschapsreglement 
niet zijn genomen in openbare vergaderingen, 
van het beleggen waarvan overeenkomstig 
artikel 38 is kennis gegeven aan de ingelanden ; 

dat overtreding van deze bepalingen, welke 
van openbare orde zijn, aan goedkeuring van 
voormelde besluiten ten eenenmale in den weg 
staat; 

dat weliswaar de gemachtigde van Ged. 
Staten ter ontzenuwing van dit bezwaar er op 
heeft gewezen, dat het Overij sselsche practij k is, 
dat een Voorloopig Bestuur niet in het openbaar 
vergadert, maar dat dit betoog niet kan worden 
aanvaard, omdat zoodanige practijk geen kracht 
heeft tegenover de uitdrukkelijke bepalingen 
van het reglement ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

10. de eer tgenoemde zes groepen van ap
pellanten niet-ontvankelijk te verklaren in 
hunne broepen tegen de onder 2, 8, 9, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 45, 52, 53, 
wat betreft d;i goedkeuring van aankoop van 
grond door het waterschap, 55 en 59 genoemde 
besluiten, alsmede de onder 14 en 17 genoemde 
besluiten, wat betreft de goedkeuring van 
werken, en 57, wat betreft de goedkeuring van 
afstand van grond aan het waterschap en ver
goeding voor schade aan gewassen ; 

20. ]\fr. Dr. J. A. Baron de Vos van Steen
wijk niet-ontvankelijk te verklaren in zijn be
roep tegen de onder 14 en 17 genoemde be
sluiten, wat betreft de goedkeuring van werken, 
de onder 20, 22 en 27 genoemde besluiten en 
het besluit van 31 J anuari 1928, 3• Afdeeling, 
n°. 845/669, voor zoover daarbij goedgekeurd 
wordt, dat met bepaalde werken een aanvang 
wordt gemaakt ; 

3°. het onder 3 genoemde besluit te ver
nietigen; 

40_ de overige niet onder 1 °., 2°. of 3°. ge
noemde besluiten van Ged. Staten en de onder 
14, 17, 53 en 57 genoemde, voor zoover zij be
treffen goedkeuring van besluiten tot het op
nemen van gelden of verkoop van grond door 
het waterschap, t e vernietigen en aan de d.:tarbij 
goedgekeurde besluiten van het Voorloopig 
Bestuur van het waterschap H erfte goedkeuring 
te onthouden. 

Onze 111.inister van Waterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

23 J uni 1932. BESCHIKKING van den Mi 
nister van Waterstaat, betreHende Rijks
toez icht op het gebruik van zwee fvlieg
tu igen. 

De Minister van Waterstaat; 
Gelet op art. 146 der R egeling 'l'oezicht 

Luchtvaart en op het bepaalde onder ij van 
het Koninklijk besluit van 1 Juni 1932 tot 
wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart, 
S. 225; · 
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0. dat het wenschelijk is in de bij zijne be
schikking van 9 Juni 1931, L a . A., Luch t
vaartd ienst, getroffen R egeling van _het 
R ij kstoezicht op het gebruik van Zweefvlieg
tuigen eene bijzondere voorziening te treffen 
voor het gebruik van zweefvliegtuigen op, bo
ven en in de nabijhe id van luchtvaartterreinen 
en ook overigens eenige wijzigingen daarin 
aan te brengen ; 

Heeft goedgevonden te bepalen a ls volgt: 
I. In de Regeling van het Rijkstoezicht op 

het gebru ik van Zweefvli egtuigen worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1° . Aan de definiti es van art. 1 wordt toe
gevoegd : 

,,V. luchtvaartter re inen, deelen van het ge
bied des Rijks, welke ingevolge de Luchtvaart
wet voor de uitoefening van de luchtvaart zij n 
goedgekeurd of anders dan enkel voor de mi-
1 itaire luchtvaart zijn aangewezen, dan wel 
ingevolge die wet zijn gelijkgesteld met deel en 
van het Rijksgeb ied a ls vorenbedoeld" . 

2°. Art. 2 wordt a ls volgt gelezen : 
" Art . 2. 1. Onverminderd het bepaalde in 

de volgende leden van dit artikel mogen 
zweefvliegtuigen als zoodanig worden gebruikt, 
indien de volgende drie voorwaarden zijn ver
vuld en ook aan de overige voorschriften van 
deze regeling wordt voldaan: 

a. de bestuurder van het zweefvliegtu ig 
moet in het bezit zijn van eene daarvoo1· gel
dige zweef vergunning; 

b. het zweefvliegtu ig d ient voorzien te zijn 
van een geldig bewijs van luchtwaard igheid, 
tenzij het zweefvl iegtu ig wordt gebruikt voor 
proefvluchten, welke worden gehouden door 
daartoe door den D.L.V.D. aangewezen of toe
gelaten personen a ls bestuurder op of boven 
een door den D.L.V.D. aangeduid terrein, a l 
of niet zij nde een luch tvaartterre in ; 

c. op het zweefvliegtuig dient ten genoegen 
van den D.L.V.D. een naam of onderschei
dingskenmerk te zijn aangebracht. 

2. Op of boven een luchtvaartterrein dan we l 
binnen een a fstand van 4000 m van het 
dichtstbij zijnde punt van een luchtvaartter
rnin mogen zweefv liegtuigen slechts worden 
gebruikt, voor zooverre de Minister het I uch t
vaartterrein daartoe heeft goedgekeurd en de 
met het toez icht op de vei ligheid belaste per
soon •daartegen uit een oogpunt van de veilig
heid geen bezwaar heeft. B ij het gebruik moe
ten de voorwaarden, door den Minister aan de 
goedkeuring verbonden, worden nagekomen. 

Voor zooverre zulks niet ten behoeve van 
het Rij k gesch iedt, wordt de goedkeur ing 
slechts verleend op verzoek van den onder
nemer van het luchtvaartterre in. 

Bij de goedkeur ing zal worden bepaald voor 
welke zweefvliegtuigen zij zal gelden, a lsook 
in hoeverre het geoorloofd is de opstij g ing te 
bewerkstelligen door mechanische middelen 
(auto, vliegtuig, enz.) . 

3. Eene bijzondere toestemming van den 
Minister is vereischt voor het gebruik op an
dere plaatsen dan d ie, bedoeld in het tweede 
lid van dit artikel, van zweefvliegtuigen, 
waarbij de opstij g ing door mechanische mid
delen (auto, vliegtuig, enz.) wordt bewerk
ste lligd. " 

3°. In het eerste li d van art. 6 wordt het 
L. 1932. 

woord " lichamelijke" op twee pl aatsen ge
schrapt. 

II. Deze beschikking zal met ingang van 
den dag harer dagteekening in werking treden. 

(B.) 

24 J m,i 1932. ARREST van den H oogen 
R aad. (B. W. art. 1401, Wet Not. Ambt 
artt. 1- 81.) 

[Vordering tot schadevergoeding uit onr. 
daad tegen een notar is wegens het niet 
voldoende inlich ten van een gegadigde 
(die later koope1 weid) betreffende de op 
een in publieke vei ling varkocht huis druk
kende huur, in strijd met hetgeen hem in 
de notari eele praktijk betaamde. Vorde
ring door de Rechtbank niet-ontvankelijk 
verklaard, door het Hof grootendeels toe
gewezen.] 

Bij het middel wordt beweerd, dat het 
H of ambtsha lve, hetzij op vordering van 
den verweerder, op grond van een ander 
feit dan dat, hetwelk a ls gronds! ag der 
vorder ing was geste ld, de gevorderde 
schadevergoeding heeft toegewezen, en 
daardoor hetzij art. 48, hetzij art. 134 Rv. 
heeft geschonden. Dit betreft de cassatie, 
ni et requeste-civiel. 

H et middel mist fe itelijken grondslag, 
omdat het van 's Hofs gedachtengang een 
onjuiste voorstelling geeft. 

Bij inleidende dagvaarding stelde verweer
der, dat hij door den e ischer als notaris in de 
meening zou zijn gebracht, dat een door hem 
in het openbaar gekocht huis niet of ten min
ste niet voor langen tijd zou zijn ve rhuurd, 
terwijl de huurtijd voor het grootste gedeel te 
van het gekochte inderdaad v ier en twintig 
jaar bedroeg. 

Dies vorderde hij schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad, welke vordering het Ge
rechtshof te Arnhem, met vern ietiging van 
een vonn is der Arr.-Rechtbank aldaar, in
willigde. H et Hof nam daarbij aan, dat 
eischer op verweerders verzoek om inlichtin
gen zou hebben geantwoord: ,,de huur heeft 
niets te beteekenen; indien je vandaag koopt, 
gaat de huurder er morgen uit. Overigens is 
het huurcontract ongeldig, want de hypotheek
houder heeft daa rtoe geen toestemming ver
leend. " 

Tegen 's Hofs arrest is thans a ls cassatie
middel aangevoerd: ,,Schending of verkeerde 
toepassing van artt. 1, 5, 48 , 59, 134, 332, 
343, 347, 348, 349 en 353 Rv., door in dit 
geding, waar in verweerder vergoed ing vordert 
van de schade door hem geleden tengevolge 
van het feit, dat hem na den aankoop van het 
ten processe bedoelde onroerend goed was ge
bleken, dat het grootste gedeelte daarvan 
door den eigenaar met ingang van 1 J a nuari 
1929 voor 24 jaa,· aan zekPren Besselink was 
verhuurd, welke schade eischer veroorzaakt 
zou hebben door onrechtmatige daad of ver
zuim, hierin bestaande, dat eischer verweer
der in de meening zou hebben gebracht, dat 
het perceel niet, of ten m inste niet voor langen 
tijd was verhuurd, hoewel vaststellende, dat 
verweerder vóór den aankoop wel degelijk van 
het bestaan van de h--u r kennis droeg; dat 

12 
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eischer niet den indruk heeft gewekt, dat het 
perceel niet verhuurd was; dat het er niet 
toe doet, of de bestaande huur al of niet lang 
van duur was, daar die huur nietig was, met 
vern ietiging van het door de Rechtbank ge
wezen vonnis den e ischer te veroordeelen tot 
vergoeding van alle kosten, schaden en inte
ressen, welke verweerder lijdt tengevolge van 
een onrechtmatige daad van eischer, hierin 
gelegen, dat hij, bij het geven van inlich
t ingen, verweerder in strijd met hetgeen hem 
in de notarieele praktijk betaamde, in den 
waan heeft gebracht, dat het verhuurd zijn 
van het pand geenszins aan het zeer spoedig 
betrekken daarvan door den kooper in den 
weg stond, ten onrechte, omdat het Hof aldus 
den e ischer veroordeeld heeft op grond van 
andere feiten, immers van een onrechtmatige 
daad of verzuim van ander karakter en in
houd, dan door den verweerder oorspronkelijk 
tot grondslag van zijn vordering gesteld, het
geen niet geoorloofd is, ook niet op daartoe 
in den loop van het geding gedane vordering 
van den verweerder, wien het immers niet 
nijstond, ook niet in hooger beroep, het on
derwerp van zijn eisch te verand ren of te 
vermeerderen.'' 

Naar mijne meening mist de grief feitelij
ken grondslag. In de inleidende dagvaarding 
toch, die in het vonnis der R echtbank wordt 
gevonden en waarvan inzage mag worden ge
nomen, omdat in het arrest a quo daarnaar, 
voorzooveel de feiten betreft, wordt verwezen, 
vind ik als grondslag der vordering van ver
weerder tegen eischer: ,,dat daarenboven de 
veilingsvoorwaarden omtrent de huur niet 
anders bevatten dan: ,,Het geveilde goed kan 
aanvaard worden op 16 Juli aanstaande, voor
zoover verhuurd in het genot dier huur. De 
kooper moet zelf voor ontruiming zorg dragen 
ten zijnen koste; 

" dat ten slotte eischer, wien de beteekenis 
dezer clausule niet duidelijk was, enkele da
gen vóór de veiling aan gedaagde vroeg, of 
het pand misschien voor langen tijd verhuurd 
wa s, waarop deze antwoordde: ,,DA huur 
heeft niets te beteekenen; indien je vandaag ' 
koopt, gaat de huurder er morgen uit, want 
de hypotheekhouder heeft daartoe geen toe
stemming verleend;" 

dat de notaris op dat oogenblik wist of be
hoorde te weten, dat ter Horst het gekochte 
voor 24 jaar aan Besselink had verhuurd; 

Rechtbank en Hof naast di e van het arrest en 
in het bijzonder naast den aanhef en sub 3° 
van de vierde rechtsoverweging, luidende: 
,,dat appellant nog aanvoert, dat de Recht
bank niet voldoende beteekenis heeft gehecht 
aan de navolgende handelingen van den no
taris , waarvan hij getuigenbewijs aanbiedt en 
waardoor hij in den waan is gebracht, dat hij 
het perceel kort na den toeslag zou kunnen 
betrekken: 

1. . . 
2. · ·· ··· ·· ··· ··· 
3. de notaris heeft op zijn verzoek om in-

1 ichtingen over de huur geantwoord "de huur 
heeft niets te beteekenen; indien ge vandaag 
koopt, gaat de huurder er morgen uit. Overi
gens is het huurcontract ongeldig, want dP 
hypotheekhouder heeft daartoe geen toestem
ming verleend," met welke lichtvaardige voor
stelli ng de notaris tegenover hem in zijn plicht 
te kort is geschoten, dan blijkt uit de ver
gelijki r,g daarvan, dat het Hof den thans
eischer wegens onrechtmatige daad veroor
deeld heeft tot schadevergoeding aan ver
weerder op denzel fden grondslag, die daar
voor bij inleidende dagvaarding was gegeven. 
Immers elk bewijs ontbreekt, dat het Hof is 
gegaan buiten de feitelijke strekking van het 
verwijt; dat verweerder aan zijne tegenpartij 
heeft gemaakt en van ambtshalve toepassing 
van andere redenen dan de door den oor
spronkelijken eischer aangevoerde is geen 
sprake. En zoo mocht dan het Hof, zonder 
schending of verkeerde toepassing van één der 
aangehaalde wetsvoorschriften, beslissen: ,,dat 
het derde feit inderdaad naar de meening van 
het Hof tegenover Stal"ink als een onrecht
matige daad is te beschouwen, wanneer die 
woorden zijn gesproken; 

,,dat dan immers de notaris daardoor Sta
rink in den waan heeft gebracht, dat het 
verhuurd zijn van het pand geensz ins aan het 
zeer spoedig betrekken van het pand door deu 
kooper in den weg stond, omdat de nietige 
huur dadelijk ongedaan was te maken." 

Ik concludeer mit dien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den eische, 
in de kosten op de behandeling zijner zaak 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans nog van belang is, blijkt: 
" dat eische~ in goed vertrouwen op deze 

mededeeling dat pand heeft gekocht, hetgeen 
hij zeker niet gedaan zou hebben, indien hij 
van het huurcontract op de hoogte was ge
weest." 

dat de verweerder Starink van den e ischer 
heeft gevorderd schadevergoeding, op te m a
ken bij staat, op grond van de navolgende 

1 feiten: 

Gecondenseerd geeft het Hof deze overwe
g ingen nu a ldus weer: ,,dat aan Starink na 
den verkoop bleek, dat het grootste gedeelte 
van dat perceel door den eigenaar ter Horst 
met iugang van 1 Januari 1929 voor 24 jaar 
aan zekeren Besselink was verhuurd; 

,,dat hij hierdoor groote schade heeft ge
leden, welke is toe te schrijven aan een on
rechtmatige daad van of verzuim van de te
genpartij, notaris Ramspek, door wien hij in 
de meening is gebracht, dat het perceel niet 
of ten minste niet voor langen tijd was ver
huurd." 

Legt men nu de feite lijke vaststellingen van 1 

dat hij , Starink, in April 1929 in publieke 
ve iling, met de bedoeling het spoedig te aan
vaarden, heeft gekocht een huis te K eppel 
waarin café enz.; 

dat hem na den aankoop bleek, dat het 
grootste gedeelte van het perceel door den 
eigenaar met ingang van 1 Januari 1929 was 
verhuurd· 

dat hij' hierdoor groote schade heeft gele
den, welke is toe te schrijven aan een on
rechtmatige daad of verzuim van e ischer, door 
wion hij in de meening is gebracht, dat het 
percee l niet of ten minste niet voor langen 
tijd was verhuurd; 

dat immers in de hypotheekakte voorkwam 



179 27 JUN 1 1932 

het becling van niet-verhuren zonder toestem
m ing van den hypotheekhouder, terwijl de 
advertentie tot aankondiging van den ver
koop niet vermeldde dat het pand was ver
huurd , doch wèl , dat het op 15 Juli 1929 kon 
worden aanvaard; . 

dat hij - daar de clausule in de veilings
voorwaarden: - ,,H et gevei lde goed kan aan
vaard worden op 15 Juli a.s. voor zoover ver
huurd , in het genot die r huur. De kooper 
moet zelf voor ontruiming zorg dragen , te 
zijnen koste" , - hem niet duidelijk waren, -
bij den notaris is gaan informeeren of het 
pand misschien voor lang was verhuurd, waar 
op de notaris zeide: ,,De huur heeft niets te 
beteekenen , indien je vandaag koopt, gaat de 
huurder er morgen uit. Overigens is het huur
contract ongeldig, want de hypotheekhouder 
heeft daartoe geen toestemming verleend." 

Dat de Arr.-Rechtbank te Arnhem in haar 
vonnis van 11 December 1930 eenerzijds oor
deelde, dat de gegadigden door de aangehaal
de clausule der ve ilingsvoorwaarden , tijdig op 
de mogelijkheid dat het perceel verhuurd was, 
attent waren gemaakt, doch anderzijds, dat 
de notaris door het hierboven vermelde ant
woord te geven , wèl de ontruiming van het 
pand te lich t heeft voorgesteld, doch dat dit 
- op de door de Rechtbank aangevoerde 
g ronden - niet als een onrechtmatige daad 
kan worden beschouwd, weshalve de Recht
bank de vorder ing niet-ontvankelijk ver
klaarde; 

dat in hooger beroep het Hof, bij het be
streden arrest, met de R echtbank van oor
deel was da t het verhuurd zijn van het per
ceel door de veilingsvoorwaarden aan Starink 
bekend moest zijn, doch de besliss ing dat het 
door den notari s aan Starink gegeven ant
woord geene onrechtmatige daad zou opleve
ren , onjuist oordeelde, en op grond daarvan, 
met vernietiging van het vonnis, de vordering 
grootendeels toewees; 

0. dat tegen de uitspraak wordt opgekomen 
met het cassatiemiddel, luidende : Zie Concl. 
Proc.-Gen. ; 

0. dat de verweerder het be roep in cassatie, 
indien het middel fe itelijken grondslag zou 
hebben , ni et-ontvankelijk heeft genoemd , om
dat dan de in het middel geopperde grief zou 
wezen, dat het Hof m eer heeft toegewezen 
dan geëischt was geworden, althans uitspraak 
heeft gedaan omtrent zaken, die niet waren 
geëischt, wartegen met het rechtsmiddel van 
requeste-civ iel behoort te worden opgekomen; 

0. hieromtrent: 
dat bij het middel wordt beweerd , dat het 

Hof hetzij ambtshalve, hetzij op vorder ing 
van den verweerder op grond van een ander 
fe it, clan dat, hetwelk a ls grondslag der vor
dering was gesteld, de gevorderde schade
vergoeding heeft toegewezen, en daardoor 
hetzij art. 48, hetzij art. 134 R v. heeft ge
schonden; 

0. dat een grief van die strekking, indien 
juist bevonden, inderdaad grond voor cassatie 
zo u opleveren , zoodat het beroep ontvanke-
1 ijk is; 

0. omtrent het middel: 
dat volgens de voorstelling van het a rrest, 

de ve rweerder Starink de onrechtmatige han
delwijze van den notaris, waardoor hij werd 

gebracht tot aankoop van een huis, dat hij 
niet, gelijk hij bedoeld had, spoedig kon aan
vaarden , eenerzijds zocht in de omstandigheid, 
dat de advertentie, waarin de vet!ing was 
aangekondigd, niet vermeldde dat het huis 
verhuurd was en anderzijds in de mededeeling 
van den notaris dat de huur niets te beduiden 
had, waarvan alleen de laatste grond door het 
Hof als juist is aanvaard; 

0. dat het middel van 's Hofs gedachten
gang eene andere voorstelling geeft en dus 
'feitelijken grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

27 J "n-i 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bouwverord. Utrecht art. 127 .) 

In artikel 127 Bouwverordening van 
Utrecht, luidende : ,,Verpl aatsba re lad
ders, op den openbaren weg gebezigd, 
moeten voorzi en zijn van middel en , we lke 
het uitgl ijden beletten. W a nneer de ladder 
niet staat op een ve rhoogd voetpad, of op 
een verhoogde of afgesloten stoep, moet er 
een persoon, niet jonger dan 13 jaar, bij 
staan ter waarschuwing", is niet eenige 
beperking t. a . v. het bezigen van ver
pi aatsbare I adders op den openbaren weg 
te lezen. Bij de uitlegging dezer op zich 
zelf duidelijke bepaling mag een daarvan 
a fwijkende bedoeling van den gemeente
lijken wetgever , waaru it dan zoude blij
ken , dat deze bepaling enkel het oog 
heeft op verplaatsbare ladders gebezigd 
op den open ba ren weg voor of bij eeni g 
bouwwerk, niet in aanmerking komen. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtba nk te Utrecht, r equirant 
van cassatie tegen een vonnis van die R echt
bank van 19 April 1932 , houdende in hooger 
beroep bevestig ing van een 1Tonnis van het 
Kantongerecht te Utrecht van 16 December 
1931, waarbij P. C. R. , werd ontslagen van 
alle rechtsvervolging ter zake van het hem 
telastegelegde, als zijnde dit niet strafbaar. 

De Hooge R aad , enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, I ui den de: 
Schending of verkeerde toepass ing van 

art. 127 der BouwYerordening der gemeente 
Utrecht; 

0. da.t aan gerequireerde bij inleidende dag
vaarding werd telastegelegd: ,,dat hij op 17 
November laatstleden, des namiddags om
streeks te 12'¼ uur te Utrecht op een tot den 
openbaren weg Hamburgerstraat behoorend 
voetpad een verplaatsbare ladder heeft gebe
zigd , zonder dat deze was voorzien van een 
middel om het uitglijden te beletten;" 

0. dat de Kantonrechter. in zijn door de 
R echtbank in hooger beroep bevestigd vonnis, 
na dit telastegelegde fe it bewezen te hebben 
verklaard, heeft beslist, dat dit geen strafbaar 
feit oplevert en daarbij heeft overwogen: 

,,dat art. 127 der Bouwverordening der ge
meente Utrech t - waarop de teiastelegging 
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kennelijk gebaseerd is - slechts van toepassing 
moet worden geacht op verplaatsbare ladders 
op den openbaren weg gebezigd voor of bij 
eenig bouwwerk; 

"dat dit in het algemeen reeds blijkt uit de 
benaming "Bouwverordening" zelve, doch ook 
uit 't geheele systeem dezer verordening, 
welke alléén voorschriften geeft voor de uit
voering van bouwwerken en gericht is tegen 
degenen, die deze bouwwerken verrichten; 

,,dat dit nog te meer blijkt door den samen
hang van art. 126 en 127 dier verordening, 
immers art. 126 spreekt van ladders bij stel
lingen of steigers voor een ig bouwwerk, en 
art. 127 geeft bijzondere voorschriften voor
zoover worden gebruikt verplaatsbare ladders; 

,,dat bij deze dagvaarding niet is gesteld, 
dat de ladder werd gebezigd voor eenig bouw
werk, hetgeen een element is voor de overtre
ding van art. 127 der Bouwverordening. zoo
dat de dagvaarding dit strafbaar feit niet in
houdt, terwijl het telastegelegde ook niet bij 
eenige andere wetsbepaling strafbaar is ge
steld, zoodat het telastegelegde geen strafbaar 
feit oplevert en verdachte moet worqen ont
slagen van alle rechtsvervolging;" 

0. ten aanzien van het middel : 
dat art. 127 der Bouwverordening van de 

gemeente Utrecht luidt: ,,Verplaatsbare lad
ders, op den openbaren weg gebezigd, moeten 
voorzien zijn van middelen, welke het uit
glijden beletten. Wanneer de ladder niet staat 
op een verhoogd voetpad, of op eene verhoog
de of afgesloten stoep, moet er een persoon, 
niet jonger dan 13 jaar, bij staan ter waar
schuwing"; 

dat in deze bepaling eenige beperking ten 
aanzien van het bezigen van verplaatsbare 
ladders op den openbaren weg niet is te lezen, 
en bij de uitlegging dezer op zich zelf duide
lijke wettelijke bepaling een daarvan afwij
kende bedoeling van den gemeentelijken wet
gever, waaruit dan zoude blijken, dat deze 
bepaling enkel. het oog heeft op verplaatsbare 
ladders gebezigd op den openbaren weg voor 
of bij eenig bouwwerk, niet in aanmerking 
mag komen, daargelaten of deze bedoeling 
zou kunnen a fgel eid worden, zooals de Kan
tonrechter overweegt, uit het voorkomen dezer 
bepaling in de "Bouwverordening" en den 
beweerden samenhang van art. 127 met art. 
126 dier Verordening; 

dat het middel derhalve gegrond is en het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven 
noch ook de daarbij bevestigde uitspraak, be
houdens voorzoover het telastegelegde werd 
bewezen verklaard; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarbij is bevestigd de beslissing 

· van den Kantonrechter te Utrecht, dat het 
bewezene niet strafbaar is en de gerequireerde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen; en 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105R.O.: 

Vernietigt het door den Kantonrechter 
gewezen vonnis op voormeld~ punten; 

0. dat het bewezenverklaarde strafbaar is, 
immers na te melden stra fbaar feit oplevert, 
en dat gerequireerde strafbaar is omdat van 
eenigen grond voor uitsluiting der strafbaar
heid niet is gebleken, zijnde krachtens de ten 
deze overtreden wettelijke bepaling strafbaar 

hij, die een verplaatsbare ladder in sti:ijd met 
het in die bepaling voorgeschrevene bezigt; 

Qual ificeert het bewezene als: 
,,het te Utrecht, op den openbaren weg be

zigen van een verplaatsbare ladder, zonder 
dat deze is voorzien van middelen, welke het 
uitg-lijden beletten"; 

0. dat na te noemen straf moet worden ge
acht te zijn in overeenstemming met den ernst 
van het gepleegde feit ; 

Gezien de artt. 127, 139 der Bouwveror
dening van de gemeente Utrecht, 23 en 
91 Sr. ; 

Veroordeelt den gerequireerde tot eene geld
boete van een gulden, bij geJ::,reke van betaling 
of verhaal te vervangen door hechtenisstraf 
van een dag. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Berger die naar aanleiding van 
het mede gevoerde verweer: dat het artikel 
niet vermeldt, wie strafbaar is, nog opmerkt, 
dat als zoodanig kennelijk is te beschouwen 
degene, die de ladder bezigt.] 

(N. J . ) 

27 J uni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
15.) 

Voor de toepasselijkheid van de "Wet 
Openbare Vervoermiddelen" op een auto
bus, bestemd en gebezigd voor het ge
regeld vervoer van personen tusschen een 
bepaald begin - en een in een andere 
gemeente gelegen - bepaald eindpunt, of 
omgekeerd, is niet noodig dat vaststaat, 
dat tusschen begin- en e indpunt of omge
keerd steeds dezelfde weg wordt gevolgd . 

Art. 15 1 id 1 dier wet verstaat onder 
de woorden openbare middelen tot vervoer 
van personen weliswaar o.a. de l'Îjtuigen, 
bestemd om geregeld langs een bepaalden 
weg de personen, die zich daartoe aan
melden, te vervoeren, doch deze bepaling 
dient enkel om de geregelde, vaste dien
sten te onderscheiden van de onder I id 2 
vallende ongeregelde of wilde diensten. 
In het eerste lid staat dus het geregelde 
en vaste van den dienst op den voorgrond; 
in verband daarmede is aan het vereischte 
van het vervoer langs een bepaalden weg 
voldaan indien vaststaat, dat bij het ge
regeld plaats vindend vervoer een weg 
wordt gevolgd, die van het bepaalde be
ginpunt min of meer rechtstreeks le idt 
naar het bepaalde eindpunt of omgekeerd . 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Roermond, requirant 
van cassatie tegen een vonn is van die Recht
bank van 26 April 1932, waarbij is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Venlo 
van 22 Jan. 1932, bij welk vonnis H. M. R ., 
autobusondernemer, is ontslagen van alle 
rechtsvervolging ter zake van het hem bij 
dagvaarding in de eerste plaats te Jaste geleg
de als zijnde dit wèl bewezen, maar het be
wezene niet strafbaar en is veroordeeld ter 
zake van het hem subsidiair te Jaste gelegde; 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde werd bij inleidende dagvaar
ding vervolgd ter zake dat hij den 7 ovem
ber 1931, des voormiddags te circa 7¾, uur, 
te Helden op den openbaren weg Panningen
Helden heeft gereden met een door hem be
stuurde tot zijn autobusonderneming behooren
de autobus a lstoen bestemd en gebezigd voor 
het geregelde Zaterdagsche vervoer van per
sonen, die zich daartoe aanmeldden, langs den 
(overeenkomstig de opzet van dezen door hem 
onderhouden dienst) door begin_ en eindpun
ten (Panningen en Helden-Venlo vice versa) 
bepaalden weg. 

le. zonder de daartoe volgens de Wet 
Openbare Vervoermiddelen 1880, S. 67, ver
eischte vergunning en 2e. zonder dat buiten op 
dat rijtuig met duidel ijk zichtbare letters 
stond vermeld het grootste gewicht, hetwelk 
daarop bovendien mocht worden geladen; al
thans dat hij alstoen aldaar heeft gereden met 
voormelde bus met een andere bestemming 
dan voormeld, doch alstoen gebezigd voor ver
voer van eenige personen van Panningen 
(Helden) naar Venlo, althans naar een an
dere gemeente, welke autobus plaats bood 
YOOr tenminste acht personen buiten den be
stuurder, zonder de vermelding als boven 
sub. 2e gesteld. 

De Kantonrechter te Venlo achtte de te-
1 astegelegde feiten bewezen doch oordeelde 
dat het primair telastegelegde feit niet was 
een strafbaar feit, omdat bij de dagvaarding 
niet is telastegelegd, langs welken bepaalden 
weg tusschen Panningen en Venlo het ver
voer plaats had, waar toch verschillende ver
keerswegen van Panningen naar Venlo loo
pen, en ontsloeg gerequireerde te dier zake 
van alle rechtsvervolging. 

Het subs idiair telastegelegde werd strafbaar 
geoordeeld krachtens art. 3 K. B. 31 Juli 
1880, S. 121, (nader gewijzigd) en artt. 12 
sub 5, 15 sub 2 der Wet van 23 Apri l 1880, 
S. 67 (nader gewijzigd) en gequalificeerd als: 
,,buiten op het rijtuig niet met duidelijk zicht
bare letters vermeld hebben het grootste ge
wicht, hetwelk daarop mag worden geladen". 
Gerequireerde werd daarvoor veroordeeld tot 
een geldboete van f 5, bij gebreke van beta
l ing en verhaal te vervangen door 5 dageu
hechtenis. 

In hooger beroep bevestigde de Arr.-Recht
bank te Roermond op 26 April 1932 dit vonnis. 

Hiertegen stelde de Officier van Justitie te 
Roermond tij dig beroep in cassatie in, als 
middel aanvoerend: ,,Schending der artt. 1, 
2, 3, 12, 15 lid 1 Wet Openbare Vervoermid
delen en artt. 348, 350, 351, 352, 358, 398, 
404, 422, 423, 425 Sv. 

Ter toel ichting zegt de heer requirant in 
zijn schriftuur het volgende: ,,In de vonnissen 
a quo wordt kenlijk uitgegaan van de opvat
ting dat art. 15 lid 1 zou eischen "een door 
een vasten verkeersweg bepaalden weg", doch 
ten onrechte, vermits genoemd artikel n iet 
voorschrijft op welke wijze de weg bepaald 
moet zijn. De dagvaarding stelt, dat de weg 
is bepaald door met name genoemde begin- en 
eindpunten. 

Volgens een arrest van Uwen Raad dd. 11 
Mei 1931 is een openbaar vervoermiddel een 

zoodanig vervoermiddel, dat duurzame ver
keersbelangen dient, en nu is het duidelij k, 
dat als men een vaste communicatie onder
houdt tusschen eenige aan het publiek be
kende plaatsen, het niets ter zake doet welke 
weg tusschen d ie plaatsen gereden wordt, wan
neer men uit verschillende wegen kan kiezen. 

Dit zelfde springt nog duidel ijker in het 
oog, wanneer men bedenkt, dat art. 15 l id 1 
ook geldt voor waterverkeer, dus bijvoorbeeld 
voor de exploitatie van een 'dienst Amster
dam-Kampen over de Zuiderzee. Is nu een 
schip van zulk een onderneming slechts dan 
een openbaar vervoermiddel als het steeds 
dezelfde vaargeul volgt en dus niet wanneel' 
afwisselend verschillende vaargeulen genomen 
worden? 

Valt een vervoerm iddel eenmaal onder de 
omschrijving van art. 15 lid 1, dan moet vol
daan worden aan de strenge verplichtingen 
der wet en eventueel der concessie. Die ver
plichtingen moeten echter niet aangezien wor
den voor criteria van een openbaar vervoer
middel. (Men zie art. 5, 6, 7 en 12 der Wet 
en het Koninkl ij k Besluit 1880, S. 121.) 

Indien het standpunt der Rechtbank aan
vaard wordt dan behoeft geen enkele autobus
dienst meer een concessie aan te vragen en 
geen enkele exploitant zich van de Wet Open
bare Vervoermiddelen iets aan te trekken, 
daar het toch vrijwel steeds mogelijk is om 
willekeurige groote of kleine afwijkingen in 
de route aan te brengen binnen het kader 
van den dienst, bijvoorbeeld tusschen de hal te
plaatsen, waardoor het publiek niet wordt ge
dupeerd. Op deze wijze ontduikt verdachte de 
wet en vindt sinds het vonnis van den Kan
tonrechter in deze streken onrustbarende na
volging. 

De taalkundige beteekenis van "weg" komt 
met de boven verdedigde interpretatie niet in 
strijd. Weg is immers de vertal ing voor het 
Frnnsche chemin, voie en route en voor het 
Latijnsche via, iter en cursus, welke woorden 
elk een meer speciale beteekenis hebben. Bij 
route en iter valt meer de nadruk op een 
zekere koers en behoeft niet gedacht te wor
den aan een nauwkeurig uitgemeten heerbaan 
of vaargeul." 

De hier opgeworpen vraag betreft dus de 
uitlegging van art. 15 lid 1 der wet van 23 
April 1880, S. 67, l.i. gewijzigd bij wet van 
29 Nov. 1930, S. 455, waar dit artikel spreekt 
van rijtuigen, bestemd om geregeld langs een 
bepaalden weg personen te vervoeren. 

Ik acht het middel juist. Vast is komen te 
staan, dat gerequireerde vrijwel geregel cl met 
zijn autobus 's Zaterdags reed van Panningen 
-Helden naar Venlo en terug. Uit de verkla
ring van hem ter terechtzitting van het Kan
tongerecht blij kt, dat hij om van Pann ingen 
naar Venlo te komen reed langs verschi llende 
wegen, n.l. over Kessel, over Maasbree of 
over Baarlo, waarom hij die verschillende 
verb indingswegen koos, blijkt niet. I ntusschen 
doet dit m.i. niets af aan de mogelij kheid 
deze zaak te beoordeelen. De bedoel ing vau 
gerequireerde was personen te vervoeren van 
Panningen-Helden naar Venlo en terug. De 
omstandigheid, dat dit mogel ijk is langs ver
sch illende wegen brengt naar mijn oordeel, 
niet mede dat daarvan in de telastelegging 
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had moeten gesproken, of dat moest komen 
vast te staan, dat het vervoer slechts langs 
één weg geschiedde. M. i. omvat " la ngs een 
bepaalden weg" in art. 15 lid 1, ook het 
meervoud "wegen", en de verbindingswegen 
tusschen meergenoemde plaatsen zijn bepaald, 
immers gebonden aan de bestaande wegen. 
Wanneer gerequireerde zijn rit wijzigt omdat 
b.v. de weg over Kessel is opengebroken, en 
dan over Maasbree gaat, blijft hij in mijn 
oog toch vervoeren langs een bepaalden weg. 
Er is hier geen sprake van een z.g. wilde 
dienst. 

Ik concludeer derhalve, dat het bestreden 
vonnis warde vern ietigd, en dat de H . R. ten 
principale rechtdoende gerequireerde veroor
deele wegens de overtredingen genoemd in de 
prima ire telastelegging, op grond van artt. 
12 lid 1. 5 en 8, art. 3 van meergenoemd 
Koninklijk Besluit, j 0 art. 62 Sr., tot twee 
geldboeten elk van f 10 bij gebreke van be
tal ing en verhaal elk te vervangen door 10 
dagen hechtenis, de bewezen verklaarde feiten 
qualificeerend als: ,,een autobusdienst in 
werking houden zonder vergunning" en "als 
ondernemer van een openbaar middel van 
vervoer niet zorgen dat op elk rijtuig met 
duidelijk zichtbare letters vermeld staat het 
grootste gewicht, hetwelk daarop bovendien 
mag worden geladen." 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie Concl. 
Adv.-Geo.); 

0. dat bij het vonnis des Kantonrechters 
het aan gerequireerde in de eerste plaats te 
laste gelegde wettig en overtuigen bewezen is 
verklaard: (Zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat in het vonnis omtrent het niet-strafbaar 
zijn van di t bewezenverklaarde is overwogen: 
" dat bij dagvaarding niet is te laste gelegd 
langs welken bepaalden weg tusschen Pannin
gen en Venlo het vervoer plaats had, waar 
toch verschillende verkeerswegen van Pannin
gen naa r V enlo loopen" ; 

dat verder in het vonn is wettig en overtui
gend bewezen is verklaard hetgeen aan ge
requi reerde bij dagvaarding subs idia ir is te 
laste gelegd en gerequireerde te dier zake is 
veroordeeld a ls in het vonn is staat vermeld; 

dat in het bestreden vonnis deze uitspraak 
des Kantonrechters in haar geheel is beves
t igd; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat de daarbij opgeworpen vraag is deze of, 

wanneer , als hier, is komen vast te staan, dat 
iemand op den openbaren weg heeft gereden 
met een · door hem bestuurde tot zijne auto
busonderneming behoorende autobus a lstoen 
bestemd en gebezigd voor het geregelde Zater
dagsche vervoer van personen, die zich daar
toe aanmeldden, tusschen een bepaald begin
en een in eene andere gemeente gelegen be
paald eindpunt, of omgekeerd, zoodanig rij
tuig voor de toepassing van de " Wet Open
bare Vervoermiddelen" is aan te merken als 
een openbaar middel tot vervoer van personen, 
zoodat alle bepalingen dier wet of krachtens 
die wet omtrent openbare middelen tot ver- 1 

voer van personen op dat rij tu ig van toepa -
sing zijn; 

dat deze vraag moet worden beantwoord in 
bevestigenden zin en meer in het bijzonder 
daartoe niet behoeft vast te staan, zooals blij
kens hunne vonnissen K antonrechter en R echt
bank eischen, dat tusschen begin_ en eindpunt 
of omgekeerd steeds dezelfde weg wordt ge
volgd; 

dat wel het eerste lid van art. 15 der ge
noemde wet onder de woorden openbare mid
delen tot vervoer van personen verstaat onder 
andere de rijtuigen, bestemd om geregeld langs 
een bepaalden weg de per onen, die zich 
daartoe aanmelden, te vervoeren, maar deze 
bepaling enkel d ient om de geregelde, vaste 
diensten te onderscheiden van de onder het 
tweede lid van dit artikel vall ende ongeregel
de of wilde diensten ; dat het geregelde en 
vaste van den dienst in de bepaling van het 
eerste lid dus op den voorgrond staat en, in 
verband daarmede, aan het vereischte van 
het vervoer langs een bepaalden weg is vol
daan indien vaststaat, dat bij het geregeld 
plaats vindend vervoer een weg wordt ge
volgd, die van het bepaalde beginpunt min of 
meer rechtstreeks leidt naar het bepaalde 
eindpunt of omgekeerd; 

dat, waar hier dit a lles is komen vast te 
staan, het middel is juist en het bestreden 
vonnis enkel ten aanz ien van de bevestig ing 
daarbij van de bewezenverkl aring van het in 
de eerste plaats te laste gelegde in het vonnis 
des Kantonrechters in stand kan blijven en 
voor al het overige moet worden vernietigd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis in den 
boven aangegeven omvang; 

En, rechtdoende ten principale, krachtens 
art. 105 R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis des Kantonrech
ters behalve voor zooverre daarbij het in de 
eerste plaats te laste gelegde wettig en over
tuigend bewezen is verklaard; 

0. dat het bewezene strafbaar is. immers 
oplevert de overtredingen : .,een autobusdienst 
in werking houden zonder vergunning, a ls 
bedoeld bij de artt. 2 en 3 van de "Wet Open
bare Vervoermiddelen" en "als ondernemer 
van een openbaar middel tot vervoer van per
sonen niet zorgen dat buiten op elk voor de 
-uitoefening van zijn dienst gebezigd rijtuig 
met duidelijk zichtbare letters vermeld staat 
het grootste gewicht, hetwelk daarop boven
dien mag worden geladen"; 

0. dat gerequireerde te dier zake strafbaar 
is omdat van redenen, waarom dit niet het 
geval zoude zijn, ten deze niet is gebleken; 

Gezien de artt. 12, l e, 5e en 8e lid, van de 
,, Wet Openbare Vervoermiddelen", de artt. 
1 en 3 K. B. van 31 Juli 1880, S. 121, 23 en 
62 Sr.; 

Veroordeel t gerequiree rde te dier zake tot 
twee geldboeten, ieder van vij f gulden, iedere 
geldboete, bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door hechtenis van vijf 
dagen, zij nde de,~e straffen geëvenredigd aan 
den ernst der gepleegde feiten. 

(N. J .) 
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27 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 4; Verord. 
Zwolle aflev. melk op Zondag art. 1.) 

De Winkelsluitingswet beoogt de rege
ling der winkelsluiting door reglementee
ring van de verkoopgelegenheid. Deze 
reglementeering wordt niet alleen bereikt 
door het si uiten van den winkel zelve, 
doch ook door te verbieden het afleveren 
,·an waren, ook buiten den winkel, ge
d11rende den tijd, dat de winkel voor het 
publiek gesloten moet zijn. De wet geeft 
met name t . a. v. de aflevering van melk 
op Zondag een regeling en laat die af
levering tot 12 uur 's middags geheel vrij. 
De wet voorziet dus in het onderwerp, dat 
de Zwolsche verordening regelt onder wiei· 
verbodsbepaling ook valt het afleveren 
van melk van uit winkels aan de huizen 
der verbruikers. De verordening heeft 
mitsdien sinds het in werking treden der 
Winkelsluitingswet opgehouden te werken. 

[Anders Adv.-Gen. Berger.] 
Op het beroep van H. Z., requirant van 

cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Zwolle van 4 Mei 1932, houdende, in 
hooger beroep, bevestiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Zwoll e van 25 Febr. 
1932, waarbij requirant ter zake van: ,,te 
Zwolle des Zondags melk aan de huizen der 
verbruikers afleveren", met aanhaling van de 
artt. 1 en 2 van de Verordening der gemeente 
Zwolle van 30 Nov. 1931, 23 en 91 Sr. is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijftig cent 
en rnrvangende hechtenis van een dag; (Ge
pleit door Mr. W. Francken) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 
Requirant, tegenstander van de Zwolsche 

verordening, welke behoudens hier niet van 
belang zijnde uitzonderingen, verbiedt om des 
Zondags melk aan de huizen der verbruikers 
af te leveren, had zich wegens overtreding 
daarvan achtereenvolgens voor het Kantonge
recht en voor de Rechtbank zijner woonplaats 
te yerantwoorden, doordien hij te Zwolle op 
Zondag 7 Febr. 1932, des voormiddags om
streeks 8.30 uur, melk heeft afgeleverd aan 
het huis van verbruiker Marinus Hartkamp, 
gelegen ·aan den openbaren weg langs de Wil
lemsvaart, genaamd het Jodendijkje. Pogin
gen om genoemde rechters van de onverbind
baarheid der verordening te overtuigen bleven 
vruchteloos. Daarom zet requirant den strijd 
in cassatie voort met het middel: 

"Schend ing der artt. 1 Sr., in verband met 
de artt. 194 der Gemeentewet, 1, 2 a, 4, 6, 7 
en 8 der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 
door de verordening der gemeente Zwolle op 
het ten laste gelegde en bewezen verklaarde 
feit toepasselijk en mitsdien dit fe it strafbaar 
te achten". De mondelinge toelichting, door 
den geëerden raadsman van requirant gebo
den, luidde in hoofdzaak als volgt: 

,,De Winkelsluitingswet 1930, S. 460, inge
rnerd 1 Mei 1932, verbiedt in art. 2 a het 
geopend hebben van een winkel op Zondag, 
maar verklaart deze bepaling in art. 4, lid 1, 
onder c, niet van toepassing op melkwinkels 
tot 12 uur des middags voor den verkoop van 

1 
melk en room . Art. 7 verbiedt gedurende den 
tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten 

moet zijn, in, voor, in de onmiddellijke nabij
heid van of van dien winkel of het daarbij 
behoorende winkelhuis uit, iemand te bedie
nen. Verder verbiedt art. 8 a het venten, het 
verknopen en het te koop aanbieden op of aan 
voor het openbaar verkeer openstaande I anci
en waterwegen op Zondag. Art. 9, 1 ° staat 
afwijking van de bepalingen der wet in een 
gemeente alleen toe onder Koninklijke goed
keuring. Uit een en ander blijkt, dat de wet
gever deze geheele materie wilde regelen. 
Volgens art. 194 der Gemeentewet hield dus 
de verordening van rechtswege op te gelden. 
Daar de Winkelsluitingswet op 1 Mei 1932 
in werking getreden is, had de Rechtbank bij 
haar vonnis van 4 Mei hier op moeten letten" . 

Dat de Rechtbank dit laatste niet deed en 
voor toepassing van art. 1, lid 2 Sr. blijkbaar 
geen termen vond, wettigt het vermoeden, dat 
er aan vorenstaande redeneering iets hapert. 
Mij althans wil het zoo voorkomen, omdat het 
schijnbaar scherp sluitend betoog bij de bewe
ring 4 dat de wetgever deze geheele materie 
wilde regelen" de vraag doet rijzen: ,,welke 
materie?" Het afleveren van melk op Zon
dag? of de winkelsluiting? Indien het· laatste. 
dan acht ik de bewering alleszins juist. Maar 
dan mag, naar het mij voorkomt, ook niet 
uit het oog worden verloren, dat het onder
werp wettelijke regeling wordt bepaald niet 
a ll een door haren omvang, maar ook door 
hare strekking en dat deze weder verband 
houdt met de beweegredenen, die eene be
paal de stof deed regelen (vg. H. R. 24 Oct. 
1898 W. 7196; 15 April 1910 W. 9020; 1 
April 1912 W . 9323; 20 Febr. 1914 W. 9772). 
Is nu, naar ik - vooral uit de Memorie van 
Toelichting - meen te mogen oprnaken, de 
beweegreden der Winkelsluitingswet eenerzijds 
schepping van eenheid in de plaats van de 
verschillende plaatselijke regelingen, op dit 
geb ied bestaande, anderzijds bevordering der 
controle op het Werktijdenbesluit voor win
kels 1932, en dus eene andere, dan die der 
onderwerpelijke verordening, welke de winkels 
niet raakt, dan kan m. i. ook bezwaarlijk wor
den volgehouden, dat de Winkelsluitingswet 
in het onderwerp der verordening voorziet en 
deze naast gene onbestaanbaar wude zijn , en 
dan behoeft, dunkt mij, evenmin de omstan
digheid, dat de genoemde wet in hare rege
ling, blijkens art. 4, eerste lid, onder c in 
verband met art. 7, derde lid, de aflevering 
van melk, ook aan de huizen der verbruikers, 
des Zondags op bepaalde uren vrijlaat, niet 
te verhinderen, dat de aflevering dezer waar 
op bedoelde wijze, met het oog op andere be
langen, door de gemeente op dien zelfden dag 
geheel wordt verboden, hoedanig verbod dan 
ook niet geacht kan worden eene afwijking 
te vormen van de bepalingen der Winkel
sluitingswet, als waarvoor art. 9 dier wet 
Koninklijke goedkeuring vereischt. 

Het voorgedragen middel mitsdien niet ge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requ irant voorgesteld bij pleidooi , lui-
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dende: (Zie Concl. Adv.-Gen.) ; 
0. dat bij het bevestigde vonnis wettig en 

overtuigend bewezen is verklaard, met quali
ficatie en strafoplegging als boven is gezegd, 
dat requirant te Zwolle op Zondag den 7 
Febr. 1932 des voormiddags omstreeks 8.30 
melk heeft afgeleverd aan het huis van den 
verbruiker Marinus Hartkamp, gelegen aan 
den openbaren weg langs de Willemsvaart, 
genaamd het J odendijkje; 

0. ten 'aanzien van het middel van cassatie: 
dat de daarin vervatte grief, blijkens de bij 

pleidooi gegeven toelichting, deze is, dat door 
het in werking treden van de Winkelsluitings
wet 1930, S. 460, de " Verordening regelend 
de aflevering van melk op Zondag" van de 
gemeente Zwolle, van rechtswege heeft op
gehouden te gelden, daar in het onderwerp 
van die verordening door genoemde wet wordt 
voorzien, en dat de Rechtbank, nu deze wet 
in werking trad op 1 Mei 1932, bij haar op 4 
Mei 1932 gewezen vonnis daarmede rekening 
had moeten houden ; 

0 . dat de Winkel sluitingswet, zoowel blij
kens haren inhoud als blijkens de geschiedenis 
harer totstandkoming, beoogt de regeling der 
winkelsluiting en zulks door reglementeering 
van de verkoopgelegenheid; 

dat deze reglementeering, zooals volgt uit 
de daaraan in de bepalingen der wet gegeven 
uitwerking, niet alleen wordt bereikt door het 
sluiten van den winkel zelve doch ook door te 
verbieden het afleveren van waren, ook buiten 
den winkel, gedurende den tijd dat de winkel 
voor het pub] iek gesloten moet zijn; 

dat met name ten aanzien van de aflevering 
van melk op Zondag, de wet eene regeling 
geeft en wel, naar volgt uit het verband van 
de bepalingen van art. 4 aanhef en onder c 
en art. 7 derde lid, die aflevering tot 12 uur 
des middags geheel vrij laat; 

dat derhalve de Winkelsluitingswet voorziet 
in het onderwerp van de ten deze toegepaste 
Zwolsche verordening, immers die verordening 
eveneens regelt de aflevering van melk des 
Zondags, en wel op zoodanige algemeene 
wijze, dat onder hare verbodsbepaling ook 
valt het afleveren van melk vanuit winkels 
aan de huizen der verbru i kers ; 

dat deze verordening mitsdien, door het in 
werking treden van de Winkelsluitingswet, 
vanaf 1 Mei 1932 van rechtswege heeft op
gehouden te gelden en de Rechtbank de artt. 
1 en 2 der bedoelde verordening verkeerd 
heeft toegepast, zoodat het middel van cas
satie gegrond is en het bestreden vonnis niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens 
voorzoover daarbij werd bevestigd de beslis
sing van den Kantonrechter, dat het telast
gelegde wettig en overtuigend is bewezen, en 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.: 

Gezien art. 1 Sr. ; 
Verni3tigt mede het door het Kantonge

recht te Zwolle op 25 F $br. 1932 tegen re
quirant g€-wezen vonnis, behalve ten aanz ien 
van voormelde bewezenverkla1ing; 

Verklaart dat bewezenverklaarde niet straf
baar; 

Ontslaat den requirant te diei· zake van alle 
rechtsvervolging. (N. J .) 

1 27 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A.P. V . 's-Gravenhage art. 91 a ; 
MoL en Rijw.wet art. 6.) 

Art. 91 a A. P. V. van 's-Giavenhage 
[ verbod om als bestuurder van een rijwiel 
op wegen binnen de bebouwde kom der 
gemeente te rijden zonder ten minste één 
hand aan het stuur te houden] is inge
volge art. 194 Gemeentewet niet meer ver
bindend, waar het, in Oot. 1926 tot stand 
gekomen, een onderwerp regelt, waarin in 
Hoofdstuk II van het Motor- en Rijw. 
Regl. van April 1927, is voorzien. Art. 6 
der Motor_ en Rijw.wet brengt daarin geen 
verandering, ook indien art. 91 a geacht 
kan worden een punt te betreffen , waarin 
noch door Mot.- en Rijw.wet noch door 
Mot.- en Rijw.Regl. is voorzien. 

[Anders Adv. -Gen. Wijnveldt; deze nog 
over het stellen van het verbod t. a. v. 
,,wegen" , in plaats van "voor het open
baar verkeer openstaande wegen".] 

Op het beroep van Mr. W. G. B. , requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
R echtbank te 's-Gravenhage van 5 April 1932, 
waarbij in hooger beroep, - met vernietiging 
van een schriftelijk vonnis van het Kanton
gerecht te 's-Gravenhage op 21 Nov. 1931 
tegen requirant gewezen, - deze ter zake va1, 
"als bestuurder van een rijwiel rijden op 
wegen binnen de bebouwde kom der gemeente 
's-Gravenhage zonder tenminste één hand aan 
het stuur te houden", met toepassing der artt . 
91 a en 115 a der Alg. Pol.verordening voor 
's-Gravenhage en art. 23 Sr. is veroordeel cl 
tot eene geldboete van een gulden, subsidiair 
één dag hechtenis; (Gepleit door Mr. W . 
Francken). 

Conclus ie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Aan requirant werd bij inleidende dagvaar
ding te laste gelegd, dat hij op 16 Sept. 1931 
des namiddags omstreeks 6.30 uur als bestuur
der van een rijwiel daarmede heeft gereden 
over den openbaren weg, Adriaan Goekoop
laan, binnen de bebouwde kom der gemeente 
's-Gravenhage ronder ten minste één hand aan 
het stuur te houden. 

De Kantonrechter te 's-Gravenhage achtte 
het bewezen verklaarde feit niet strafbaar en 
ontsloeg requirant van alle rechtsvervolging, 
doch in hooger beroep was de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van een ander oordeel en 
veroordeelde op 5 April 1932 requirant we• 
gens overtreding van art. 91 a der Algemeene 
Politieverordening te 's-Gravenhage tot een 
geldboete van f 1 bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. 

Hiertegen stelde · requirant beroep in cassa• 
tie in, en voerde a ls middelen aan: 1. Schen
ding, althans verkeerde toepassing van de 
artt. 194 Gemeentewet, 2 en 6 van de Motor
en Rijwielwet (10 Febr. 1905, S. 69), 3, 4, 
5, 6, 7, 56, 60, 61 en 62 Motor- en Rijwiel
reglement (30 April 1927, S. 143) en 91a der 
Alg. Politieverordening van 's-Gravenhage, 
door te beslissen dat het bewezen verklaarde 
feit is strafbaar, ten onrechte, aangezien in 
het onderwerp van de bepaling van art. 91a 
der Alg. Politieverordening van 's-Graven-
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hage is voorzien door een lateren algemeenen 
maatregel van bestuur en gemelde bepaling 
derhalve van rechtswege heeft opgehouden te 
gelden. 

2. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 56 en 73 Mot.- en Rijwielregle
ment (30 April 1927, S. 143), 91a en 115a 
der Alg. Politieverordening van 's:Graven
hage, door te beslissen dat het bewezen ver
klaarde feit is strafbaar, ten onrechte, aan
gezien art. 91 a der Alg. Politieverordening 
van 's-Gravenhage, in verband met art. 115a 
van die verordening, strijdt met de bepalin
gen van de artt. 56 j 0 73 Motor- en Rijwiel
reglement, en derhalve niet had mogen wor-
den toegepast. . 

3. Schending, al thans verkeerde toepassing 
van de artt. 1 Sr., 168 Gemeentewet en 91a 
der Alg. Politieverordening van 's-Graven
hage, door te beslissen dat het bewezen ver
klaarde feit is strafbaar, ten onrechte, aan
gezien art. 91 a der Alg. Politieverordening 
van 's Gravenhage, de grenzen overschrijdt, in 
art. 168 Gemeentewet ten aanzien van de be
voegdheden van den gemeentelijken wetgever 
gesteld, en derhalve als in strijd met deze wet 
niet had behooren te worden toegepast. Bij 
pleidooi werd nog medegedeeld, dat requirant 
het derde middel alsnog wenschte aan te 
vullen met art. 11 der Wet houdende Alge
meene Bepalingen (15 Mei 1829, S. 28). 

In deze drie middelen komt telkens op ver
schillende wijze de verhouding ter sprake van 
art. 91a der 's-Gravenhaagsche Politieveror
dening, dat verbiedt te 's-Gravenhage als be
stuurder van een rijwiel daarmede te rijden 
op wegen binnen de bebouwde kom der ge
meente, zonder ten minste één hand aan het 
stuur te houden en art. 56 van het Mot.- en 
Rijwielreglement, dat zegt, dat een rijwiel, 
waarmede over een weg of rijwielpad gereden 
wordt, voorzien moet zijn van een deugdelijk, 
nauwkeurig werkend stuurtoestel. 

De Kantonrechter nam aan dat art. 91a van 
meergemelde Politieverordening een materie 
regelt, welke reeds in art. 56 Motor- en Rij
wielreglement geregeld is, op grond dat art. 1 

91a regelend optreedt wat betreft het ge
bruik van 1·ijwielen op voor het openbaar ver
keer openstaande wegen, bepaaldelijk wat 
het stuurtoestel betreft en beriep zich daarbij 
op Uw arrest van 6 Jan. 1908, (W. 8647). 
Dus - was zijne conclusie - heeft art. 91a 
op grond van art. 194 Gemeentewet van 
rechtswege opgehouden te gelden. 

In hooger beroep was de Rechtbank het 
daarmede niet eens, omdat art. 56 van het 
Motor- en Rijwielreglement een voorschrift 
bevat betreffende de inrichting van rijwielen 
en art. 91a der 's-Gravenhaagsche Politiever
ordening een bepaalde wijze van gebruikma
king der rijwielen, dus een ander onderwerp, 
betreft. Daarbij steunde de Rechtbank op Uw 
arrest van 25 Maart 1913 (W. 9483, N. J. 
1913, 765). 

Het eerste middel in cassatie betreft dit 
geschilpunt. 

Ik ben van meening, dat het gelijk is aan 
den kant der Rechtbank. Art. 194 Gemeente
wet (168 oud) zegt dat bepalingen van plaat
sel ijke verordeningen, in wier onderwerp door 
een wet enz. voorzien wordt, van rechtswege 

ophouden te gelden. De verordening is van 
1926, het thans geldende Motor- en Rijwiel
reglement van 1927; volgens requirant heeft 
dus art. 91a der ver01dening opgehouden te 
gelden, want beiden betreffen hetzelfde on
derwerp. De Rechtbank stelt m. i. terecht de 
vraag omtrent wat onder "onderwerp" ver
staan moet worden terzijde, en gaat uit van 
art. 6 der Motor- en Rijwielwet, dat aan de 
gemeenteraden de bevoegdheid geeft regelen 
te stellen nopens het verkeer op de wegen en 
de rijwielpaden in verband met het gebruik 
van rijwielen, voorzooveel betreft punten, 
waaromtrent in de wet of het Motor- en R ij
wielreglement niet is voorzien. 

I. c. is een punt - het gebruik van het 
stuur, - geregeld in art. 91a der 's-Graven
haagsche Politieverordening, dat m. i. niet ge
regeld is in (art. 56 van) het Motor- en Rij
wielreglement. De gemeenteraad was dus be
voegd deze verordening te maken zoowel onder 
de werking van het oude Motor- en Rijwiel
reglement, als toen dit in 1927 opnieuw werd 
vastgesteld. Ik acht het overbodig, op grond 
van bedoeld art. 6 der wet, nader te vragen 
hoe ruim of hoe eng het begrip "onderwerp" 
moet worden opgevat, en ben niet van mee
ning dat zelfs al zou het Motor- en Rijwiel
reglement hetzelfde onderwerp regelen, alle 
vroegere politieverordeningen welke bepalin
gen omtrent punten bevatten, waarin het 
Reglement niet voorziet, daarom van rechts
wege zouden ophouden te gelden. 

Het tweede middel ziet strijd tusschen art. 
91a der verordening en artt. 56 j 0 73 Motor: 
en Rijwielreglement. 

De Rechtbank zegt daaromtrent dat, waar 
gelijk hiervoren aangenomen, art. 91a der 
Alg. Politieverordening voor 's-Gravenhage 
een ander punt regelt dan art. 56 van het 
Motor- en Rijwielreglement, de gemeentelij ke 
wetgever ten aanzien van de op overtreding 
van art. 91a der verordening te stellen straf 
niet aan de in art. 73, eerste lid, onder b, 
van het Motor- en Rijwielreglement gestelde 
grens gebonden is; 

Ik acht deze overweging juist, daar zij in 
wezen berust op hetgeen bij het eerste middel 
gezegd is, en de strafbepaling dus een ander 
punt betreft . . 

Ook het derde middel betreft een weer welke 
voor de Rechtbank gevoerd is, en n. a. waar
van de Rechtbank in haar vonnis opmerkt, dat 
inderdaad in verband met art. 168 der Ge
meentewet een voorschrift als dat van art. 
91a der Alg. Politieverordening voor 's-Gra
venhage slechts verbindend kan zijn, indien 
het zich beperkt tot het rijden op voor het 
openbaar verkeer openstaande wegen en ge
noemde verordening niet een algemeen voor
schrift bevat, gelijk a1·t. 1 eerste lid, onder 2° 
van de Motor- en Rijwielwet en art. 1 eerste 
lid, onder c van het Motor- en Rijwielregle
ment, volgens hetwelk onder wegen uitslui
tend worden verstaan voor het openbaar ver
keer openstaande wegen, doch ook zonder zoo
danig voorschrift een redelijke u itlegging van 
art. 91a van voormelde verordening mede
brengt, dat dit artikel, in verband met het 
daarin geregeld onderwerp, uitsluitend op 
voor het openbaar verkeer openstaande wegen 
betrekking heeft; 
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Requirant noemt deze opvatting van de 
R echtbank een analogische, dus verboden van 
wetsui tl eggi ng. 

Al ontbreekt een a lgemeen voorschrift in de 
verordening van 's-Gravenhage van wat onder 
wegen nader moet worden verstaan, ben ik 
met de Rechtbank van meening, dat nu uit 
geen enkele bepaling der verordening blijkt, 
dat andere dan voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen daaronder vallen, dit 
woord alleen kan worden opgevat in den zin 
zooals de R echtbank deed. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0 . dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, - met qualificatie en strafopleg
ging a ls voormeld, - het aan requ irant bij 
inleidende dagvaarding telaste gelegde, lui 
dende: ,,dat hij op 16 September 1931 , des 
namiddags omstreeks 6.30 uur als bestuurder 
van een rijwiel daarmede heeft ~ereden over 
den openbaren weg, Adriaan Goekooplaan, 
binnen de bebouwde kom der gemeente 's-Gra
venhage zonder tenminste één hand aan het 
stuur te houden" ; 

Wat het eerste middel bet,·eft: 
0. dat djt bij pleidooi a ldus is toegelich t, 

dat a r t. 91a der Alg. Politieverordening voor 
's-Gravenhage volgens art. 194 der Gemeente
wet van rechtswege heeft opgehouden te gel
den, nu art. 91a dateert van 1926, terwijl het 
Motor_ en R ijwielreglement, dat in hetzelfde 
onderwerp voorziet, van 30 April 1927 dag
teekent; 

0. dat kennelijk bedoeld is aan requirant 
telaste te leggen overtreding van art. 91a der 
Alg. Politieverordening voor 's-Gravenh age; 

0. dat dit artikel in die Verordening is op
genomen bij raadsbeslui t van 4 Oct. 1926, als 
deel van de regeling van het rijden met mo
torrijtui gen en rijwielen; 

0. dat deze bepaling betreft een onderdeel 
van hetzelfde onderwerp, als geregeld is in 
Hoofdstuk II van het Motor- en Rijwielregle
ment van 30 April 1927, dat voorschriften in
houdt "nopens het verkeer op de wegen en 
r ijwielpaden in "verband met het gebruik van 
motorrijtuigen en r ijwielen"; 

0. dat volgens art. 194 der Gemeentewet 
bepalingen in plaatselijke verordeningen, in 
wier onderwerp door een wet of a lgemeenen 
maatregel van bestuur wordt voorzien, van 
rechtswege ophouden te gelden, zoodat in deze 
het voorschrift van art. 91a vermeld tenge
volge van de latere regeling van hoofdstuk II 
van het Motor- en Rijwielreglement niet meer 
verbindend is; 

0 . dat de bepaling van art. 6 der Motor- en 
Rijwielwet hierin geen verandering brengt, 
daa1·, - ook indien art. 91a geacht kan wor
den een punt te betreffen, waarin noch door 
de Motor- en Rijwielwet noch door het Motor
en Rijwielreglement is voorzien, - art. 194 
der Gemeentewet ten deze toepasselijk blijft, 
nu , zooals h iervoor is ove rwogen, het later 

tot stand gekomen Motor- en Rijwielregle
ment is gaan voorzien in hetzelfde onderwerp, 
waarvan ook art. 91a voorzegd een onderdeel 
regelt; 

0. dat het eerste middel derhalve gegrond 
is, zoodat nader onderzoek van de andere 
middelen achterwege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorzoo
verre daarbij het bewezene is gequalificeerd 
en strafbaar verklaard, verdachte te dier zake 
strafbaar geacht is en hem straf is opgelegd; 

en Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
0 . dat het bewezen verklaarde niet krach

tens art. 91a der Algemeene Politieverorde
ning voor 's-Gravenhage in verband met art. 
115a dier Verordening strafbaar is, terwijl 
het ook niet bij eenige andere wettelijke be
paling strafbaar is gesteld ; 

Ontslaat requirant van alle rech tsvervolging 
te dier zake. 

(N. J .) 

27 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelastingwet art. 15.) 

Daargelaten de ju isthe id van de bewe
ring, dat requirant zich tegenover de ver
balisanten heeft bereid verklaard om de 
benoodigde kaart thuis te gaan halen, het
geen binnen een zeer kort t ijdsverloop zon 
hebben kunnen geschieden, kan requ ira nt 
door het doen van dit .aanbod niet geacht 
worden te hebben vol <laan aan de bij art . 
15 opgelegde verpl ichting. Die verplich
ting gedoogt geen andere uitlegging, dan 
dat de bestuurder die kaart bij zich moet 
hebben, teneinde deze te r plaatse en ter
stond, na daartoe van wege de genoemde 
ambtenaren gebleken ve1·langen, te ver
toonen . 

Het is onverschill ig op welke wijze dat 
verlangen aan den bestuurder wordt ken
baar gemaakt, m its deze dienaanga ande 
n iet in onzekerheid verkeere. 

Op het beroep van J. K., requirant van cas
satie tegen een mondeling vonnis van den 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te Breda 
van 2 M ei 1932, waarbij requirant, ter zake 
van: ,,het niet volledig nakomen van de ver
pi icht ingen opgelegd bij art. 15 àer Wegen
belastingwet-", met aanhaling van de a rtt. 15 
en 19 der Wegenbelastingwet, 23 en 91 Sr. is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
en vervangende hechtenis van vij f dagen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het vei·slag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requi rant voorgesteld bij schr iftuu r, luidende· 
I. Schending, a l thans verkeerde toepassing 

van de artt. 15 . en 24 Wegenbelastingwet en 
van de artt. 261, 348, 349, 367 en 528 Sv .. 
doordat de Poli tierech ter vonn is wees op de 
in de inleidende dagvaarding omschreven ten
lastelegging, in stede van de inle idende dag
vaarding nietig te verklaren, hetgeen behoorde 
te geschieden, vermits de dagvaarding geene 
voldoende duidelijke en fe itelijke omschrijving 
van het ten laste gelegde inhoudt, kunnende 
bijzonderlijk de woorden "geen kaart heeft 
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vertoond" niet a ls zulk eene feitelijke om
schrij,· ing worden aangemerkt, daar iedere 
nadere aanduiding omtrent de "kaart" in het 
feitelijke deel der dagvaarding ontbreekt; 

IJ. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 15 .en 24 Wegenbelastingwet en 
van de artt. 352, 367 en 528 Sv., doordat de 
Politierechter, het ten laste gelegde bewezen 
achtende, niet heeft beslist, dat de tenlaste
legging geen strafbaar feit inhoudt en den 
requirant heeft veroordeeld in stede van hem 
te dezer zake van alle rechtsvervolging te ont
slaan, waar immers het vertoonen van geen 
,,kaart", zooals zonder eenige nadere aanwij 
zing in het feitelijk deel der tenlastelegging 
is geponeerd, bij geen enkele wetsbepaling 
strafbaa r i gesteld in het bijzonder niet in 
art . 15 Wegenbelastingwet; 
· III. Schending, althans verkeerde toepas

sing van art. 15 en art. 24 Wegenbelastingwet 
en de a,rtt. 338, 339, 341, 344, 367 en 528 Sv. , 
doordat de Politierechter het feit, zooals in de 
inl eidende dagvaarding ten laste gelegd, be
wezen heeft geoordeeld, niettegenstaande uit 
-de gebezigde bewijsmiddel en zoodan ig bewijs 
niet kon voortvloeien; 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is telaste gelegd: ,,dat hij, terwijl hij op 
24 Augustus 1931 onder de gemeente Bergen
op-Zoom, ter plaatse Pomonalaan, op den 
openbaren weg, a ls bestuurder een rij- of voet
tu ig bereed, bestemd om uitsluitend of mede 
door een mechanische kracht op of aan het 
rij- of voertui g zelf aanwezig, anders dan 
langs spoorstaven te worden voortbewogen, op 
tijd en plaats voormeld, op de eerste vordering 
,·an Ticolaas Blok en Petrus Ham, respectie
ve lijk a sistent en kommie , beiden gestatio
neerd te Be1·gen op Zoom, om te vertoonen 
een ten name van den houder van voormeld 
motorrijtuig staande belastingkaart, waarop 
de kenmerken van voormeld motorrijtuig op 
de juiste wijze waren omschreven, en waaruit 
bleek, dat de voor dat motorrijtuig verschul
digde belasting was betaald, dan wel, dat 
daan-oor geen belasting verschuldigd was, 
geen kaart heeft vertoond" : 

0. dat bij het bestreden vonnis dit telast
_gelegde is bewezen verklaard, en dit is gequa
lificeerd en deswege straf is opgelegd, zooals 
boven is gezegd; 

0. ten aanzien van de middelen van cas
sat ie: 

dat het eerste en tweede middel , welke voo,: 
gezamenlijke behandeling vatbaar zij n, als on 
gegrond moeten worden verworpen, immer~ 
de in de telastlegging gegeven feitelijke om• 
schrijving geen twij fel laat dat van den ver 
<lachte werd gevorderd te vertoonen de krnch
tens de voorschriften der W egenbelastingwet 
vereischte belastingkaart en dat hem het niet 
vertoonen van die kaart wordt verweten; 

dat dit verzuim bij art. 15 in verbançl met 
art. 19 Wegenbelastingwet wordt strafbaar 
gesteld en de Politierechter mitsd ien terecht 
heeft beslist, dat het bewezenverklaarde te• 
laste gelegde een strafbaar feit oplevert; 

0. dat tot toelichting van het derde middel 
de rnqui rant heeft aangevoerd, dat hij - blij 
kens zijne verklaring ter terechtziLting va11 
den Politierechter - zich tegenover de ver
bal isanten heeft bereid verklaard om de be-

noodigde kaart thuis te gaan halen, hetgeen 
binnen een zeer kort tijdsverloop had kunnen 
geschieden, doch dat hem zulks niet werd toe
gestaan en dat de tot hem gerichte uitnoodi
ging om de kaart te vertoonen ook niet als 
een daartoe strekkende vordering kon worden 
aangemerkt; 

dat - daargelaten de feite lijke juistheid 
van deze bewer ing - door het doen van dit 
aanbod requirant niet kan worden geacht te 
hebben voldaan aan de hem bij art. 15 Wegen
belastingwet opgelegde verplichting, immers 
de omschrijv ing van die verplichting in dat 
artikel geen andere uitlegging gedoogt, dan 
dat de bestuurder die kaart bij zich moet heb
ben, ten einde deze ter plaatse en terstond, na 
daartoe vanwege de genoemde ambtenar,on ge
bleken verlangen, te vertoonen: 

dat het voorts onverschillig is op welke wijze 
dat verlangen aan den bestuurder wordt ken
baar gemaakt, mits deze dienaangaande niet 
in onzekerheid verkeere, het:;een ten deze niet 
is beweerd, veel minder is gebleken: 

dat ook het derde middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig de cow·lusie van 
aen A.av. -Gen. B e,·ger, tliie t. a. v. het derde 
milidel nog opmerkt: Voo,· de "vo,·de,·ing zijn 
geen sac,·amenteele woorden of vo,.,nen voo1·
gesch1·even, zooda.t deze zal kunnen qcschieden 
op iedere wijze en onder alle bewoordingen, 
welke in staat zijn om de 1;ordcrin11 d. i. het 
ernstige, uitdrukkelijke verlangen d·uidelijk te 
,naken en zttlks voorzeke,· even doelt,·effend -
en op, doür den gernid.delden N ederla,nwe,· ul fs 
meer gewaardeerde, wijze - kan geschied.en 
doo,· middel van de hier gekozen toespraak, 
welke requfrant irnmers niet bewee1·t te hebben 
mis'IJ'entaan, als doo,· mi1Ulel van termen, 
welke bij rninde,· toegankelijk bevattingsver
rnogen wellicht tot ve,·duiddijking eene,· "or
dering zouden rnoeten strekken." Red.]. 

(N. J.) 

27 J 'ltni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 4.) 

De Rechtb. heeft blijkens haar overwe
g ing bij de be,·estiging van 's Kantomech
ters uitspraak, de gronden, waarop deze 
berust, in haar vonni overgenomen; zij 
heeft zulks doende haar vonnis voldoende 
gemotiveerd. 

De uitlegging van den tekst van art. 4, 
lid 1, sub b Mot. - en Rij w.Regl. , als zou 
het voo r de toepas el ijkheicl van dat voor
schrift een vereischte zijn, dat buiten het 
motorrijtuig welks bestuurder voornemens 
is van richting te veranderen nog ander 
verkeer aanwezig zij (.,doen bl ij ken"), is 
niet juist. Veeleer le idt die tekst er toe in 
die bepaling een algemeen ge ldend voor
schrift· te zien voor de bestuurders Yan 
motorrijtuigen, om al voren van 1·ichting 
te veranderen, een nader aangewezen tee
ken te geven. 

D at het de bedoeling is geweest aan dat 
voorschrift die uitbre iding te geven blijkt 
uit het feit dat de voorwaarde, dat door 
het niet geven van dat teeken de vrijheid 
of veiligheid van het verkeer op den weg 
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zou worden belemmerd of in gevaar ge
bracht voorkomende in de oude bepaling 
van ai't. 4 lid 1 onder b (Mot.- en Rijw.
regl. 1905) , daarir niet is opgenomen, ter
wijl ook geen andere beperking daarvoor 
in de plaa ts is gesteld . 

Op het beroep van F. E. C. v. d. H . A ., re
quirant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rech tbank te Arnhem , an 26 A pril l932, 
in hooger beroep bevestigende een door het 
Kantongerech t te A rnhem den 16den Decem
ber 1931 gedane uitspraak, waa1bij requirant 
ter zake van " als bestuurder van een mctor
rijtnig, waarmede over een weg wordt gere
den , voornemens zijnde van 1 ichting te veran
deren, van dat voornemen niet tijdig doen 
blijken, hetzij door een duidelijk teeken, ge
geven op of aan · het rij- nf voertuig, hetzij 
door het goed zichtbaar uitsteken tei zijde van 
het r ij - of voertuig van een der armen of een 
stok of a nder voorwerp in de i ichting, welke 
zal worden ingeslagen" , met aanhal ing van 
de artt . 4 lid lb en 73 1 id la Motor- en Rij 
wielreglement, 2 en 28 Motor- en Rij wielwet 
23 en 91 Sr., is vernordeeld tot eene geld
boete Yan zes gulden en vervangende hechtenis 
van twee dagen. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij sclll'iftuur: 
,,Schending van de artt. 350, 358 en 359 Sv. 

en van art. 4, 1 ° sub b 11otor- en Rij wiel
reglement" ; 

0 . dat bij de uitspraak van het Kantonge
recht, met qualificat ie en stiafcplegging als 
voormeld, is. bewezen ve1klaa.1 d, dat requi rant 
op 12 October 1931 des vommiddags omst1eeks 
10 uur in de gemeente Rheden, als bestuurder 
van een automobiel , daarmede rijdende in de 
richting van Dieren over den voer het open
baar verkeer open5taanden 1ij weg, A1 nhem 
Zutphen, de Middachtera llee toen hij voor
nemens was van richting te ve1anderen, name
lijk naar rechts a f te slaan, zijnde hij immers 
voornemens den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, de Laan van Avegoor, 
in te r ijden, van dat voornem en niet tijdig 
heeft doen blijken, hetzij door een duidelijk 
teeken ter voor hem rnchterzijde gegeven op 
of aan die automobieL hetzij door het goed 
zichtba at uitsteken te, voo, hem rechterzijde 
van die automobiel van een de i· armen , of P-en 
stok of ander vo01 wei-p; 

dat de R ecbtba!lk, die uitspraak bevestigend, 
dienaangaande heeft overwogen: 

"dat de Rechtbank in het ter terechtz itt ing 
in honger be1oep ve1klaarde geen aanleiding 
heeft gevonden om in het op juiste g ronden 
gewezen vonnis, waarvan beroep, wijziging te 
brengen en dit vonr,is derhalve op de daarin 
aangrgeven grnnclen moet wo1den bevestigd" ; 

0. dat blijkens de van het m iddel gegeven 
toelichting, daarin twee gr ieven liggen opge
sloten, waai van de ee1·ste behelst, dat het 
vonnis der Rechtbank niet voldoende, ja zelfs 
in het geheel niet met redenen omkleed is, 
waar de enkele, hierboven weergegeven, over. 
weging bezwaarlijk a ls een "met redenen 

omkleede besli ssing" kan worden beschouwd ; 
0. dat die eerste grief ongegrnnd is, daar, 

blijkens de aangevallen overweging, de Recht
bank, bij de bevestiging van 's Kantonrechters 
uitspraak, de gronden, waarop die uitspraak 
berust, in haar vonnis heeft overgenomen, en 
zij zulks doende haar vonnis voldoende heeft 
gemotiveerd ; 
· 0. dat de tweede grief, waarin schending 
van art. 4, lid 1 sub b van het Motor- en Rij 
wielreg lement wOl'dt gesteld, hie1 van uitgaat, 
dat voor de toepasselijkheid van het in die 
wettelijke bepaling vervatte voorschrift een 
ve re ischte is, dat buiten het motorrijtuig, 
welks bestuurder voornemens is van richting 
te veranderen, nog ander verkeer aanwezig zij , 
of wel op den weg, dien hij berijdt, óf wel op 
dien, welken hij wil inslaan; 

dat zulks, volgens de toelichting op de grief; 
noodzakelijk zou voortvloeien uit de bewoor
dingen van bedoeld wettelijk voorschrift, in
houdend, dat de bestuurder van een motor
rijtuig .. . verplicht is van zijn voornemen 
van richting te veranderen ( door het geven 
van een teeken) te doen blijken, welke be
woordingen zouden inslui ten, dat zich bestuur
ders van voertu igen op den weg bevinden, d ie 
het gegeven teeken kunnen waarnemen, en ook 
zou stronken met de bedoeling van den ·w et
gever, die niet beoogd kan hebben de v~rplich
ting tot het geven van teekens ook b1J afwe
zigheid van meerder verkeer op te l eggen ; 

0. dienaangaande: 
dat de tekst van voormeld art. 4 lid 1 aanhef 

en onder b, verre van te dwingen tot de door 
requ irant gewilde uitl egging, veeleer er toe 
le idt in die wettelijke bepaling een algemeen 
geldend voorschrift te zien voor de bestuurders 
van motorrij tu igen, om, a lvorens van richting 
te •veranderen, een nader aangewezen teeken 
te geven; 

dat bovendien, onder de werking van het 
Motor- en Rijwielreglement van 6 November 
1905, S. 294, zooals het nader is gewijzigd, 
art. 4 lid 1 aanhef en onder b een beperking, 
als in de grief voorgestaan, doch ruimer ge
steld, uitdrukkelijk heeft ingehoL1den, daar 
toen de verplichting, om door he t geven van 
een teeken van het voornemen van ri chting te 
veranderen te doen blijken, verbonden was 
aan de voorwaarde, dat door het niet geven 
van dat teeken de vrijheid of de veil igheid 
van het verkeer op den weg zoude worden be
lemmerd of in gevaar gebracht; 

dat uit de omstandigheid, dat die beperking 
van meergemelde verplichting in het thans 
geldend Motor- en Rijwielreglement niet is 
overgenomen en evenmin een andere beperking 
daarvoor in de plaats is gesteld, duidelijk de 
bedoeling spreekt, om aan het voorschrift van 
art. 4 lid 1 aanhef en onder b, zooals het 
vroeger lu idde, uitbreiding te geven, met dien 
verstande, dat het voortaan onbeperkt zou gel
den voor a lle gevallen, waar in de bestuurder 
van een motorrij tuig voornemens is van rich
ting te veranderen; 

dat derhalve, ook voor wat de tweede grief 
betreft, het middel niet tot cassati e kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkom stig d,e conclusie ·vrrn 
den Advocaat-Generaal, lVijnveldt , di e t . a. v 
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het tweede middel nog opmerkt: Op den be
stuurder rust de ve1·plichti11 r, i,a.11 zijn ••oorge
nomen m anoeuvre tijdig te doen blijken. H em 
gaat het niet aan of zijn teekens worden waar
r1enomen•. Juist het woord "plotseling" in art . 
4 lid 1 a wijst er op, da t het voonchri/t steeds 
geldt . Bij die plotsel inge handeling zal de be
stuurde,· als ,·egel geen gele genheid hebben 
zich eerst behoo1·lijk te overtuigen of zijn tee
kens voor het overige ve,·keer 11oodig zijn. van
daa,· het ·voorschrift voo,• alle gevallen . R ed. l 

(N. J.) 

28 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Za kelijke belast ing op het bedrijf 
de r gemeente Amsterdam. Thuiswerkers. 
B ewijs] ast.) 

W aar de thui swerkers waarvan ten deze 
sprake is slechts bij ui tzondering werk
zaamheden venichten ten behoeve van 
anaere bedrijven dan dat van bela ngheb
bende tot wien zij in zekere vaste betrek
king staan, heeft de Raa d terecht aan
genome n, dat deze personen moeten wor
den aangemerkt a ls a rbe iders werkzaam in 
het bedrijf van belanghebbende. 

W aar vaststaat, dat de hierbedoelde 
thuiswerkers in de n regel alleen werk
zaamhede n verrichten in het bedrijf van 
belanghebbende en dat het een ui tzonde
ring is, wanneer zij ook voor a nderen 
werken , heeft de Raad van Beroep te
recht aan genome n, dat op belanghebbende 
de bewij s] ast rust om aan te toonen, dat 
de hierbedoelde personen zoowel bij de 
firm a X . als door het verrichten van 
werkzaamheden voor a nderen een jaarloon 
van meer dan f 25 00 genieten. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gez ien het beroepschrift in cassatie van A. , 

in hoeda ni ghe id van beheerend vennoot tevens 
1 iqu idateur der ontbonden vennootschap onder 
de firma X., gevestigd te Amsterdam , tegen 
rle uitspraak van den R aad van Beroe p voor 
de Directe B elastingen I te Amsterdam van 
29 Febr. 1932, betreffende den aanslag van 
belanghebbende A . in de zakelijke belasting 
op het bed rijf de r gemeente Amsterdam over 
1926; 

Gez ien de stukken ; 
Gelet op de schri ftel ijke conclusie van den 

Proc. -Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep ; 

0. dat bela nghebbende in gemelde belasting 
is aangeslagen naar een gemiddeld aantal van 
15 arbeiders, terwijl hij beweert, dat hij 
slechts had moeten zijn aangeslagen naar een 
a.anta] van 14 arbeiders; 

dat a rt. 2 der Verordening op de heffing 
va n bedoel de belasting in de gemeente Am
sterdam bepaalt: 

" M aatstaf der belasting is het gemiddeld 
aantal van de arbeiders, die in het l aatstver
loopen kalenderjaar in het bedrijf in de ge
rneente zijn werkzaam geweest"; 

terwijl art. 4 bepaalt: 
"Onder arbeider wordt in deze verordening 

verstaan ieder, die in loondienst arbe id ver
richt tegen een loon dat, over een jaar be
re kend, minder bedraagt dan het bij a. m. v. b. 

ter uitvoering van art. 242c, eerste lid , der 
Gemeentewet vast te stellen bedrag . 

" Als arbeider wordt mede aangem erkt 
iede r , d ie anders dan in loondienst geregeld 
in een bedrijf werkzaam is tegen een beloo
ning, onder welken naam en in welken vorm 
ook, die per j aar minder bedraagt dan het 
in het eerste lid bedoe lde bedrag."; 

dat het bezwaar van belanghebbende hierin 
bestaat, dat de Inspecteur der Gemeentebe-
1 astingen van Amsterdam ten onrechte als ar
beider werkzaam in het bedrijf van A. heeft 
aangemerkt de personen aan wie bel a ngheb
bende kl eermakerswerk ten behoeve van X. 
in ha nden placht te geven, opdat deze per
sonen dat werk bij zich aan huis zouden ver
richten , terwijl hij subs idi air heeft aange
voerd, dat de Ins pecteur in elk geval niet 
heeft aangetoond, dat deze personen minder 
verdi e nen dan f 2500 's jaars, welk bedrag 
ingevolge K. B. van 12 J uli 1921, S. 936, 
voor de gemeente Amsterdam geldt al s het 
bedrag, bedoeld bij art. 242e (oud) der Ge
meentewet; 

dat de R aad deze grieven heeft verworpen 
en de beschikking van den Inspecteur heeft 
gehandhaafd na te hebben overwogen : 

" dat naar den Raad uit eigen wetensch ap 
bekend is het meerendeel va9 personen als 
door belanghebbende bedoeld, de zoogenaamde 
" thuiswerkers" in het kl eermakersvak te dezer 
stede niet dan bij uitzondering werkzaamhe
den verrich ten ten behoeve van andere bedrij 
ve n dan di e tot dewelke zij uit hoofde van 
het feit, dat hen door of vanwege de le iding 
van dat bedrijf regelmatig werkzaamheden 
worden opgedragen in zekere vaste betrekking 
staan ; 

" dat da n ook dergel ijke personen naar het 
oordeel van den Raad a ls regel moeten wor
den aangemerkt als arbe iders werkzaam in 
het bedr ijf ten behoeve van hetwelk zij regel
matig werkzaamheden verrichten; 

" dat belanghebbende aan den Inspecteur 
heeft opgegeven een 13-tal thuiswerkers, die 
in 1925 ten behoeve van X . a ls t hui swerkers 
ar bei cl hebben verricht: 

" dat de Raad op gro~d van de grootte der 
bedragen van de door belanghebbende m ede 
opgegeven loonen dezer thuiswerkers aan
neemt, dat m eerdere daarvan regelmatig ten 
behoeve va n het bedrij f van X. werkzaam 
waren· 

,,dat het dan ook, nu belanghebbende stelt, 
dat niet één der 13 door hem zelf opgegeven 
thuiswerkers van X . a ls werkzaam in het be
drijf der firma kan worden aangemerkt, op 
den weg van belanghebbende ligt de juisthe id 
dezer stelling aannemelijk te maken; 

,,dat belanghebbende met betrekking daar
toe hoofdzake lijk hee ft aangevoerd: dat de 
"thuiswerkers" van X . naar verkiezen kunnen 
komen hooren of er werk voor he n is, dan 
wel wegblijven; dat zij thuis werken met 
eigen mach ines, a l dan niet geholpen door 
hulpkrachten die zij zelf kiezen en d ie be
langhebbende niet eens kent; 

,,dat zij zelf a ll e kosten van verlicht ing, 
kracht, verwarming enz. dragen; . 

"dat werkstukken, die niet op tijd gereed 
kunnen komen vaak doorgegeven worden aan 
anderen; 
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"dat het geen uitzondering is dat stukken 
om de een of andere reden teruggebracht wor
den· 

"cÎat echter al deze omstandigheden, naar 
den Raad uit eigen wetenschap bekend is, 
ook gelden voor het meerendeel der thuis
werkers in het kleermakersvak van dewelke 
de Raad nochtans, gelijk boven overwogen, 
a ls regel aanneemt, dat zij in het bedrijf ten 
behoeve waarvan zij regelmatig arbeid ver
richten , werkzaam zijn, en dus niet kunnen 
worden aangevoerd ten bewijze, dat de thuis
werkers van X . niet werkzaam zijn in haar 
bedrijf ; 

" dat deze personen zeer zeker weg kunnen 
blijven en werk zoeken bij anderen'; doch 
's R aads oordeel hierop is gebaseerd, dat die 
personen als regel niet wegblijven en bij an
deren werk zoeken, doch zoodra zij met den 
hun opgedragen arbeid gereed zijn, opnieuw 
werk vragen bij denzelfden opdrachtgever en 
dit in den regel ook bekomen; 

" dat de Raad dan ook moet aannemen dat 
de "thuiswerkers" van X ., a lthans meerderen 
hunner, geen uitzondering vormen op den 
regel dat thuiswerkers in het kleermakersvak 
regelmatig hun werkzaamheden ten behoeve 
van één en eenzelfde bedrijf overeenkomstig 
de hun of vanwege de leid ing van het bedrijf 
verstrekte opdracht verrichten, en mitsd ien 
die thuiswerkers, althans meerderen hunner, 
moeten worden aangemerkt a ls a rbe iders 
werkzaam in het bedrijf der firm a; 

,,dat belanghebbende subsidi a ir de moge
l ij kheid heeft geopperd, da t de in het bedrij f 
der firm a X. werkzame thuiswerkers ook nog 
door het verrichten van werkzaamheden voor 
anderen loon genieten, en a ldus hun jaarloon 
meer dan f 2500 bedraagt; 

" dat het echter den R aad op grond van het 
vooroverwogene weinig aannemelijk voorkomt, 
dat deze door belanghebbende als mogel ijk 
opgeworpen omstandigheid zich ten aanz ien 
va n a ll e in het bedrijf der firma X . werk
zame " thu iswerkers" zou hebben voorgedaan; 

,.dat het overigens niet, gelijk bel angheb
bende schij nt te meenen aan den Inspecteur 
staat aan te toonen, dat bedoel de omstandig
he id zich in deze niet heeft voorgedaan, doch 
belanghebbende deze mogelijkheid opperende, 
naar 's Raads oordeel aannemelijk heeft te 
maken, dat zich inderdaad bedoelde omstan
d ighei d wel heeft voorgedaan, waarmede be-
1 anghebbende ten eenenmale in gebreke is ge
bleven"; 

0. dat in cassatie is gesteld: 
Schending of verkeerde toepass ing van art. 

16, 1 id 1, der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, 
in verband met art. 242e (oud) der Gemeente
wet en de artt. 2 en 4 van de Verordening 
tot heffing eener zakelijke belasting op het 
bedrij f der gemeente Amsterdam, terwij l tot 
toelichting is aangevoerd, dat de hierbedoelde 
thu iswerkers niet werken in opdracht van de 
firma X., omdat in het begrip opdracht eene 
zekere ondergeschikt he id opgesloten ligt, welke 
onvereenigbaar is met de groote vrijheid, d ie 
de thu iswerkers tegenover de fi rma genieten 
en die blij kt o.a. uit het fe it, dat zij het "op
gedragen" werk aan anderen doorgeven of 
terugbrengen wanneer het hun, om welke 
reden ook, niet convenieert het af te maken; 

dat zij een e igen bedrijf u itoefenen en niet in 
maar voor het bedrijf der firma X . werk
zaam zijn ; 

dat belanghebbende subs id iair in cassat ie 
heeft geste ld: 

Schending van dezelfde artikelen, omdat de 
Raad op gronden, d ie de besl issing n iet kun
nen dragen, aan belanghebbende een te zwa
ren bewijslast heeft opgelegd ten aanzien van 
het fe it dat bovenbedoelde thu iswerkers niet 
minder zouden verdi enen dan f 2500 ; 

0. omtrent het primaire middel : 
dat de Raad inderdaad n iet heeft bes li st, 

dat hier bestond ondergeschiktheid van de z.g. 
thuiswerkers tegenover den opdrachtgever, 
maar dit ook niet als e isch wordt gesteld in 
art. 242e (oud} der Gemeentewet en evenmin 
in bovenvermelde ve rordening der gemeente 
Amsterdam; 

dat de R aad a ls vaststaande hee ft aangeno
men, dat de thuiswerkers, waarvan hier sprake 
is, slech ts bij uitzondering werkzaamheden 
verrichten ten behoeve van andere bedrijven 
dan dat van belanghebbende, tot hetwelk zij 
in een zekere vaste betrekking staan, doordien 
hun door de leiding van het bedrij f regelmatig 
werkzaamheden worden opgedragen, dat zij 
wel weg kunnen bl ij ven en bij andernn werk 
kunnen zoeken doch dat zij in den rege l niet 
wegblijven en niet bij anderen werk zoeken en 
dat zij , zood ra zij gereed zijn met den hun 
opgedragen arbeid, opnieuw werk vragen bij 
belanghebbende en dit in den regel ook be
komen; 

dat onder deze omstand igheden de Raad 
terech t heeft aangenomen dat de hier bedoel
de personen moeten worden aangemerkt a ls 
arbeiders werkzaam in belanghebbende's be
dr ijf ; 

0. omtrent het subsidiaire m iddel: 
dat blijkens bovenvermelde overwegingen 

van den Raad vaststaat, dat de hierbedoelde 
thuiswerkers in den regel alleen werkzaam
heden verrichten in het bedrij f van belang
hebbende en het een uitzondering is, wanneer 
zij ook voor a nderen werken; 

dat de Raad dus terecht heeft geoordeeld, 
dat het op den weg van belanghebbende l igt 
om _te _bewijzen, dat h ier de uitzondering aan
wezig 1s; 

dat belanghebbende dat bewijs niet alleen 
niet heeft geleverd , doch zel fs niet heeft ge
steld, dat h ier de uitzondering bestond en er 
zich toe heeft bepaald de mogel ij kheid te op
peren, dat de in zijn bedrijf werkzame thuis
werkers ook voor anderen werkzaamheden 
hebben verricht; 

dat ook di t middel dus niet gegrond is: 
Verwerpt het beroep. (W. ) 

7 hili 1932. KONI NKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwij swet 1920 Art. 73. Gemeente
wet Art. 228a.) 

Met de strnkk ing van een waarboi-gsom 
ingevolge art. 73 L.0.wet 1920 ve rdraagt 
het zich niet, dat het gemeentebestuur die 
waarborgsom aan het best uur der bijzon
dere school te r leen verst re kt. 

W ij WI LHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep ingesteld door 
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den raad der gemeente Raamsdonk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 25 November 1931, G. n°. 100, UI• Afd., 
waarbij goedkeuring is onth ouden aan het 
raadsbesluit van 22 Augustus 1931, n°. 65, tot 
het aan de besturen der bijzond ere scholen in 
de gemeente ter leen verstrekken , van de be
dragen, welke die besturen als waarborgsom- 1 
men, bedoeld in art. 73 der Lager-Onderwijswet 
1920, in de gemeentekas moet en st orten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
8 Juni 1932, n°. 316; 

Op de voordracht van Onzen Minjster van 
Staat, Minister van Bin nenlandsche Zaken, 
van 30 Juni 1932, n° . 12785, Afd. Il . B.; 

O. dat Ged. Staten van Noord-Brabant, nadat 
zij op 9 September 1931 aan den gemeenteraad 
van Raamsdonk berich t, de beshssmg verdagen 
de, hadden ingezonden, bij besluit van 25 N o
vember 1931, G. n°. 100, IIT• Afd., hunne goed
keuring hebben on thouden aan het besluit van 
den raad der gemeente Raamsdonk van 22 Au
gustus 1931, n°. 65, waarbij aan de besturen 
der bijzondere scholen in de gemeente t er leen 
zijn verstrekt de bedragen, welke die besturen 
als waarborgsommen, bedoeld in ar tikel 73 of 
74 der Lager -Onderwijswet 1920, in de gemeen
tekas moeten storten, tegen een jaarlijks door 
die besturen te betalen rente, gelijk aan die, 
bedoeld in art. 79, vij fde lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

gevallen, waarin de waarborgsom geheel of ten 
deele aan de gemeente zou vervallen, wijl de 
gemeente alsdan de haar toekomende gelden 
niet zou kunnen behouden, doch van het 
schoolbestuur zou moeten vorderen ; dat - ge
lijk hierboven reeds is aangetoond - het aan 
gegronden t wij fel onderhevig moet worden ge
acht, of een dergelijke vordering der gemeente 
praktisch wel verhaalbaar zou blijken ; dat het 
voorgelegde besluit derhalve ook op dezen 
grond niet kan worden goedgekeurd ; 

dat van di t beslu it de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat aan 
de wettelijke bepalingen der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten aanzien van de ontvangst der 
waarborgsommen is voldaan, wanneer de ge
meente die gelden heeft ontvangen en daarvoor 
een bewijs van ontvangst heeft afgegeven ; dat 
aan de gemeente niet de verplichting is opgelegd, 
de gelden der waarborgsommen renteloos onde1· 
hare berusting te houden , doch dat zij bevoegd 
blijft, op de wijze, die haar goeddunkt, die 
gelden veilig te beleggen en productief t e 
maken ; dat de gemeente heeft gemeend, de 
ontvangen sommen veihg te kunnen beleggen, 
door ze aan de schoolbesturen ujt t e leenen, 
tegen onderpand ingevolge ar t . 1177 Burger 
lijk Wetboek ep het vestigen van een pand
recht ; dat bovendien de zekerheid voor de ge
meente nog zou kunnen worden verhoogd door 
de onderteekening van twee goede borgen ; 
dat deze wijze van belegging niet minder veilig 
moet worden genoemd, dan wanneer zij de ont
vangen bedragen bij een kassier uitzet, zonder 
daarvoor eenigen waarborg te ontvangen ; 

0. dat de waarborgsom, welke een schoolbe
stuur ingevolge de Lager-Onden v~j swet 1920 
zich verplicht te storten, ten doel heeft, de 
gemeente de beschikking te doen hebben over 
een haar door dat schoolbestuur afgedragen 
geldsom, teneinde daarop zoo noodig overeen
komstig de wet verhaal uit te oefenen ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de vooraestclde bPlegging van gelden niet_ 
met voldoende waarborgen is omringd ; dat n.l. 
als zekerheid voor de terugbeta ling rl er ver
strekte gelden enkel in aanmerking komen de 
bezittingen van het schoolbeRtuur ; dat het 
echter aan gegronden twij fel onderhevig is, 
of deze bezittingen wel voldoende handels
waarde hebben om daarop in voorkomend geval 
de vordering te verhalen ; dat di t verhaal voorts 
praktisch t en zeer ste belemmerd - zoo n iet 
·uitgesloten - zal worden door de overweging, 
dat de gemeente door het uitoefenen daarvan 
zich wellicht aan veel grootere ko ten zou 
blootstellen, b.v. voor het stich ten van nieuwe 
scholen ter vervanging van de oude, waarop de 
gemeente verhaal zou hebben gezocht; dat, 
weliswaar, volgens mededeeling van het ge
meentebestuur, het schoolbestuur bereid is, 
zijne tegenwoordige en t oekomstige vorderingen 
op het, Rijk ten behoeve der gemeente te ver
binden, doch dat een dergelij ke overeenkomst 
zeer misplaatst is te achten, wijl deze ertoe zou 
kunnen leiden, dat genoemd bestuur aan andere 
wett ige verplicht ingen, zooa.Is uitbetaling van 
onderwijzerswedden, niet zou kunuen voldoen ; 
dat derhalve verhaal op de bezittingen van het 
schoolbestuur zelve, zoowel als op de verbonden 
vorderingen van het schoolbestuu r op het R ijk , 
ten nadeele van het onderwij s in de gemeente 
zou strekken ; dat het onrlerhav ig besluit der 
halve strijdt met het gemeentebelang ; dat. het 
bovendien in strij d met de Lager -Onderwijswet 
1920 moet worden geacht om een waarborgsom 
weder uit te leenen aan dengene, die deze som 
als waarborg heef t moeten storten, wijl aldus 
het wettelijk karakter dezer waarbor·gsom ge
heel verloren zou gaan en de gemeente, in plaats 
daar van, niet anders zou overhouden dan een 
vordering op het schoolbestuur ; dat dit boven
dien tot moeilijkheden zou kunnen leiden in die 

dat zich met deze strekking der waarborg
som niet verdraagt eene uit leening van gelden 
als de onderhavige, welke ten gevolge heeft , dat 

, de door de Lager-Onderwijswet 1920 geëischte 
zekerheid, zoo zij al wordt gesteld, dan toch 
aanstonds weer ongedaan wordt gemaakt en 
teruggebrach t tot eene bloote vordering van 
de gemeente op het schoolbestuur tot het be
drag van de waarborgsom ; 

dat bovendien de onderhavige rntleening van 
gelden aan de instellingen of vereenigingen 
voor bijzonder onderwijs in de gemeente Raams
donk allerminst als een veilige belegging kan 
worden aangemerkt , o.m. daar de schoolge
bouwen teugen lc e van de bij ar t . 3 der Lager
Onderwij swet 1920 aan het eigendomsrecht der 
genoemde vereenigingen of instellingen gestelde 
beperking alle of alt hans nagenoeg alle waarde 
a.ls verhaalsobject missen, terwij l voorts het 
raadsbesluit niet inhoudt , dat eenige bijzondere 
zakelijke of persoonlijke zekerheid zou worden 
gesteld ; 

dat dus Ged. Staten terecht aan het raadsbe
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wij swet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minfater van Bin nenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. Il .) 
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7 J uli 1932. KONINKLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet.) 

Belegging van kasgelden. 
Stellen van zekerhe id bij bel egging bij 

een Boerenleenbank . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het be roep , ingesteld door 

den raad der gemeente Wouw tegen het be
sl uit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant va n 16 Maart 1932, G. n°. 358 , IIIe 
Afdeeli ng, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dier gemeente van 25 
Februari 1932, tot bel egging van kasgelden 
bij de Coöperatieve Boeren leenbank te 'Wouw ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juni 1932, n°. 506; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken, 
van 30 J uni 1932, N°. 1278 3, Afdeeling Bin
nenl andsch Bestuur; 

0 . dat de raad der gemeente Wouw in zijne 
vergadering van 25 Februar i 1932 heeft be
sloten, behoudens goedkeuring, de overtollige 
kasgelden der gemeente tot een bedrag van 
ten hoogste f 75,000 uit te leenen door beleg
g ing bij de spaarba nk der Coöperatieve Boe
renleenbank te Wouw ; 

dat Geel. Staten bij bes! ui t van 16 Maart 
1932, G. n°. 358, IIIe Afdeeling, aan het 
raadsbesluit de goedkeuring hebben onthou
den, u it overweging, dat naar hun oordeel 
voor de ri chtige terugbetaling der a ldus te be
leggen gelden zekerheid behoort te worden 
gesteld ; dat naar het oordeel van het gemeen
tebestuur de volledige aansprakelijkheid der 
leden voor de verbintenissen der coöperatieve 
vereeniging als zoodanig voldoende is te ach
ten; dat Gedeputeerde Staten evenwel , ten 
einde de gemeente voo r mogelijk verl ies te 
vrijwaren, a fgez ien van de huidige mate van 
solvabiliteit van den debi teur , het verschaffen 
van zekerhe id in het bijzonder voor de nako
ming deze,· verbintenis, noodzakelij k oordee
len; dat de rhal ve het onderhavige bes lui t niet 
in het financieel belang der gemeente is te 
achten; 

dat van het bes! ui t van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat blij kens art. 11 der statuten 
der Coöperatieve Boerenleenbank ieder der 
leden voor een eventueel tekort borg blijft, 
a lsook alle leden gezamenlijk ; dat de Bank 
ruim 200 leden telt van de meest vooraan
staande en best ges itueerde l andbouwers uit 
de gemeenten Wouw, Roosendaa l en Bergen 
op Zoom en zoodoende meer dan voldoende 
waarborgen biedt voor terugbetal ing der be
legde gelden; 

0. dat de bovengenoemde door Gedeputeer
de Staten geste lde e isch in het belang van de 
veiligheid van het door de gemeente in depo
sito gegeven bezit noodzakelijk moet worden 
o-eacht · 
" dat hieraan niet afdoet, dat in de statuten 
van de Coöperatieve Boerenleenbank de onbe
perkte aansprakelijkheid der leden is vastge
legd ; 

dat in deze bepaling weliswaar eenige waar
borg voor de terugbeta ling der in depos ito 
gegeven gelden is gelegen, doch dat vooral in 

de tegenwoordige financi eele omstandigheden 
geen vol strekte zeke rhe id bestaat, dat de leden 
in staat zull en blij ken om aan hunne verplich
t ingen te vo ldoen; 

dat onder deze omsta ndigheden Gedepu
teerde Staten terecht aan het raadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken 

is belast enz. 
(B.) 

7 J ul i 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 17 .) 

V an de bevoegdhe id tot het opleggen 
van nieuwe voorwaarden, die voor de on
dernemers van den een of anderen tak van 
nijverheid zeer bezwarende gevolgen kan 
hebben, behoort een uiterst omzichtig ge
bruik te worden gemaakt, en slechts dàn, 
wanneer duidelijk gebleken is, dat door 
de inrichting gevaar bestaat, schade ge le
den of hinder veroorzaa kt wordt en in dien 
omvang, dat nadere voorz ien ing wordt ver
eischt. Nu in casu zu lks niet voldoende is 
gebleken, kau het desbetreffend beslui t 
van B. en W . niet blijven gehandh aafd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

. de R otterdamsche B ankvereeniging Naamlooze 
Vennootschap te Amsterdam tegen het beslui t 
van burgemeester en wethouders van die ge
meente van 5 October 1931 , N °. 1144e H. W ./ 
10/9 V. H./19 31 waarbij nieuwe voorwaarden 
zij n verbonden aan de bij beslui t van 31 Oct. 
1922, N°. 5303 V. H. 1922 verl eende vergun
ning tot het wij zigen en ui tbre iden van de 
electrisch gedreven drukkerij , gevestigd in pe r
ceel Krom Boomsloot 55/Oudeschans 68 (Cen
trum) aldaar; 

Den R aad van State, A fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
22 Juni 1932, N° . 508; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Economische Zaken en Arbeid van 1 Juli 
1932, N°. 450 H , Afdeel ing A rbe id ; 

0. dat burgemeester en wethouders bij voor
noemd besluit de volgende nieuwe voorwaar
den hebben opgelegd: 

l e. de op de beganegrondverdieping geplaat
ste electromowr van 71/2 P.K., benevens de 
daardoor aangedreven snel pers ( op de teeke
ni ng behoorende bij genoemd besluit, gemerkt 
met K), moeten zij n geplaatst op een zoo
danig aantal t1· ill i ngdempers, dat de in de ma
chine optredende trillingen niet op den vloer 
van het gebouw worden overgebracht; 

2e. de sub le. genoemde tri llingdempers 
moeten in zoodanigen staat worden gehouden, 
dat zij te a ll en tijde aan hun doel beantwoor
den · 

3,;. de op de beganegrondverdieping gep laat
ste electromotoren van respectievelijk 6, 3, 2 
en 1/2 P .K., benevens de daardoor gedreven 
dr ie snelpersen, (op de teekening, behoorende 
bij bovengenoemd beslui t, gemerkt met V, L 
en I), moeten van den vloer zijn geïsoleerd 
door m iddel va n een veerende laag, bestaande 
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uit zoogenaamde "Gewebeplatte" , gewapend 
natuurkurk of een daarmede gel ijkwaardig 
materiaal, ter dikte van ten minste 0.06 m.; 

dat de appellante in beroep in hoofdzaak 
a anvoert, dat de nieuwe voorwaarden uiterst 
kostbaar zijn en stagnatie in het bedrijf zull en 
veroorzaken, daar de in aanmerking komende 
machines gedemonteerd dienen te worden; dat 
naar hare _meening niet duidelijk van ernstigen 
hinder is gebleken en derhalve aa»-- de uiterste 
omzichtigheid, waarmede de bevoegdheid tót 
het stellen van nieuwe voorwaarden moet wor-

. den gehanteerd, is tekort gedaan; 
0. dat blijkens de bewoordingen en ook blij

kens de gesch iedenis der wet, van de bevoegd
heid tot het opleggen van nieuwe voorwaar
den, die voor de ondernemers van den een of 
anderen tak van nijverheid zeer bezwarende 
gevolgen kan hebben, een uiterst omzichtig 
gebruik moet worden gemaakt en slechts dàn, 
wanneer duidelijk gebleken is, dat door de 
inrichting gevaar bestaat, schade ge leden of 
hinder veroorzaakt wordt en in dien omvang, 
dat nadere voorziening wordt vereischt; 

dat in het onderhavige geval niet met vol
doende zekerheid van ernstigen hinder in dien 
omvang is gebleken, dat het opleggen van 
nadere zeer bezwarende voorwaarden gerecht
vaardigd is; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden bes! uit van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam te vernietigen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid _is belast enz. (A. B.) 

ï J uli 1932. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 74 j 0

• Art. 85.) 
Met de woorden "voordat tot den bouw 

werd besloten" wordt zoowel in het le a ls 
in het 2e lid bedoeld het besluit, dat door 
den Raad of in beroep door Geel . Stat<!)n 
of de Kroon wordt genomen op de inge
volge art. 72 door het schoolbestuur ge
dane aanvrage om medewerking voor de 
schoolstichting. Nu op den datum, waarop 
de Raad tot medewerking besloot, de voor 
den schoolbouw te gebruiken grond nog 
geen eigendom der vereeniging was, is art. 
74 2e lid hier niet van toepassing, en stond 
van een plaats gehad hebbende schatting 
geen bei·oep krachtens art. 85 3e I id op 
Geel. Staten open. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

~et bestuur der Vereeniging tot stichting en 
mstandbouding van scholen met den Bijbel te 
Ommerkanaal, gemeente Ommen, tegen het 
beRJUit van Ged. Staten van Overijssel van 
20 October 1931, 2• afdeeling n°. 10316/7343, 
waarbij met vernietiging van ëfe beslissing van 
de commissie van schatters, bedoeld in artikel 
85, 1 • lid, der Lager-Onderwijswet 1920, van 
27 Juli 1931, de waarde van het aan den appel
lant in eigendom toebehoorend en voor school
bouw bestemd terrein, kadastraal bekend ge
meente Ommen (Ambt), Sectie B., de Noorde
lijke gedeelten van n°. 1178 en no. 1772, ter 
grootte van ± 20.45 are, is vastgesteld op 
f 500 ; 

L. 1932. 

1 Den- Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1932, n°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Juni 1932, n°. -11313, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat aan eene commissie van drie des
kundigen, als bedoeld in artikel 85, 1 • lid, der 
Láger--Onderwijswet 1920, bestaande uit ·de 
heeren 1°. M. Meijerink, architect te Zwolle ; 
2°. P. Postma, gemeente-opzichter te Ommen; 
en 3°. H. Petter Azn., landbouwer te Ommen, 
aangewezen onderscheidenlijk door den Onder
wijsraad, het gemeentebestuur van Ommen 
en de Vereeniging tot stichtin$. en instandhou
ding van scholen met den Bijbel te Ommer
kanaal, is opgedragen de schatting van de 
waarde van een bouwterrein, gelegen in de 
gemeente Ommen, kadastraal bekend gemeente 
Ommen (Ambt-), Sectie B., de Noordelijke ge
deelten van n°. 1178 en n°. 1772 ter grootte van 
± 20.45 are, eigendom van de genoemde Ver
eeniging en aangewezen tot terrein voor school 
bouw; 

dat de genoemde deskundigen, omtrent de 
wa.arde van den grond niet tot overeenstem
ming gekomen zijnde, d.d. 27 Juli 1931 hebben 
verklaard, dat het terrein bovengenoemd eene 
waarde heeft volgens eerstgenoemde van 
f 1636, volgens den deskundige onder 20. ge
noemd van f 511.25 en volgens den deskundige 
onder 3°. genoemd van f 1227 ; 

dat, nadat burgemeester en wethouders van 
Ommen van deze beslissing hij Geel. Staten van 
Overijssel in beroep waren gekomen, dit College, ·· 
na als schatters voor de bepaling van de waarde 
van het meergemelde terrein te hebben benoemd 
G. van Dorth Bzn , taxateur te den Ham, en 
B. H. G. Lubbers te Ommen, bij besluit van 
20 October 1931, 2• Afdeeling, n°. 10316/7343, 
met vernietiging van de door de commissie van 
deskundigen, bedoeld in artikel 85, 1 e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 opgemaakte akte van 
schatting van 27 Juli 1931, heeft bepaald, dat 
het aan de Vereeniging tot stichting en instand
houding van scholen met den Bijbel te Ommer
kanaal in eigendom toebehoorend terrein, ka
dastraal bekend aemeente Ommen (Ambt-) , 
Sectie B., de Noordelijke gedeelten van n°. 1178 
en n°. 1772, ter grootte van ± 20.45 are, eene 
waarde heeft van f 500, daarbij overwegende, 
dat het gemeentebestuur niet alleen bezwaar 
heeft tegen de geschatte waarde van het voren
genoemde terrein, doch ook als bezwaar aan
voert, dat het gemelde bouwterrein door en op 
kosten van de gemeente bij den bouw der school 
bouwrijp is gemaakt, zoodat naar zijne meening 
uitsluitend gerekend moet worden met den toe
stand, zooals die was vóór dat tot den bouw 
kon worden overgegaan, te weten: gedeeltelijk 
grasland en h ide; dat hun College met het ge-
meentebestuur van oordeel is, dat bij de schat
ting van den grond rekening moet worden ge
houden met den toestand, waarin de grond zich 
bevond vóór dat die door het gemeentebestuur 
bouwrij-p werd gemaakt; dat ingevolge artikel 
85, 1 • lid, der meergenoemde wet de bedoelde 
commissie van drie deskundigen niet tot over
eenstemming is gekomen omtrent de waarde 
van den grond, waardoor die met inachtne
ming van het 2• lid , laatsten zin, van dat 

13 
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we~artikel is bepaald op f 1124.75; dat de 
door hun College benoemde schatters de waarde 
van het bovengenoemde terrein hebben geschat 
op f 500 ; dat hun College zich met deze schat
ting, kan ,ereenigen ; 

dat van het besluit, van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, in 
eene nader ingezonden memorie aan voerende, 
dat de raad op 29 October 1930 de aanvrage 
van het schoolbestuur betreffende medewerking 
voor · schoolstichting heeft ingewilligd, terwijl 
de , beide gedeelten van het voor de school
. tichting bestemde terrein in eigendom van het 
schoolbestuur overgingen onderscheidenlijk bij 
akte van 13 Januari 1931 en bij akte van 20 Ja. 
nuari 1931, welke akten worden overgeschreven 
in de openbare registers te Deventer, onder. 
scheidcnlijk op 14 J anuari 1931 en 31 Januari 
1931 ; dat het, onder overlegging van eene situ
atieteekening van het schoolterrein opmerkt, 
dat het niet gearceerde terrein, groot 52 are, 
werd gekocht op 13 Januari 1931 voor f 600, 
dus voor f 11.54 per are: dat van dit terrein 
alleen het gedeelte A., groot 6 are, bestemd is 
voor schoolterrein ; dat het gedeelte C. wordt 
gebruikt voor den bouw van eene onderwijzers
woning; dat, aangezien het gekochte terrein te 
smal bleek om er de chool op te bouwen, op 
20 Januari 1931 van den heer Ekkolkamp werd 
bijgekocht het gearceerde terrein B., groot 
14 are, tegen den prijs van f 700, d.i. dus f 50 
pP-r are ; dat de verkooper echter de strikte 
•;oorwaarde stelde, dat het terrein D. (groot 
-1-0 are) hem in ruil zou worden overgedragen 
tegen den prijs ,·an f 5 per are ; dat dit laat te 
terrein door do terreinen A. en C. van den weg 
werd gescheiden; dat het schoolbestuur hierin 
moest toestemmen en dus op het terrein D. 
een verlies leed van 40 X (f 11.54- f 5) = 
= f 261.60, zoodat de aankoop van het terrein 
B. het schoolbe tuur kwam te staan op f 700 --t
+ f 261.60 = f 961.60; dat van terrein A. 
0ngevecr 1/10 a re wordt gevoegd bij terrein C. , 
waarop de onderwijzerswoning zal worden ge
bouwd ; dat de koopprijs van dit stukje grond 
in evenredigheid met het o,•erblijvende ge
deelte van terrein B. is te bepalen op f 7 ; 
dat de kosten van de verkrijging van den voor 
de schoolstichting bestemden grond (terreinen 
A .. + B.) dus voor het choolbestuur bedroegen : 
(6 X f 11.54) + (f 961.60 - f 7) = f 1023.84; 
nat de aankoop van het terrein heeft plaats 
gehad in overleg met het gemeentebestuur van 
Ommen; dat burgemeester en wethouders den 
prijs voor het gedeelte 13. van het schoolterrein 
te hoog achtten, doch niettemin hun toestem
ming tot aankoop gaven bij schrijven van 
~2 October 1930, n°. 0 III. 2, waarin te dezer 
zake het volgende is vermeld : ,, Wij hebben 
tegen de keuze van het terrein van Ekkelkamp· 
geen bezwaren, doch achten den koopprijs voor 
Arrierveld aan den hoogen kant. Ten einde ook 
tegenover den raad verantwoord te zijn, geven 
wij U derhalve in overweging het terrein van 
Ekkelkamp aan te koopen, waarna dit Later 
door drie deskundigen geschat kan worden. Wij 
zullen ons dan bij de beslissing neerleggen'' ; 
dat, naar de meening van het schoolbestuur, 
in dit ~eva! artikel 74, 2de lid, der Lager
Onderw1jswet 1920 op het schoolterrein niet 
van toepassing is ; dat de gemeente ingevolge 
a rtikel 80, lid 3, dier wet aan het schoolbestuur 

1 op zijn verzoek den benoodigden grond l,e~ 
hoorde te verschaffen ; dat het gemeentebe~ 
stuur in de pl!tats daarvan - zooals in de prac~ 
tijk herhaaldelijk geschiedt - aan het school
bestuur goedkeuring heeft verleend om dien .. 
grond zelf te koopen onder condities, die aan ., 
het gemeentebestuur volkomen bekend waren ; 
dat dientengevolge de koopprijs ten volle door1 
de gemeente aan het schoolbestuur behoorde , 
te w01·den vergoed ; dat het schoolbestuur geen 1, 

bezwaar heeft gemaakt tegen de beperking, die : 
burJ!:emeester en wethouders te dezer zake in 
de laatste alinea van hun hierboven aangehaald . 
schrijven hebben gemaakt ten aanzien van het 
terreingedeelte B. ; dat de in die alinea ge
vraagde schatting echter niet kan worden opge. , 
vat als eene schatting, als bedoeld in artikel 74, 
lid 2, juncto artikel 85, der Lager-Onderwijs- . 
wet 1920 ; dat burgemeester en wethouders 
zich verbonden hebben in plaats van den koop
prijs van dit terreingede<llte als voor rekening 
der gemeente komende koopsom te zullen be
schouwen de door eene schatting vast te stellen 
waarde daarvan ; dat het schoolbestuur deze 
voorwaarde heeft aanvaard; dat aan het ge: 
meentebestuur echter dan ook niet de bevoegd
heid toekomt van deze schatting, die niet op 
de wet berust, doch op overeenstemming tus
schen partijen, in beroep te gaan; dat geen van 
beide partijen er zich tegen verzet heeft, dat 
ook het terrein A. werd getaxeerd door de 
schattingscommissie, die belast werd. met het 
gedeelte B. van het schoolterrein ; dat echter 
ten aanz ien van het onder B. genoemde (tweede) 
gedeelte van het schoolterrein de waardebe
paling door deze commissie bindend was ; 
weshalve het schoolbestuur heeft verzocht het 
besluit van Ged. Staten te vernietigen en te 
verstaan, dat de gemeente Ommen aan het 
schoolbestuur, ingevolge de bepalingen der 
Lager-Onderwijswet 1920, zal hebben te ver
goeden de waarde van het geheel schoolterrein, 
welke de door beide partijen aangewezen 
schattingscommissie heeft bepaald, te weten, 
de somma van f 1124.75, subsidiair de door het 
schoolbestuur gemaakte totale kosten van ver
krijging van het schoolterrein, te weten, de 
somma van f 1023.84 ; 

0. dat ingevolge artikel 74, l • lid, onder a, 
der Lager-Onderwijswet 1920 de stichtings
kosten, bedoeld in het 1 • en 2• lid van artikel 73, 
omvatten de kosten ter verkrijging van den 
grond, of, wanneer grond wordt gebruikt, die 
eigendom der gemeente of van de instelling of 
vereeniging is, voordat tot den bouw werd be
sloten, de geschatte waarde daarvan ; 

dat voorts het 2• lid van artikel 7 4 in aan
sluiting aan het 1 • lid bepaalt, dat, indien grond· 
wordt gebruikt, die eigendom der instelling of 
vereeniging is, voordat tot den bouw werd be
sloten, de waarde van dien grond wordt geschat 
en die waarde kan strekken ter voldoening van 
de waarborgsom ; 

dat op grond van het onderlinge verband 
moet worden aangenom_en, dat de woorden 
"voordat tot den bouw werd besloten'' in het 
2• lid dezelfde beteekenis hebben · als in het 1 • 
lid· 

dat blijkens de gesehied_enis van het tot stand 
komen der wet in het 1 • lid aanvanke~jk slechts 
dàn de "escbatte waarde van den grond tot de 
stichtin~skosten werd gerekend, wanneer grond 
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wèi:tl gebruikt, die eigendom der, gemeente is, 
voordat tot den bouw werd besloten ; 

dat hier de woorden "voordat tot den bouw 
werd besloten'' bezwaarlijk anders kunnen 
worden uitgelegd dan dat hiermede wordt he
doeld •het besluit, dat door den gemeenteraad 
eventueel in beroep door Ged. Staten of door 
Ons wordt genomen op de ingevolge artikel 72 
de11 Lager-Onderwijswet 1920 door het school
bestuur gedane aanvrage om . medewerking 
voor de schoolstichting; 

dat aan de gelijkluidende woorden in het 
2• lid van artikel 7 4 dezelfde beteekenis behoort 
te worden toegekend ; 

dat blijkens de stukken in het onderhavige 
geval op 29 October 1930 - .datum, waarop de 
gemeenteraad de gevraagde medewerking heeft 
verleend - de voor den schoolbouw te gebruiken 
g11ond nog geen eigendom van de Vereeniging 
was; 

· dat dus artikel 74, 2° lid, der wet hier niet 
van toepassing was en de op 27 Juli 1931 plaats 
gehad hebbende ~chatting er niet eene was als 
in deze wetsbepaling bedoeld ; 

.'. dttt hieruit voortvloeit, dat van deze schatting 
krachtens artikel 85, 3de lid, geen beroep op 
Ged. Staten openstond ; 

,. dat Ged. Staten derhalve ten onrechte op dit 
beroep ten gronde hebben beslist, in plaats van 
het gemeentebestuur van Ommen in het bij 
hun College ingestelde beroep niet-ontvankelijk 
te ·verklaren ; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten niet 
kan worden gehandhaafd ; 

dat Ged. Staten in hun nader ambtsbericht 
weliswaar hebben geadviseerd het schoolbe
stuur in zijn bij Ons ingesteld beroep niet
ontvankelijk te verklaren, omdat daarbij niet 
in beroep zou zijn gekomen van een krachtens 
de Lager-Onderwijswet 1920 genomen besluit, 
zoodat daarvan krachtens artikel 17 dezer wet 
geen beroep zou openstaan, doch dat deze 
zienswijze niet kan worden gedeeld, aangezien 
bet besluit van Ged. Staten feitelijk gegrond 
was op de - zjj het ook later onjuist gebleken 
- veronderstelling, dat het geval, voorzien 
in artikel 74, 2° lid, der wet, zich hier had voor
gedaan en dit besluit, aldus gefundeerd, in 
verband met het in artikel 85, lste en 3de lid, 
en artikel 17, lste lid, der wet bepaalde, vat
baar was voor beroep ; 

Gezien de Lager-Qndenvijswet 1920 ; 
.... Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van . het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Overijssel van 20 October 
1931, 2• afdeeling, n°. 10316/7343, het gemeen
tebestuur van Ommen in zijn bij Ged. Staten 
ingesteld beroep niet-ontvanke]jjk te ver
klaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

16.,. htli 1932. KONINKLlJK BESLUIT. 
(Lager. Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De bouw van een kolenbergplaats ten 
. "!behoeve van ,een bijzondere school gaat de 
. . , -,,normale eisch.en" te boven, nu, gebleken 

is dat de. door het schoolbestuur benoodig
' de brandstoffen bij vooruitbestelling in 

,,: twee à drie partijen kunnen worden gele
.. verd zonder verhooging van kosten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

bet Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Bunschoten tegen het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht van 5 Januari 1932, 3° Afdeeling, 
no. 4605/3110, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tegen het besluit van den raad der ge
meente Bunschoten van 1 September 1931, 
houdende afwijzende beschikking op het over
eenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ingediende verzoek, om medewPrking voor 
den bouw van een kolenber.zplaats ten behoeve 
van de K. van Amerongenschool, Spakenbur
gerweg, Oost n°. 1, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juni 1932, n°. 363; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondentjjs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juli 1932, n°. 11792, Afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

O. dat de raad van Bunschoten in zijne ver
gadering van 1 September 1931 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te Bunschoten, om 
voor het bouwen van een kolenbergplaats bij 
de K. van Amerongenschool te Bunschoten, de 
benoodigde gelden te mogen ontvangen ; 

dat de raad daarbjj heeft overwogen, dat 
bij de onlangs in gebruik genomen K. van Ame
rongenschool - d.d. 27 Augustus 1930 - een 
kolenbergplaats is gebouwd, zoodat aan de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, is voldaan ; dat thans het ge
noemde Bestuur, door bijbouwing van een 
nieuwe kolenbergplaats, een grootere hoeveel
heid brandstof in eens wenscht op te doen; 
dat het belang van het aan de bovengemelde 
school te geven lager onderwijs geenszins eischt 
het bijbouwen van een nieuwe kolenbergplaats 
bij de school, zoodat deze uitgaven de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, verre te buiten gaan; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit besluit 
bjj Ged. Staten van Utrecht in beroep was ge
komen, dit College bij besluit van 5 Januari 
1932, 3° afdeeling, n°. ·4605/3110, het beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit, overweging, dat 
het bezwaar is gericht tegen de overweging van 
het bestreden besluit, dat het belang van het 
aan de betrokken school te geven lager onder
wijs geenszins eischt den bijbouw van een 
nieuwe kolenbergplaats bij de school, zoodat 
de daarmede gepaard gaande uitgaven de nor
male eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, verre te buiten gaan; dat in 
verband met het vorenstaande door den appel
lant in zijn beroepschrift wordt medegedeeld, 
dat het om economische redenen aanbeveling 
verdient, dat de steenkolen des zomers inééns 
worden gekocht, de tegenwoordige bergplaats 
voor kolen voor een dergelijke hoeveelheid te 
klein is en derhalve de aanvrage de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, niet overschrijdt ; dat de burgemeester 
als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur 
van Bunschoten in de openbare vergadering 
van hun College er op heeft gewezen, dat de 
onderwerpelijke aanvrage ook hierom de nor
male eischen te boven gaat, omdat de voor één 
winter noodig zijnde hoeveelheid brandstof ook 
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bij de t e Bunschoten wonenden brandstoffen
handelaren -in ééns besteld, en - zonder ver
hooging van kosten - na oproep in 2 of 3 par
tijen geleverd kunnen worden; dat de vertegen
woordiger van het Schoolbestuur deze mede
deeling niet heeft weersproken, zoodat zij als 
juist kan worden aanvaard ; dat, mede in ver
band met de omstandigheid, dat - blijkens het 
ambtsbericht van den hoofdinspecteur van het 
lager onderwijs in de vierde hoofdinspectie- -
de bestaande kolenbergplaats ongeveer 100 hl 
brandstof kan bergen en in een zochten winter 
ongeveer 180 hl brandstof en in een strengeren 
winter wat meer noodig wordt geacht, de aan
vrage om een nieuwe kolenbergplaats de nor
male eischen, aan het onderwijs te stellen, te 
boven gaat ; dat de raad van Bunschoten mits
dien terecht op het door den appellant gedaan 
verzoek afwijzend heeft beschikt ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat volgens artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 het bestuur eener rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging of in
stelling, welke in eene gemeente de inrichting 
van eene bijzondere lagere school wenscht te 
veranderen, tot den raad dier gemeente eene 
aanvrage kan richten om ten behoeve van die 
school de voor de verandering van inrichting 
benoodigde gelden te ontvangen; dat krachtens 
artikel 75, lid 2, der wet de medewerking door 
den raad slechts geweigerd wordt, wanneer niet 
aan de in artikel 73 omschreven vereischten is 
voldaan ; dat de aanvrage van het Bestuur aan 
deze eischen geheel voldeed en de gemeenteraad 
de gevraagde medewerking mitsdien niet had 
mogen weigeren ; dat voor het Bestuur boven
dien, wanneer het de brandstoffen overeenkom
stig de aanwijzing van den hoofdinspecteur en 
van den burgemeester moet inslaan, de totale 
kosten voor brandstoffen per winter ongeveer 
f 150 hooger zullen zijn ; dat de op zichzelf 
geenszins kostbare bouw van een nieuwe kolen
bergplaat s dan ook op den duur een belangrijke 
besparing beteekent ; dat dientegevolge de des
betreffende aanvrage, naar de meening van het 
Schoolbestuur, bezwa-arlijk geacht kan worden 
de grenzen der "normale eischen, aan de doel
matige inrichting van· een schoolgebouw te 
stellen" te overschrijden ; 

0 . dat blijkens van den Inspecteur van het 
Lager Onderwij s in de inspectie Amersfoort 
naar aanleiding van een verzoek van de Af
deeling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, ontvangen inlichtingen 
de door het Schoolbestuur benoodigde brand
stoffen bij vooruitbestelling in twee à drie par
tijen kunnen worden geleverd zonder verhoo
ging van kosten ; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
aangenomen, dat de bouw van een kolenberg
plaats ten behoeve van de K. van Amerongen
school niet noodig is te achten, zoodat de aan
vrage daarvoor de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, te boven ~aat; 

dat de raad mitsdien terecht daarop afwüzend 
heeft beschikt en Ged. Staten het daartegen in
gestelde beroep ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, ,Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B .) 

16 Ji,J,i 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97 1 j 0

• 

Art. 91.) 
Terecht heeft de Minister verklaard dat 

de onderhavige school niet in aanmerking 
kan komen voor de rijksvergoeding ex art. 
97, waar gebleken is dat het schoolbestuu• 
aan een aantal leerkrachten geen akte van 
benoem ing heeft uitgereikt, welke voldoet 
aan de eischen van art . 91. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld• dooi· 

het bestuur der Vereeniging : ,,Internationale 
Broederschap" te Blaricum, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 29 Maart 1932, n°. 8392, 
Afdeeling D.O.F ., tot vaststelling der Rijks
vergoeding, bedoeld in artikel 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1930 ten be
hoeve van de bijzondere lagere school voor 
gewoon lager onderwijs te Laren (Noord
H olland), Leemkuil 4, alsmede tegen de be
slissingen van Onzen Minister van Onderw:jjs, 
Kunsten en Wetenschappen van 5 April 1932, 
no. 6005a en 6005b, Afdeeling L.O.F., tot vast
stelling van die vergoeding over het jaar 1931 
t en behoeve van hare b ijzondere scholen voor 
gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager 
onderwijs, aldaar, Leemkuil 4 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
20 Mei 1932, n°. 12053 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies va1.1 
29 Juni 1932" n°. 518; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juli 1932, n°. ll.925 M, afdeeling Lag,w 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat Onze Minister bij beslissingen van 
29 Maart 1932, n°. 8392, 5 April 1932, n°. 6005a, 
en 5 April 1932, n°. 6005b, Afdeeling L.O.F., 
onderscheidenlijk afoqjzend heeft beschikt op 
aanvragen van het bovengemelde schoolbo
stuur om: 

a. over het jaar 1930 ten behoeve van de 
bijzondere lflgere school voor gewoon lager 
onderwijs te Laren (Noord -Holland), Leem 
kuil 4 ; 

b. over het tijdvak van .1 Januari tot 1 Sep
tember 1931 ten behoeve van de bijzondere 
scholen voor gewoon lager onderwijs en uitge
breid lager onderwijs aldaar, in het genot t e 
worden gesteld van de Rijksvergoeding, be
doeld in artikel 97 der Lager-Onderwjjswet 
1920 ; 

dat Onze Minister bij elke dezer beschikkin
gen in hoofdzaak heeft overwogen, dat ingevolge 
artikel 88 der Lager-Onderwijswet 1920 de 
kosten van instandhouding van bijzondere 
scholen volgens de bepalingen der artikelfln 97 
tot en met 105 uit de openbare kassen aan de 
besturen dier scholen worden vergoed, mits 
voldaan wordt aan de voorschriften der arti
kelen 89 tot en met 96 ; dat ingevol~e het 68 lid 
van artikel 89 der Lager-Onderwijswet 1920 
de onderwijzers in het bezit moeten zijn van 
eene door het bestuur der school onderteekende 
akte van benoeming en dat ar t ikel 91 voor
schrijft, wat in die akte ten minste moet zijn 
vermeld ; dat de met name in de beschikkingen 
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genoemde onderwijzers · en onderwijzeressen 
C. Dienaar, C. H. HartÏ;llg, W. Rijpma, I. van 
Amstel, E . A. S. Elbrmk-Remmert, A. El
brink en J. M. van den Tol niet in het bezit 
waren van eene akte van benoeming, welke 
v:oldoet aan de eischen van het 6• lid van arti
kel 89 e , artikel 91 der wet ; 

dat van de bovengemelde beslissingen het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het zich door clie beslissingen 
bezwaárd voelt, niet alleen om de schade, clie 
de Vereeniging ten gevolge daarvan zal moeten 
leiden, doch evenzeer met het oog op het feit, 
dat. ten gevolge van deze beslissingen het ont
lagen personeel der opgeheven scholen het 

waohtgeld, waarop het anders krachtens ar
tikel 125 der wet aanspraak zou kunnen maken, 
zal moeten derven ; dat wel aan de onderwijzers 
en onderwijzeressen eene schriftelijke benoeming 
werd uitgereikt, waarin niet alle bijzonderheden 
werden opgenomen, welke de wet eischt, doch 
rlat uit dit 1 atst 0 niet voo tvloeit dat nu 
ook .de door de wet gestelde regelen voor 
bet onderwijzend personeel niet golden ; dat 
tuss.éhen bestuur en onderwijzend personeel 
integ_endeel steeds heeft vastgestaan, dat ten 
aanzien van de arbeidsverhouding de wettelijke 
1·egelen van toepassing waren ; dat het perso
neel dan ook van jaar tot jaar niet heeft ge
aarzeld de verklaring als bedoeld in artikel 99, 
1 ° lid, der wet te onderteekenen, te goeder trouw 
overtuigd, dat zijne positie in overeenstemming 
met de wet was geregeld ; dat, terwijl de be
palingen van artikel 89, 6• lid, en artikel 91 der 
Lager-Onderwijswet 1 120 ten doel hebben , de 
rechtspositie van het onderwijzend personeel 
veilig te stellen, de handhaving daarvan in dit 
geval juist averechtsche uitwerking zou hebben, 
welke averechtsche werking zich ook uitstrekt 
over hen, die wel in het bezit eener voldoende 
akte· waren ; 

0. ·dat uit de stukken blijkt en door het ap
pelleerende schoolbestuur wordt toegegeven, 
dat clit bestuur aan geen der bovenvermelde 
leerkrachten eene akte van benoeming heeft 
uit~ereikt, welke voldoet aan de eischen van 
artikel 91 der wet ; 

dat bepaaldelijk, daargelaten, dat aan som
mige leerkrachten in plaats van eene akte van 
benoeming een uittreksel uit de notulen van 
de vergadering van het schoolbestuur is uit
gereikt, in geene der uitgereikte akten zijn op
genomen de vereischte bepalingen betreffende 
verlof af afwezigheid en inhouding der jaarwedde 
of wedde bij dat verlof, welke bepalingen in
gevol~e artikel 91 der wet in de akte van be
nöemmg moeten worden vermeld ; 

dat derhalve Onzen Minister terecht bij de 
bovenvermelde beschikking heeft verklaard, 
dat voor deze scholen over het jaar 1930 en 
over het tijdvak van 1 J anuari tot l eptember 
193.1 niet is voldaan aan de artikelen 89 tot 
en met 96 der Lager-Onderwijswet 1920 en dat 
zij misdien over clie tijdvakken niet in aan
merking kunnen komen voor de Rijksvergoe
ding, bedoeld in artikel 97 der Lager-Onderw:ijs
wet · 1920; 

Gezien deze wet ; 
·,.,.,Hebben goedgevonden en verstaan: 
··het · beroep ongegrond te verklaren. 
, ©nze -Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

16 Jul i 1982. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Middelbaar Onderwijs Art. 36quate1•; 
Wet Hooger Onderwijs Art. 8quater.) 

De opvatting dat aan art. 8quater der 
H.O.wet en art. 36quate,· der M.O.wet 
geen toepassing meer kan worden gegeven, 
nu art. 244a der Gemeentewet bij het in
werkingtreden op 1 Mei 1931 van de wet, 
van 15 Juli 1929, S. 388, krachtens art. 
23 dezer wet is vervallen, kan n iet worden 
gedeeld, daar de bepaling van het destijds 
geldend art. 244a, in het bijzonder die, 
ve1•vat in het laatste lid van dit artikel, 
dat naa r omstandigheden wordt geoor
deeld, in welke gemeente iemand hoofd
verblijf heeft, in de artt. 8quater le lid 
der H .O.wet en art. 36quater l e lid der 
M.O.wet geacht moet worden te zijn geën
ereerd en derhalve voor de toepassing van 

deze wetsbepalingen hare gelding heeft 
behouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

, het gemeentebestuur van Geleen tegen de be
' sluiten van Ged. St.aten van Limburg van 

14 Maart 1932, 2• afdeelin~, La. 2353/2 V., en 
La. 2387/2 R., waarbij ziJn vastgesteld door 
die gemeente over 1931 krachtens artikel Squat. 
der Hooger-Onderw:ijswet en artikel 36qua.ter 
der Middelbaar-Onderwijswet aan de gemeente 

' Maastricht te betalen bijdragen; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juni 1932, n°. 513; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 J'uli 1932, n°. 7808, afd. V.H.M.O. ; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
sluit van 14 Maart 1932, 2• afdeeling, La . 
2353/2 V., op grond, dat het gemeenteg:ymne.si
um te Maastricht op 15 Sevtember 1931 bfzocht 
werd door A. J . A. M. Melotte, afkomstig uit 
Geleen, de bijdrage door de gemeente Geleen 
in de kosten van instandhouding van het even, 
genoemde gymnasium door de gemeente Maas
tricht hebben vastgesteld op 50 % van f 725.10 
of f 362.55 en bij besluit van denzelfden datum, 
2• afdeeling, La. 2387 /2 R, op grond, dat de 
gemeente-hoogere burgerschool te Maastricht 
op den evengenoemden datum bezocht werd 
door A. van de Brandt en A. Visser, beiden af. 
komstig uit Geleen, de bijdrage door de ge
meente Geleen in de kosten van instandhouding 
van deze hoogere burgerschool door de gemeente 
Maastricht hebben vastgesteld op 2 X 50 % 
van f 416.59= f 416.59 ; 

dat van deze besluiten burgemeester en wet
houders van Geleen bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat, hoewel de ouders 
van de bovenbedoelde leerlingen op 15 Sep
tember 1931 werkelijke woonplaats "hadden in 
hunne gemeente, deze ouders op dit tijdstip 
aldaar geen woonplaats hadden, als bedoeld 
in art. 8quater der Hooger-Onderwijswet en 
artikel 36quater der Middelbaar-Onderwijswet, 
daar in deze artikelen wordt gei\ischt het hebben 
van hoofdverblijf 'in den zin van artikel 244a 
der Gemeentewet ; dat toch artikel 23 van de 
wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n°. 388), hou
dende herziening van de fi.nancieele verhouding 
tusschen Rijk en de gemeenten en wijziging van 
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eenige bepalingen der Provinciale wet en der 
Gemeentewet, o.m. bepaalt, dat artikel 244a 
der Gemeentewet vervalt ; dat het voornoemde 
artikel 23 van de voornoemde wet van 15 Juli 
1929 ingevolge artikel 39 dier wet in werkino
zou treden op 1 Mei 1931, zoodat dus genoemd 
artikel 244a der Gemeentewet op 1 Mei 1931 
zou vervallen; dat evenwel het genoemde ar
tikel 244a reeds is vervallen op 15 April 1931 
in verband met de inwerkingtreding op het 
voornoemde tijdstip van de gewijzigde Gemeen
tewet ; dat in elk geval artikel 244a der Gemeen
tewet niet meer van kracht was op 15 Septem
ter 1931 ; dat mitsdien op 15 September 1931 
in artikel 8quater der Hooger-Onderwijswet en 
artikel 36quater der Middelbaar-Onderwijswet 
de maatstaf ontbreekt ter bepaling van het 
hoofdverblijf der ouders ; dat mitsdien door de 
gemeente Maastricht geen aanspraak kan wor
den gemaakt op de vergoeding als bovenbe
doeld; 

0. dat ingev !ge artikel 8quater, l e lid, der 
Hooger-Onderwijswet en artikel 36quater, l • 
lid, der Middelbaar-Onderwijswet, iedere ge
meente welke geen gymnasium of geen boogere 
burgerschool met overeenkomstigen cursus in 
stand houdt, eene bijdrage verleent in de kosten 
Yan elk Yan Rijkswege gesubsidieerd gymna
sium en van elke van Rijkswege gesubsidieerde 
gemeente-hoogere burgerschool, waartoe leer
li ngen zijn toegelaten, wier ouders of voogden 
of die bij meerderjarigheid zelve in de gemeente 
hoofdvei·blijf hebben in den zin van artikel 
2-Wa der Gemeentewet, welke bijdrage volgens 
het 2• lid van de evenaenoemde artikelen over 1• 
het afgeloopen kalenderjaar versch uldigd is 
voor die leerlingen, die op 15 September van 
dat jaar tot de school waren toegelaten ; 

dat het gemeentebestuur van Geleen, toe
gevende, dat op 15 September 1931 tot het 
gemeente-gymnasium te Maastricht één en 
tot de gemecnte-hoogere burgerschool aldaar 
twee leerlingen waren toegelaten, wier ouders 
op dien datum werkelijke woonplaats in zijne 
gemeente hadden, van meening is, dat aan 
artikel 8quater der Hooger-Onderwijswet en 
artikel 36quater der Middelbaar-Onderwijswet 
geen toepassing meer kan worden gegeven, nu 
artikel 244a der Gemeentewet bij het in werking 
treden op 1 l\lei 1931 van de wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), krachtens artikel 23 
dezer wet is YervaUen, zoodat de maatstaf ter 
bepaling Yan het hoofdverblijf op 15 September 
J 931 zou ontbreken ; 

dat echter deze opvatting niet kan worden 
gedeeld, aangezien de bepaling van het desti.ids 
geldende artikel 244a der Gemeentewet, in het 
bijzonder die, vervat in het laatste lid van dit 
a rtikel, . dat naar omstandigheden wor:dt ge
oordeeld in welke gemeente iemand hoofdver
blijf heeft, in de artikelen 8q uater, 1 ° lid, der 
Hooger-Onderwijswet en artikel 36quater , l • 
lid, der Middelbaar-Onderwijswet geacht moet 
worden te zijn geïnsereerd en derhalve voor de 
toepassing van deUaatstgemelde wetsbepalingen 
hare gelding heeft behouden ; 

dat, geoordeeld na.ar de omstandigheden, 
zooals zij zich hier voordoen, de ouders der 
meerbedoelde leerlingen op 15 September 1931 
hoofdverblijf hadden in de gemeente Geleen ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht de boven
bedoelde bijdragen ter zake voormeld door de 

gemeente Geleen verschuldigd, hebben vastge
steld; 

Gezien de genoemde wetten ; 
Hebben .goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten ·en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B .. ) 

16 J uli 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
Vergunning tot het inwerk ing houden 

van een autobusdienst. 
Bij overdracht van een verleende vei·

gunn ing valt uitsluitend te onderzoeken, 
of de onderneming, op wier naam de over

' schrijving wordt gevraagd, voldoenden 
waarborg biedt voor een behoorlijke ex
ploitatie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

de raamlooze Vennootschap Stoomboot-Ree
derij op de Lek te Slikkerveer tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 29 Juni 1931, G.S. n° . 301, voor 
zooveel daarbij overdracht aan haar is gewei
gerd van de ten name van de Gebroeders J . 
en B. Broere te Groot-Amme1·s staande ver
gunning tot het inwerking honden van een 
autobusdienst van Gorinchem naar Kinderdij k 
(gemeente Nieuw-Lekkerland) en omgekeerd ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juni 1932, n°. 293; 

Op de voordracht van Onzen. Minister va11 
Waterstaat van 11 Juli 1932, n°. 482, Afdee
l i ng Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij h uu e.'4ln
vermeld besluit o.m. afwijzend hebben be
schikt op het verwek van de Naamlooze Ven
nootschap Stoomboot-Reeclerij op de Lek, ge
vestigd te Slikkerveer, om de vergunning tot 
het in werking houden van eenen autobus
dienst van Gorinchem over Arkel, Meerkerk, 
Tienhoven, ieuwpoort en Groot-Ammers naar 
Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland) en 
omgekeerd, aan Gebrneders J. en B. Broere te 
Groot-Ammers verleend bij besluit van hun 
Coll ege van 12 Juni 1927 en gehandhaafd bij 
Ons bes! uit van 25 Januari 1928, n°. 14, op 
haar over te dragen, uit overweging, dat naar 
het oordeel van hun College de ervaring ge
leerd heeft, dat de omvang ,·an het verkeer 
op het traject Ameide-Gorinchem niet van 
dien aard is, dat twee autobusdiensten melen 
van bestaan hebben, waaruit volgt, dat de 
verzochte overdracht der autobus ,·ergunning 
van Gebrneders J. en B. Broere te Groot-Am
mers voor het traject van Gorinchem over 
Arkel, Meerkerk, Tienhoven, Nieu\\' poort, 
Groot-Ammers naar Kinderdij k (gem,eente 

ieuw-Lekkerland) niet behoo1·t te w.oráèn · 
toegestaan; 

dat vau dit beslu it de Naamlooze Vennoot
schap Stoomboot-Reederij op de Lek bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat haars 
inziens de ten deze ingebrachte bezwaren, zoo
wel van het college van burgemeester en wet
houders van Gorinchem a ls van de Naam
looze Vennootschap Eerste SI iedrecl;itsche Om
nibus-Onderneming, ten eenenmale ongegrond 
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·en onjuist zij n; dat, wat betreft de bezwaren 
van burgemeester en wethouders van Gorin

•chem, a l zou aan haar, appellante, de bewuste 
vergunni ng geweigerd worden, de concu rren
t iestrijd, zoo deze bestaat, toch voortbestaan 
zou, ömdat de toestand zooal s deze was, name-
1 ijk dat de Gebroede,·s Broere hunnen autobus
dienst Gorinchem-Nieuw-Lekker land vice 
versa blijven 1·ijden; dat, zou de mogelijkhe id 
bestaan, dat bij weigering de Gebroeders 
Broere hunnen autobusd ienst zouden staken, 
hetgeen n11 ten eenenma le uitgesloten is, dà n 
die zoogenaamde concurrentiestrijd een e inde 
zou nemen; dat bovend ien toch aan Gebroe
ders Broere ni mm e1· kan worden verweten, 
dat zij de concurrent ie in het leven hebben 
geroepen, daar hun eerder eene vergunning 
tot het in werking brengen va n een autobus
dienst Go1· inchem-Nieuw-Lekke rl ancl vice 
versa is verleend clan aan G. Bouter te 
Ameide eene vergunning tot het in werking 
!J rengcn van een auobusd ienst Gorinche1n
Gel kenes (Schoonhoven) vice versa; dat bo
vendien niet nit het oog mag worden verloren, 
dat ditzel [de b zwaar, namelijk de concunen
tie, bestaan heeft, toen G. Bouter zijne ver
gunning heeft overgedragen, met of wncler 
!.(üedkeuring van het Col lege van Gedeputeer
de Staten, aan zij n zoon H . A. Bouter, heiden 
te Ameide; dat de medeclee ling van burge
mees ter en wethouders, dat twéé a utobusd ien
sten op dat tra ject geen reden van besta an 
hebben, wel wonderlijk is, wanneer men be
denkt. dnt alle gemeentebesturen geene moei
ten of kosten sparen om zoovee l moge lijk in
woners van 101n li ggencle . dorpen naar hunne 
gemeenten te· trekken; dat, wat betreft het 
bezwaar van de Naamlooze Vennootscpap Eer
ste Sliedrechtscbe Omnibus-Onderneming, vast
staat, dat wowel zij, appellante, a ls de ge
noemde Naamlooze Vennootsch ap, beiden een 
autobusdi enst rijden op het trnject Nieuw
Lekkerland-Alblasserdam vice versa; dat, 
wanneer nu aa.n haar, a ppe] !ante, de vergun
ning van de Gebroeders Broere werd overge
dragen, hierdoor geensz ins de concurrentie tus
schen pa rtijen zou worden verscherpt; dat het 
tegendee l waar is ; da t immers i11 dat geval 
juist door haar, appellante, passagiers, onder 
rneer va n de dorpen Langerak, 1 ieuwpoort, 
Gelkenes, Groot-Ammers en Streefkerk (dienst 
Gorinchem- Nieuw-Lekkerland) aangevoerd 
zonden worden voo ,· den dienst van de ge
noemde Naamlooze Vennootschap, namelijk 
f1aar di enst Nieuw-Lekkerland- Alblasserdam 
- Dordrecht-Sliedrecht v ice Yer a; dat bo
vendien de door deze Naamlooze Vennoot
sphap gevreesde concu1-rent ie toch blijft be
staan, nu aa n haar, appellante, door het Col
lege van Gedeputee rde Staten op 29 Juni 1931 
vergunning is verleend voo1· het in we1·king 
b~engen van een au tobusdi enst Nieuw-Lekker -
11),nd-Vianen vice versa; dat zij tenslotte niet 
mag nalaten e r op te wij zen, dat door haa r, 
,.qo de vergunning voot Gorinchem- Nieuw
Lekkerland vice versa verl eend wordt, ter
stond het meest modem e mate riaal in werking 
z;w worden gesteld, hetgeen zoowel voor de 
passagiers, als v.oor _het pubJjek, dat zjch op 
den weg bev indt, zeer g roote zekerhe id en ve i
l jgh,eid met zich medebrengt ; 

0. dat. aangezien het hie ,· betreft de 0\'01'· 

dracht van eene verleende vergunning, . uit
sluitend te onderzoeken valt, of de ondevne
ming, op wier naam de overschrij ving wo,dt 
gevraagd, voldoenden waarborg biedt voo r 
een behoorlijke ex ploitatie van den autobus
dienst; 

dat met den Inspecteur Generaal der Spoor
en Tramwegen, wiens adv ies di enaangaa nde 
nader is ingewonnen op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State, voor de Ge
schil len van Bestuur, moet worden aangeno
men, dat e r geen gegronde reden is eene zoo
danige exploitatie van de aam looze Vennoot
schap Stoomboot-Reederij op de Lek niet te 
verwachten, zoodat in het onderwerpelijke ge
val tegen de gevrnagcle overdrach t geen be
zwaar bestaat; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm iddelen; 
Hebben goedgevonden en ve rstaan: 

met vem ietiging van · de bestreden beschik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
l and van 29 Juni 1931, G.S. n°. 301, voor 
zooveel daarbij overdracht aan de appellante 
is geweigerd van de ten name van de Gebrne
ders J. en B. Bl'Oere te Groot-Ammers staa nde' 
vergunning tot het in werking houden van een 
autobusdienst van Gorinchem naar Kinderctijk 
(gemeente Nieuw-Lekkerland) en omgekeerd , 
deze vergunn ing, welke werd ver leend bij be
slui t van dat Col lege van 12 Juli 1927 en ge
handhaafd bij Ons bes lui t van 25 J anuari 
1928, n°. 14-1 over te drage n aan de Naamloo;,..c 
Vennootschap Stoomhoot-Reederij op de Lek 
te Slikkervee1·. 

Onze Mini ste r ,·an \Vate ,·staat is be last enz. 
(B.) 

18 J uli 1932. RONDSCHRIJVEN va n den 
Minister rnn Justitie, Afd. IC, N°. 948, 
aan H ee ren Kantonl'echters, betref[ende 
cr is is-pachtzaken en zegel wet. 

'l'en ven·o lge op mijn circula ire van 24 Juni 
1932 n°. 922 heb ik de eer U EdelAchtbare 
het vol gen de mede te dee l en. 

Toen mij bloek van \'0rschil van opvatting 
over ·de vraag of verzoekschriften, ingevolge 
de Cris is-pachtwet in te dienen, aan zegelrecht 
zij n onderworpen, heb ik den Minister van 
Finauciën ve rzoch t mij zijne zienswijze te wil 
len doen kennen. Deze heeft mij bericht, dat 
bedoel de verzoekschriften niet zege l pi icht ig 
zijn. Deze opvatting is gegrond op de omstan
di ghe id , dat de bes li ss ing, waarbij gehee le of 
gedeelte lijke ontheffi ng wordt verleend van 
de betaling van een pachttermijn, niet ka11 
worden beschouwd a ls de ver leening van eenc 
gunst, zoodat art. 23, 3° ., der Zege lwet 1917 
toepass ing rnist, terwijl evenm in i11 eene an
de1·e wetsbepal ing de verplichting tot zegelin go 
is opgelegd. 

1 21 

(B.) 

.luli 1932. RONDSCHRIJVEN va11 den 
M i11ister van Staat, Ministe r van Binnen
landsche Zaken N°. 14024., Afd. B.B. , aan 
de Burgemeesters, betrnffende gevaarl ijke 
ve rrichtingen bij openbare vermakelijk. 
heden. 
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Het zal U well icht bekend zijn dat in den 
laatsten tijd in de programma's van circussen 
en variété's nummers worden ingelascht, 
welke, ten einde de sensatiezucht van het pu
bliek aan te wakkeren, gevaarlijk moeten wor
den geacht hetzij voor de uitvoerende artisten, 
hetzij voor het publiek. · 

Het behoeft geen betoog, dat het, om erger 
te voorkomen, noodzakelijk ·is aan bedoelde 
vertooningen zooveel mogelijk paal en perk te 
stellen. Door wettelijke voorschriften kan dit 
doel niet ten volle worden bereikt, omdat 1 

daarvan geen oogenblikkelijk effect is te 
wachten. 

Echter heeft de plaatselijke overheid het in 
de hand, zulks op grond van het bepaalde in 
art. 221 der gemeentewet, de voor uitvoeren
den en YOOr het publiek gevaarlijke vertoo
ningen tegen te gaan. 

Aan de vergunningen tot het geven van 
openbare vennakelijkheden, kunnen toch voor
waarden verbonden worden, waarbij, op straffe 
van intrekking dier vergunningen, óf verboden 
wordt het geven van voorstellingen waaraan 
gevaar verbonden is voor de uitvoerenden of 
voor het publiek, óf waarbij deze vertooningen 
slechts worden toegelaten, indien naar het 
oordeel van de plaatselijke politie voldoende 
maatregelen met betrekking tot de veiligheid 
worden getroffen. 

Ik zal het zeer op prijs stellen indien U in 
voorkomende gevallen met het vorenstaande 
rnkening zou willen houden. 

(B.) 

1 A.ugustus 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 122 j 0

• art. 252.) 
Het verdraagt zich niet met de bepalin

gen der Gemeentewet, dat zonder afwij
kende regelen, bedoeld bij art. 122, het 
kasbeheer ten aanzien van krachtens art. 
252 aangewezen takken van dienst tot de 
taak van den gemeente-ontvanger als zoo
danig zou behooren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hilversum tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
9 Maart 1932, n°. 166, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 2 Februari 1932, tot vaststelling van be
palingen voor het kasbeheer van het ·gemeente
lijk grondbedrijf; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord, advies van 

13 Juli 1932, n°. 529; • 
Op de voordracht van Onzen Minister van · 

taat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
22 Juli 1932, n°. 14450, afd. B. B. ; 

0. dat de raad van Hilversum in zijne ver
gadering van 2 Februari 1932, ten aanzien van 
het gemeentelijk grondbedrijf, aangewezen als 
tak van dienst, bedoeld bij art. 252 der gemeen
tewet, de navolgende bepalingen voor het kas
beheer heeft vastgesteld ; 

a. de gemeente-ontvanger zal van de ont
vangsten en betalingen van het gemeentelijk 
grondbedrijf een afzonderlijke rekening houden ; 

b. betalingen ten laste van het grondbedrijf 
geschieden door den gemeente-ontvanger tegen 

behoorlijke kwijtingsstukken en worden ·alleen. 
gedaan, indien hem een door den administra
teur van het bedrijf onderteekende opgaaf. is 
verstrekt, dat tot betaling kan worden over
gegaan; 

c. de gemeente-ontvanger zal van de ont
vangsten en van de betalingen kennis geven 
aan den administrateur van. het bedrijf, over
eenkomstig de daarvoor door burgemeester- en 
wethouders te stellen regelen; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland aan dit 
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden. 
uit overweging, dat naar hun oordeel uit de 
bewoordingen der artikelen 120, 121 en 122 der 
Gemeentewet duidelijk blijkt, dat de gemeente
ontvanger als zoodanig niet als kassier van een 
gemeentebedrijf kan optreden; dat de raad der 
gemeente Hilversum, hoewel bekend met de 
zienswijze van hun college, niettemin daarmede 
geene rekening heeft gehouden ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het ge
meentebestuur van Hilversum bij Ons in beroep, 
is gekomen, aanvoerende, dat Ged. Staten zich 
op het standpunt stellen, dat het kasbeheer van 
een gemeentelijk bedrijf alleen dàn bij den 
gemeente-ontvanger kan zijn, indien deze uit
drukkelijk als kassier van het bedrijf wordt 
aangewezen, zoodat aan den ontvanger nog een 
afzonderlijke functie wordt opgedragen : dat do 
ontvanger der gemeente echter krachten~ 
art. 120 der Gemeentewet belast is met de in -
vordering van alle inkomsten en ontvangsten 
der gemeente en het zeker voor geene betwis
ting vatbaar is, dat tot de inkomsten en ontvang
sten der gemeente ook behooren de inkomsten 
en ontvangsten van een gemeentelijk bedrijf, 
in dit geval het gemeentelijk grondbedrijf • 
dat door den ontvanger voorts volgens art. 121 
der gemeentewet alle betalingen uit de gemeen
tekas moeten geschieden, waarvoor de alge
meene regel geldt, dat ~i alleen betaa.lt op, 
stukken, als zijn bedoeld in het tweede lid vau 
dit artikel ; dat vervolgens in art. 122 der Ge
meentewet mogelijk wordt gemaakt om ter zake: 
van met name aangewezen inkomsten, ont
vangsten en betalingen andere regelen vast te 
stellen ; dat dit artikel de basis moet zijn voor 
andere regelen ten aanzien van het kasbeheer 
van gemeentelijke takken van dienst, zooalB; 
ook uit de geschiedenis en de interpretatie
blijkt ; dat echter daaruit dan ook voort-, 
vloeit, dat de ontvangsten en betalingen van· 
de takken van dienst behooren tot die, bedoeld 
in de artikelen 120 en 121 der Gemeentewet, 
zoodat zonder afwijkende regelen de invorde
ring en de betaling behooren tot de taak van 
den gemeente-ontvanger als zoodanig ; dat 
derhalve krachtens de wettelijke bepalingen 
het kasbeheer van de takken van dienst · bij 
den ontvanger zal blijven, indien geen afwij 
kende regelen tot stand zijn gekomen; dat het 
besluit van den raad dan ook het kasbeheer van·, 
het grondbedrijf niet aan den ontvanger op- : 
draagt, doch uitgaat van de gedachte, dat dit ' 
kasbeheer bij den ontvanger behoort, nu -er• 
geen enkele reden is om het buiten dezen blj 
de wet aangewezen algemeenen kasbeheerder' 
der gemeente om te doen plaats hebben ; dà't; 
ten einde te bevorderen, dat de betalingen vlot·' 
kunnen verloopen, is bepaald, dat dezé mogen, . 
geschieden teg_,en behoorlijke kwijtingsstukkéh, ' 
mits een in het besluit genoemde opgaaf i.! . . ) 
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ontvangen ; dat bij deze bepaling dus afge
weken wordt van het tweetle hd van artikel 121 
der .Gemeentewet; · dat voorts in het raadsbe
sluit is omschreven, dat de ontvanger van de 
ontvangsten en betalingen een afzonderlijke 
rekening zal houden, waarmede is getreden in 
het voetspoor van art. 8 der boekhoudvoor
schriften 1931 ; dat bij dat artikel is bepaald, 
dat de gemeente-ontvanger voor de rekeningen
courant met de bedrijven een afzonderlijke re
kening zal aanhouden ; dat de in het bedoelde 
artikel der boekhoudvoorschriften aangegeven 
rekening betreft stortü1gen bij en be.talin~en 
door den gemeente-ontvanger als zoodamg; 
dat de ontvangen gelden deel uitmaken van de 
kas van den ontvanger, doch dat zij afzonder
lijk worden geadministreerd ; dat ook ten aan
zien van deze afzonderlijke rekening, onder 
goedkeuring van Ged. Staten, alleen behoeft 
te worden bepaald, dat wordt afgeweken van 
het voorschrift van het tweede lid van art. 121 
der Gemeentewet, zoodat .op eenvoudige kwi
tantie of ander kwijtingsstuk kan worden be
taald ; dat ten slotte er nog op zij gewezen, dat 
de door den raad vastgestelde verordening de 
centralisatie van het kasbeheer bevorderd en 
dat volgens het raadsbesluit geen atzonderlijke 
kas en geen afzonderlijke zekerheid noodig 
zullen zijn, evenmin als dit het geval is voor de 
gelden, bedoeld in art. 8 der boekhoudvoor
schrif'ten 1931 ; dat, indien de ontvanger zou 
worden aangewezen als kassier, hem een af
zonderlijke functie zou worden opgedragen 
voor hetgeen, zonder nadere regeling, krachtens 

_«:Ie wet tot zijn taak behoort ; dat voorts de 
"'óntvanger voor het bedrjjf een afzonderlijke 
kas zou moeten houden en een afzonderlijke 
zekerheid zou noodig zijn, wat omslachtiger 
administratie en meer 'kosten meebrengt, ter
wijl de wettelijke bepalingen, naar het oordeel 
van den raad, dit geenszins noodig maken, 
doch integendeel een meer efficiënte regeling 
volkomen toelaten ; 

0. dat de opvatting van het gemeentebestuur 
van !'[ilversum, dat zonder afwijkende r egelen, 
bedoeld bij art. 122 der Gemeentewet, het 
kasbeheer ten aanzien van krachtens art. 252 
dezer wet aangewezen takken van dienst tot 
de taak van den gemeente-ontvanger als zoo
danig zou behooren, zich met de bepalingen der 
Gemeentewet niet verdraagt ; 

dat immers volgens art. 123 der wet de 
ontvanger van de door hem voor de gemeente 
ontvangen inkomsten en gedane uitgaven jaar
lijks rekening doet aan burgemeester en wet
houders, welke rekening alle ontvangsten en 
uitgaven van het dienstjaar, waarover •zjj loopt, 
vermeldt, terwijl art. 255 voorschrijft, dat van 
de inkomsten en uitgaven der gemeente, niet 
behoorende tot een tak van dienst, ten aanzien 
van welke art. 252 is toegepast, door burge
meester en wethouders over elk dienstjaar aan 
den raad verantwoording wordt gedaim, onder 
overlegging van de hun door den ontvanger 
volgens art. 123 aangeboden rekening ; 

dat ingevolge art. 265 met betrekking tot 
de takken van dienst, ten aanzien van welke 
art. 252 is toegepa.st, door burgemeester en 
wethouders aan den raad verantwoording van 
het gevoerde beheer iil het afgeloopen dienst
jaar -wordt gedaan onder overlegging van eene 
(afzonderl\jke) rekening, waarvan de cijfers op 

de =nader in het artikel aangegeven wijze deugdJ
lijk zijn verklaard ; 

dat uit een en ander volgt, dat alle inkomsten 
en uitgaven door den gemeen!e-ontv~nger ats 
zoodanig ontvangen en gedaan m de b1J de arti
kelen 123 en 255 bedoelde rekening moeten 
worden opgenomen, terwijl in de rekening waar
van in art. 265 sprake is, die inkomsten en 
uitgaven behooren te worden verantwoord, 
welke niet door hem, althan~ niet in zijne even
genoemde hoedanigheid zijn ontvangen of 
gedaan: 

dat de wet naast de in art. 123 genoemde 
rekening des ontvangers geen afzonderlijke re
kening van den gemeente-ontvanger kent ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mimster van Binnenlandsche Zaken is. 

belast, enz. (A. B.) 

1, A•U™'™ 193'. RONDSCHRIJVEN ••• 
Gedeputeerde Staten van Overijssel aan 
de gemeentebesturen in de provincie Over
ijssel, betreffende de rechtspositie ge
meente-secretarissen, gemeente-ontvangers 
en ambtenaren van den burgerlijken stand. 

Het is ons College gebleken, dat omtrent de 
toepassing van artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929, S. 530, met betrekking tot de gemeente
secretari ssen, de gemeente-ontvangers en de 
ambtenaren van den burgerlijken stand bij de 
gemeentebesturen verschil van inzicht bestaat 
en dat die toepassing in de praktijk tot ver, 
schill ende moeilijkheden aanleiding geeft. 

In verband hiermede doen wij U hierbij 
toekomen een afschrift van het schrijven vari 
Zijne Excellentie den Minister van Justitie, 
d.d. 9 December 1931, 2e Afdeeling, A no.' 
800 aan onze Ambtgenooten in de provincie 
Utrecht. 

Als gevolg van het - blijkens dat schrijven 
- door den Minister in_genomen standpunt 
zal met betrekking tot de rechtspositie van 
genoemde functionarissen eene afzonderlijke· 
regeling moeten worden getroffen, immers 
het .zal niet mogelijk zijn, dat behoudens het 
voorbehoud van artikel 125, le lid, dei· Amb
tenarenwet het Ambtenarenreglement op deze 
ambtenaren van toepassing is. '. 

Ook de positie van de betrokkenen verzet 
zich in verschillend opzicht daartegen. . 

Op grond van het voorgaande geven wij U' 
in overweging te bevorderen, dat de instruc-. 
ties voor den secretaris en den ontvanger 
worden aangevuld in den zin van voormeld 
ministerieel schrijven en dat voor de ambte.' 
naren van den burgerlij ken stand een afzon
derlijk reglement tot regeling van hunne 
rechtspositie wordt vastgesteld. 

De Gedeputeerde Staten van de. 
provincie Overijssel, 

A. E . van Voorst tot Voorst, Voorzittev., 
W . M. Wyt, Griffier,. 
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Bijlage. 

Departement van Justitie. 
2e Afdeeling A. No. 800. 

Bericht op schrijven van 14 Juli 1931 , 
3e afdeeling, No. 1738, 

betreffende uitvoering van artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 ten aan
zien van burgemeesters, gemeente
sec reta,· issen, -ontvangers en ambte
narnn van den burgerl ijken stand. 

's-Gravenhage, 9 December 1931. 

Aan H eeren Gedeputeerde Staten 
de, · provincie U trerltt. 

ln antwoord op bovenvermeld schrijven heb 
ik de eer Uw Coll ege het navolgende te be
r ichten. 

Voor zooveel betreft de rechtspos itie van de 
burgemeesters is eene voorz ien ing bij alge
meenen maatregel van bestuur in aanslui ti ng 
aan de betrekkelijke bepalingen van de Ge
meentewet en een aantal artikelen van het 
Algemeen Rijksambtena renreglement in voor
bereiding. In verband hiermede moge ik de 
in het schrij ven van Uw C'.,o llege geste lde vra
gen, voor zoove1· deze de burgemeesters raken , 
voorloopig laten rnsten en mij bepalen tot de 
gemeente-secreta rissen , de ontvangers en de 
a mbtenaren van den burgerl ijken stand. 

Hierbij sta op den voorgrond, dat de op
vatting, dat met betrekking tot deze ambte
naren aan art. 125 lid 2 de.- Ambtenarenwet 
1929 piet volledig uitvoering zou kunnen wor
den gegeven, ·althans wanneer ze in dezen zin 
wordt verstaan, dat hun rechtstoestand ten 
deele ongeregeld zou ·moeten bl ijven, onjuist 
is . Weliswaar zijn vaak de grenzen tusschen 
de regeling bij en krachtens de Gemeentewet 
en krachtens de Ambtenarenwet 1929 moeilijk 
te trekken; niettemin moet en kan over het 
gehee le in art. 125 der Ambtenarenwet 1929 
aangewezen gebied een voorziening worden ge
troffen. Deze ware tot stand te brengen over
t:enkomstig de hieronder te ontwikkelen be
g inse le n. 

A. D e 11e1necnte-serretarissen . 
Deze ambtenaren worden aangesteld door de 

gemeenteraden (art. 102 lid 1 Gemeentewet), 
dus door de gemeenten. Hieruit volgt, dat het 
bevoegd gezag in de gemeente - dit is de 
raad -. voo1· den secretaris de in art. 125, 
lid 1 der Ambtenarenwet 1929 vermelde on
derwerpen moet regelen, evenwel onder het 
in den aanhef van het artikel gemaa kte voor
behoud ; voor zoove1· ze niet reeds bij of 
krachtens de wet zijn geregeld. 

Dit voo rbehoud nu strekt zich uit tot de 
uavolgencle onderwerpen: 

1. Aa11.,l ellint1. Deze is ge/ii cl geregeld 111 

de Gemeentewet (art. 102 1 id l en artt. 103 
v lg.) 

2. W aclttg,ld. ·wachtgeld i11 v.erband met 
opheffing de t· bet rekking of reorganisatie van 
den dienst komt all een te pas in geval van 
opheffing der gemeente. Alsdan w0t·dt de 
voorzien ing bij de wet getroffen. ln geval van 
vrijwillig hee[\gaan kan m . i. van wachtgeld 
geen sprake zijn, al wol'dt ook, _ als i11 w 

schrijven aangeduid, een schadelooss telling 
toegekend. Het zou echter kunnen voorkomen, 
dat krachtens een speciale voorziening ontslag 
verleend werd niet op eigen verzoek en even-

' min op gronden, die ontslag zonder meer zou
den kunnen wettigen, b.v. ,,u itoefening van 
het ambt op andere wijze dan met de opvat
t i ng van het gemeentebestuur strookt". Er zou 
veel voor te zeggen zijn , te bepa len dat, wan
neer de secretaris op dezen of soortgelijken 
g rond ontslagen wordt, de voor de gemeente. 
ambtenaren vastgestelde wachtgeldregeling te 

1 zijnen aanzien toepasselijk zijn zal. 
3. Diensttijden. Dit onderwerp zal •gere

geld zijn in de door den raad vast te stellen 
instructie (art. 110 , Gemeentewet). 

Voorts /Pn deele tot de volgende onder
werpen: 

4. Schorsing. De Gemeentewet bepaalt al
leen dat deze geschiedt door den raad en 
geeft voorts een bijzonder voorschrift ten aan
zien van de chorsing van den secretaris, di e 
tevens burgemeester is (art. 102, 1 id 1 en 3 
Gemeentewet). Niet is geregel d , wanneer 
schorsing kan o[ zal plaats hebben en welke 
van dien maatregel de gevolgen zijn . 

5. Ont.!lag. Hieromtrent komen in art. 102 
der Gemeentewet en kele bepalingen voor. 
Daarnaast is een aanvullende regeling nopens 
de gevallen. waarin en de voorwaarden waar. 
onde,· ontslag ka11 worden verleend (behou
dens goedkeur ing door Gedeputeerde Staten) 
zeer wel bestaanbaar. Ne1·gens wordt toch be
paald dat - gelijk ten aanz ien van den bur
gemeeste1· het geva l ,is - de ,rnad "te a ll en 
tijde" (behoudens de vereischte goe_dkeuring) 
tot ontslag zou kunnen overgaan. 

6. B ezoldiging. De Gemeentewet (art. 111) 
bepaalt dat de jaarwedde door. Gedeputeerde 
Staten onder Koninklijke goedkeuring wordt 
bepaald. 

Uit dit voo rschrift concludeere men n iet, 
dat de regeling van al les wat op de bezoldi 
g ing beti-ekking heeft aan Gedeputeerde Sta
ten is Yoorbehouden. Deze bepalen a lleen het 
beilnig van de wedde alsmede de periodieke 
opkli1n1ning. De gemeenten blijven vrij voor
zien ingen te tre ffen omtrent uitbetaling en in
houding der bezoldiging, te bepalen dat ver
lof buiten genot van bezoldiging wordt ver
leend, een aanspraak te vest igen op uitkeer ing 
bij over! ij den e.z .m. 

Het ontgaat mij niet, dat deze opvatting 
omtrent art. 111 dei· Gemeentewet niet geheel 
in overeenstemming is met de tot dusver ge
volgde practijk. Men bedenke evenwel dat 
met de invoer ing der Ambtenarnnwet 1929 
deze aangelegenheid in een nieuw licht is ge
komen. 

7. Overige rechten en ve1-plichtingen. In de 
Gemeentewet worden uitputtend geregeld de 
incompatibili teiten (artt. 104, 105 en 106) . 

Voorts worden ve,·boden handelingen aan
gewezen (art. 106, lid 1 in verband met art. 
26) en de verplich te woonplaats geregeld (ar 
t i kei 1 06 1 iel 1 in verband met art. 81). :In 
art. 107 wordt de eed geregeld, in att. ll)l! 
worden den secreta ris ambtelijke verpl•chti:n
gen opgelegd. Nog andere veJJ)lichtingen -zul-. 
len hem worden opgelegd in de krachtens de 
wet vast te stellen instructie (a1t. 110) . 
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Niet onder het voorbehoud vallen: 
1. verlof en vacantie; 
2. aanspraken in geval van ziekte; 
3. discir,linaire straffen; 

·4. administ,·atieve instanties: 
5. overleg. 
Deze onderwerpen, alsmede schorsing, ont

slag, bezoldiging en overige rechten en ver
plichtingen, voor zoover niet vallende onder 
het voorbehoud, moeten mitsdien door den 
gemeenteraad worden geregeld. 1 Dat deze re
geling zoodanig moet zijn, dat de bepalingen 
van de wet geëerbied igd worden, spreekt wel 
vanzelf. Zoo zal de regeli ng omtrent de aan
spraken in geval van ziekte - in verband met 
het hierboven opgemerkte zal het de raad zijn, 
die deze regelt en niet Gedeputeerden - geen 
dwingende bepalingen omtrent ontslag kunnen 
inhouden, wijl anders aan het goedkeurings
recht zou worden getornd. Iets dergelijks geldt 
met betrekking tot de disciplinaire straffen, 
voor zoover deze worden mogelijk iremaakt. 
Ont lag zal bezwaarlijk kunnen worden be
dreigd. Ook terugzetting in bezoldiging en 
stilstand van periodieke ve rhooging zijn te 
vermijden, tenzij de door Gedeputeerden om
trent de jaarwedde vastgestelde voorschriften 
de moge lijkheid van die straffen bepaaldelijk 
open! aten. Tegen openste l I i ng van beroep op 
een administrntieve instantie bestaat dit be
zwaar, dat het. beroep moeilijk anders dan 
handelingen van gemeentelijke organen zal 
kunnen betreffen. Beroep op een gemeentelijk 
scheidsgerecht van handelingen van Gedepu
teerden zou toch bijna onvermijdel ijk tot con
flicten ~oeren. Stelt men rlus voor den secre
taris be roep op een scheidsgerecht open, dan 
beperke men dit beroep ter zake van hande
lingen van gemeente lijke auto,·iteiten. 

Voor al deze onderwerpen zal aangesloten 
kunnen worden bij de bepalingen welke voot· 
de overige gemeente-ambtenaren ge lden, mits 
slechts met het " voorbehoud" wordt rekening 
gehouden. 

Eenigszins anders staat het met het "over
leg" . Voorzoover de rechtspositie van den 
secretaris beheerscht wordt door van gemeente
wege vastgestelde regelen , worden deze van-
1,elf in het gemeentelijk overleg behandeld. 
Uiteraard kan daar niet behandeld worden 
het punt jaanvedde. Deze wordt immers door 
Gedeputeerde Staten vastgeste ld. Het blijve 
derhalve aan deze Coll eges overgelaten te be
oordeel en in hoevene en op welke wijze zij , 
alvorens de wedden vast te stell en, organisa
ties in de gelegenheid zullen stellen, haar ge
voelen ter zake te doen kennen. 

B. De Gem ccnte-untvanger.1. 
Hetgeen hierboven omtrent de secretarissen 

is opgemerkt is ten aanzien van de ontvan
gers van overeenkomstige toepassing, daar de 
betrekkelijke bepalingen der Gemeentewet met 
die omtrent de secretar issen geheel parallel 
loopen. 

C. JJe a111blf'nare,i ran den bur(!e,·lijken 
stand. 

Ook ten aanzien va11 deze ambtenaren vindt 
het hierboven opgemerkte overnenkomstige toe-

1 De voorzien ing omtrent "administratieve 
instanties" is uiteraard facu ltatief. 

passing - vgl. art. 183 Gemeentewet :_ met 
dien verstande dat ze geen instructie krijgen. 
De Gemeentewet spreekt slechts van eene ver
deel ing der werkzaamheden tusschen de ver: · 
schill ende ambtenaren van den burgerlijken 
stand (art. 183 lid 14), hetgeen natuurlijk 
veel beperkter is. Er zal dus minder onder het 
voorbehoud vall en. Ook bestaat er meer aan
leiding voor deze ambtenaren eene wachtgeld
regeling vast te stellen of de bestaande van 
toepassing te verklaren. De gemeente kan 
toch het aantal ambtenaren van den burgerl ij 
ken stand verminderen, hetgeen tot opwacht
geldstell ing kan voeren. 

M ij is niet ontgaan dat in art. 183 lid 11 der 
Gemeentewet WOI"dt gezegd, dat de bezoldiging 
van de ambtenaren van den burgerl ijken stand 
door Gedeputeerde Staten ge,·egeld wordt, 
zulks in afw ij king van art. 111, waar staat 
te lezen dat de jaarwedde van den secretaris 
door Gedeputeerden wordt bepaald, welk 
voorschrift hierboven eng geïnterpreteerd 
werd. Al moet erkend worden dat eenzelfde 
enge interpretatie van art. 183 lid 11 niet 

, zeer voor de hand li ggend schijnt, zou ik deze 
toch willen aanvaarden. Gezien het parall elis
me tusschen de voorschriften omtrent den se
cretaris, den ontvanger en de ambtenaren van 
den burgerlijken stand, zou moeil ijk kunnen 
worden aangenomen, dat op dit punt de Ge
meentewet ten aanzien van den ambtenaar va11 
den burge rlijken stand iets anders zou hebben 
willen bepa len dan ten aanzien van den se
cretaris en ,den ontvanger. 

'l'en ·slotte merk ik op dat de beantwoording 
van Uw bovenaangehaald schrijven door mij 
eenigen tijd is aangehouden, wijl ik het noodig 
oordeelde omtrent de daarin ter sprake ge
brachte punten eerst oyerleg te plegen met 
mijn Ambtgenoot ván Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw. 

Aan de andere Colleges van Gedeputeerden 
wordt door mij een afschrift van dit antwoord 
gezonden. 

De 1lfinist e1· van J ustitie, J . Don n e 1·. 

(B.) 

3 Au11u,stus 1932. BESCHIKKI G van deu 
Minister van Onderwijs, Kunsten e n \Ve
tenschappen, houdende vaststelling van de 
minima rnn het aantal leed ingen, w il een 
school, bedoeld in de ijverheidsonderwijs
wet voor Rijkssubsidie in aanmerking ko
men. 

De Minister van Oudenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen; 

Gelet. op artikel 12 van het Konink lijk be
s! uit van 11 Juli 1921 , S. 920, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 26 April 1922, S. 233; 

Heeft goed'gevonden: 
met intrekking van de besch ikki ng va n 23 

Apri l 1926, no. 4010, afdeeling Nijverhe ids
onderwijs, te bepalen: 

Art . :t., De in artikel 12 van het aange
haald Koninkl ijk besluit genoemde minima 
worden vastgesteld a ls volgt: 

I A. Voor de scholen en cursussen, bedoeld 
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irr·:artikel 11, eerste l id, der Njjverheidsonder
wijswet, ortder a en b, bedraagt de gem iddelde 
bezetting, waaronder verstaan wordt het to
taa-1 getal leerl ing-lesuren gedeeld door het 
totaal getal leeraar-lesuren, tenminste 18 ; 
voor de scholen en cursus en, bedoeld in het
zel fde l id onder c, d en e, tenminste 1 6. 
• B . Voor de scholen en cursussen, bedoeld 
in artikel 11, tweede l id, der ijverheids
onderwijswet, met uitzondering van de cur
sussen, welke uit.sluitend ten doel hebben de 
opl eid ing tot tweeden en eer ten stuurman en 
voor de diploma's B en C a ls machinist ter 
koopvaardij, zoomede van de cu rsussen tot op
leiding van leerares aan nijverheidsscholen 
voor meisj c-s, bedraagt de gemiddelde bezet
ti ng tenminste 15. 

II A . Voor de scholen en cursussen, be
rloeld in artikel 11, eerste lid, der Nijverheids
onderwijswet, onder a, b en d bedraagt het 
minimum getal leerlingen voor een groep van 
leerlingen, welke afzonderlijk onderwijs ont
vangt, 15 ; voor de schol en en cm·sussen, be
doeld in hetzelfde lid onder c en e, 12. 

B. Voor de scholen en cursussen, bedoeld 
in artikel 11 , tweede i id , der Nijverheids
onderwijswet, bedraagt het minimum getal 
leerlingen voor een groep van leerlingen, 
wel ke afzonderlijk onderwijs ontvangt, 10, be
houdens voor de scholen en cursussen, bedoeld 
in artikel 11, tweede lid, onder d, voor zoover 
deze ten doel hebben de opleiding tot tweeden 
en eersten stuurman en voor de diploma's B 
en C als machinist ter koopvaardij, zoomede 
d ie onder / , voorzoover deze ten doel hebben 
de opleiding tot leerares aan nijverheidsscho
len voor meisjes. Voor deze scholen en cur
sussen bedraagt dit minimum getal leerlin
gen 8. 

Art. 2. Voor de toepassing van artikel 1 
wordt de toestand genomen op den dag, vier 
weken na het begin van den school- of cursus
termij n of van den afzonderl ijken cursus. 

datum in dat jaar, en ten ·aanz ien waa rvan, 
wordt verlangd, dat zij na di en datum blijven 
werken, zoo tijdig in te zenden, (met over
legging van de vereischte gegevens), dat be
oordeeling en goedkeuring vóór bovenbedoel 
den datum mogel ijk zij . 

2. In den laat.sten t ijd hebben versch illende 
gemeenten zich genoopt gez ien, de belastin 
gen, welke bestemd zijn om door 's Rijks be
lastingdienst te worden ingevorderd, te wij zi -
gen na de data, welke hiervoor bij vroegere
aanschrijvingen zijn gesteld. 

H et behoeft geen betoog, dat hierdoor de
werkzaamheden van de belasting-administratie
zeer werden bemoeilijkt. In verband hiermede
is in overleg met mijn ambtgenoot van Fi 
nanciën de volgende regeling getroffen. 

a. de bovenbedoelde verordeningen, als
mede de verordeningen, bedoeld in art. 5 Par. 
2 en al't. 31 duodeoies Par. 1 en 2 der Wet 
op de P ersoneele belasting 1896 en d ie, be
doeld in artikel 14, zesde lid, der Wet van 
15 Juli 1929, S. 388 , sedert gewijzigd, moeten 
in den vervolge, wanneer zij betrekking heb
ben op het belastingjaar 1933, 1933/1934 en . 
volgende bela tingjaren, in vijfvoud worden 
overgelegd bij Uw verslag, bedoeld in 270 der
gemeentewet. Dit geldt uiteraard eveneens 
voor verordeningen t-0t vast.stel I ing van een 
vermenigvuldi g ings-, vermeerderings- of ver
minderingsgetal of tot vaststelling van het te 
heffen aantal opcenten. 

b. Telkens wanneer door Uw Coll ege, rnt 
, bezwaar zijnerzijds of van mij , de verordenin

gen, bedoeld onder a, aan de gemeentebestu
ren ter wijziging worden teruggezonden, dien t 
een exemplaar aan den directeur der directe 
belastingen, tot wien ambtsgebied de ge
meente behoort, te worden toegezonden met 
eene beknopte ui teenzetting van de strekking
Yan het gemaa kt bezwaar . 

c. Vóór 1 October van elk jaar gel ieve U"-

Art. 3. In bijwndere gevall en kan de Mi
nister voo1·noemd voor een bepaalde school of 1 

voor. een bepaalden cursus en voor een be
paald tijdvak afwijking toestaan van de re
gelen, omschreven in de artikelen 1 en 2. 

A fdruk dezer beschikking zal worden ge
zonden aan de Algemeene R ekenkamer, aan 
den inspecteur-generaal , de inspecteurs en de 
inspectrices van het nijverheidsonderwijs en 
aan de hie,-bij betrokken school - en gemeente
hesturen. 

Coll ege aan de directeuren der directe belas
ti ngen, wi en het aangaat, mededeel ing te doen 
van a lle vóór 1 September vastgestelde ver
ordeningen, a ls bedoeld in artikel 5 Par. 2, 
van artikèl 31 duodecies Par. 1 en P ar. 2 van 
de Wet op de Personeele be lasting 1896, waar
van de Koninklijke goedkeuring bij Uw Col
lege nog niet bekend is. 

(B.) 

8 Aug11,stus 1932. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van 
Binnen! andsche Za ken aan heeren Gede
puteerde Staten der onderscheidene pro
v inciën, betreffende vaststelling en wijzi 
g ing van verordeningen omtrent plaatse
lij ke belastingen. 

1. I k heb de eer Uw College te verzoeken .• 
voor zooveel Uwe provincie betreft, te wi llen 
bevorderen, dat verordeningen op de heffing 
van plaatselijke belastingen, die zijn goedge
keurd tot 1 J anuari 1933 of tot een ande ren 

3. Voorf,S gelieve Uw College de gemeente
besturen in Uwe Provicie te verzoeken aan he t. 
volgende uitvoering te geven: 

a. J aarlijk op 15 ovember deelt elk ge
meentebestuur den controleur der g rondbelas
t ing mede, of er nog niet goedgekeurde raads
besluiten bestaan, houdende invoering, wijzi
g ing of a fschaffing, met ingang van het ko
mende belastingj aar, van opcenten op de
grondbel asting wegens de gebouwde en de
ongebouwde eigendommen. 

Tevens wordt, ingeval zoodanige nog niet 
goedgekeurde besluiten niet bestaan, medege
deeld, welke aantallen opcenten derh alve zul , 
len worden geheven. 

Mocht, om eenige bijzondere reden een be
s! uit van den gemeenteraad nog te wachten 
zijn, dan doet het gemeentebestuur h iervan 

' tevens mededeeling, onder vermelding van de. 
reden. 

De mededeelingen, bedo<;i ld in de?>e P!!-t\l-, 



205 8 AUGUS'l'US 1932 

·g raaf, worden gedaan bij brief in tweevoud. 
In gemeenten waar de beide soorten va11 

,opcenten op de grondbelasting reeds voor het 
loopende belastingjaar tot het wettelijk maxi
mum worden geheven, gesch iedt de mede
,Ieeling reeds op 1 November. 

b. Jaarlijks op 28 December deelen de ge
·,heentebesturen aan den inspecteur der directe 
belastingen mede of. er nog niet goedgekeurde ,_ 
.raadsbeslu iten bestaan tot het invoeren, wijzi -· , 
gen of afschaffen, met ingang van het komen- · 
,Ie belastingjaar" van opcenten op· de perso
neele belasting. Tevens wordt, indien zooda
nige nog niet goedgekeurde besluiten niet be
-taan, medegedeeld, tot welk aantal of naar 
welke schaal de opcenten derhalve zullen 
worden geheven. 

Mocht, om eenige bijzondere reden, een be
.sluit van den gemeenteraad nog t.e wachten 
.zijn, dan wordt dit tevens medegedeeld onder 
"ermelding van de reden. 

c. Jaarlijks op 15 Maart zenden de ge
meentebesturen aan den inspecteur der directe 
belastingen een mededeeling met betrekking 
tot de classificatie van de gemeente voor de 
" emeentefondsbelasting voor het komende be
lastingjaar. 

d. Jaarlijks op 25 April zenden de ge
meent.ebesturen, met betrekking tot de opcen
ten op de gemeentefondsbelasting en op de 
vermogensbelasting, een overeenkomstige op
gaaf als bedoeld ondei: letter b. 

4. Besluiten, bedoeld onder punt 3, welke 
na de daarbij aangegeven data worden vast
gest.el d, kunnen slechts voor Koninklijke goed
keuring in aanmerking worden gebracht, in
dien bij de aanslagsregeling daarmede nog 
kan worden rekening gehouden. 

Daartoe zendt het desbetreffend gemeente
bestuur een exemplaar ter viseering aan den 
controleur of inspecteur, in punt 3 bedoeld. 

Genoemde ambtenaar teekent dit exemplaar 
voor gezien en zendt het aan het gemeente
bestuur t.erug. Het geviseerde exemplaar moet 
daarna aan Uw College worden overgelegd 
als een der vijf exemplaren, bedoeld in punt 
2 onder a. 

Indien bij de belastingadministratie om 
t.echnische redenen bezwaren tegen de goed
keuring bestaan, wordt daarvan mededeeling 
gedaan aan het depart.ement van Financiën. 
Afschrift van deze mededeeling zal aan Uw 
College worden toegezonden door den Direc
teur der directe belastingen. 

Het spreekt vanzelf, dat voor de e igenlijk 
t.e laat vastgestelde verordeningen nog geen 
ramingen kunnen worden gedaan voor de voor
loopige uitkeeringen, alvorens deze verorde
ningen zijn goedgekeurd. 

5. Het kan evenwel voorkomen, dat Uw 
College het noodzakelijk acht, dat tot belasting
verhooging wordt overgegaan. 

In verband hiermede wordt Uw College ,be
voegd verklaard, binnen 10 dagen na den 

aanvang van het belastingjaar de vastst.el 
ling van aanslagen voor een bepaalde ge
meent.e en voor een bepaalde belasting t.e 
stuiten op grond van het feit, dat het voor
nemen bestaat op het heffen van meer belas
ti ng aan te dringen. Deze stuiting geschiedt 
bij aangeteekenden brief, gericht aan den 

directeur der diniète belastingen. 
Gel ijke stu iting geschiedt, indien Uw Col 

lege vermoedt, dat door mij zal worden aange
drongen op het heffen van meer belasting. 

In alle gevallen waarin een hiervóór ge
noemde datum op Zondag valt ti·eedt de vol 
gende dag voor dien datum in de plaats. 

6. Bij de inzending van raadsbesluiten tot 
vaststelling van het te heffen aantal opcenten 
op de hoofdsom der gemeent.efondsbelasting of 
verordeningen tot heffing van die opceqten, 
waarin geen maximum aantal is bepaald, ge
lieve Uw College t.evens over te leggen een 
kort overzicht van den financieelen toestand 
der gemeente alsmede eene opgave van de 
belastingen, welke in de desbetreffende ge
meente worden geheven, met de opbrengst. 
welke is geraamd op de begrooting van het 
desbetreffend dienstjaar . 

Ten aanzien van de gemeenten, welke zich 
genoodzaakt zien het aantal opcenten op te 
voeren tot 100, dient in het desbetreffend ver
slag de financieele toestand zeer uitvoerig te 
worden uiteengezet. 

Daarbij moet er mede worden rekening ge
houden, dat een dergelijke heffing niet voor 
goedkeuring in aanmerking kan komen, wan
neer de opcenten op de hoofdsom der perso
neele belasting niet tot ten minste 150 worden 
geheven, de opcenten op de hoofdsom der 
verl)logensbelasting niet tot het maximum is 
opgevoerd en de gemeente niet is gerangschikt 
in de tweede of derde klasse voor de heffing 
der gemeentefondsbelasting. . 

7. Vervolgens stel ik het op prijs, de ver
ordeningen tot heffing van scheepvaartrechten 
en die tot heffing van schoolgeld, uitgezon
derd voor het lager onderwijs, in viervoud te. 
mogen ontvangen bij Uw verslag ex artikel 
270 der Gemeentewet. Bij bedoeld verslag zag 
ik tevens gaarne overgelegd de bestaande hef
fings- en invorderingsverordeningen, waarin 
met rooden inkt zijn aangegeven de voorge
stelde wijzigingen en veranderingen, benevens 
de noodige financieele gegevens om desbetref
fende verorden ingen, hetzij te kunnen toetsen 
aan artikel 287 der Gemeentewet, hetzij aan 
andere wetsbepalingen (zooals schoolgeldrege
lingen, begrafenisrechten, besmettel ijke ziek
tengelden, enz.), vergezeld bovendien van eene 
door het gemeentebe tuur opgemaakte Memo
rie van toelichting. 

8. Ook moge ik nog in het bijzonder Uwe 
aandacht vestigen op de aanschrijving van 
mijn ambtsvoorganger van 4 Juni 1926, no. 
3998 Afd. B.B. betreffende scheepvaartrech
ten. 

9. Ten slotte moge ik Uw College nog ver
zoeken in a l de verslagen, ex artikel 270 der 
gemeentewet te vermelden den datum van de 
invorderingsverordening der betrekkelijke be
lasting. 

10. Het ware mij aangenaam indien Uw 
College aan het vorenstaande zoo nauwkeurig 
mogelijk gevolg zoude willen geven. 

Hierdoor wordt eene spoedige behandeling 
van de belastingverordeningen bevorderd. 

(B.) 
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9 Augustus 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Nu is gebleken dat bij gunstige weers
gesteldheid de school, waar het door de 
ouders gewenschte onderwijs wordt ge
geven, door de kinderen kan worden be
reikt langs voor hen begaanbare wegen, 
waarbij de afstand van de woningen tot 
de school niet meer dan 4 K .lYI. is, terwijl 
bij ongunstige weersgesteldheid een school
weg van ± 4600 M. moet worden afge
legd, rlloet voor de schooldagen met on
gunstige weersgesteldheid, welk aantal op 

geerde onderwijs wordt gege-ven, namelijk de
bijzondere school te Ossenisse, 1 angs drie we
gen met voetpaden is te bereiken, waarlangs 
de afstand van de woningen van de adressan
ten tot die school korter is dan 4 K.M., het
geen door de adressanten niet wordt ontkend, 
doch welke wegen volgens hunne meening· 
niet bruikbaar zijn, zoowel wegens onbegaan
baarheid in den winter a ls met het oog op de 
veiligheid, omdat één dier wegen bestaat uit 
een voetpad, waarin zich smalle bruggetjes 
over tamelijk breede waterleidingen bevinden 

·" 150 kan worden gesteld, vergoeding worden 1 

verleend, · terwijl wat de overige school
dagen bétreft, geen aanspraak op ver
goeding kan worden gemaakt. 

en dat bovendien voor een deel loopt door een• 
weiland, waarin paarden en koeien grazen; 
dat volgens de adressanten de school te Os-
senisse voor de kinderen alleen behoorlijk be
reikbaar is langs een vierden weg, welke even
wel langer is dan 4 K.M. en dat zij op dezen 
grond aanspraak meenen te kunnen maken 
op eene tegemoetkoming krachtens art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 voor het bezoeken 

Bij aanzienlijk verschil in vervoerkosten 
kan met een voorkeur der ouders, als 

· bedoeld in het 2e lid , geen rekening meer 
worden gehouden. 

De vervoerkosten per rijwiel kunnen op 
l cent per K.M. worden gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. Neve en 11 andere ouders te Kreverhille, 
gemeente Hontenisse, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland, van 11 Juli 1930, 
n° . 68, l e afdeeling, waarbij ongegrond is ver
klaard hun beroep op dit College tegen · het 
besluit van den raad der gemeente Hontenisse, 
van 11 April 1930, waarbij afwijzend is be
schikt op hun verzoek om steun uit de ge
meentekas ter tegemoetkoming, ingevolge art. 
1~ , der Lager Onderwijswet 1920, in de kosten, 
verbonden aan het bezoeken van de Roomsch
Katho l ieke bijzondere lagere scholen te Groe
nendijk, in die gemeente, door hunne in den 
leerplichtigen leeftijd vallende kinderen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Juli 1932, n°. 230; 

Op de voordracht Yan Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
Aug. 1932, n°. 5053, afdeeling lager onderwijs 
a lgemeen ; 

0. dat de raad der gemeente Hontenisse bij 
besh,it van 11 April 1930 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van F. Neve, P. J. de 
Nijs, P. F. Sponselee, J. Sponselee, G. Spon
Relee , J . F. Sponselee, A. de Poorter, P. F. 
Pauwels, E. J. Hiel , F. H. Burggrave, A. F. 
Burm en P. J. Bogaert om steun uit de ge
meentekas ter tegemoetkoming, ingevolge art. 
13 der Lager Onderwijswet 1920, in de kos
ten, verbonden aan het bezoeken van de bij
zondere lagere scholen te Groenendijk door 1 

hunne kinderen, uit overweging, dat de wo
ningen der schoolgaande kinderen minder dan 
4 K.M. verwijderd zijn van een voor hen toe
gankelijke school in de gemeente Ossenisse, 
waar het voor hen gewenschte onderwijs wordt 
gegeven; : 

' van de biizondere school te Groenendijk (ge
meente Hontenisse) door hunne kinderen. 
welke school eveneens op meer dan 4 K.M. 
afstand van hunne woning staat; dat volgens 
genoemd bericht burgemeester en wethouders 
zich persoonlijk van den toestand der eerstge
noemde dri e wegen hebben op de hoogte ge
steld en dat volgens hunne bevinding één 
daarvan, namelijk die, loopende voor een 
zeer klein . deel langs den Oostdijk, verder 
langs het Molenpad tot aan de hoofd.kom der 
gemeente Ossenisse en e indelijk langs het 
schoolpad tot de school , als te allen tijde goed 
en vol doende moet worden beschouwd; dat 
weliswaar het Molenpad, waarvan ook ver
schillende bewoners uit de buurtschap Krever
hille, waar de adressanten wonen, geregeld 
gebruik maken als toegangsweg naar de kerk 
te Ossenisse, voor een deel niet bezit de daar
voor bij den ligger der wegen en voetpaden 
aangegeven breedte van 0.8 M. en de daarin 
aanwez ige slootplank bij den watergang slechts 
aan ééne zijde van eene l eun ing voorzien is. 
doch dat dit - volgens burgemeester en wet
houders - tekortkomingen van het gemeente
bestuur van Ossenisse zijn, bij welke gemeente 
het pad in onderhoud is, terwijl zij voorts ver
klaren , dat de hier bedoelde toegangsweg 
naar de school, hoezeer nu reeds goed en vol
doende, dit in hooge mate zal zijn, indien het 
gemeentebestuur van Ossenisse gezegd pad 
onderhoudt, zooals het behoort; dat eindelijk 
de omstandigheid, dat bij gebruikmaking van 
dezen toegangsweg voor een klein deel door 
eene weide moet worden geloopen, volgens 
burgemeeeter en wethouders niet als een be-
zwaar mag worden aangevoerd , vermits de 
enkele paarden en koeien in die weide aan 
het verkeer langs het pad gewoon zijn; dat 
met het oog op bovenomschreven omstandig
heden niet kan worden gezegd, dat de ge
meenteraad ten onrechte het verzoek van c!e 
adressanten heeft afgewezen; 

dat van dit besluit de voornoemde personen 
dat, nadat de voornoemde personen bij Ged. 

Staten van Zeeland in beroep waren gekomen, 
dit College bij besluit van 11 Juli 1930 het 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat de naastbijzijnde school, waar het 
door de adressanten voor hunne kinderen be-

1 
bij Ons in beroep zijn gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende , dat naar hunne meening het 
door burgemeester en wethouders bedoelde . 
schoolpad, zoowel omdat het buiten de zomer
maanden niet goed begaanbaar is, als omdat 
het gedeeltelijk door een weiland met vee 
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voott, door de kinderen niet 1.--an worden ge
brnikt; 

(:), dat nit de stukken en de nader op ver
zöek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur inge
wdrmen inlichtingen blijkt, dat bij gunstige 
weersgesteldheid de Roomsch-Katholieke school 
te OMenisse door de kinderen der appellanten 
kan worden bereikt langs voor hen begaan
bare wegen, waarbij de afstan_d van_ de wo
ningen tot de school te Ossenisse met meer 
clan 4 K.M. is , terwijl bij ongunstige weers
gesteldheid, nu het oostelijk gedeelte van de 
Weverstraat niet een voetpad heeft, dat ver
hoogd en verhard is, een schoolweg van om
st1·eeks 4600 M. moet worden afgelegd; 

dat mitsdien voor de schooldagen met on
gunstige weersgesteldheid, welk aantal op 
150 kan worden gesteld, vergoeding moet wor
den verl eend, terwijl , wat de overige school
dagen betreft, geen aanspraak op vergoeding 
kan worden gemaakt; 

dat onder deze omstandigheden voor de be
rekening van de vergoeding, welke de ouders 
hebben gevraagd voor vervoer van de kinde-
1·en naar de Roomsch-Katholieke school te 
Groenendijk, welke uitsluitend langs een meer 
dan 4 K.M. langen weg te bereiken is, niet 
met het vervoer naar de laatstgenoemde school 
reken ing kan worden gehouden, maar slechts 
met het vervoer naar de school te Ossenisse, 
waar onderwij van dezelfde richting wordt 
gegeven ; 

dat immers weliswaar ingevolge het tweede 
1 id van art. 13 der Lager Onderwijswet 1920 
met voorkeur der m1ders zooveel mogelijk re
kening moet worden gehouden, maar dat b_ij 
aanzienl ijk verschil in vervoerkosten met die 
,·oorkeur geen rekening meer kan worden ge-
houden; . 

dat de vergoeding in verband met het in
komen en de omstandigheden van elk der 
ouders behoort te worden bepaald in voege als 
hieronder geschiedt, waarbij de vervoerkosten 
per rijwiel op 1 cent per K.M. zijn gesteld; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland, en van het 
madsbesluit van 11 April 1930, te bepalen, 
dat te rekenen van 4 April 1930, op welken 
datum de aanvrage bij den gemeenteraad is 
ingekomen, in de ko ten van het vervoer van 
de in den leerplichtigen leeftijd vallende kin
deren van de appellanten, hetzij naar de 
Roomsch-Katholieke school te O senisse, hetzij 
naar die te Groenendijk, de volgende vergoe
ding ten laste van de gemeentekas toegekend 
wordt: 

F. N eve, J . F. Sponselee, P . F . ponselee, 
A. de Poorter, P. F . Pauwels, E . J. Hiel, 
F. H. Burggrave en A. F . Burm f 13.50 
's jaars, J . Sponselee f 11 's jaa~, G. Spon
selee f 10 's jaars, P. J. de N1Js en P. J. 
Bogaert f 3.50 's jaars. 

Onze Minister van Onderwij Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

12 Augustus 1932. RONDSC?~IJVEN v:in 
den Ministe1· van Staat, M1mster van Bm
nenlandsche Zaken aan Heeren Gedepu
teerde Staten dei· Provinciën, betrnffende 
artikel 79, 2e lid der Drankwet (Stbl. 
1931 No. 476) (aanvulling advies van 
den 'burgemeester bij overschrijving ver
gunning) . 

Ik zou het op prijs stell en, indien U"'.. qol 
lege bij het adviseeren over de overscnrtJvmg 
van een drankvergunning op naam van een 
rechtspersoon, krachtens artikel 79, 2e li~1 
der Drankwet (Stbl. 1931, no. 476), waarbtJ 
de betrnkken inrichting moet voldoen aan de 
eischen gesteld bij het Drankwetbesluit 1932, 
het advies van den betrokken burgemeester 
met de volgende punten nog doe aa_nvullen. 

Het is gewenscht een onderzoek m te stel
len of er in de inr ichting, waarvoor de over
schrijving gevraagd wordt, ook dansgelegen
heid is, en zoo ja, van welk moreel gehalte. 
Alsdan ware mede te deelen welke voorwaar
den gesteld kunnen worden om het karakter 
vast te leggen. . 

Tevens is het gewenscht, dat ondi:rz~ht 
worde wat het moreel gehalte van de mr1ch
ting i; en of te dien aanzien voorwaarden ge
steld moeten wol'den. 

13 Augw,tus 1932. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Wet van 15 December 1917 S. 703 Art. 3.) 

Als orgaan, hetwelk a ls " belanghebben
de" in den zin van art. 3 namens eene 
gemeente heeft op te treden, moet worden 
_beschouwd het college van B. en W. 

Wij WILHELM! A, enz. ; . 
Beschikkende op het bel'oep, 111geste ld door 

burgemeester en wethouders van Rotterdam 
op grond van art. 3 der wet van 15 December 
1917, S. 703, tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Zu id-Holland van 11 Augustus 
1931, T0

• 96, opgenomen in het Provinciaal 
Blad -0

• 71 van 25 September 1931 , houden
de vergu nning aau de Rotterdamsd1e Tram
weg J\1aatscha ppij voor instandhoud111~ en ge
deeltelijke wijzi g ing van de ~poor!1gg111g van 
haren tramweg in de pronnc1e Zuid-Hol land ; 

Den Raad van State Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord , adv ies van 2'i 
Juli 1932, ro . 468; . . 

Op de ,·oord1'acht van Onzen lH1n1ste 1· van 
vVaterstaat van 8 Augustus 1932, N°. 484. 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; .. 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland btJ 
hun evenvermeld bes lui t aan de Rotterdam
sche Tramweg Maatschappij vergunning heb
ben verleend voor de instandhouding en ge
deeltelijke wijziging van de spoor ligging ten 
behoeve van haar spoorweg, voor wover deze 
zich in de provincie Zuid-Holland uitstrekt. 
zulks onder een aantal in tw inti g artikelen 
vervatte voorwaarden, luidende de artt. 11. 
15, 3de I id, en 16, 6e lid , als volgt: 

Jloogtelig(!ing de,· spoorstaven. 

Art. ll. 1. De bovenkant der spoorstaven 
moet voor zoover deze in aanraki ng komen 
met de wegsverharding of brugbedekking ge-
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l,egd ~n onderhouàen worden op gel ijke hoogte 
daarmede. Bij ongelijke ligging der wegsver
harding of brugbedekking moet deze zoo noo
dig herlegd worden voor een goede aanslui
t ing, met dien verstande, dat in het profiel 
der wegen geen wijziging wordt gebracht. 

2. De bovenkant van de spoorstaven, die 
·buiten de wegsverbard ingep zijn gelegen, motlt 
gelogd en onderhouden worden op · gelij ke 
hoogte met het midden van de kruin van den 
rijweg of hoogstens 0. 20 Meter daarboven. ln 

11ijzondere gevallen kunnen Ged. Staten hier
van· na overleg met den wegsbeheerdet· ont
heffing verleenen. 

Aanwezige werken. 
Art. 15. 1. Enz. 
3. Indien tijdens de instandhouding rnn 

,Jen spoorweg werken langs of onder den 
spoorweg, of den spoorweg kruisende, moeten 
worden gewijzigd of nieuw aangelegd, is de 
Maatschappij verplicht dit te gedoogen, in
dien <le uitvoering der werken geschiedt op 
,!oor Ged. Staten goedgekeurde wijze. 

Alvorens bedoelde werken worden uitge
voerd zal met de Maatschappij overleg wor
den gepleegd. 

Onderhoud. 
Art. 16. 1. Enz. 
6. De Maatschappij is bevoegd onder na

<lere goedkeuring van Ged. Staten het onder
houd van de bestratingen en de brugdekken 
tusschen de spoorstaven en 0.50 Meter daar
buiten, dat krachten;, het eerste lid van dit 
artikel ten la te van de Maatschappij is, bij 
-0vereenkomst over te dragen aan de beheer
ders der wegen en bruggen, waarin de spoor
staven zij n gelegen. 

7. Enz. 
dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over

wogen, dat het gemeentebestuur van Rotter
dam aanvoert, dat het gewenscht is om het in 
art. 11 van de ontwerp-beschikking bedoelde 
toez icht op te dragen aan de gemeente als 
wegsbeheerder; dat echter, daar de uitoefe
ning van toezicht op de naleving der vergun
ningsvoorwaarden in de eerste plaats bij Ged. 
-Staten berust, er bijzondere omstandigheden 
aanwezig moeten zijn om bedoeld toezicht aan 
anderen op te dragen, welke omstandigheden 
in het onderhavige geval niet aanwezig wor
-den geacht; dat het gemeentebestuur het 
voorts noodig acht om in de vergunning voor 
te schrijven, dat het herstel en onderhoud van 
l10t ten laste der Maatschappij komende wegs
gedee l te, voor zoove1· binnen de bebouwde kom 
der gemeente Rotterdam gelegen, aan den 
"\vegsbeheerder wordt opgedragen voor reke
ning van de Maatschappij; dat hun College 
evenwel geen termen aanwezig acht om de 
facultatieve regeling, vervat in art. 16, lid 6, 
van de ontwerp-besch ikking, te vervangen 
door een gebiedend voorschrift als door het 
gemeentebestuur bedoeld; dat het gemeente
bestuur wijders bezwaar maakt tegen het ver
eischte van goedkeuring door hun College, 
bedoeld in art. 15, lid 3, der ontwerp-beschik
king, daar het treffen van spoedeischende 
voorzien ingen op deze wijze belemmerd za l 
worden; dat, wat er van de bedoel de belem
mering ook zij , de genoemde goedkeuring van 
hun college a ls een waarborg voor de onge-

stoorde uitoefening van het vE>rkeer over den 
tramweg niet kan worden gemist; dat het 
voornoemde gemeentebestuur voor de gemeente 
Rotterdam de bevoegdheid wenscht te zien 
vastgelegd om werken, bedoeld in de laatste 
zinsnede van art. 14 der gemeentelijke ver
gunning van 1902, geheel of gedee ltelijk zelf 
en a lsdan à! of niet in eigen beheer te doen. 
uitvoeren, in welk geval de Maatschappij 
dàarvoor den kostenden prij s aan de gemeente 
za l moeten betalen; dat er echter geen ter
men aanwezig 'zijn óm voor de gemeente Rot
terdl!m eene dergelijke- regeling in de -vergun
ningsvoorwaarden op te nemen; 

dat van het besluit van Ged. Staten burge
meester en wethouders van Rotterdam bij Ons 
in beroep zijn g·ekomen, aanvoerende, dat 
krachtens lid 6 van art. 16 der beschikking 
de Maatschappij bevoegd is om het onderhoud 
van de bestratingen en de brugdekken tus
schen de spoorstaven en 0.50 M. daarbuiten 
bij overeenkomst op te dragen aan de beheer
ders der wegen en 'bruggen, waarin de spoor
staven zijn gelegen, doch dat het hun nood
zakelijk voorkomt om de bevoegdheid, waar
van hier sprake is, om te zetten in eene ver
plicJ-iting; dat als consequentie daarvan voorts 
in de vergunning behoort te worden voorge
schreven, dat het herstel van bestrating, weg
en brugbedekking, voortvloeiende uit den aan
leg of lagere uitbreiding of verlegging van 
sporen, voor zoover binnen de bebouwde kom 
der gemeente ge legen, mede aan de beheerders 
der wegen enz. wordt opgedragen, voor reke
ning van de Maatschappij ; dat ten slotte t1aar 
hun oordeel het toezicht op de naleving van 
de in art. 11 vervatte voorschriften moet wor
den opgedragen aan den wegsbeheerder, der
halve niet dient te berusten bij Ged. Staten ; 
dat zii, bijaldien op het voorschreven drieta l 
punten niet zoude worden tegemoet gekomen 
aan hunne bedenkingen, ernstig vreezen, dat 
een toestand zal worden geschapen, we lke 
voor de gemeente hoogst onbevredigend is ; 
dat slechts behoeft te worden gewezen op de 
mogelijkheid, dat spoedig optreden, ter voo,·
koming van ongevallen, noodig kan zijn , om 
duidelijk te maken, dat de in de vergunning 
van Ged. Staten opgenomen voonvaarden, 
volgens welke de gemeente niet zelf wu kun
nen ingrijpen, doch een beroep zou moeten 
doen in eerste instantie op de Maatschappij en, 
bij weigering, op Ged. Staten, in bepaalde 
omstandigheden te kort moeten sch ieten, om
dat een dergelijke gang van zaken uiteraard 
moet leiden tot belangrijke vertraging ·in 
spoedeischende gevallen ; dat nevens de vo
renbedoelde drie punten, ten aanzien waarvan 
de geopperde bezwaren hunnerzijds als over
wegend worden gevoeld, nog moge worden ge
wezen op lid 3 van a rt. 15, hetwelk eveneens 
de gemeente verhindert om dringende voorzie
ningen, waartoe de Maatschappij niet wenscht · 
mede te werkim, aanstonds te treffen, 11ange
zien alsdan voor de uitvoeringswijze goedkeu
ring doo ,· Ged. Staten is vereischt; dat dit 
bezwaar is te ondervangen door in het voren
bedoelde lid tot uitdrukking te brengen, dat 
de Maatschappij, indien zij tegen het gedoogen 
van de daarbedoelde werken bezwaren heeft, 
in beroep kan komen bij Ged. Staten; 

0. dat Ged. Staten in hun nader ambtsbe-
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richt d, · vraag hebben opgeworpen, of burge-
1neester L' !l wethouders van Rotterdam tot het 
instell en , an beroep ten deze bevoegd zijn en 
of niet vet:lcer de uitoefening van het bij art. 

,3, lste lid , der wet, van 15 December 1917, 
S. 703 aan ieder belanghebbende toegekende 
beroep;recht, nu geen uitvoering is gegeven 
aan het in art. 212, 3de lid, der Gemeentewet 
-bepa,alde, in het onderwerpelijke geval tot de 
· bevoegdheid van den raad behoort; 

0. dienaangaande, dat de gemeente Rottel'
dam, in wier gebied de onderwerpelijk~ spoor
weg. o. m. wl worden in stand gehouden, a ls 
belanghebbende in den zin van art. 3, lste lid, 
der wet van 15 December 1917, S. 703, moet 
worden aangemerkt; 

dat als orgaan, hetwelk in . deze namens de 
gemeente heeft op te treden, het college van 
burgemeester en wethouders moet worden be
schouwd, aan wie blijkens art. 209h der Ge
meentewet de zorg, voor zoover van hen af
hangt, voor de instandhouding, bruikbaarheid, 
vrijheid en veiligheid der publieke wegen, 
bruggen, veren, wateren, vaarten, straten, 
plantsoenen, pleinen en andere plaatsen tot 
gemeenen dienst van a llen bestemd, i; opge
dragen; 

dat mitsdien burgemeester en wethoudei·s in 
hun beroep ontvankelijk zijn; 

0 . . ten aanzien van de hoofdzaak: 
a.. met betrekking tot het bezwaar van bu,·

gemeester en wethouders betreffende art. 11 
der vergunning: dat er geen voldoende grond 
aaqwezig is het toezicht op de naleving van de 
in dit artikel vervatte voorschriften aan den 
wegsbeheerder op te dragen; 

dat met de belangen van den wegsbeheerder 
genoegzaam rekening is gehouden dool' de be
paling in den slotzin van het 2de lid, krach
tens welke in geval van ontheffing door Ged. 
Staten voorafgaand overleg met den wegsbe
heerder moet worden gepleegd; 

b. , met betrekking tot het bezwaar van bur
gemeester en wethouders betreffende art. 15, 
3de lid, der vergunning: dat het niet in het 
belang van de ongestoorde uitoefening van het 
verkeer over den tramweg wu zijn, aan den 
wegsbeheerder toe te staan eigenmachtig door 
hem noodi g geachte voorzieningen te treffen; 

dat zulks bovendien in st1·ijd zou zijn met 
het in art. 83 § 3 onder / van het Tramweg
reglement bepaalde; 

c. met betrekking tot het bezwaar van bur
gemeester en wethouders betreffende art. 16, 
6e lid, der vergunning: dat een verplichting 
aan de T ramwegmaatschappij op te leggen om 
het onderhoud van de bestratingen en de brug
dekken tusschen de spoorstaven en 0.50 M. 
daarbuiten aan de beheerders der wegen en 
bruggen, waarin de spoorstaven zijn gelegen, 
over te dragen, in het algemeen te ver gaat 
en met het trambelang in st.cijd zou zijn; dat 
intusschen in het belang der gem e.ntl"::Rotter
dam eene uitzondering toelaatbaar is te ach-
ten c , 
. dat de Inspecteur-Genera.al der Spoor- en 
Tramwegen, wiens gevoelen dienaangaande is 
ingewonnen, naar aanleiding van een schrij ven 
vah de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, het weliswaar 
niet gemotiveerd acht voor de gemeente Rot-

L. 1932. 

terdam eene andere regeling te treffep ,dsn 
voor de overige wegsbeheerders, doch dat naar 
Ons oordeel het belang van eene groote ge
meente a ls Rotterdam andere voorzieningen 
eischt dan ten aanzien van wegsbeheerders ten 
plattelande behooren te gelden; 

Gezien de wet van 15 December 1917, S. 
703· 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. met wij ziging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland van 11 
Augustus 1931, N°, 96, art. 16, 6e lid , der 
aan de vergunning verbonden voorwaarden te 
doen luiden als volgt: 

6. De :Maatschappij is bevoegd het onder
houd van de bestratingen en de brugdekken 
tusschen de spoorstaven en 0.50 Meter daar
buiten, dat krachtens het eerste lid van dit 
artikel ten laste van de Maatschappij is , bij 
overeenkomst over te dragen aan de beheer
ders der wegen en bruggen, waarin de spoor
staven zijn gelegen. 

Binnen de bebouwde kom der gemeente Rot
terdam is de Maatschappij verplicht dit onder
houd aan de genoemde beheerders over te dra
gen onder door Ged. Staten vast te stellen 
voorwaarden. 

2°. voor het overige het beroep ongegrond 
te ver ki aren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

15 A"{/U<Jtus 1932. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan Heeren Burge
meesters , betreffende: Optochten. 

Optochten langs de openbare straat gaan 
meermalen gepaard met verstor ing van de 
openbare orde ; ook wordt van de verleende 
toestemming tot het houden van een optocht 
vaak misbruik gemaakt in den vorm van be
leediging van het publiek gezag. 

Een en ander is onduldbaar en behoort 
krachtig te worden gekeerd; als het gezag en 
de orde op de openbare straat niet gehand
haafd worden , lijdt de publieke zaak ernstig 
schade. 

Geldt dit reeds voor normale tijden, te meer 
onder de huidige moeilijke omstandigheden. 
Alle streven moet er op gericht zijn, onze 
volksgemeenschap door de branding heen te 
sturen in veilige haven. Dit kan a lleen be
reikt worden langs den weg van orde; ieder 
gebrek aan orde draagt de kiem van onder
gang in zich. 

Ik roep Uwe medewerking in, om het euvel, 
waarop ik wees, te keeren. Naar mijne mee
ning kan dit geschieden door optochten in 
de avonduren niet toe te staan; alleen in bij
zondere omstandigheden ware hiervan af te 
wijken en dan nog slechts onder de noodige 
waarborgen tegen misbruik. Ook ware aan 
toestemming tot het houden van een optocht 
de voorwaarde te verbinden, dat niet worde 
betoogd voor openbare gebouwen of woningen 
van dragers van openbaar gezag. • 

Bij inbreuk op de gestelde voorwaarden 
ware snel en krnchtig in te grijpen. 

(B.) 

14 
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16 Augustu., 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 124.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit, 
waarbij aan B. en W, de bevoegdheid 
wordt gegeven de opneming van de kas en 
boeken van den gemeente-ontvanger en 
van de in art. 122 genoemde inkomsten, 
ontvangsten en betalingen op te dragen 
aan een lid van hun college of aan het 
Centraal Bureau voor verificatie en finan
cieele adviezen der Vereeniging van Ne
derlandsche gemeenten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Bochol tz tegen het be
s! uit van Ged, Staten van Limburg van 11 
April 1932, La. 14423/7 V, 6e Afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 5 Aug. 1931, n°. 31, tot het geven van 
de bevoegdheid aan burgemeester en wethou
ders de opneming van de kas en boeken van 
den gemeente-ontvanger en van de in art. 122 
van de Gemeentewet genoemde inkomsten, 
ontvangsten en betalingen, op te dragen aan 
een lid van hun college of aan het Centraal 
Bureau voor verificatie en financieele advie
zen der Vereeniging van Nederlandsche ge
meenten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Aug. 1932, n°, 577; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Stliat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 12 Aug. 1932, n°. 15592, afd. B. B.; 

0. dat de raad der gemeente Bocholtz bij 
besluit van 5 Aug, 1931 heeft besloten aan 
burgemeester en wethouders de bevoegdheid te 
verleenen het opnemen van de boeken en de 
kas van den gemeente-ontvanger en van de in 
art. 122 van de Gemeentewet genoemde in
komsten, ontvangsten en betalingen, op te 
dragen aan één lid van het college van bur
gemeester en wethouders of aan het Centraal 
Bureau voor verificatie en financieele ad
viezen der Vereeniging van Nederlandsche ge
meenten; 

dat Ged. Staten van Limburg aan dit besluit 
bij besluit van 11 April 1932 hunne goedkeu
ring hebben onthouden, daarbij overwegende, 
dat ingevolge het bepaalde in art. 209 der 
Gemeentewet voor het verrichten der bierbe
doelde werkzaamheden in de eerste plaats het 
college van. burgemeester en wethouders is 
aangewezen; dat het intusschen, wanneer de 
opneming van kas en boeken van den ge
meente-ontvanger door het geheele college van 
burgemeester en wethouders geschiedt, vaak 
moei lijk is zulks zoodanig te regelen, dat de 
gemeente-ontvanger daarvan vooraf geen ken
nis draagt, hetgeen voor eene goede controle 
niet bevorderl ijk is; dat het daarom geen 
bezwaar ontmoet, dat de raad gebruik maakt 
van . de bevoegdheid, neergelegd in art. 124, 
2e lid, der Gemeentewet om namelijk burge
meester en wethouders te machtigen het pp
nemen"van kas en boeken van den gemeente
ontvanger aan een lid van dat college op, te 
dragen, àl dan niet bijgestaan door een des
kundige; dat het naar hunne meening echter 

geen aanbm·eling verdient in casu aan bur
gemeester en wethouders de bevoegdheid te 
geven het verrichten dier werkzaamheden op 
te dragen aan een deskundige, waardoor dat 
college alle contact met die werkzaamheden 
zou ver! iezen; dat toch in eene gemeente _van 
den omvang en de beteekenis als de gemeente 
Bocholtz voor het verleenen dier bevoegdheid 
geen voldoende aanleiding bestaat en dat 
overigens naar de meening van Ged, Staten 
zooveel mogelijk alles moet worden vermeden. 
wat $chade zou kunnen toebrengen aan het 
verantwoordelijkheidsgevoel van burgemeester 
en wethouders ten deze ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
practijk in voldoende mate geleerd heeft, van 
hoe weinig beteekenis vaak de controle is op 
de ontvangers-administratie, indien deze niet 
voldoet aan behoorlijke deskundige eischen; 
dat het in voldoende mate bezitten van de 
daarvoor benoodigde kennis niet gevergd kan 
en mag worden van het college van burge
meester en wethouders in gemeenten als de 
gemeente Bocholtz, vooral nu de boekhouding 
van den gemeente-ontvanger zoo uitvoerig en 
ingewikkeld is ; dat bovendien het college van 
burgemeester en wethouders aan persoonswis
seling onderhevig is, hetgeen zeer zeker niet 
bevorderlijk is voor het verkrijgen van vol 
doende inzicht in de administratie van den 
gemeente-ontvanger; dat de raad genoemd 
besluit genomen heeft op voorstel van burge
meester en wethouders zelf, waaruit dan ook. 
in tegenstelling met de weigeringsgronden 
van Ged. Staten, juist een besef van het ver
antwoordelijkheidsgevoel van burgemeester en 
wethouders ten dl)ze moet blij ken; dat door 
de onderhavige opdracht aan een deskundige 
de raad en het college van burgemeester en 
wethouders meerdere zekerheid verkrijgen, dat 
bedoelde controle in alleszins goede handen 
zal zijn gelegd; dat bij eene dergelij ke op
dracht het contact van het college van bur
gemeester en wethouders met de ontvangers
werkzaamheden geenszin.~ zal worden verbro
ken, immers de controle door een deskundige, 
de controle en de verantwoordelijklieid van 
het college van •burgemeester en wethouders 
niet opheft, doch deze enkel aanvult, terwij l 
uit de door dien deskundige uit te brengen 
rapporten zelfs beter inzicht in- en betere 
voorlichting omtrent de administratie van de 
gemeente-financiën aan het college van bur
gemeester en wethouders en den raad ver
schaft worden; dat de raad de bevoegdheid 
in art. 124, 2e lid, der Gemeentewet be
schouwt door den wetgever te zijn neergelegd 
als een algemeene bevoegdhei d, zoodat van 
deze bevoegdheid gebruik kan worden ge
maakt ook in eene gemeente van den om
vang en de beteekenis als de gemeente 
Bochol tz; dat hier niet enkel op den voor
grond dienen geplaatst te worden de omvang 
en de beteekenis van de gemeente, doch· de 
wenschel ij kheid van eene deskund ige controle, 
welke wenschel ijkheid het beste kan worden 
beoordeeld door een college, dat dE!" verant
woordelij kheid draagt; dat het bij Ged. Sta
ten geen bezwaar ontmoet, dat de raad ge
bruik maak-t van de bevoegdheid, neergelegd 
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ïil · art. 124, 2e lid; der Gemeentewet, om na- i 20 
melijk burgemeester en wethouders te mach-

Augustus 1932. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan H eeren Gedepu
teerde Staten der verschillende provincies 
betreffende: kosten bestratingen (bij aan
leg en instandhouding van lijnen ten be
hoeve van telegrafen en telefonen). 

tigen het opnemen van kas en boeken van 
den gemeente-ontvanger aan één lid van dat 
college op te dragen, àl dan niet bijgestaan 
door een deskundige; dat thans reeds de 
boek. en kasopname geschiedt door burgemees-
ter en wethouders, bijgestaan door voornoemd t 
Centraal Bureau als deskundige ; dat zulks 
evenwel een groot bezwaar ontmoet, zoowel 
bij den raad als bij burgemeester en wethou
ders, niet alleen om de hierboven vermelde 
redenen, doch ook omdat de boek- en kas
opname, gelijk thans geschiedt, in de practijk 
in hoofdzaak wordt verricht door den deskun- . 
dige alléén; dat het namelijk practisch vrij
wel onuitvoerbaar is gebleken, dat de con
trolewerkzaamheden door één of meer leden 
van het college van burgemeester en wethou
ders gelijktijdig met den deskundige of -
zooals de wet het noemt - met bijstand van 
een deskundige worden verricht; dat de door 
Ged. Staten gewenschte wijze van opneming 
verder nog als bezwaar heeft, dat de controle 
op willekeurige, den ontvanger van te voren 
niet bekende tijdstippen niet verzekerd is en 
toch het ontbreken van het onverwachte aan 

·de controle een groot deel van hare waarde 
ontneemt; dat deskundige controle, zelfstan
dig te verrichten door personen, die zich in 
de controle der gemeente-financiën in vollen 
omvang en met toepassing der voorschriften 
hebben gespecialiseerd en die vrij staan tegen
over wie ook in de gemeente, op werkelijk 
onverwachte 'tijdstippen, zeer zeker meer waar
borgen biedt voor een goed beheer door den 
gemeente-ontvanger dan controle te verrich
ten door burgemeester en wethouders of een 
lid van hun college; 

0. dat art. 124 der Gemeentewet de moge
lijkheid opent, dat het opnemen van de boe
ken en de kas van den ontvanger wordt op
gedragen aan een lid van het college van 
burgemeester en wethouders of aan een daar
toe aangewezen deskundige; 

dat er geen voldoende aanleiding bestaat 
om aan het daartoe strekkende besluit van 
den raad van de gemeente Bocholtz goedkeu
ring te onthouden, aangezien de controle op 
de voorgenomen wijze voldoende verzekerd is, 
terwijl niet kan worden ingezien, dat dienten
gevolge het verantwoordelijkheidsgevoel van 
burgemeester en wethouders voor het beheer 
van den ontvanger zal verminderen; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte het 
raadsbesluit niet hebben goedgekeurd; 
. Gezien de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

xan Ged. Staten van Limburg aan het besluit 
van den raad der gemeente Bocholtz van 6 

. Aug. 1931 n° . 31, goedkeuring te verleenen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

1s belast enz. 
(N. J .) 

De Minister van Waterstaat schrijft mij 
onder dagteekening van 9 dezer o. a. het vol 
gende: 

"1. Ingevolge het bepaalde in art. 4 der 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S. 7, is een 
iede1·, onverminderd het recht op schadever
goeding, verplicht den aanleg en de instand
houding van lijnen ten behoeve van telegrafen 
en telefonen in en op openbare gronden te 
gedoogen. Artikel 6 van evengenoemde wet 
schrijft voor, dat deze schadevergoeding zich 
bepaalt voor eigenaren en beheerders van 
openbare gropden tot ve1·goeding van de kos
ten der voorzieningen en van de,. meerdere 
kosten van onderhoud. 

2. In verschillende gemeenten zijn de kos
ten van bestrating en herbestrating geregeld 
bij gemeentelijke verordeningen, waarbij <lade. 
lijk in het oog valt, dat niet alleen sommige 
bedragen uit een oogpunt van kosten, oneven
redig hoog zijn, doch ook, dat voor denzelfden 
arbeid in de verschillende gemeenten zeer uit
eenloopende vergoedingen worden gevraagd. 
Zoo komen bedragen voor van f 2.20 per M2 
klinkerbestrating en f 2 per M2 tegelbestra
ting. 

3. De feitelijke toestand is nu, dat de ge . 
meenten in toenemende mate niet zonder meer 
den aanleg van telegraaf en telefoonwerken 
gedoogen, maar vooraf een verklaring vragen, 

. goed te keuren, dat het straatwerk door of 
vanwege de gemeente zal worden uitgevoerd 
tegen de bij verordening vastgestelde tarieven. 
Op zichzelf zou tegen het doen verrichten van 
het straatwerk door , de gei:µeenten geen be
zwaar behoeven te bestaan, ware het niet, dat 
de tarieven dikwijls veel hooger zijn dan de 
werkelijke kosten, hetgeen in strijd is met het 
bepaalde in vorengenoemd artikel 6. 

4. Teneinde over betrouwbare gegevens te 
kunnen beschikken betreffende de kosten van 
verschillende soorten bestrf!,tingen, werden aan 
den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de directie Wegenverbetering in
lichtingen gevraagd. Door dien hoofdambte
naar zijn de volgende cijfers genoemd per M2, 
welke bedragen, met het oog op de uiteen
loopende toestanden vap ondergrond en weg
dek, wijze van opbreken en aanvullen van den 
weg en uit een verkeersoogpunt als een zeer 
globaal gemiddelde moeten worden beschouwd : 

a. klinker- Qf keibestrating: 
opbreken en een keer herstraten . . f 0.40 
onderhoud "per . jaar in de eerste 
twee jaar na het herstraten . 
·b. steenslag oj, grint.bestrating: 
opbreken en wede~ herstellen 
-onderhoud per jaar in de eerste twee 
jaar na" het herstraten . . 
c. , asjaltbetonbestrating: 
opbreken bestrating en fundeering 
en zoo goed mogelijk weder herstel-
len in den ouden toestand, b.v. met 

" 0.25 

0.30 

0.20 
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behulp van aan te ·stampen asfalt- 1 

emulsie-beton . 6.- 1 
d. betonbestrating: 
uitkappen en weder herstellen met 
snelverhardende beton, afhankelijk 
van den vorm van het uitgehakte 
. tuk f 8.- tot " 15.-
e. teerslakken· of steenslagbestrating: 
opbreken van bestrating en fundee-
1·ing en zoo goed mogelijk weder 
herstellen in den ouden toestand 
met behulp van het oude materiaal 
e n met nieuwe oppervlakteteering " 1.
indien. oud materiaal onvoldoende 
samenhang mee heeft èn dus nieuwe 
teerslakken- of steenslag noodig zijn " 4.
j. trottoirs klinkerbestrating : 
opbreken en een keer herstraten 0. 30 
g. t1·o ttoirs tegelbestrating: 
opbreken en een keer herstraten 0.15 
h,. •voetpaden: . 
dooreengenomen te stellen op " 0.25 
5. Vorengenoemde .prijzen gelden voor 

groote oppervlakten bestrating; voor kleinere 
oppervlakten, waarop meer de bijkomende 
kosten, zooals tijdsduur voor komen en gaan 
van het personeel, aanvoer van materiaal enz. 
<!rukken, is een iets hoogere prijs te billijken. 

6. Met deze cijfers voor oogen werden door 
het Staatsbedrijf der P.T.T. bij verschillende 
gemeenten bezwaren ingediend, welke echter 
in vele gevallen niet tot het gewenschte resul 
taat hebben gele id. In verband met de rech
ten, welke het Staatsbedrijf, a ls exploitant 
van openbare telegrafen en telefonen, kan 
ontleenen aan de Telegraaf- en Telefoonwet, 
en mede met het oog op de financieele conse
quenties kan in de houding van ve,:schillende 
gemeentebesturen niet langer worden berust. 

Het Staatsbedrijf meent zich thans op zijn 
rechten, bij de Telegraaf- en Telefoonwet toe
gekend, te moeten beroepen en dus het af
l eggen van verklaringen, als door verschillen
de gemeentebesturen verlangd, te moeten af
wijzen en te moeten eischen, dat het in ver
band met den plicht van den beheerder van 
den openbaren grond den aanleg te doogen, in 
de gelegenheid wordt gesteld in die wegen 
tot aanleg over te gaan, uiteraard met na
lev ing van artikel 6 der Telegraaf- en Tele
foonwet en met bereidheid van de zijde ;van 
het bedrijf de belangen der gemeenten zooveel 
mogelijk te ontzien en vooraf terzake overleg 
te plegen". 

In verband met de iu uitvoering zijnde auto
matiseering der telefonie, waarmede veel 'ka
belleggingen gepaard gaan, is het belang:_ v~n 
deze aangelegenheid voor het StaatsbednJf = 
den laatsten tijd sterk toegenomen; daarbij 
noopt de toestand der bedrijfsfinanciën tot ae 
uiterste zuinigheid. 

Ik verzoek Uw College een en ander spoedig 
onder de aandacht te brengen van de ge
meentebesturen in Uw provincie en deze daar
bij uit te noodigen voor zooveel noodig w.ijzi
ging te brengen in hun standpunt en zioh in 
den vervolge te gedragen overeenkomstig de 
bepalingen der Telegraaf- en Telefoonwet. 

(B.)· 

30 Augustus 1932. KONINKLIJK BESLUIT, 
houdende vaststelling van het Reglement 
op de door of vanwege het Departement 
van Waterstaat te houden openbare aan
bestedingen van werken en leveringen. 

Art. 1. In dit reglement worden verstaan 
onder: 

Onze Minister: Onze Minister van Water
staat; 

de bestede,·: de ambtenaar die de aanbe
steding houdt; 

de inschrijve,·: de natuurlijke of rechtsper
soon of personen die op een werk inschrijft of 
inschrijven; 

de aannemer: de inschrijver aan wien het 
werk is gegund; 

het werk: het uit te voeren werk of de 
levering; 

de aanne1niny : de aanneming va.n het werk ; 
het bestek: het bestek en voorwaarden met 

daarbij behoorende teekeningen volgens welke 
een werk moet worden uitgevoerd. 

Art. 2. Alle kosten, die met de aanbeste
ding verband houden, komen ten laste van 
het Rijk. 

Art. 3. 1 . Het bestek wordt door of van
wege Onzen Minister vastgesteld ; het ver
meldt tijd en plaats der aanbesteding en be
helst een omschrijving van het werk benevens 
alle bepalingen, tot welker uitvoering en na
koming de aannemer is gehouden; het wordt 
zoo noodig door één-· of meer teekeningen toe
gelicht. In het bestek wordt mede geregeld 
de wijze, waarop de betaling zal geschieden. 

2. Tenzij door of vanwege Onzen Minister 
anders wordt bepaald, ver.meldt het bestek het 
eindbedrag van de begrooting van kosten van 
het werk. 

Art. 4. l. De aanbested ing wordt ten min
ste veertien dagen te voren bekend gemaakt 
door aankondiging in de Staatscou,•ant en zoo 
noodig nog op zoodanige andere wijze, als 
door of vanwege Onzen Minister zal worden 
bepaald. 

2. H et bestek wordt op de in de aankondi 
ging vermelde plaatsen ter lezing gelegd ; het 
wordt tegen betaling verkrijgbaar gesteld. 

Art. 5. 1. In de aankondig ing van de aan
besteding wordt opgegeven waar en wantleer 
aan de gegadigden inlichtingen zullen worden 
verstrekt. Tevens wordt daarin vermeld waar 
de nota van inlichtingen ter inzage zal liggen. 

2. De inlichtingen aan de gegadigden ver
strekt zijn verbindend voor beide partijen, ook 
voor inschrijvers, die zich niet tot het ver
krijgen van inlichtingen hebben aangemeld, 
voor zoover deze inlichtingen zijn opgenomen 
in de nota van inlichtingen. 

3. De nota van inlichtingen of een gewaar
merkt afschrift daarvan blijft tot den dag der 
aanbesteding ter inzage op de aangegeven 
plaats. 

4. Gegadigden worden zooveel mogelijk in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van 
monsters, het algemeen karakter der levering 
aangevende, zoomede van de tails van hoofd
constructies en van belangrijke onderdeelen. 
Geschiedt dit, dan wordt daarvan in de nota 
van inl.ièhtingen melding gemaakt. Het staat 
den gegadigden vrij deze monsters en details 
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van hun zegel of hunne handteekening te voor
zien. 

5_ , De nota van inlichtingen wordt gewaar
merkt door den ambtenaar, op wiens bureel 
deze ter inzage ligt. Deze stelt de gegadigden 
in de gelegenheid dit stu k of gewaarmerkte 
afschriften daarva n van hunne handteekening 
te voorzien. 

Art. 6. De aanbesteding wordt gehouden 
rloor of vanwege den ambtenaar en op den 
tijd en ter pl aatse als in de aankondiging der 
aanbesteding ve1meld. 

Art. 7. 1. De aanbesteding geschiedt bij in
schrijving. De inschrijvingsbiljetten moeten in 
een gesloten omslag vrachtvrij worden be
zOt"gd aan het gebouw der aanbesteding, in de 
aankondig ing vermeld, alwaar zij worden ge
stoken in een gesloten en verzegel de bus. De 
biljetten kunnen tot op het oogenblik der be
steding in de bus worden geworpen. 

2 . . Indien het werk verdeeld is in perceelen, 
otaat het ~an gegadigden vrij in te schrijven 
voor elk de,· perceelen afzonderlijk en , tenzij 
het tegendeel in het bestek wordt medege
deeld, tevens voor samenvoeging van perceelen 
en voor de massa der perceelen. Voor elk der 
inschrijvingen moet een afzonderlijk inschrij 
vingsb iljet worden ingeleverd. 

3. De inschrijvingsbiljetten behoeven niet 
gezegeld te zijn. 

4. Bui ten op den omslag va n het biljet 
moet duidelijk worden vermeld voor welk 
werk en bij verdeeling van het werk in per
ceelen, tevens voor welk perceel of welke sa
menvoeging van perceelen het biljet is be
stemd. 

5. Elk biljet moet door den inschrijver zijn 
geteekend en, tenzij in het bestek anders mocht 
wordM bepaald, zijn ingericht volgens onder
staand model. 

.,De ondergeteekende(n) 

::(~~;~---~f--~~-~~~- -~~---;~;.;.;~;.;;~;.;···~~i~ii''ï,~: 
.,schreven), wonende te .............. .. ................ . 
., (volledig adres ) .... ........ ............... verbindt 
., (verbinden) zich door onderteekening dezes, 
.,overeenkomstig de voorwaarden van aanbe-
,.stèding, vervat in het bestek No ................ , 
.,dienst .. ............. tot de aanneming van ...... .. . 

:: (i;;· .k. ~~;i i~~. ·a~. -~~~~i:,·,:ü;i~g. ~~~. ï,;~;; -~~~;i 
.,gelijk die in het hoofd van het bestek voor
" komt, met vennelding van het perceel, van 
" de perceelen of van de massa) voor een som 
,,van .... ........... gulden (f .. .. ........... ). 

.,Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbie
.,ding gedurende dertig dagen na den dag, 
.,waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, 
.,gestand te zullen doen. 

,,Gedaan te ..... , den .............. 19 .. .. 
.,De inschrijver(s) ". 

6. · Indien de aanbesteding een werk betreft 
van onbepaalde grootte volgens een vastge
steld bedrag, wordt in het bestek medege
deeld, hoe de verklaring van den inschrijver 
op het biljet moet luiden. 

7. Woont de inschrijver buitenslands, clan 
moet binnenslands domicilie worden gekozen 
en da'á•rvan in het inschrijvingsbiljet mede
deelirig' worden gedaan. 

8. H et is, tenzij in het bestek of in de 
nota van in! ichtingen anders is bepaald, ver
boden aan de inschrijving voorwaarden te 
verbinden. 

Art. 8. 1. Op het uur en de pi aats, in de 
aankondiging bepaald, heeft de opening van 
de bus en van de inschrijvingsbil jetten in het 
openbaar plaats. De namen van de inscfirijvers 
en de in de biljetten uitgedrukte sommen, 
voor welke zij aanbieden het werk aan te 
nemen of wel de hoeveelheid werk, die zij 
volgens een vastgesteld bedrag willen ver
r ichten, worden duidelijk opgelezen. 

2. Van het vedoop der aanbesteding wordt 
proce -verbaal opgemaakt. 

3. Biljetten, welke niet geheel aan de 
eischen van artikel 7 voldoen, zijn ongeldig. 
tenzij zij naa r het oordeel van den besteder 
volkomen zekerheid verscha ffen omtrent de 
pe1-soon en de bedoeling van den inschrijver. 

Art. 9. H et in a rtikel 8 bedoelde proces
verbaal wordt opgemaakt volgens door Onzen 
Minister voorgeschreven model. Het wordt 
door den bestecler geteekend. 

A rt. 10. 1. Als aannemer worden a lleen 
toegelaten natuurl ijke en rechtspersonen, die 
in N ederhmcl domicilie hebben of gekozen 
hebben en omtrent wier geschiktheid om het 
werk ui t te voeren geen twijfel bestaat. Bij cle 
beoordeel ing der geschiktheid zal er mede op 
gelet worden, of de inschrijver over voldoende 
geldmiclclelen kan beschikken om het werk 
naar behooren uit te voeren. 

2. Leden eener vennootschap onder firma 
worden slechts· als aannemer van een werk, 
behoorende tot den werkkring der finna, aan
genomen, indien in de a kte va.n vennootschap 
is bepaald, dat zij als aannemer voor e igen 
rekening mogen h andelen . De inschrijver 
wordt geacht door de onderteekening van het 
insch rijvingsb iljet te verklaren, dat hij niet 
va lt in de ·termen van uitslu iting. 

3. Indien twee of meer personen te zamen 
inschrijven, zuil en zij ieder voor zich hoof de
lijk gehouden zijn tot alle uit het aannemings
contract voortspruitende verplichtingen . en 
moet in het inschrijvingsbiljet een van hen 
worden aangewezen om allen als gemachtigde 
in all e ·opzichten te vertegenwoordigen voor 
alle zaken het werk betreffende. 

Art. 11. 1. Tenzij Onze Minister termen 
aanwezig acht om het werk niet te gunnen . 
geschiedt de gunning van het werk aan den 
inschrijver, wiens aanbieding het meest aan
nemelijk voorkomt, zorider verplichting om 
rekenschap te geven van de gedane keuze . 

2. Indien twee of meer inschrijvers gelijke
lijk voor gunning: in aanmerking komen, be
slist het lot, aan wien het werk zal worden 

1 gegund. De belanghebbenden worden er t ijdig 
mede in kennis gesteld, dat een loting zal 

1 plaats hebben, a lsmede op welk werk cle lo
ting betrekking hee ft, . en waar, wanneer en 
door welken ambtenaa•J'> de loting zal worden 

1 gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon 
of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn. 

3. De overeenkomst van aanneming komt 
tot sta.nel door de gunning van het werk op 
grond van het inschrijvingsbiljet. 

4. De , gunning geschiedt door of vanwege 
Onzen Minister door het stellen van eene ver-
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klaring van den volgenden inhoud op dat 
bil jet: 

,,De Minister van Waterstaat' (of· ··de ge-
,,machtigde) heeft goedgevonden ............... .. ... . 

:: ( ~~;~h~Û-~i~g·. ;~~·. ·ii~t. ~~~i-i .. ~-~ig~~; .. f;;~-~k-
" No. ............ dienst 19 ............ (eventueel 
,,met vermelding van perceel of perceelen) 
,, voor een bedrag van .. . . . . .. . . . .. .. .. . ( f ............ ) 
,, (bedrag der inschrijving) te gunnen aan 
,, .. .... ....... .................... ......... naam en ,voon-
,,plaats van den inschrijver") 

5. Indien de aanbesteding een werk be
treft van onbepaalde grootte volgens een vast
gesteld bedrag, luidt de verklaring, tenzij in 
het bestek anders is aangegeven, als volgt: 

,,De Minister van Waterstaat (of de ge-
,,maohtigde) heeft goedgevonden .... .. .. ... ..... . . 

:: ( ~~-~~h ;ij·~·i·~~-. ~;~~-. h~t .. ~~~~-k·)·. -~~i g~~-~. ·b·~~-t~k 
"No. ............ dienst 19 ............ (eventueel 
,,met vermelding van perceel of perceelen) 
"tot eene .... ...... .... ... ..... .......... .. .. (lengte of 
" hoeveelheid in de inschrijving vermeld) te 
"gunnen aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . ( naam 
"en woonplaats van den inschrijver) voor een 
,,bedrag van ......... ........ ~ .... ........... ". 

Art. 12. 1. Onze Minister is bevoegd, in
d ien en voor zoover daartoe naar zijn oordeel 
aanle iding bestaat, aan de gunning van het 
werk de voorwaarde te verbinden, dat de aan
nemer vooraf zekerheid stelt voor de nako
ming van a lle verplichtingen, welke ingevolge 
de bepali ngen van het bestek op hem mochten 
komen te rusten . , 

2. Hij bepaalt tevens den vohn en het be
drag der zekerheid; dit bedrag zal een tiende 
van de aannemingssom niet overschrijden. 

Art. 13. Aan den aannemer wordt een ge
waarmerkt . afsch rift · uitgere ikt van zijn · in
schrij vingsb iljet, nadat dit is voorzien van 
de in art ikel 11 bedoelde verklaring. Bij dit · 
afschrift wordt gevoegd een eveneens gewaar
merkt exemplaar van het bestek en van de 
daarbij behoorende teekeningen en van de 
nota van inlichtingen. 

Art. 14. Dit reglement kan worden aange
haald als " Reglement Openbare Aanbestedin-
gen". (.8.) 

September 1932. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van Bin
nenlaudsche Zaken aan de gemeentebestu- , 
ren, betreffende Jaarvers lag Centr. Archie f 
en inlichtingenbureau inzake Maatschap- , 
pel ijk Hulpbetoon voor Nedel'laud. 

:Met toezending van het jaarverslag over 
1931 van het Centraal Archief en Inlichtin
genbureau inzake Maatschappel ijk Hulpbetoon 
voor Nederland, moge ik Uw College voor •• 
zoover noodig · verzoeken, bijzondere aandacht 
te will en wijden aan het doel en de werk
wijze van dit inst ituut. 

Het mag als bekend worden verondersteld, 
dat misbruiken en verkeerde praktij ken bij 
geldinzamelingen, vooral in de huidige tijds
omstandigheden. in toenemende mate aan het 

licht komen en somtijds zeer ernstige vormen 
hebben aangenomen. Meermalen komt het 
voor, dat niet-bonafide instellingen of per
sonen door mislijdende voorspiegelingen en 
vervalschte aanbevelingen toestemming ver
krijgen om collecten te houden. 

H et is daarom naar mijne meening zeer ge
wenscht, dat door de gemeentebesturen eers t 
dan toestemming tot collecteeren worde ver
leend, wanneer men zich grondig heeft doen 
voorlichten o. a . over de betrouwbaarheid van 
de aanVl'agende instelling, over de persoon 
van den collectant en het doel der te houden 
geldinzameling, waardoor voorkomen kan 
worden, dat ingezamelde gelden voor ver 
keerde doeleinden zouden worden aangewend. 
De bevolking behoort de zekerheid te hebben. 
dat elke misleiding bij een openbare collecte 
is uitgesloten, wetende, dat ook in deze het 
gemeentebestuur over haar belangen waakt. 

Met het oog hierop meen ik de gemeente
besturen nogmaals ernstig in overweging te 
mogen geven - voor zoover zij daartoe nog 
niet overgingen - , zich aan te slui ten bij het 
Centraal Archief bovengenoemd, opdat voort
woekerende misbruiken op het gebied der 
openbare inzamelingen, gemeenschappelij k zul 
len kunnen worden bestreden. 

(B.) 

6 S epte111ber 1932. KO lNKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 17.) 

Ten onrechte heeft het gemeentebestuur 
art. 17 toegepast, nu gebleken is dat, de 
ondervonden hinder het gevolg is van niet. 
naleving van een • aan de 'verleende ver
gunning verbonden voorwaarde, waarop 
krachtens art. 18 het gemeentebest,uur 
heeft, toe te zien. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. C. M. Dieben te Leiden, eigenaar van de 
Wasch- en Strijkinrichting füma Gebrs. Die
ben te Leiden, tegen het besluit van .burge
meester en wethouders van die gemeente van 
17 Aug. 1931, A. Z. n°. 392/19, waarbij aan 
de genoemde firma en hare rechtverkrijgenden 
ten aanzien van haar wasch- en strijkinrich
t ing in het perceel Witte Singel n° . 13, ka
dastraal bekend gemeente Leiden, sectie M , 
n°. 2164, tot de oprichting waarvan den 27en 
Juli 1931 vergunning is verleend, nieuwe 
voorwaarden zijn opgelegd; 

Den Raud van State, A[deeling voor · de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord. adv ies van 
24 Aug. 1932, n°. 599; 

Op de voo11dracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 1 Septem
ber 1932, n°. 616 H, Afd. Arbeid ; 

0. dat burgemeester en wethouders van Lei
den bij hun besluit van 27 J i;,y 1931!_A. Z. 

, n°: ' 392/14, aan de · firma Gebrs. Dieben en 
hare rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gunning hebben verleend tot het oprichten 
van eene wasch- en strijki nrichting, in het 
perceel Witte Singel n°. 13, kadastraal be
kend gemeente Leiden sectie M . n°. 2164; 

dat burgemeester en wethouders bij hun be
slui t van 17 Aug. 1931, A. Z. n°. 392/19, aan 
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de ooncessionarisse de volgende nieuwe voor
waarden hebben opgelegd: 

1 °. tusschen den schoorsteen, bestemd voor 
de st.oomketels en de uitlaten van die st.oom
ketels moet een roetvanger zijn aangebracht, 
bestaande uit 14 rijen verticaal geplaatste 
kanaalijzers n°. 8. De onder! inge tusschen
rnimte der kanaalijzers mag ten hoogste 15 
cm. bedragen, terwijl de kanaalijzers schaaks
gewijze moeten zijn geplaatst en zoodanige 
lengte hebben, dat in de richting van het 
schoorsteenkanaal ter plaatse geen doorgaan
de opening aanwezig is. De overblijvende vrije 
ruimte in elke doorsnede van den roetvanger 
moet tenminste gelijk zijn. aan die van het 
choorsteenkanaal ; 

2°. onder den roetvanger moet een verdie
ping tot het opvangen van het roet en vlieg
a.sch aanwezig zijn, welke roet goed si ui ten de 
roetdeuren moet kunnen worden afgesloten en 
·,oo vaak geledigd moet worden, dat deze ver
dieping nimmer voor meer dan 3/4 deel ge
vuld is, terwijl mede in den in- en uitlaat van 
den roetvanger een rookschuif is aangebracht ; 

3°. de vorenbedoelde inrichting moet in 
bchoorlijken staat van onderhoud worden ge
houden ; 

~ 0 • het vegen en schoonmaken van den 
roetvanger mag niet anders geschieden dan 
met gesloten rookschuiven en vuurdeuren; 

zulks uit overweging, dat bij hun college in 
de afgeloopen jaren herhaaldelijk klachten 
zijn ingekomen van bewoners van den Witten 
Singel over rook, roet en kolengruis, afkom
stig van de wasch- en strijkinrichting van de 
firma Gebr. Dieben, weike wasscherij is ge
legen aan den Witten Sirfgel n°. 13; dat bij 
de op 7 Maart 19 3'1 gehouden zi tti nt tot het 
.aanhooren van bezwaren tegen het verleenen 
van vergunning tot het oprichten van een 
wasscherij en strijkinrichting, welke vergun
ning in verband met de wet van 18 Juli 1930, 
S. 333, opnieuw moest worden verleend, door 
eenige omwonenden wederom ernstige klach
ten over hinder van rook, roet en kolengruis 
zijn ingebracht; dat de klachten bij herhaal cl 
ingesteld onderzoek gegrond zijn bevonden; 
-dat uit een en ander gebleken is, dat het 
11oodzakelijk is der concessionarisse de nieuwe 
voorwaarden, haar medêgedeeld bij brief van 
28 Juli 1931, n°. 392/18 A. Z., op te leggen; 
<lat de concessionarisse van de haar geboden 
gelegenheid, om ten aanzien van de nieuw op 
te leggen voorwaarden te worden gehoord. 
geen gebruik heeft gemaakt; 

dat van het laatstgemelde besluit van bur
gemeester en wethouders A. C. M. Dieben te 
Leiden, eigenaar van de Wasch- en Strijk
inrichting firma Gebrs. Dieben, bij Ons ..in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij nie\ 
ontkent, dat de klachten over ·hinder van rook, 
roet en kolengruis door omwónenclen in den 
omtrek van zijn bedrijf meermalen, . gegrond 
zijn; dat hij echter ten sterkste ontkent, dat 
deze rook, dit roet en dit kolengruis afkom
stig zouden kunnen zijn van zijn bedrijf; da: 
hij immers steeds een bepaald soort kolen 
bezigt, zoogenaamde rookzwakke kolen, bij 
welk gebruik het ontstaan van hinder aan 
omwonenden door rook, roet of gruis is uit
gesloten; dat bedoelde rook, roet en gruis 

dan ook zonder twijfel afkomstig zijn van aan 
derden toebehoorenden, in de buurt gelegen 
bedrijven; dat voorts, volgens deskundig oor
deel, indien inderdaad door zijn bedrijf hin
der aan de omwonenden werd toegebracht, 
hetgeen hij nogmaals ontkent, de voorgeschre
ven installatie hierin geen verbetering zoude 
brengen, zoodat in ieder geval hem geheel 
onnoodige kosten zouden worden opgelegd; 
dat tenslotte reeds is gebleken, dat de onder
werpelijke voorwaarden in den vorm, zooals 
zij zijn gesteld, in de bestaande gebouwen en 
installaties technisch niet uitvoerbaar zijn; 

0. dat bij een vanwege den Directeur-Gene
raal van den Arbeid ingesteld nader onder
zoek is gebleken, dat van den geconstateerden 
hinder slechts die, veroorzaakt door rook en 
den neerslag van roet, aan de inrichting van 
den appellant te wijten is; 

dat op grond van het ingesteld deskundig 
onderzoek moet worden aangenomen, dat deze 
roetneerslag het gevolg is van het gebruik 
van 22.5 % vluchtige stoffen bevattende brand. 
stof en derhalve van de niet naleving van de 
onder 1 ° aan de bij besluit van burgemeester 
en wethouders van 27 Juli 1931 verleende 
vergunning verbonden voorwaarde, voorschrij 
vende, dat de te gebruiken brandstof niet 
meer clan 18% vluchtige bestanddeelen mag 
bevatten ; 

dat, naar het oordeel van den Directeur
Generaal van den Arbeid, met wiens gevoelen 
Wij Ons vereenigen, bij naleving van de even
vennelcle voorwaarde waarop krachtens art. 18 
der Hindenrnt het gemeentebestuur heeft toe 
te zien, met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid van den evenbedoelden hinder 
geen sprake zou zijn; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat de ondervinding de nood
zakelijkheid van het opleggen van nieuwe 
voorwaarden heeft aangetoond; on hot ge
meentebestuur· dus ten onrechte in deze art. 17 
der Hinderwet heeft toegepast; 

Gezien de Hindenvet; 
Hebben . goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van burgemeester en 

wethouders vun Leiden van 17 Aug. 1931, 
A. Z. n°. 392/19, te vernietigen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast enz. 

(A.B.) 

12 8epte1nbe1· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
·(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

De woorden " naar eene school, die bij 
eerstbedoelde toelating nog niet was op
gericht" in de laatste zinsnede van het 
eerste lid kunnen alleen van toepassing 
zijn in het geval, dat voo1· liet eerst na de 
toelating eene school van eene bepaalde 
richting beschikbaar komt, niet, als in 
casu, waarin reeds op het tijdstip der toe

· 1ating eene school van de gewenschte 
richting bestond en voor de kinderen toe
gankelijk was. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. Rijk, te Schoondijke, tegen het besluit yan 
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Ged. Staten van Zeeland van 29 Januari 1932, 
n°. 178, le afdeeling, waarbij is ongegrond 
verklaard zijn beroep op dit college tegen het 
besluit van den raad der gemeente Schoon
dijke van 28 Juli 1931, waarbij zijn verzoek 
tot het verkrijgen van vergoeding, ingevolge 
art. 13 der Lager Onderwijswet 1920, voor 
het bezoeken van de Roomsch-Katholieke bij
rondere lagere school te Groede door twee 
zijner leerplichtige kinderen is afgewezen, 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Augustus 1932, n°. 624; 

Op• 'de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
September 1932, n°. 5690, afd. L. 0. A. ; 

0. dat de raad der gemeente Schoondijke 
bij besluit rnn 28 Juli 1931 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van C. Rijk aldaat·, 
om vergoeding voor het bezoeken van de 
Roomsch-Kathol ieke bijzondere lagere school 
te Groede door twee zijner kinderen, uit over
weging, dat de bedoelde kinderen tot 1 ~ei 
1931 de openbare lagere school te Schoond1Jke 
hebben bezocht; dat de Roomsch-Katholieke 
bijwndere lagere school te Groede eerst op 1 
Mei 1931 is geopend; dat de adressant der
halve het recht op vergoeding ingevolge ar
tikel 13 meent te ontleenen aan de in den 
laatsten volzin van het le lid van dat artikel 
genoemde omstandigheid, dat de bijzondere 
school pas is opgericht en hij niet eerder in de 
gelegenheid is gewee t het verlangde onder
wijs door zijne kinderen te doen genieten; dat 
dit laatste evenwel niet is overeenkomstig de 
waarheid, omdat hij reeds sedert jaren en dus 
bij den aanvang van den leerplicht van zijne 
kinderen in de gelegenheid is geweest geheel 
gelijksoortig onderwijs voor zijne kinderen te 
verkrijgen op de Roomsch-Katholieke bijzon
dere lagere school te Oostburg, welke school 
op gelijken afstand van zijne woning is ge
legen, als die to Groede, doch bovendien nog 
veel goedkooper en gemakkelijker, namelijk 
per tram, te bezoeken is; dat dus blijkbaar 
niet heeft voorgezeten de wensch om de kin
deren onderwijs van eene bepaalde richting te 
doen genieten, welke beweegreden noodzake
lijk is om aanspraak te kunnen maken op de 
tegemoetkoming in art. 13 bedoeld; dat bo
vendien de woorden "naar eene school, die bij 
eerstbedoelde toelating nog niet was opge
richt" aan het slot van het le lid van art. 13 
alleen van toepassing zijn in het geval, dat 
voor het eerst na de toelating eene school van 
dezelfde richting beschikbaar komt en hier 
inderdaad, zooals boven is aangetoond , een 
geheel gelijksoortige school beschikbaar was 
en de adressant dus ook op dien grond geen 
aanspraak op de gevraagde tegemoetkoming 
kan maken; 

dat, nadat C. Rijk bij Ged. Staten v..n 
Zeeland in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 29 J anuari 1932 het beroep 
ongegrond heeft verklaat·d, daarbij overwe
gende, dat reeds, toen de kinderen op de 
openbare school te Schoondijke werden toege
laten, de gelegenheid open stond, om de kin
deren onderwijs te doen genieten op de 
Roomsch-Katholieke bijwndere school te Oost
burg, welke gelegenheid is blijven besta.an en 

dat die school op ongeveer denzelfden a{stand 
van appellants woning staat, als de later op
gerichte school te Groede en bovendien "lfe• 
makkelijker, althans op minder kostbare WÏ]ze 
te bereiken is; dat hij van die gelegenheid 
evenwel geen gebruik heeft gemaakt; 

dat van dit besluit C. Rijk bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende dat volgens den 
laatsten zin van het le lid van art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 geen vergoeding 
noch tegemoetkoming wordt toegekend in de 
vervoerkosten, voor zoover deze betreffen kin
deren, die reeds zijn toegelaten als leerlingen 
tot eene binnen de gemeente gevestigde school. 
welke niet meer dan 4 K.M. van hunne wo
ning is venvijderd, tenzij de vergoeding of 
tegemoetkoming strekt tot het vervoer naar 
eene school, die bij eerstbedoelde toelating nog 
niet was opgericht; dat de Roomsch-Katho-
1 ieke ~chool te Groede nog niet was opgericht 
ten tijde, dat de kinderen van den appellant 
tot de openbare school te Schoondijke werden 
toegelaten; dat dus het uitzonderingsgeval. 
waarover de laatste zinsnede van de aange
haalde bepaling spreek-t zich in casu voordoet 
en de gevraagde tegemoetkoming dus niet kan 
gewejgerd worden met een beroep op de aan
gehaalde bepaling; dat overigens alle om
standigheden aanwezig zijn, welke aanspraak 
doen ontstaan op de vergoeding of tegemoet
koming, bedoeld in art. 13 der Lager Ondor
wijswet 1920 ; 

0. dat krachtens art. 13, l e lid, laatsten 
zin, der Lager Onderwijswet 1920 geene ver
goed ing noch tegemoetkoming van de in dit 
lid bedoelde kosten wordt toegekend, voor zoo. 
ver deze betreffen kinderen, die reeds zijn toe
gel aten als leerlingen tot eene binnen de ge
meente gevestigde school, welke niet meer dan 
4 K.M. van hunne woning is verwijderd tenzij 
de vergoeding of tegemoetkoming strekt. tot 
vervoer naar eene school, ' die bij de eerst
bedoelde toelating nog niet was opgericht; 

dat deze laatste zinsnede, in verband . be
schouwd met de l e zinsnede van art. 13, geen 
andere beteekei:iis heeft dan de vrijheid der 
ouders, voogden of verzorgers van leerplich
tige kinderen te waarborgen, om hen hetzij 
openbaar onderwijs dan wel onderwijs van eene 
bepaalde richting te doen genieten; 

dat derhalve de ·woorden: ,.naar eene school, 
die bij de eerstbedoelde toelating nog niet was 
opgericht" alleen van toepassing kunnen zijn 
in het geval, dat voor het eerst na de toe
lating eene school van eene bepaalde richting 
beschikbaar komt; 

dat immers, indien eene school van dezelfde 
richting ten t ijde der toelating beschikbaar 
was, de ouders, voogden of verzorgers, door 
de toelating van hunne kinderen reeds te ken· 
r,en geven, dat zij verkozen deze kinderen 
openbaar onderwijs te doen genieten ; 

dat deze keuze ten aanzien van eene bij de 
toelating bestaande school van eene bepaalde 
,·ichtiug onherroepelijk is en daarmede in 
strijd zoude zijn, dat een recht op vergoedin!f 
of tegemoetkoming zou worden erkencf voor 
eene school naast de bestaande school van "ge
heel dezelfde richting, zoodat de gedane keu.ze 
wèl zou mogen worden herroepen ; · 

dat. blijkens de stukken de kinderen ·van C. 
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Rijk, ten aanzien n1n wie vergoeding krach
tens urt. 13 is aangevraagd, ten tijde van 
die aanvrage reeds als leerlingen waren toe
gelaten op de openbare lagere school te 
Schoondijke, welke school niet meer dan 4 
K.M. van hunne woning is verwijderd; 

dat hier wel is waar sprake is van vervoer 
van de kinderen naar de Roomsch-Kathol ieke 
bijzondere lagere school te Groede, die bij 
hunne toelating op de openbare lagere school 
te Schoondijke nog niet was opgericht, doch 
dat blijkens de ambtsberichten op dat tijd
stip wèl bestond de Roomsch-Katholieke school 
te Oostburg, waar het onderwijs van dezelfde 
door den aanvrager gewenschte richting werd 
gegeven en welke school voor zijne kinderen 
toegankelijk was; 

dat mitsdien het uitzonderingsgeval, ge
noemd in het slot van de bovengenoemde wets. 
bepal ing, niel gezegd kan worden zich hier 
voor te doen; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz . 
(N. J. ) 

12 S epte,nbe,· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 l e lid 
j 0

• 8e lid.) 
Terecht hebben Ged. Staten beslist, dat, 

volgens de wet het schoolbestuur vrijheid 
heeft, om naar e igen inzicht de vergoe
ding, bedoeld in art. 101 l e lid ten be
hoeve der school te besteden. Met inacht
neming van het bepaalde in het 2e j 0

• het 
Se lid behooren dan ook de door het school . 
bestuur gemaakte a dministratiekosten tot 
het volle bedrag door de gemeente te wor
den vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

c.len raad der gemeente Voorburg tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Hollànd van 
22 Maart 1932, 11 °. 41, waarbij met wijziging 
van het besluit van dien raad van 29 October 
1930, ' ten- behoeve van de Van-, ;vassenaer
Hoffmansçhool te Voorburg de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, eerste lid, der Lager-On
derwijswet 1920 over het jaar 1927, met inbe
grip van de dri"éjaarlijksche verrekening bver
eenkorilstig het achtste lid va n dit a rtikel over 
de jaren 1925 tot en met 1927, is vastgesteld 
op f 3146.03, onder bepaling, dat in de ge
meentekas zal behooren te worden teruggestort 
een bedrag van f 491. 97 ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voo1· de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies vau 
10 Aug. 1932, n° . 597 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen va n 5 
Sept. 1932, n°. 13015, afd. L.O.F. ; 

0 . da t de raad der gemeente Voorburg bij 
besluit van 29 October 1930, de vergoeding 
bedoeld in a ,·t. 101, l e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1927, met inbe
grip van de driejaarlijksche verreken ing over
eenkomsti g het 8e litl van dit artikel over de 

jaren 1925 tot en met 1927 hee ft vastgesteld, 
daarbij o. m. buiton aanmerking latende een 
deel van de administratiekosten ad f 350 ; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten, 
van Zuid-Holl a nd in beroep was gekomen, dit• 
College bij besluit van 22 Maart 1932 het 
bedrag der vergoeding hee ft vastgesteld op

1 
f 3146 .03, daarbij o. m. overwegende, dat een. 
,(l"emeente bestuur aan de wet geenerlei be-. 
voegdheid ka n ontleenen om in eene beoorclee-· 
linc, te trc-clen aangaande de wij1,e van beste
ding der door het schoolbestum· gemaakte ad
ministratiekosten en omtrent de hoegl'Ootheid 
,·an het bedrag dier kosten, dat voo r vergoe
d ing van gemeentewege in aanmerki ng komt ; 
dat, met ina~htneming van het bepaalde in• 
het 2e I iel van art. 101, j 0

• het 8e lid van dat 
artikel , de door het bestuur eener bijzondere 
school gemaakte administratiekosten dan ook 
tot het volle bedrag door de gemeente behoo-. 
ren te worden rnrgoed; 

dat van dit oes!uit de gemeenteraad vau 
Voorburg bij Ons in bernep is gekomen, aan
\'Oerende, dat het standpunt van Geel . Staten, 
waaruit e igenlijk vol gt, dat de . choolbestu ren 
hun penningmeester of adm inistrateur ad l ibi 
tum kunnen sa larieeren, , tot ongemotiveerde 
uitgaven kr1.1 le iden; dat de raad zich daarom 
verplicht acht hiertegen bezwaar te maken, 
vooral nu in dezen tij d groote omzichtigheid 
bij de besteding der gemeen tegel dèn een eerste 
eisch is en ook va11 hooger hand ·op beperking 
der uitgaven wordt aangedrongen; dat' naai' 
het oordeel van den rnad, het zeer gewenscht 
zou zijn , indien voor het honorarimn van deA 
penningmeester een maximum werd vastge: 
stele! van b.v. f 0.50 per kind ; dat di t bedrag 
ook geldt voor de bernkening van de gE!mid' 
del de kosten pe,· lee r! ing van de open ban, 
schol en ; · 

0. dat Ged. Staten te recht hebben bes! ist ; 
dat volgens de wet het schoolbestuur vr'ijheid' 
heeft om naar eigen inzicht de vergoeding, be
doeld iu a rt. 101, lid 1, der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten behoeve van de school te be
steden; 

Gez ien de Lager-Onderwij wet 1920 : 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

'Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

12 Septembe,· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet 1920. Vergoeding 

ex art. 13 voor schoolbezoek. 
Voorkeur voor een school voor uitge

breid I ager onderwijs. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. Verbrugge, te H answeert, gemeente Krui
ningen, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zeeland , van 8 Jan. 1932, no. 68, le afdee
ling, waarbij ongegrond is verklaard zijn be
roep op dit College tegen het besluit van den 
raad der gemeente Kruiningen, van 13 Oct. 
1931, waarbij zij n verzoek om toepassing van 
artikel 13, 1e lid , der Lager Onderwijswet 
1920, omdat zijn zoon ,Jan Adriaan, geboren 



193~ 1B SEPTE.'IIBER 218 

1 Juli 1,919, de openbare school voor uitge
breid lagér onderwijs, te Goes bezoekt, niet is 
ingewilligd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Aug. 1932, no, 628; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 5 
September 1932, no. 5689, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; , 

Q. dat de raad der gemeente Kruiningen· op 
13 October 1931 a fwijzend heeft beschikt op 
.:,en verzoek van F. Verbrugge om toepassing 
van artikel 13, le lid, der Lager Onderwijswet 
1920 ten behoeve van zijn zoon Jan Adriaan, 
uit overweging, dat deze tot 1 September 1931 
leer! ing ·was der openbare lagere school te 
Hansweert; dat bij de wet van 16 Februari 
J 923, S. 38, aan het le lid van artikel 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 de volgende bepa
ling is toegevoegd: ,,Geen vergoeding noch 
tegemoetkoming wordt toegekend voor de in 
dit I id bedoelde kosten, voor zoover deze be
treffen kinderen, die reeds zijn toegelaten als 
leerlingen tot een binnen de gemeente ge
rnstigde school, welke niet meer dan 4 K.M. 
van hun woning is verwijderd, tenzij de ver
~oeding of tegemoetkoming strekt tot vervoer 
naar een school , die bij eerstbedoelde toela
ting nog niet bestond" ; dat deze bepaling op 
het onderhavige geval van toepassing is; 

dat een door F. Verbrugge bij Geel. Staten 
van Zeeland tegen het raadsbesluit ingesteld 
beroep door dit College bij besluit van 8 Jan. 
1932, l e afdeel ing, no. 68, ongegrond is ver
klaard, uit overweging, dat de app_ellant ver
goeding heeft gevraagd volgens artikel 13 ~er 
Lager Onderwijswet 1920, op grond, dat z1Jn 
zoon een op meer dan 4 K.M. afstand van 
zijpe woning staande meer uitgebreid lager 
onderwijs-school bezoekt, doch dat deze leer
ling vóór zijne overplaatsing naar die school 
reeds geplaatst was op de minder dan 4 K.M. 
rnn de woning staande openbare lagere school 
to Hansweert, zoodat de gemeenteraad terecht 
h t verzoek van den adre sant heeft afgewe
zen, op grond dat artikel 131_ le lid, laatste 
zinsnede, der Lager Onderw11swet 1920 het 
toekennen van vergoeding of tegemoetkom111g 
in dit geval niet toelaat; 

dat van het besluit van Ged. Staten F. Ver
brugge bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zijn oudste zoon de klassen van 
,le openbare I agere school heeft doorloopen 
en thans 12 jaar oud is; dat hij in September 
1931 is toegelaten op de school voor uitge
breid lager onderwijs te Goes; dat deze school 
op 11 K .M., althans op grooteren afstand dan 
4 K.M. , van de woning ligt; dat zijn ver
zoek is gegrond op artikel 13, le I id , l e zin
s nede, der Lager Onderwijswet 1920 ; 

0. dat F. Verbrugge voor zijn zoon Ja11 
Adriaan uitgebreid" lager onderwijs verlangt 
en dat dit onderwijs niet wordt gegeven aan 
eene school binnen den afstand van 4 K .M. 
van zijne woning gelegen; 

dat hij derhalve aanspraak heeft op den 
steun uit de gemeentekas, bedoeld in artikel 
13 van de Lager Onderwijswet 1920 ter tege
moetkoming in de kosten, verbonden aan het 
bezoeken door zijn zoon van eene school voor 

uitgebreid lager onderwijs te Goes; 
dat het inkomen van den appellant eene ver. 

goeding van f 42 per jaar, zijnde 70 % der 
reiskosten wegens gebruik van een openbaar 
middel van vervoer, rechtvaardigt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland, van 8 Januari 1932, le 
afdeeling, no. 68, en van het besluit van den 
raad der gemeente Kruiningen, van 13 Oct. 
1931, te bepalen, dat aan F. Verbrûgge, te 
Hansweert, gemeente Kruiningen, te rekenen 
van 1 September 1931 wordt verleend eene 
tegemoetkoming in de kosten, ve1·bonde11 aan 
het doen bezoeken van zijn zoon Jan Adriaan 
van eene school voor uitgebreid lager onder
wijs te Goes, ten bedrage van f 42, tot den 
dag waarop zijne leerverplichting eindigt, zijn
de 1 September 1932. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(R) 

13 September 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Bij de herziening van een uitbreidings
plan - ook bij de verplichte tienjaarlijk
sche herziening - behooren slechts te wor
den onderzocht de bezwaren, welke niet 
tegen het ,·orige uitbreidingsplan zijn 
kunnen worden ingebracht. Daaraan doet 
niet af, dat het vorig uitbreidingsplan 
dateert van vóór de wijziging der Woning
wet bij de Wet van 19 Febr. 1921, S. 73, 
waarbij strijd met een goedgekeurd plan 
van uitbreiding grond werd tot weigering 
van eene bou,wvergunning. 

Wij WILHELM! 'A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . van de Pol te Tilburg tegen het besluit 
van Ged. Staten van oord-Brabant van 25 
November 1931, G. n°. 171, waarbij wijziging 
van een plan van uitbreiding, voor een deel 
dier gemeente, is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Aug. 1932, n° . 397; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 7 September 1932, n°. 6605 M/P.B.R., 
afd . Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van oord-Brabant bij 
voormeld besluit hebben goedgekeurd een be
sluit van den raad der gemeente Tilburg tot 
vaststelling van een plan tot herziening van 
het partieele uitbreidingsplan " Korvel"; 

dat Geel. Staten op een bij hen ingediend 
bezwaarschrift van J . van de Pol te-Tilburg, 
als bezwaar inhoudende, dat over een gedeelte 
van den hem toebehoorenden grond een straat 
is geprojecteerd, welke belet uitvoering te ge
ven aan de plannen tot bebouwing van dien 
grond hebben geantwoord, dat de straat reeds 
voork~mt op het oorspronkelijke niet-herziene 
plan van uitvoering, zoodat het herziene- wij 
zigingsplan, voor wat betreft deze straat, gee; 
nerlei wijziging ondergaat; 

dat in beroep de appellant tegen voormeld 
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besluit van Geel. Staten aanvoert, dat hij 
reeds jarenlang groote schade lijdt, doordat 
hij in verband met het uitbreidingsplan niet 
op het voor straat aangewezen terrein een 
gebouw kan zetten voor stalling van zijn vee 
en voor uitbreiding van zijn bedrijf ; dat hij 
thans ten minste f 8 schade per week lijdt ; 
dat hij meent, dat bij de wettelijk voorge
schreven 10-jaarlijksche herziening van het 
plan van uitbreiding tegen het geheele uit
breidingspl an bezwaren kunnen worden inge
brncht; 

0 . dat bij de herz iening van een uitbrei-" 
d ingsplan - ook bij de verplichte tienjaar
l ijksche herziening - slech ts onderzocht be
hooren te worden de bezwaren, welke niet 1 
tegen het vorige u itbreidingsplan zijn kunnen 
worden ingebr acht; 

dat daaraan niet afdoet, dat het vorige uit
breidingsplan dateert van vóór de wijziging 
van de Woningwet bij de wet van 19 Febr. 
1921, S. 73, waarbij strijd met een goedge
keurd plan van uitbreiding grond werd tot 
·weiger ing van eene bouwvergunning; 

dat het bezwaar van den appellant had kun-
11en worden ingebracht tegen het vorige plan 
van uitbreiding en mitsdien thans niet tot 
onthouding van goedkeuring aan het uitbrei 
dingsplan kan le iden; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

j s belast enz. 
{A . B.) 

14 Septcmbe,· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 75 j 0 art. 
76.) 

Een besluit van den gemeenteraad om 
eene aanvrage ex art. 2 voor kennisgeving 
a an te nemen, is niet eene beslissing, a ls 
in art. 75 l e lid voorgeschreven. Nu de 
Raad derhalve niet binnen den termijn 
van drie maanden, in art. 76 l e lid be
doeld, op de aanvrage heeft beslist, moet 
hij geacht worden tot de gevraagde mede
werking te hebben besloten. 

Van een besluit om eene aanyrage voor 
kennisgev ing aan te nemen, staat niet in
gevolge art. 76 beroep op Ged. Staten 
open , zoodat een dergelijk beroep niet
ontvankelijk moet worden verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

rlen Kerkeraad der Evangel isch-Luthersche 
Gemeente te Gxoede, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland van 13 Mei 1932, 
n°. 298, le afd., tot niet-ontvankelijk-verkla
J"ing van het beroep van den apP.ellant t.lgen 
hét besluit van den raad der gemeente Groede 
van 11 Dec. 1931, wam:bij een overeenkomstig 
art. 72 der L ager Onderwijswet 1920 inge
die.nd verzoek om medewerking voor de aan
schaffing van nieuwe schoelbanken ·en leer
m iddelen ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs :Molenstraat A 14, 
aldaar, voor kennisgeving werd aangenomen; 

Den Ra-a-i-l van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
24 Augustus 1932, n°. 627 ; 

Op de voordracht van Onzen :Uinister vaà . 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 
Sept. 1932, n°. 13272, Afd. L . 0 . F .; 

0. dat de raad van Groede bij besluit van 
11 Dec. 1931 een verwek van den K erkeraad 
der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Groe. 
de, om ingevolge art. 72 der Lager Onder
wijswet 1920 gelden te mogen ontvangen voor 
het aanschaffen van boeken en nieuwe school
banken, voor kennisgeving heeft aangenomen, 
omdat op een verzoek van gelijke strekking 
reeds 30 Oct. 1931 een besluit was genomen ; 

dat, nadat het school bestuur bij Ged. Sta
ten van Zeeland in beroep was gekomen, dit 
Coll ege bij beslui t van 13 Mèi 1932 den ap
pellant niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn beroep, daarbij overwegende, dat de ap
pellant bij adres van 28 Augustus 1931 aan 
den raad heeft verzocht gelden beschikbaar 
te stell en voor de aanschaffing van nieuwe 
leermiddelen {100 exemplaren van " Ons N e
derlandsch") en 33 nieuwe schoolbanken, zoo
mede voor de omrastering van de speelplaats 
bij de school , onderscheidenlijk begroot op 
f 62, f 746.40 en f 100 ; dat de gemeenteraad 
bij besluit van 30 Oct. 1931 heeft toegestaan 
f 50 voor den aankoop van nieuwe boeken, 
ten hoogste f 100 voor het repareeren der be
staande school banken, eveneens ten hoogste 
f 100 voor de afrastering van de speelplaats : 
dat het schoolbestuur tegen dit besluit niet in 
beroep is gekomen, doch bij adres van 30 
Nov. 1931 a ndermaa l voor de .bovengenP,Qmde 
leerm':iddelen en schoolbanken gelden ii'it de 
gem eentekas heeft aangevraagd tot · dezelfde 
bedragen, doch eenigszi ns nader toegelicht; 
dat de gemeenteraad bij besluit van 11 Dec. 

.. 1931 deze a11nvrage voor kennisgeving aan
nam, op gro'nd, dat ook omtrênt dë-• in deze 
aanvrage vermelde zaken reeds bij zijn be, , 
sluit van 30 October 1931 eene besli ss ing was 
gen.omen ; dat de appellant, tegen het raads
besluit van 11 Dec. 1931 in beroep komende, 
in zijn beroepschrift nu wel aanvoert, dat hij 
tegen het raadsbesluit van 30 Oct. 1931 niet 
in beroep kon komen, op grond, dat de eer
ste aanvrage niet aan de wettelijke vereischten 
voldeed, doch da t bij onderzoek is gebleken, 
dat zij daaraan wel voldeed, daar zoowel het 
gevraagde bedrag a ls het doel , waartoe dit 
moest dienen, daar in duidelijk waren aange
geven; dat de gemeenteraad derhalve terecht 
de tweede aanvrage, waarva n de strekking ge
heel gelijk was aan die der eerste, voor ken-. 
nisgeving heeft aangenomen, vermits het wet
telijk niet toelaatbaar is, dat, nu het school
bestuur den beroepstermijn voor het raadsbe
sluit van 30 October 1931 ongebruikt had 
laten verloopen, door het ind ienen van · eene 
nieuwe aanvrage voor dezelfde zaak doch in 
een igszins a ndeien vorm, een nieuwe ber~
termijn zou worden· geopend; · 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij On& 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat ·het 
inderdaad op 27 Augustus 1931 eene aan
vrage tot den gemeenteraad van Groede heeft 
gericht, waarbij onder meer gelden voor de 
bedoelde leermiddelen en schoolbanken .wer
den aangevraagd ; dat de raad bij besluit van 
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30 October 1931 op deze aanvrage heeft be
slist en daarbij voor de leermiddelen f 50 en 
voorts voor reparatie van de aanwezige school
banken f 100 heeft toegestaan; dat de Kerke
raad van dit raadsbesluit door burgemeester 
el'I" wethouders in kennis werd gesteld bij 
schrijven van 2 Nov. 1931; dat hij geen gel
den had aangevraagd voor reparatie van 
oude school banken, doch voor aanschaffing 
van nieuwe schoolbanken; dat zijne aanvrage 
van 27 Augustus 1931 derhalve, voor wat be
t re ft de schoolbanken, moest worden geacht 
door den raa d te zijn afgewezen ; dat hij ech
ter van het raadsbesluit van 30 October 1931 
niet met kans op succes in beroep kon gaan, 
aangezien de door hem ingediende aanvrage 
van 27 Aug ustus 1931 niet aan de e ischen 
van art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 vol
deed , mits zij niet vermeldde de reden der in
diening, die in het tweede lid van genoemd 
"rtikel voor aanvragen als de onderhavige 
ui'tdrukkelijk wordt geëischt; dat hij dan ook 
welbewust binnen den op 3 Dec. 1931 a floo
penden beroepste11nijn voor het raadsbesluit 
van 30 Oct. 1931 eene nienwe aanvrage in
diende, die in a lle opzichten aan de wette
lijke vere ischten voldeed; dat niet a lleen ver
gelijking van de beide door hem achte reen
volgens ingediende aanvragen, doch ook de 
indiening van de tweede aanvrage binnen den 
beroepste,mijn voor het raadsbesluit van 30 
Oct. 1931 het overtuigend bewijs leveren, dat 
hij met de indiening van zijne tweede aan
vrage niet beoogde de heropening van een 
reeds verloopen beroepstermijn, doch uitslui
tend bedoelde tijdverlies te voorkomen door 
a f. te zien van het instellen van beroep tegen 
een ·afwijzend raadsbeslui t, dat a lleen wegens 
vormgebreken der ingediende aanvrage zou 
moeten worden gehandhaafd ; dat hij in zijne 
aanvrage van 30 ov. 1931 de voornoemde 
vo1mgebreken herstelde en dêrhalve, nu niet 
ontkend kan worden, dat deze aanvrage is 
eene aanvrage in den zin van art. 72 en art. 
75 der Lager Onderwijswet 1920, door Ged. 
Staten ten onrechte in zijn beroep niet-ontvan. 
kei ijk is verklaard; dat de aanschaff ing van 
33 school banken voor zijne school bes! ist nood
zakelijk is, aangezien de aanwezige banken 
totaa l verouderd en versleten en njet voor 
doel t reffende reparatie vatbaar zijn; dat even
eens de aanschaffing van nieuwe leerm iddelen 
voor het taalonderwijs tot een bedrag van ten 
minste f 62 beslist noodzakelijk is; 

0. dat ingevolge art. 75, l e lid der La'ger 
Onderwijswet 1920 de gemeenteraad, wannee1· 
een aanvrage, als bedoeld in art. 72, is in
gekomen, daarop binnen drie maanden moet 
beslissen, terwijl ingevolge art. 76, lid 1, in
dien de gemeenteraad eene beslissing, als be
doeld in art. 75 , lid 1, niet binnen drie maan
den heeft genomen, de gemeenteraad geacht 
wordt met het eindigen van den termijn van 
drie maanden tot de medewerking te hebben 
besloten ; 

da t het bes luit van den gemeenteraad van 
11 December 1931, om de aanvrage voor ken
nisgeving aan te nemen, niet is eene be lis
sing, a ls in art. 75, lid 1, voorgeschreven ; 

dat mitsdien de gemeenteraad van Groede 
op l Maart 1932, dag. waarop de termijn van 

drie maanden na de indiening van de aan- · 
vrage op 30 November 1931 eindigde, geacht 
moet worden tot de gevraagde medewerking 
te hebben besloten ; 

dat van voornoemd besluit van 11 Dec. 
1931, dat niet is eene beslissing, als bedoeld 
in art. 75 of 76, lid 1, niet ingevolge art. 76 
lid 2, beroep op Ged. Staten openstaat, zoo
dat dit college, zij het op andere gronden. 
terecht het schoolbestuur in zijn beroep tegen 
dit raadsbesluit niet-ontvankelijk heeft ver
kl aard· 

Gezi~n de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is belast enz. 
(A . B .1 

19 Septembc1· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51.) 

Waar het 12e lid vah art. 51 spreekt 
van wijziging in de regel ing der bezoldi
g ing, doelt het op de a lgemeene regeling. 
welke voor de bezoldigingen geldt, niet op 
bijzondere bepalingen, welke volgens h a1·e 
nadrukkelijke bewoordingen slechts beoo
gen eene speciale korting tot haar recht 
te doen komen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw C. A. Vroomans-Hipke, wonend 
te Rijswijk (Z.-H.), gewezen onderwijzeres 
eener bijzondere school voor gewoon lager on
derwijs te 's-Gravenhage, thans a ls zoodanig 
wachtgeld genietende, tegen de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs , Kunsten 
en \Vetenschappen van 30 Maart 1932, . n°. 
8547, Afd . L . 0 . F. waarbij haar wachtgeld 
is herzi en op grond van art. 125, juncto art. 
51, 12e lid , van de L ager Ouderwijswet i920 
en van ons besluit van 29 Deo. 1931, S. 556 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies Yan 
5 Juli 1932, n°. 469; 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vaµ 14 
Sept. 1932, n°. 12138, afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, K un
sten en Wetenschappen, bij bovengenoemd be
sluit o. a. het wachtgeld van de vorenvermel 
de wachtgeldster over het tijdvak van 1 Maart 
1932 tot 1 Maart 1935 heeft verminderd ·tot 
f 1574, omdat op hare laatstelijk genoten jaar
wedde ad f 2522 ingevolge Ons besluit van 
29 Dec. 1931, S. 556, eene t ijdelijke korting 
van f 101 moet worden toegepast en diens
vol!fens haar wachtgeld krachtens art. 125 
juncto art. 51, 12e lid , der Lager Onderwijs
wet 1920 behoort te worden herz ien; 

dat van dit besluit de wachtgeldster bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat art. 
51, 12e lid, der Lager Onderwijswet 1920 be
paalt, dat het wachtgeld wordt herzien ,.in
dien in de 1·egel ing van de bewldiging ·· der 
onderwijzers eene wijziging komt, welke, zoo 
de betrokkene op de laatstelijk genoten ,jaar-
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wedde in dienst · ware gebleven, in die jaa1·
wedde verandering zou hebben gebracht" ; 
dat dus moet worden nagegaan, of, indien zij 
,op de laatstelijk door haar genoten jaarwedde 
jn dienst ware gebleven, door Ons besluit van 
29 December 1931, S . 556, betreffende de 
t ijdelijke sal ariskorting verander ing in haar 
jaarwedde zou zijn gekomen; dat art. 1, lid 
6, van Ons besluit bepaalt: ,,Indien van een 
echtpaar zoowel de man als de vrouw eene 
bezoldiging geniet, waarop, hetzij ingevolge 
dit besluit, hetzij u it hoofde van eene andere 
door of vanwege het Rijk getroffen regeling, 
de in het tweeq_e lid bedoelde korting moet 
worden toegepast, wordt, indien de jaarlijk

. sche bezoldiging van den man meer dan 
f 1000 bedraagt, voor de vaststelling der kor
ting ingevolge dit besluit aangenomen, dat 
de ,gezamenlijke bezoldigingen door den man 
alleen worden genoten"; dat, ware zij op de 
laatstelijk door haar genoten jaarwedde in 
dienst gebleven, zij zou hebben verkeerd in 
het geval, in vorenbedoeld zesde lid omschre
ven en derhalve Ons besluit betreffende de 
t ijdelijke salariskorting geen wijziging in haar 
jaarwedde zou hebben gebracht ; dat het ge
val, bedoeld in het 12e lid van art. 51 der 
Lager Onderwijswet 1920, zich dan ook te 
haren aanzien niet voordoet; 

0 , dat bij het berekenen van de wijziging, 
welke krachtens art. 51, 12e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 ten gevolge van Ons be
s! uit van 29 Dec. 1931, S. 556, in het bedrag 
van het wachtgeld der ,appellante behoort te 
worden gebracht, het 6e lid , van art. 1 van 
dat besluit door Onzen Minister terecht bui
t en toepassing is geLaten; 

dat toch bedoeld 6e I id voor ech tparen, 
waarvan zoowel de man als de vrouw krach
tens een door of vanwege het Rijk getroffen 
regeling worden bezoldigd, eene berekening 
van de korting over de gezamenlijke bezoldi
g ingen voorschrijft; 

dat echter die bepaling, gelijk nadrukkelijk 
wordt gezegd, slechts van toepassing is op de 
uitvoering van Ons evengenoemd besluit, en 
wel ten e inde te bevorderen, dat de progressie 
tot haar recht komt; 

dat art. 51, 12e lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 spreekt van wijziging in de regeling 
van de bezoldiging en daarmee dus moet doe
len op de algemeene regeling, welke voor de 
bezoldigingen geldt, niet op bijzondere bepa
lingen, welke volgens hare nadrukkelijke be
woordingen, slechts beoogen eene specia le 
korting tot haar recht te doen komen ; 

dat dus het bestreden besluit behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 en Ons 
besluit van 29 Dec. 1931, S. 556; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. • 
Onz,e Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is bel·ast enz. 
(A. B.) 

21 September 1932. ARREST van den Hoo
gen R aad . (Schoolgeldverordening lager 
onderwijs te W ageningen.) 

Wanneer een belastingplichtige blijkens 
meer dan een aanslagbiljet meermalen in 
eenzelfde heffing is aangeslagen, brengt 
de regeling van het geding betreffende 
bezwaren tegen aanslagen in gemeentelijke 
belastingen, zooals die is neergelegd in 
art. 265 oud - nieuw 299 - der Ge
meentewet, mede, dat hij ten aanzien van 
elk dier aanslagen een afzonderlijk be
zwaarschrift indient. Ten onrechte is in 
casu dé belastingplichtige, die dit" niet
gedaan ha d, in zijn bezwaarschrift ont
vankelijk verklaard. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

ontvanger der gemeente Wageningen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te Arnhem dd. 4 Maart 
1932 betreffende de aanslagen van burgemees
ter en wethouders in het schoolgeld voor lager 
onderwijs der gemeente Wageningen over het 
schooljaar 1931/1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schri fte lijke concl usie van den 

proc.-gen. strekkende tot verwerping van het 
beroep ; 

0. dat blijkens aanslagb iljetten gedagtee
kend 8 en 9 Oct. 1931 C. te W. is aangeslagen 
over het schooljaar 1931/1932 onderscheiden
lijk voor een en twee kinderen voor bedragen 
van:; f x en f y in het schoolgeld voor lager 
onderwijs aldaar; 

dat C. tegen deze aanslagen bij tleri r11Rd 
4ic gemeente Wageningen is opgekomen bij 
één bezwaarschrift waarop de gemeenteraad 
bij besluit van 16 Dec. 1931 op zijn verzoek 
om i-ectificatie afwijzend heeft beschikt; 

dat hij van deze beschikking in beroep is 
gekomen bij den raad voornoemd, die in de 
bestreden uitspraak "den aanslag" heeft vast
gesteld tot een bedrag van f z ; 

dat de gemeenteontvanger in cassatie tegen 
deze uitspraak van den Raad van Beroep 
gr ieven heeft ontwikkeld; 

0 . ambtshalve: 
dat de regeling van het geding betreffende 

bezwarnn tegen aanslagen in gemeentelijke be
lastingen, neergelegd in a rt . 265d oud -
nieuw 299 - der Gemeentewet, medebrengt, 
dat, indien een belastingplichtige meer da n 
één aanslag bestrijdt, de behandeling der aan
gevoerde bezwaren ten aanzien van elk dier 
aanslagen een afzonderl ijk geding vormt ; 

dat het dus niet geoorloofd is in één be
zwaarschrift tegen meer dan een aansl ag op 
te komen, gelijk C. heeft gedaa n; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Beroep 
in stede van " den aanslag" van C. op f z 
vast te stellen, het besluit va n den gemeente
raad, waarin afwijzend op het verzoek van C. 
is ,beschikt, had moeten vernietigen en hem 
in· zijn bezwaarschrift niet-ontvankelJ.jk had 
moeten verklaren; 

dat de bestreden uitspraak dus niet in 
stand ·ka n bi ijven en de daartegen gerichte 
grieven, welke er van uitgaan, dat C. ontvan
kelijk is in zijn bezwaarschrift, buiten bespre
king kunnen blijven; 



'1932 21 SEPTEMBER 222 

' Vernietigt de bestreden uitspraak; 
· Vernietigt mede het beslui t van den ge

meenteraad van Wageningen van 16 Dec. 
1931, voor zooverre dit betrekking heeft op 
het verzoek van C. om rectificatie zijner aan
slagen in het gemeentel ijk schoolgeld over het 
schooljaar 1931/1932; 

Verklaart C. niet-ontvankelijk in zijn be
zwaarschrift bij dat coll ege. 

(W.) 

21 Septembe1· 1932. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Schoolgeldverordening lager 
onderwijs te, Wageningen.) 

Waar art. 2 der ten deze toepasselijke 
gemeenteverordening bepaalt, dat het 
schoolgeld voor het lager onderwijs wordt 
geheven van het zuiver inkomen van den 
belastingplichtige, hetwelk laatstelijk in
gevolge de wet op de inkomstenbelasting 
1914 is vastgesteld, gaat het niet aan, de 
schoolgeldheffing van belanghebbende te 
bepalen naar zijn aanslag in de Rijks
inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1930/1931, wanneer op het oogenblik, dat 
het schoolgeld wordt bepaald, reeds zijn 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting over 
het belastingjaar 1931/1932 was vastge
steld. 

Al mogen Burg. en Weth. van W age
ningen op gronden ontleend aan de bil
lijkheid toch met den aanslag in de Rijks
inkomstenbelasting over 1930/1931 reke
ning hebben gehouden, zoo is wat zij 
deden niet houdbaar a ls strijdig met de 
duidelijke woorden der verordening. 

Waar belanghebbende beweerd had, dat 
op het oogenblik, dat de aanslag in de 
schoolgeldheffing werd opgelegd zijn aan
slag in de Rijksinkomstenbelasting over 
1931/1932 reeds was vastgesteld en de 
ontvanger, die aan den Raad van Beroep 
geen vertoogschrift had ingezonden en bij 
de mondelinge behandeling afwezig was 
geweest, dit niet had weersproken, kon de 
raad van beroep aannemen, dat dit ook 
inderdaad het geval was. 

Niet is van belang of Burg. en Weth. 
bekend waren met den laatstvastgestelden 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting, 
maar of deze op het oogenblik van de op
legging van het schoolgeld reeds vastge
steld was. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

ontvanger der gemeente Wageningen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te Arnhem dd. 4 ~aart 
1932 betreffende den aanslag van A. te W. in 
het schoolgeld voor lager onderwijs a ldaar 
over het schooljaar 1931/1932; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0 . dat blijkens aanslagbiljet van 2 0ct. 1931 
A. te W. ,,voor he.t schooljaar 1931/1932 is 
aangeslagen in :hé.t schoolgeld tot een bedrag 
van f . .... . naar een zuiver inkomen van ·f z ; 

dat belanghebbende tegen dien aanslag is 
opgekomen bij den raad der gemeente Wage
ningen, doch deze den aanslag heeft gehand
haafd; 

dat belanghebbende zich toen heeft gewend 
tot den Raad van Beroep te Arnhem en be
toogd: 

dat bij d~n aanslag in de inkomstenbelasting 
over het Jaar 1931/1932 reeds 14 dagen in 
zijn bezit had, toen hem mededeeling der hef
fing betreffende het schoolgeld 1931/1932 
gewerd, waarbij ten onrechte als grondslag 
werd gebezigd het inkomen over het jaar 
1930/1931; dat deze heffing_ in strijd is met 
art. 2 der betreffende verordening, volgens 
welke het schoolgeld dient geheven te worden 
van het zuiver inkomen van de belastingplich
tigen, hetwelk laatstelijk ingevolge de wet 
op de inkomstenbelasting 1914 is vastgesteld; 

dat de Raad van Beroep heeft overwogen: 
,,dat art. 2 der betreffende verordening be

paalt, dat het schoolgeld wordt geheven van 
het zuiver inkomen van den belastingplichtige. 
hetwelk laatstelijk ingevolge de wet op de in
komstenbelasting is vastgesteld; 

,,dat bij de behandeling der zaak is geble
ken, dat, toen bij den aanvang van het hef
fingsjaar 1 Sept. 1931 een aanvang werd ge
maakt met de vaststelling der kohieren, nog 
slechts ± 1750 van de ± 3200 aanslagen in 
de inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1931/1932 bekend waren, op grond waarvan 
de aanslagen werden geregeld naar de aan
slagen in de inkomstenbelasting over 1930/ 
1931; 

"dat daa1mede echter gehandeld werd in 
strijd met bovenvermeld artikel en in 't bij
zonder ten aanzien van de ± 1750 school
geldplichtigen, waaronder appellant, wier aan
slagen in de inkomstenbelasting over 1931/ 
1932 reeds waren vastgesteld en voor wie dus 
niet alleen naar de kenlijke strekking, maar 
ook naar de uitdrukkelijke bewoordingen van 
genoemd artikel het schoolgeld naar dit 
,,laatstelijk" vastgestelde inkomen had moe
ten worden geregeld ; 

"dat het laatstelijk vastgeste lde inkomen 
over 1931/1932 blijkens het ter vergadering 
getoonde aanslagbi ljet f x-y heeft bedragen en 
A. dus wegens één leerling tot een bedrag 
van f .... .. moet worden aangeslagen"; 

waarop de aanslag tot dit bedrag is vast
gesteld; 

0. dat in cassatie is gesteld : 
verkeerde toepassing der verordening rege

lende de heffing van schoolgelden voor het 
lager onderwijs te Wageningen, tot toelichting 
waarvan is betoogd: 

dat de verschuld igde schoolgelden zijn be
rekend naar· de inkomens der schoolgeldplich
tigen ov<)r het belastingjaar 1930/1931, ·aan
gezien die inkomens over het belastingjaar 
1931/1932 in de maand Sept: 1931 nog slechts 
voor ruim de helft waren vastgesteld (eind 
Dec. 1931 waren alle aanslagen nog niet be
kend); 

dat art. 2 der heffingsverordening weliswaar 
bepaalt, dat het schoolgeld wordt geheven van 
het zuiver inkomen van den belastingplichtige 
(enkelvoud) hetwelk laatstelijk ingevolge de 
wet op de inkomstenbelasting is vastgesteld, 
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doch dat deze bepaling, mede in aanmerking 
genomen, dat een rechtvaardige belastinghef
fing het toepassen van uniforme regelen voor 
alle belastingplichtigen vordert, geen andere 
strekking kan hebben, dan dat de schoolgeld
heffing geschiedt naar het van alle schoolgeld
plichtigen laatst vastgestelde inkomen; 

dat zoodanige rechtvaardigheid niet wordt 
betracht, indien voor de berekening van het 
schoolgeld, verschuldigd door ingezetenen van 
dezelfde gemeente voor het genieten van het
zelfde- onderwijs gedurende hetzelfde tijdvak, 
tweeërJei maatstaf wordt toegepast, waarvoor 
de verordening geenerlei grond biedt ; 

dat Burg. en · Wetb. derhalve, ook naar de 
meening van den raad der gemeente Wage
ningen, geacht moeten worden de verordening 
juist te hebben toegepast; 

dat zelfs bij een tegenovergesteld gevoelen 
de uitspraak van genoemden Raad van Beroep 
niet houdbaar is, aangezien daarin ten on
rechte wordt uitgegaan van de veronderstel
ling, dat de aanslag in de inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1931/1932 van A. voor
noemd reeds bekend zou zijn op 1 Sept. 1931 
(alzoo' vóór den datum van vaststelling der 
schoolgeldkohieren) ; 

dat namelijk - zooals den Raad van Beroep 
bekend kan zijn blijkens een tot hem door den 
burgemeester gericht schrijven dd. 20 Febr. 
no. 337 - bedoelde aanslag in de Inkomsten
belasting, door uitreiking van het aanslagbil
jet in die belasting op 28 Sept. 1931 eerst .?a 
dien datum kan geacht worden bekend te z1Jn, 
terwijl de aanslag van genoemden schoolgeld
pi ichtige op dienzelfd;en dag ( 28 Sept. 1931) 
werd vastgesteld; 

dat mitsdien de overweging van den Raad 
van Beroep, waarop zijn beslissing in hoofd
zaak gegrond is, dat Burg. en Weth., toen 
zij de uiteraard vóór laatstgenoemden datum 
opgemaakte schoolgeldkohieren op 28 Sept. 
1931 vaststelden, reeds bekend kunnen zijn 
geweest met het op dienzelfden ®(I uitge
reikte aanslagbiljet in de Inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1931/1932 van A., be
paaldelijk onjuist is; 

0. hieromtrent: 
dat de eerste grief ongegrond is, daar de 

uitlegging, die in de toelichting van het cas
satiemiddel op grond van de strekking van 
art. 2 der verordening aan dat artikel wordt 
gegeven, als onjuist moet worden verworpen, 
daar zij in strijd is met de duidelijke woorden 
van het artikel; 

dat ook de tweede grief niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat toch de ontvanger in de toelichting dezer 
grief een beroep doet op een aantal feiten, 
doch dat hij, die bij den Raad van Beroep 
die feiten niet heeft ter sprake gebracht, daar
op niet voor het eerst in cassati·e een beroep 
kan doen · 

dat a,fgescheiden daarvan de ·grief onge
grond is; 

dat het toch bij de vaststellin!f van den aan
slag in het schoolgeld · niet de vraag is of 
Burg. en Weth. bekend zijn met den laatst 
vastgestelden aanslag in de Rijksinkomsten
belasting, doch -of -op -dat oogenblik die aan
si ag reeds was vastgesteld; 

dat, waar nu de Raad van Beroep, op, 
grond van de door den belanghebbende A. in 
zijn beroepschrift vermelde, door den ontvan
ger, die aan den raad geen vertoogschrift in
zond en bij de mondelinge behandeling afwe
zig was, niet wedersproken feiten, kon aan
nemen dat zulks ten deze het geval was, dit 
college terecht heeft beslist, dat de bestreden, 
aanslag moest worden opgelegd naar het zui 
ver inkomen van den belastingplichtige, zoo. 
als dit was bepaald in den laatst vastgestelden• 

.aanslag in de Rijksinkomstenbelasting, name
" lijk in den aanslag over het belastingjaar· 
1931/1932; 

Verwerpt het beroep. W. 

24 S eptembe1· 1932. KONINKLIJK BESLUIT .. 
Lager Onderwijswet 1920. Art. 72. 
Verandering van inrichting van een bij

zondere lagere school. 
Verplaatsing van een hek om het school-

terrein om aesthetische redenen gaat de 
normale eischen te boven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door· 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de· 
parochie van den Heiligen Bavo te Heem
stede tegen het besluit van Ged. Staten van· 
Noord-Holland van 2 Maart 1932, no. 194, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Heemstede van 29· 
Oot. 1931, houdende de door den appellant 
overeenkomstig art. 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor het 
verplaatsen van het bestaande hekwerk van 
de Sint Jozefschool aan den Heerenweg met 
bijkomende werkzaamheden, het daartegen in
gestelde beroep gegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Sept. 1932, no. 512; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20-
September 1932, no. 13602, afdeeling Lager
Onderwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Heemstede bij 
besluit van 29 Oot. 1931 heeft besloten mede
werking te verleenen op de aanvrage van het 
Roomsch-Kathol ieke Kerkbestuur van den 
Heiligen Bavo. om beschikbaarstelling van de 
benoodigde gelden, krachtens art. 72 der La
ger Onderwijswet 1920, ten behoeve van het 
verplaatsen van het bestaande hekwerk van 
de Sint Jozefschool aan den Heerenweg met 
bijkomende werkzaamheden; 

dat nadat S. Rijkes bij Ged. Staten van 
Noord-Holland in beroep was gekomen, dit 
College bij besluit van 2 Maart 1932, no. 194, 
met vernietiging van het bestreden raadsbe
sluit, het beroep gegrond heeft verklaard, 
daarbij overwegende, dat volgens de admini
stratieve jurisprudentie het voor de toepassing
van art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 geen 
beletsel is, dat het school terrein niet voor het 
geven van onderwijs in het vak lichamelij ke 
oefening wordt gebruikt; dat hieruit echter· 
geenszins volgt, d,at een schoolbestuur nu.·ook 
voor veranderingen van het schoolterrein, ê'nz. ,. 
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waarbij het onder•w·ijsbelang niet is betrokken, 
eene aanvrage ex art. 72 der Lager Onderwijs

'wet 1920 kan indienen, doch dat voor de be
doelde veranderingen, ook al worden zij voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening niet 
vereischt, van het bij art. 72 toegekende recht 
.gebruik kan worden gemaakt, mits zij ten be
hoeve van de school 1wodig zijn; dat, naar 
de Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs 
in de 4e hoofdinspectie aan hun College heeft 
medegedeeld, het terrein, waarom het hier 
gaat, niet als speelterrein wordt gebruikt, 
zeer ruime toegangen tot de school geeft en 
op zich zelf geene verbetering noch uitbrEl.i
ding noch verandering van inrichting be
hoeft, dat dan ook, zooals trouwens in de aan
vrage van het bestuur der Sint J ozefschool op 
ondubbelzinnige wijze tot uiting is gekomen, 
de bedoeling, die bij dat bestuur met de uit
breiding van het terrein heeft voorgezeten, 
geen andere is dan deze, dat het hekwerk 
Yoor de school , dat thans in een gebroken 
lijn is opgesteld, in rechte lijn op de grens 
,·an het terrein kan worden geplaatst, waar
door aan aesthetische eischen ten opzichte van 
den weg, waaraan de genoemde school is ge
legen, zal worden voldaan; dat dus, nu zoo
wel de bedoelde uitbreiding als de daardoo1· 
mogelijk geworden verplaatsing van het hek

. werk uiraluitend zal geschieden om het aan
zien ter plaat<le te verbeteren, zoodat daarbij 

'geen enkel onderwijsbelang is betrokken, zoo
min de kosten van den toegevoegden grond als 
die van de verplaat<iing van het hetwerk, 
,op welke laat<ite de ingediende aanvrage be
trekking heeft, als kosten van verandering _yan 
.inrichting. van het schooJ.gebouw met b1Jbe
hoorenden grond in den zin van art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 kunnen worden aan
gemerkt; dat de raad mitsdien op die aan
vrage eene afwijzende beschikking had moe
ten nernen; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
aan een schoolgebouw met bijbehoorend ter
rein ook aesthetische eischen mogen en moeten 

'worden gesteld, de opvoedkundige wa:'.1rde 
daarvan niet kan worden ontkend en b1J de 
aesthetische verzorging dus een onderwijsbe-
1 ang betrokken is, on".~rschillig hoe zwaar .?f 
1 icht men het daarb1J betrokken onderw1JS· 
belang overigens wil doen wegen; dat het 
deze assthetische verzorging van schoolgebouw 
met bijbehoorend ten-ein voor zoover ze be
stond in uitbreiding van het terrei n geheel 
voor eigen rekening heeft genomen; dat eene 
behoorlijke afscheiding van het, thans uitge
breid, schoolterrein een maatregel is, waarvan, 
ook ingevolge Onze jurisprudentie, __ de kosten 
ingevolge art. 72 der Lager Onderw1Jswet 1920 
aan de gemeente kunnen worden aangevraagd ; 
dat het een en ander geheel in overeenstem
ming met het gemeentebestuur is geschied; 

0 . dat de verplaat<ling van het hek om het 
schoolterrein kan worden beschouwd als eene 
verandering van inrichting van het school
.terre in; 
· dat echter eene zoodanige verandering, welke 
mede blijkens nader op verzoek van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ingewonnen inl ichtingen uitsluitend 

om aesthetische redenen zou plaat<l vinden. 
vooral in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden de normale eischen, aan het schoolter
l'ein te stellen, te boven gaat; 

dat Ged. Staten dan ook terecht het raads
besluit, waarbij de gevraagde medewerking 
we1·d verleend, hebben vernietigd doch ver
zuimd hebben zelf op de aanvrage eene be
slissing te geven, 

·Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

•met ongegrondverklaring van het beroep, 
het besluit van Ged. Staten aan te vullen met 
de _bepaling, dat de gevraagde medewerking • 
alsm>g wordt geweigetd. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

27 Septembe1· 1932. RONDSCHRIJVEN van 
Gedeputeerde Staten aan de Gemeente
besturen in Gelderland betreffende Ge
meentefinanciën {verantwoording gelden 
Crisisvar kenswet). 

De vraag is gerezen of de heffingen be
doeld in art. 6 der Crisisvarkenswet {S. 374 
van 1932) en de uitkeering daarvan aan het 
Stabilisatiefonds, genoemd in art. 5 dier wet, 
al dan niet in de gemeentelijke financieele 
administratie verantwoord moeten worden. 

Blijkens eerstgemeld artikel kan met de 
inning en de overmaking dier gelden belast 

.worden de gemeentelijke vleeschkeuringsdienst. 
Gelet op de uitwerking dezer bepaling in 

de artikelen 5, 6, 7 en 10 van het Crisis
varkensbesluit {S. 434 van 1932) en op art. 8 
der Cris isvarkenswet zal, waar een gemeen
telijke keuringsdienst geen zelfstandig be
staan heeft, doch een onderdeel vormt van 
de gemeentehuishouding, aangenomen moeten 
worden, dat de Crisisvarkenswet en de daarop 
st.eunende algemeene maatregel van bestuur 
bedoelen de medewerking der gemeente in te 
roepen . Op grond hiervan zullen vorenbedoelde 
heffingen en uitkeering via gemeentebegroo
ting en -rekening verantwoord moeten worden, 
tenzij de keuringsdienst als tak van dienst is 
aangewezen ex art. 252 der Gemeentewet, in 
welk geval de verantwoording in de bedrijfs
administratie zal moeten geschieden. 

28 September 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. {Belasting op de honden in de 
gemeente Kattendijke.) 

De wet laat den gemeentelijken wetge
ver alle vrijheid in het bepalen van het 
tijdvak, dat als belastingjaar zal gelden 
en nergens is verl)oden, dat voqr de. be
lasting op de honden het kalenderJaar 
samenvalt met het belastingjaar. 

Waar de Raad van Beroep een behoor
lijk met 'rëdenen ,omkleede beslissing gaf 
omtrent de door belanghebbende betwiste 
rechtsgeldigheid van den grondslag waar
op zijn aanslag in de belasting op de 
honden in de gemeente Kattendijke steunt 
is het cassatiem iddel waarin zulks betwist 
wordt onjuist. 
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Een cassatiemi ddel, dat zoo onduidelijk 
is geformuleerd, dat het niet te begrijpen 
is, is niet voor behandeling vatbaar en 
moet worden verworpen. 

Art. 319 (oud 291) der Gemeentewet, 
voorschrijvende dat de gemeenteverorde
ning binnen vijf jaren na de wijziging der 
Gemeentewet bij de wet van 30 Dec. 1920, 
S . 923, moet worden herzien, heeft enkel 
op het oog de bij het in werking treden 
der Gemeentewet voorgeschreven herzie
ning. 

Tusschen de verordening van eene belas
ting op de honden of de verordening op de 
invordering dier belasting en § III der 
wet van 30 Dec. 1920, S. 923, dat uit
sluitend voorschriften geeft betreffende de 
heffing van eene plaatselijke inkomsten
belasting, bestaat geen verband. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

-te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
"Beroep voor de Directe Belastingen te Mid
delburg van 28 Dec. 1931, betreffende den 
bem opgelegden aanslag in de belasting op de 
honden in de gemeente Kattendijke over het 
belastingjaar 1931; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende in de gemelde be
lasting is aangeslagen voor een bedrag van 
f 4 · 

d;t belanghebbende daarop een bezwaar
schrift heeft ingediend bij den Raad der ge
meente Kattendijke op welk bezwaarschrift af
wijzend is beschikt; 

dat belanghebbende vervolgens een beroep
chrift heeft ingediend bij den Raad van 

Beroep, waarbij hij aangaande de onwettig
heid dier betreffende verordening een aantal 
grieven heeft ontwikkeld, waaromtrent de 
Raad van Beroep, belanghebbendes beroep 
ongegrond verklarende en de bestreden be
rnh ikking handhavende, heeft overwogen: 

"dat appellant zich thans heeft gewend tot 
dezen Raad met een beroepschrift, bij het
welk - voor zooverre uit de onsamenhangende 
bewoordingen is op te maken - wordt be
toogd, dat de aanslag zou steunen op art. 8 
in plaats van op art. 9 der betrekkelijke ver
ordening, dat de belasting niet zoude mogen 
loopen over het tijdvak van 1 J an. 1931 tot 
en met 31 Dec. 1931, voorts, dat de betrek
kelijke verordening niet rechtsgeldig zoude 
zijn, immers in strijd met de wet, terwij l ap
pellant vervolgens nog aanvoert, dat de be
schikking niet is geteekend door een door 
hem bedoelden wethouder der gemeente, die in 
1922 reeds deze functie had en appe ll ant ten 
slotte vermei dt zich te beroepen op de ver
jaring, waarop hij nog eene toelichting doet 
volgen, die 's Raads inzicht in de strekkrng 
van het beroepschri ft niet heeft vermogen op 
te hel deren; 

dat appel I ants eerste grief, voor zooverre 
den Raad duidelijk geworden, slechts betrek
king heeft op wijzigingen aangebracht in de 
door de gemeente gebezigde gedrukte model-

L. 1932. 

Jen voor eene verordening als de onderwerpe
lijke in den handel gebracht en deze grief met 
de al dan niet rechtsgeldigheid van den aan
slag niets heeft uit te staan; 

dat nergens is verboden, dat het belasting
jaar voor het heffen eener belasting op de 
honden zoude samenvallen met het kalender
jaar en appellants tweede grief mitsdien even
zeer is ongegrond; 

dat de verordening, op welke de aanslag 
steunt, werd vastgesteld door den Raad der 
gemeente Kattendijke in zijne vergaderingen 
van 3 Juli, 10 Aug. en 14 Sept. 1922 en werd 
goedgekeurd bij K. B. van 30 Nov. 1922 no. 
42 en de Raad in appellants betoog geen 
gronden vermag te zien, waarop aan de op 
formeel juiste wijze tot stand gekomen ver
ordening rechtsgeldigheid moet worden ont
zegd; 

dat uit geen voorschrift valt af te leiden, 
dat de onderwerpelijke beschikking moest 
worden onderteekend door den wethouder door 
appellant bedoeld en ook de daarop betrek
king hebbende grief van appellant ongegrond 
IS· 

dat geen tijd van drie jaren is verloopen 
sedert den dag, waarop de belasting voor het 
onderwerpelijke belastingjaar 1931 werd ver-

1 schuldigd, zoodat van eene verjaring der be
lastingschuld van appellant geen sprake kan 
zijn en eene wijze van verjaring als in ap
pellants beroepschrift geconstrueerd geen steun 
vindt in de wet"; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
opkomt met de volgende middelen van cas
satie: 

1 °. de Raad van Beroep had behooren aan 
te toonen, dat een aansl ág betreffende honden
belasting loopende 1 Jan. 1931 tot en met 
31 Dec. 1931 niet in strijd is met de wet op 
de overgang van 24 Mei 1897, S. 156 , en 30 
Dec. 1920, S. 923, zooals art. 240 der Ge
meentewet bij deze wetten nader is vastgesteld, 
waardoor art. 243 kwam te vervallen; 

2°. de Raad van Beroep had behooren aan 
te toonen, dat de verordening op de heffing 
en hare verordening van eene belasting op de 
honden in de gemeente Kattendijke wettelijk 
door den Raad der gemeente Kattendijke was 
behandeld en vastgesteld in openbare Raads
Yergadering van 3 Juli 1922 in overeenstem
ming met a r t . 269 (232 oud) der Gemeentewet; 
ook had de Raad behooren aan te toonen, dat 
dit besluit in overeenstemming met art. 270 
(233 oud) der Gemeentewet wa voorgedragen 
aan Ged. Staten; 

3° : de Raad van Beroep had behooren· aan 
te toonen, dat de wethouder T. geen afstand 
had gedaan van zijn ingenomen instantie, wat 
betreft het aanvullingsbesluit no. 179 van 16 
Juni 1930 verzonden 26 Juli 1930 tot hand
having van den aanslag, wat overeen moet 
stemmen met het hiNbij ingesloten extract uit 
de notulen, nergens uit blijkt, dat dit besluit 
bestaat; 

4°. de Raad van Beroep verwart art. 295 
(262 oud) der Gemeentewet met art. 319 
(291 oud) dier wet toepasselijk op de wet op 
den overgang, om bijgeval van overgang zoo
als bij de wetten van 30 Dec. 1920, S. 329, 
nader aangevuld bij de wet van 20 Mei 1922, 

15 
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S. 361, in verband met de wet van 30 Dec. 
1920, S. 923, bij opnieuw vaststellen a lsmede 
herzien en in overeenstemming brengen der 
verordening op de Invordering dier belasting
verordeningen, zooals bedoeld in § III der wet 
van 30 Dec. 1920, S. 923, is bepaald; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de wet den gemeentelijken wetgever alle 

vrijheid Iaat in het bepalen van het tijdvak, 
dat als belastingjaar zal gelden, en de Raad 
van Beroep mitsdien terecht besliste, dat ner
gens is verboden, dat het belastingjaar voor 
het heffen eener belasting op de honden zoude 
samen vallen met het kalendet·jaar; 

0. dat ook het tweede middel moet worden 
verworpen: 

dat toch, gezien het door belanghebbende 
aangevoerde, de Raad van Beroep een be
hoorlijk met redenen omkleede beslissing gaf 
omtrent de door belanghebbende betwiste 
rechtsgeldigheid van den grondslag waarop 
zijn aanslag in de belasting op de honden in 
de gemeente Kattendijke steunde; 

0. dat het derde middel, wegens den niet 
te begrijpen inhoud daarvan, niet voor be
handeling vatbaar is; 

0. dat belanghebbende in zijn vierde mid
del blijkbaar bedoelt te stellen, dat de Raad 
van Beroep de verordening op de invordering 
van de hondenbelasting in de gemeente Kat
tendijke ongeldig had moeten verklaren om
dat die verordening niet, zooals art. 319 (291 
oud) der Gemeentewet voorschrijft, binnen den 
tijd van vijf j aren na de wijziging der Ge
meentewet bij de wet van 30 Dec. 1920, S. 
923, werd herzien en aan de goedkeuring der 
Kroon onderworpen; 

dat deze grief reeds daarom niet tot cas
satie kan leiden omdat bedoeld voorschrift 
geen telkens terugkeerende herziening, doch 
slechts de bij het in werking, treden dier Ge
meentewet voorgeschreven herziening op het 
oog heeft; 

dat voorts niet valt in te zien, welk ver
band er bestaat tusschen eene verordening op 
de heffing van eene belasting op de honden 
of eene verordening op de invordering van 
zulk eene belasting en § III der wet van 30 
Dec. 1920, S. 923, waarin uitsluitend voor
schriften worden gegeven betreffende de hef
fing der plaatselijke inkomstenbelasting; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

28 Septenibe,· 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Plaatselijke belasting op de 
honden in de gemeente Kattendijke.) 

Waar door belanghebbende bezwaar 
wordt gemaakt tegen een hem opgelegden 
aans lag in de belasting op de honden in 
de gemeente Kattendijke, doch niet blijkt, 
dat door den bevoegden Raad van Beroep 
daarover een uitspraak is gedaan, is hij 
niet-ontvankelijk in zijn cassatieberoep. 

De Hooge Raad, enz. ; · 
Gezien een aantal verzoekschriften, gericht 

tot den Hoogen Raad door A. te X. waar
van de kennelijke strekking is eene beslissing 
te verkrijgen omtrent den hem opgelegden . 
aanslag in de belasting op de honden in de 

gemeente Kattendijke over het belastingjaar 
1932; 

Gelet op de schri ftel ijke conclusie van den 
Adv.-Gen. Wijnveldt, namens den Proc.-Gen. 
luidende: dat het den Hoogen Raad behage 
de schrifturen voor kennisgeving aan te ne
men en buiten behandeling te l aten, subsidiair 
de niet-ontvankelijkheid uit te spreken; 

0. dat niet blijkt, dat omtrent dezen aan
slag door den bevoegden Raad van Beroep der
Directe Belastingen eene uitspraak is gedaan, 
zoodat beroep in cassatie ten deze niet kan 
worden ingesteld; 

Verklaart A. niet-ontvankelijk in het do0t· 
hem gedaan verzoek. 

(W.) 

28 S eptember 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Plaatselijke Inkomstenbelas
ting der gemeente Loenen. 'l'ransitoi,· 
recht. - Artt. 29 en 31 der Wet van 15 
Ju li 1929, S. 388, in verband met de artt. 
267, 2e en 3e lid (oud) der Gemeentewet.) 

In art. 31 van eerstgenoemde wet is be
paald, dat de gemeenteverordeningen tot 
heffing en invordering der belasting naar 
het inkomen met ingang van•l Mei 1931 
zullen vervallen, doch daarbij wordt eene 
uitzonder ing gemaakt, voor zoover aansla
gen over daaraan voorafgegane belasting
jaren betreft. Dit beteekent, dat na dien 
dag gehandhaafd blijven alle bepalingen, 
die dienen om tot heffing van belasting 
ook door middel van navorderingsaansla
gen van belasting over vroegere jaren te 
komen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift van wijlen A., ge

woond hebbende te Loenen aan de Vecht, te
gen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Utrecht van 
27 Jan. 1932, betreffende den aan hem op
gelegden navorderingsaanslag in de plaatse
lijke Inkomstenbelasting der gemeente Loenen 
over 1930/1931; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot vernietiging van de aangeva l
len uitspraak en van den daarbij gehandhaaf
den aanslag en tot vaststelling van den na
vorderingsaanslag op f x verm inderd met f y 
= f 2; 

0. dat de erflater van belanghebbenden is 
overleden 1 Nov. 1930 en aan hen bij aan
slagbiljet, gedagteekend 30 Sept. 1931, een 
navorderingsaanslag is opgelegd, waartegen 
belanghebbenden bij den Raad van Beroep 
zijn opgekomen voor zooveel betreft de na
vordering in de plaatselijke Inkomstenbelas
ting der gemeente Loenen, op grond dat de 
Inspecteur tot het opleggen van dien aanslag 
niet bevoegd was; 

dat de Raad van Beroep dit beroep heeft 
verworpen en den navorderingsaanslag heeft 
gehandhaafd na te hebben overwogen: 

"dat namens reclamanten vernietiging van 
den navorderingsaanslag is gevraagd, op grond 
dat, door het vervallen op 1 Mei 1931 ten 
gevolge van de wet van 15 Juli 1929, S. 388, 
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van de artt. 243a tot en met 245a van de 
Gemeentewet, deze navorderingsaanslag, op
gelegd na 1 Mei 1931, niet meer had kunnen 
plaats vinden; 

,,dat de Inspecteur terecht heeft opgemerkt, 
dat niet de door reclamanten genoemde arti
kelen, doch de artt. 267, lid 2 en 3 der Ge
meentewet, welke artikelen eveneens bij ge
noemde wet vervallen zijn verklaard, den 
grondslag voor de navordering hebben ge
vormd· 

,,dat' de Raad van oordeel is, dat laatstge
noemde artikelen, ten aanzien van aanslagen 
over belastingjaren aan 1 Mei 1931 vooraf
gaande, alsnog toepasselijk moeten worden 
geacht; 

,,dat toch het hier betreft een naderen aan
slag over het belastingjaar 1930/31, opgelegd 
als gevolg van den over dat jaar wettig opge
legden aanslag; 

,,dat deze navordering weliswaar is opge
legd óp een t ijdstip, waarop de artt. 267, lid 
2 en 3 der Gemeentewet waren afgeschaft, 
doch zoodanige afschaffing slechts ten ge
volge heeft, dat voortaan geen aanslagen meer 
kunnen worden opgelegd, doch niet belet, dat 
a ll e gevolgen van een eenmaal geldig op
gelegden aanslag, dus ook de daarop steunen
de navordering, door de oude bepalingen blij 
ven beheerscht; 

"dat bovendien bij het huldigen van de 
tegenovergestel de meening er geen instantie 
zou zij n om een eventueel opgelegden navorde
ringsaanslag te vernietigen; 

"dat ook het bepaalde in art. 31 der wet 
van 15 Ju l i 1929, S . 388, voornoemd, inhou
dende, dat de verordeningen tot heffing en in
Yordering der belasting naar het inkomen ver
va ll en met ingang van 1 Mei 1931, behalve 
voor zoover het aanslagen over daaraan voor
afgegane belastingjaren betreft, in overeen
stemm ing is met bovenvermelden gedachten
gang; '' 

0. dat in cassatie is gesteld: 
Schend ing of verkeerde toepassing van de 

artt. 29 en 39, le lid, van de wet van 15 Juli 
1929, S. 388, in verband gelezen met art. 
267, 2e en 3e lid (tekst geldende op 30 April 
1931) der Gemeentewet; en 

Schending of verkeerde toepassing van artt. 
31 en 39, le lid, van gemelde wet van 15 
Juli 1929, doordat de Raad van Beroep over
weegt, dat art. 267, 2e en 3e lid (zelfden 
tekst), der Gemeentewet ten aanzien van aan
slagen over belastingjaren van 1 Mei 1931 
voorafgaande, dat de afschaffing van deze 
wetsbepalingen slechts ten gevolge heeft, dat 
voortaan geen aanslagen meer kunnen worden 
opgelegd, doch niet bleek, dat alle gevolgen 
van een eenmaal opgelegden aanslag, ook de 
daarop steunende navordering, door de oude 
bepalingen blijven beheerscht, en eindelijk 
overweegt, dat dus ook de bepaling van art. 
31, le lid, der wet van 15 Juli 1929 voor
meld (door den Raad woordelijk geciteerd) in 
overeenstemming is met 's Raads "boven6e
noemden" gedachten gang; 

0. hieromtrent: 
dat bij de op 1 Mei 1931 in werking ge

treden wet van 15 Juli 1929, S. 388, verschil
lende bepalingen der Gemeentewet vei-vallen 

zijn verklaard, waaronder het door belang
hebbende aangehaalde art. 267, voor zoover 
1 id 2 en 3 betreft, zulks blijkens art. 24 der 
eerstgenoemde wet; 

dat bovendien in art. 31 dier wet is be
paald, dat de (gemeente) verordeningen tot 
heffing en invordering der belasting naar het 
inkomen met ingang van 1 Mei 1931 zullen 
vervallen, doch dat daarbij de uitzondering is 
gemaakt "behalve voor zoover het aanslagen 
over daaraan voorafgegane belastingjaren be
treft"· 

dat 'die verordeningen derhalve ook na 1 
Mei 1931 van toepassing blijven ten aanzien 
van allen van wie over vroegere jaren belas
ting naar het inkomen kan worden geheven; 

dat aangenomen moet worden, dat ook na 
dien dag ook gehandhaafd blijven alle be
palingen, die dienen om tot die heffing van 
belasting over vroegere jaren te komen; 

dat immers anders genoemd art. 31 weinig 
zin en beteekenis zoude hebben en zelfs na 1 
Mei 1931 geen oorspronkelijke aanslag in een 
plaatselijke inkomstenbelasting over vooraf
gaande jaren zoude kunnen worden opgelegd, 
daar ook het vroegere art. 24317 der Gemeente
wet, waar geregeld was hoe die aanslag moest 
worden vastgesteld, bij de aangehaalde wet is 
vervallen; 

dat derhalve art. 29 der wet a l dus moet 
worden verstaan, dat met ingang van 1 Mei 
1931 het vroegere art. 267 der Gemeentewet 
is vervallen, voor zoover het lid 2 en 3 be
treft, maar niet de uitzondering <lie art. 31 
dierzelfde wet medebrengt; 

dat bovendien, ware het anders en waren 
genoemde bepalingen der Gemeentewet na 1 
Mei 1931 zonder eenige beperking vervallen, 
op navordering van plaatselijke inkomstenbe
lasting niet meer van toepassing zouden zijn 
de bepalingen van Hoofdstuk XI der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914, dus ook niet 
art. 87, zoodat, zooals de Raad van Beroep 
reeds heeft overwogen, deze niet bevoegd zou 
zijn om te bes] issen over het bezwaar van be
langhebbenden en hen in hun beroep niet
ontvankel ijk had moeten verklaren; 

dat het middel mitsdien niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

28 Septernber 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Plaatselijke bedrijfsbelasting 
der gemeente Dordrecht.) 

Onjuist is de stelling, dat in de gemeen
telijke bedrijfsbelasting van Dordrecht een 
onderneming niet kan worden aangeslagen 
voor arbeiders, d ie in haar dienst werk
zaam zijn geweest enkel op grond, dat die 
arbeiders niet werkzaam geweest zijn in 
het bedrijf binnen Dordrecht. 

Wat er zij van 's Raads overweging, dat 
men alleen dàn van een zelfstandig ge
vestigd onderdeel van een onderneming 
vermag te spreken, wanneer de tijd, ge
durende welken de onderneming haar be
drijf gaat uitoefenen onbepaald en onbe
kend is en wat er zij van de omstandig
heden, dat het benoodigde geld steeds uit 
Dordrecht aan de uitvoerders der werken 
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elders werd verzonden en dat de hoofd
administratie ook voor deze werken te Dor
drecht werd gehouden, is de aanslag ten 
deze terecht opgelegd. Immers kon de 
Raad u it de door hem als vaststaande aan
genomen feiten afleiden, dat hier geen 
sprake was van uitvoering van zelfstan
dige buiten Dordrecht gevestigde onder
deelen van belanghebbende's bedrij f, nu 
door belanghebbende geen feiten waren 
gesteld, welke konden medebrengen, dat 
dit wel het geval was. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepsch1·ift in cassatie van de 

N. V. Aannemersbedrijf v/h X., gevestigd te 
Dordrecht, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen II te 
Rotterdam van 21 Maart 1932 betreffende 
haar aanslag in de Bedrijfsbelasting der ge
meente Dordrecht, belastingjaar 1930; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging der 
bestreden u itspraak en tot terugwijzing der 
zaak naar den Raad van Beroep te Rotterdam 
II, ten einde haar, met inachtneming van 
's Hoogen Raads te geven arrest, verder te 
berechten en af te doen; 

0. dat ten behoeve der gemeente Dordrecht, 
bl ijkens de desbetreffende Verordening, onder 
den naam van "Bedrijfsbelasting" eene zake
lijke belasting op het bedrijf wordt geheven 
(art. 1); dat de hela ting verschuldigd is we
gens ondernemingen en inrichtingen, welke 
binnen de gemeente een bedrijf uitoefenen 
anders dan in stations, en waar ten minste 
tien arbeiders werkzaam zijn, die op 1 Jan. 
yan het belastingjaar den vollen ouderdom 
van 17 jaren hebben bereikt en die ieder voor 
zich minder verdienen dan een bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stell en bedrag 
(art. 2); dat de Verordening onder arb_eidm:s 
verstaat allen, die in eenigerlei betrekkmg ID 
een bedrijf werkzaam zijn (art. 3); dat voor 
of op 1 Jan. van het belastingjaar gedurende 
ten minste een jaar bestaande bedrijven voor 
de heffing maatstaf is het gemiddeld aantal 
arbeiders als bedoeld in art. 2, die in het af
geloopen jaar in het bedrijf werkzaam zijn ge
weest (art. 5); dat het belastingjaar loopt 
van den len Jan. tot den 31en Dec. ( art. 9), 
terwijl art. 7 het bedrag der belasting regelt; 

dat belanghebbende ten deze werd aangP
slagen voor 63 arbeiders; 

dat blijkens de bestreden uit.<lpraak het to
taal aantal arbeiders, berekend overeenkom
stig de verordening, hetwelk over 1929 ge
:n iddeld in het bedrij f van belanghebbende 
werkzaam was, bedraagt 60 en dat van deze 
arbe iders er 50 gebezigd zijn op werken buiten 
de gemeente Dordrecht; 

dat de gemeente zich voor den Raad van 
Beroep wijders op het standpunt heeft gesteld, 
dat belanghel,bende terecht voor al deze 60 
.irbeiders was aangeslagen, doch belangheb
bende heeft aangevoerd, dat zulks niet het 
geval was wat betreft voormelde 50 arbeiders, 
daar deze zijn werkzaam geweest in een zelf
standig elders gevestigd onderdeel bu iten de 
centrumgemeente, dat wi l zeggen waar de ou
derneming gevestigd is, en de verordening 

voor die bedrij fsu itoefen ing vrijstelling van 
deze hela ting geeft; 

dat de Raad van Beroep in d it geschilpunt 
zich vereenigd heeft met de gemeente Dor
drecht en heeft overwogen : 

,,dat de Raad allereerst opmerkt, dat in art. 
242e (oud) der Gemeentewet het woord " waar" 
terugslaat op "ondernemingen en inrichtin
gen" en niet op "een bedrijf", hetgeen blijkt 
u it de komma geplaatst achter "stations" en 
uit het geheele zinsverband; 

"dat hieruit volgt, dat, nu maatstaf voor 
de heffing is het gemiddeld aantal arbeiders 
als bedoeld in art. 2 der Verordening, met 
die arbeiders slechts gedoeld kan worden op 
de arbeiders, die werkzaam zijn geweest in de 
onderneming of inrichting; 

"dat het dus niet in de eerste plaat.5 de 
vraag is, waar het bedrijf wordt uitgeoefend, 
doch waar de onderneming gevest igd was, 
welk laarate ook elders dan in de "centrum 
gemeente" kan zijn bij wijze van een zelf
standig elders gevestigd onderdeel van de on
derneming; 

,,dat nu van een, buiten de gemeente Dor
drecht, alwaar appellante, zooals partijen een
stemmig verklaarden gevestigd is en b innen 
welke gemeente zij in 1929 haar bedrijf uit
oefende in 1929 zelfstandig gevestigd onder
deel h~rer onderneming naar 's Raads oor
deel geen sprake is geweest; 

"dat appellante stelde, dat zij in 1929 een 
aantal arbeiders in dienst heeft gehad op wer
ken welke zijn uitgevoerd buiten de gemeente 
Dordrecht en waar die arbeiders uiraluitend 
zijn werkzaam geweest, hebbende haar Direc
teur ter vergadering nog nader medegedeeld, 
dat die arbeiders gedeeltelij k uiraluitend te 
Vlissingen, gedeeltelijk uitsluitend te 's-Gra
venhage en gedeeltelijk uitslu itend te Delft 
hebben gewerkt; 

"dat, onweersproken, bedoelde Directeur ter 
vergadering nog nader uiteenzette, hoe de ad
mini tratie en de uitvoering van al deze wer
ken plaats vond, waarbij hij omtrent het werk 
te Delft verklaarde, dat appellante dit ge
heel van uit Dordrecht bediende en daar noch 
een directiekeet noch een uitvoerder of op
zichter had, doch slechts 2 arbeiders, terwijl 
zij omtrent de werken te Vlissingen en 's-Gra
venha5e verklaarde, dat het benoodigde geld 
steeds van uit Dordrecht aan de uitvoerders 
ter plaatse werd gezonden en voorra niet be
weerde, dat de hoofdadministratie, ook wat 
deze werken betreft, niet te Dordrecht werd 
gehouden en toegaf, dat al deze werken, be
staande i~ het bouwen van hu izen, wer k aan 
een kademuur, een steiger en mil ita ire ge
bouwen, zoomede het bouwen van een school, 
aangenomen werken en slechts van t ij delijken 
aard waren; 

"dat men naar 's Raads oordeel alleen van 
een elders zelfstandig "gevestigd" onderdeel 
van eene onderneming vermag te spreken, 
wanneer de tijd, gedurende welken de onder
neming aldus haar bedrij f gaat uitoefenen, on
bepaald en onbekend is, en deze handeling 
kennelijk een geheel of gedeeltelijk perma
nente strekking heeft, doch dat men daarvan 
niet kan spreken wanneer de tijd van zooda
nige bedrijfsuitoefening wel niet precies be-
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kend, doch in ieder geval reeds te voren be
grnnsd is oot een betrekkelijk korte periode, 
zooals uitteraard bij de aangenomen onder
havige werken ; 

,,dat de Raad nu, waar bovendien van zelf
standigheid noch in den zin van autonomie, 
noch in den zin van op zich zelf staan ten 
deze mag worden gesproken , lettende op het 
boven gerelateerde, van oordeel is , dat in dit 
geval geen sprake is geweest van een of meer 
in 1929 elders zelfstandig gevestigde onderdee
len der onderneming van appelante, zoodat 
appell ante moet worden aangeslagen voor het 
totaal aantal a rbeiders, dat gemiddeld in 1929 
in haar onderneming werkzaam was, te we
ten 60" ; 

0. dat belanghebbende a ls middel van cas
satie voordraagt: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240 en 242e van de Gemeentewet, zooals 
die artikelen luidden vóór de wet van 31 J an. 
1931, S. 41 , tot herzien ing van de Gemeente
wet (th ans genummerd resp. 277 en 282), van 
de artt. 1, 2, 5 en 9 der Verordening op de 
heffing van een zakelijke belasting op het be
drijf der gemeente Dordrecht en van art. 16 
der wet van 19 Dec. 1914, S. 465, - en ter 
toelichting de volg-ende grieven ontwikkelt: 

1 °. dat de strekking van de Gemeentewet 
en van de daarop berustende Verordening, 
medebrengt, dat de onderhavige belasting 
slechts geheven kan worden ten aanzien ·van 
die arbeidern, die werkelijk in de gemeente 
van aanslag effectief werkzaam zijn; 

2°. dat de Raad van Beroep heeft geoor
deeld, dat alleen dàn van een van elders zelf
standig gevestigd onderdeel van een onderne
ming sprake is, wanneer de tijd, gedurende 
welken de onderneming aldus haar bedrijf 
g-aat uitoefenen, onbepaald en onbekend is en 
deze handeling kennelijk een geheel of ge
deeltelijk pe1manente strekking heeft, welk 
cr iterium echter niet bernst op de wet, zijnde 
met name ook onjuist de conclusie van den 
Raad van Beroep, dat van zoodanige bedrijfs
uitoefening niet kan worden gesproken, wan
neer zij te voren begrensd is tot een betrekke-
1 ijk korte periode, zooals uiteraard bij de 
onderhavige aangenomen we1·ken; dat het op 
den duur of de begrenzing daarvan vom· de 
zelfstandige bedrijfsuitoefening buiten de ge
meente Dordrecht immers niet aankomt; dat, 
wanneer inderdaad slechts tijdelijk en gedu
rende een betrekkelijk korte periode een ge
deel te van het bedrijf buiten de gemeente zelf 
standi g wordt uitgeoefend, de belasting niet 
over de in dat gedeelte van een bedrijf werk
zaam zijnde arbeide1·s mag worden uitgestrekt ; 

3°. dat de R aad van Beroep ten onrechte, 
ten aanzien van de werken te Vlissingen en 
te 's-Gravenhage van gewicht heeft geacht, 
dat het benoodigde geld steeds uit Dordrecht 
aan den uitvoerder ter plaatse werd gezonden 
en dat de hoofdadministratie, ook wat deze 
werken betreft te Dordrecht werd gehouden; 
dat deze be ide feiten immers op zich zelf niet 
wettigen de conclusie, dat van een zelfstandig 
gevestigd onderdeel van het bedrijf der onder
nemingen te ' s-Gravenhage of Vlissingen geen 
sprake kan zijn; dat, neemt men een ander 
standpunt in , de mogelijkheid van zelfstandige 

' bedrij fsuitoefening door dezelfde onderneming 
in verschillende gemeenten practisch illusoi r 
wordt, daar er in dezelfde onderneming toch 
a l tijd een dergelijk centraal verband zal be
staan ten aanzien van verschillende zelfstan
dige bedrijven; 

0. dat de eerste grief, waarbij belangheb
bende kennelijk het oog heeft op de omstan
digheid, dat de meerbedoelde 50 arbeiders 
zijn gebezigd op werken buiten Dordrecht, 
niet opgaat; 

dat toch belanghebbende te Dordrecht is ge. 
vestig<;! en binnen die gemeente haar bedrijf 
uitoefent; 

dat die bedrijfsuitoefening niet noodwendig 
beperkt is tot het verrichten van werkzaam
heden binnen die gemeente, doch ook kan om
vatten geheel of gedeeltelijk daarbuiten ver
richte werkzaamheden, weshalve geenszins op 
den enkelen grond, dat de 50 arbeiders elders 
hebben gearbeid, mag worden aangenomen, 
dat zij niet werkzaam zijn geweest in het be
drijf van belanghebbende binnen Dordrncht; 

0. voorts, dat wat er zij van 's Raads over
weging, dat men alleen van een elders zelf
standig "gevestigd" onderdeel van een onder
neming vermag te spreken, wanneer de tijd 
gedurende welken de onderneming aldus haar 
bedrijf gaat uitoefenen, onbepaald en onbe
kend is, en wat er zij van het beroep van den 
Raad op de omstandigheden, dat het benoo
digde geld steeds uit Dordrecht aan de uit
voerders der werken te Vlissingen en 's-Gra
venhage werd verzonden en dat de hoofd
administratie, ook wat deze werken betre[t, te 
Dordrecht werd gehouden de laatste twee 
grieven toch niet tot cassatie kunnen leiden; 

dat toch de Raad uit het feit, dat al de 
werken, bestaande in het bouwen van huizen, 
werk aan een kademuur, een steiger en mili
taire gebouwen, zoomede het bouwen van een 
school , aangenomen werken waren, waarvan 
de duur uiteraard reeds te voren begrensd was 
tot een betrekkelijk korte per iode, kon en dus 
moest afle iden . dat hier geen sprake was van 
uitoefening van zelfstandig buiten Dordrecht 
gevestigde onderdeelen van ·belanghebbende's 
bedrijf, nu belanghebbende geen feiten had 
gesteld, welke konden meebrengen, dat zulks 
wèl het geval was geweest; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

28 Septembe,· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven Art. 25.) 

De door het gemeentebestuur gevraagde 
vergunning tot het over eene diepte van 
± 3 M. doen afgraven van eene in 1910 
gesloten begraafplaats kan worden ver
leend , nu het met het oog op eene doel
matige exploitatie van het gasbedrijf der 
gemeente zeer gewenscht is , dat de ge
meente tersoond over een deel der be
g raaf plaats de beschikking krijgt, terwijl 
binnen eenigen tijd ook het overig deel 
voor het gasbedrijf bezwaarlijk zal zijn te 
missen, uit een oogpunt van volksgezond
heid tegen de afgraving geen bedenking 
bestaat, zich op de begraafplaats geen 
e igen graven bevinden, de begraafplaats 
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sedert jaren niet meer door nabestaanden 
is bezocht, en bij den Raad van State geen 
bezwaren zijn ingebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Leiden tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 17 Mei 1932, n° . 59, inhoudende 
weigering van vergunning tot afgraving ter 
diepte van ± 3 M. van de in 1910 gesloten 
begraafplaats nabij de Heerenpoort (Groote 
Bolwerk) te Leiden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 September 1932, n°. 647; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 23 September 1932, n°. 6684, afd. Arm
wezen; 

0. dat burgemeester en wethouders van Lei
den aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land vergunning hebben gevraagd tot het over 
eene diepte van ± 3 M. doen afgraven van 
de voormalige, in 1910 gesloten begraafplaats 
nabij de Heerenpoort (Groote Bolwerk) te 
Leiden, zulks met het oog op een in de toe
komst eventueel noodige uitbreiding van het 
kolenopslagterrein der Stedelijke Fabrieken 
van Gas en Electriciteit; 

dat Ged. Staten daarop bij hun bovenver
meld besluit de gevraagde vergunning hebben 
geweigerd, uit overweging, dat een diepern 
uitgraving clan 0.5 M. op een gesloten be
graafplaats, binnen 30 jaren na de sluiting, 
niet a ls regel, maar slechts voor bijzondere 
gevallen toelaatbaar moet worden geacht; 
dat de volstrekte noodzakelijkheid van de 
voorgenomen afgraving ter meerdere diepte 
dan 0.5 M. ten deze niet is gebleken; 

<lat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Leiden bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat de voorgenomen 
afgraving wel degelijk noodzakelijk is ; dat 
het eigenlijke kolenterrein (aan 3 zijden van 
de koolgasstokerij) reeds thans te klein is en 
de reservevoorraden, dienende voor de per
r iode van gesloten water, thans opgeslagen 
worden langs de spoorbanen ten Noorden van 
de gashouders; dat deze opslag duur is wegens 
het transport per wagen; dat bij uitbreiding 
van de stokerij het terrein, waarop thans 
kolen liggen, wederom kleiner zal worden, 
zoodat het kerkhof dan zeer zeker noodig is; 
dat na afgraving van dit kerkhof de weg 
van de Huigbrug naar de Huigstraat, thans 
loopende langs het talud van het kerkhof, 
meer Oostelijk gelegd kan worden; dat het 
Westelijke deel van het kerkhof clan direct 
voor opslag van kolen gebruikt kan worden; 
dat vermoedelijk de koolgasstokerij binnen 5 
jaa1~ zal moeten worden vergroot, waarna 
ook het Oostelijke deel van het kerkhof ge
heel voor kolen- en cokesopslag noodig zal 
zijn ; dat zij zich voorstell en, dit noodzake
lijke, doch niet urgente werk bij wijze van 
werkverschaffing te doen uitvoeren ; 

0 . dat, mede op grond van het door den ge
machtigde van het gemeentebestuur van Lei
den meegedeelde in de openbare vergadering 
van de Afcleeling van den Raad van State 

voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, moet wor
den aangenomen, dat het met het oog op eene 
doelmatige exploitatie van het gasbedrijf der 
gemeente Leiden zeer gewenscht is, dat die 
gemeente aanstonds de vrije beschikking ver
krijge over het Westelijke gedeelte van de 
onderhavige begraafplaats, terwijl binnen 
eenigen t ijd ook het overige gedeelte voor dat 
bedrijf bezwaarlijk zal zijn te missen; 

dat uit een oogpunt van volksgezondheid 
geen bedenking tegen de voorgenomen afgra
ving bestaat; 

dat blijkens de evenbedoelde mededeel ingen 
de begraafplaats, die reeds 22 jaren gesloten 
is en waarop zich geen eigen graven bevinden 
sedert jaren niet meer door nabestaanden is 
bezocht geworden, terwijl geen gebruik is ge
maakt van de geboden gelegenheid om ter 
zake bezwaren bij de voornoemde Afdeeling 
van den Raad van State in te brengen; 

dat onder die omstandigheden geen vol
doende reden bestaat voor weigering van de 
vergunning; 

Gezien de wet van 10 April 1869, S. 65; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland aan de 
gemeente Leiden vergunning te verleenen tot 
het over eene diepte van ± 3 M. doen af
graven van de voormalige in 1910 gesloten 
begraafplaats nabij de Heerenpoort (Groote 
Bolwerk) aldaar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B. ) 

29 September 1932. BESCHIKKING van den 
Minister van Waterstaat, betreffende vast
stelling van bestekken, en gunning van 
werken. 

De Minister van Waterstaat, 
Gelet op de artikelen 3, 4 en 11 van het 

Reglement Openbare Aanbestedingen (Ko
ninklijk besluit van 30 Aug. 1932, no. 43) ; 

He~ft goedgevonden: 
I . den Directeur-Generaal van den Rijks

waterstaat te machtigen: 
1°. tot het vaststellen van bestekken a ls 

bedoeld in het eerste lid van a rtikel 3 van 
genoemd R eglement; 

2°. tot beslissing omtrent de vraag, of het 
beste k het eindbedrag van de begrooting van 
kosten van het werk zal vermelden, a ls be
doeld in het tweede lid van artikel 3; 

3°. tot bes! issi11g omtrent de vraag, of de 
aanbested iug nog op andern wijze zal worden 
bekend gemaakt dan door aankondig ing in de 
Staatscourant, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 4. 

een en ander met uitzondering van de be
stekken voor groote en belangrijke werken, 
zulks ter beoordeeling van den Directeur
Generaal · 

II. de' Hoofdingenieurs-Directeuren in de 
directiën en de Hoofd ingenieurs in de distric
ten van den Rijkswaterstaat te machtigen: 

tot het gunnen van e!)n werk a ls bedoeld 111 

het vierde lid van artikel 11, indien : 
a. het den laagsten inschrijver betreft; 
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b. zijn inschrijving beneden de raming is; de tot het ambtsgebied dier commissie, er prijs 
c. hij in alle opzichten geschikt wordt ge- op stelde, dat ook op de jaarwedde van den 

acht voor de uitvoering van het werk ; secretaris pensioensverhaal wordt uitgeoefend 
d.. hij Nederlander is; tot · het wettelijk maximum percentage van 
e. de som, waarvoor de gunning geschied t, 1 81/2 % ; dat de Gezondheidscommissie daar

een bedrag van f 25,000 niet te boven gaat, · ' mede in kennis is gesteld, met het verzoek 
en onder bepaling dat van de gunning aan I alsnog tot dat verhaal over te gaan, waaraan 

den Minister onmiddellijk mededeeling ge- door die commiss ie evenwel geen gevolg is 
sch iedt. 1 gegeven met het gevolg, dat ook op hare in 

Deze beschikking treedt in werking op 15 afschrift overgelegde begrooting voor 1931 
October 1932. daarvoor geen po t onder de ontvangsten voor

(B.) 

tl October 1931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gezondheidswet Art. 12; Pensioenwet 
1922 Art. 36.) 

Slechts dàn kan de bijdrage voor het 
pensioenfonds op den secretaris eener ge
zondheidscommissie worden verhaald, wan
neer de gemeente of gemeenten, waarvoor 
de commissie is ingesteld en in wier dienst 
hij geacht moet worden te staan, tot zoo
danig verhaal hebben besloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouder van Assen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
22 Januari 1932, N °. 143, tot mededeeling 
aan den raad der gemeente Assen dat voor 
wijziging van de begrooting 1931 der Gezond
·heidscommissie geen termen zijn gevonden; 

De R aad ·van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
September 1932, n°. 661; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken , 
rnn 1 October 1932, n°. 1886 H , Afdeeling 
Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij voor
noemd besluit, beslissende in een geschil tus
rschen den gemeenteraad van Assen en de al
daar gezetelde Gezondheidscommissie voor de 
ge111ee11ten Assen, .Roden, P eize, Eelde, Vries, 
Zuidl aren, Smilde en rorg over de begroo
ting dier commissie voor het jaar 193t, heb
ben besloten aan den gemeenteraad van Assen 
mede te deelen, dat. voor wijziging van de 
begrooting 1931 der Gezondheidscommissie 
geen termen zijn gevonden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de gemeenteraad van Assen onder dag
teekening van 11 Februari 1931 heeft verzocht 
krachtens artikel 12 der Gezondheidswet te 
bes] issen, dat aan de begrooting der Gezond
heidscommissie voor het jaar 1931 alsnog 
moet worden toegevoegd een post wegens op 
de jaarwedde van den secretaris in te houden 
pensioensbijdragen, daarbij ter ondersteuning 
-van dat verzoek aanvoerende, dat reeds een ige 
jaren achtereen bij de behandeling van de 
begrooting de aandacht is gevestigd op de 
onbillijkheid, welke er in zou zijn gelegen, 
dat, terwijl in vrijwel alle gemeenten, waar
voor de Gezondheidscommissie is ingesteld, 
verhaal Yan pensioensbijdragen wordt toege
past, zulks niet gesch iedt ten aanz ien van den 
secretaris dier commissie; dat bij een voor 
eenige jaren ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat het meerendeel der gemeenten, behooren-

komt; dat blijkens de ingekomen berichten 
der onderscheidene gemeentebesturen de raden 
der gemeenten Roden, Vries en Norg met het 
verzoek van den raad van Assen instemden , 
met dien verstande, dat de raad van Roden 
zich niet wenscht uit te spreken over het per
centage van het uit te oefenen verhaal en 
dat de raden van Peize, Eelde, Zuidlaren en 
Smilde daartegen zijn; dat de Gezondheids
commissie, ter zake gehoord, bij brief van 30 
April 1931 , n°. 66, heeft te kennen gegeven, 
dat zij heeft besloten niet over te gaan tot 
toepassing van verhaal op de jaarwedde van 
haar secretar is, uit hoofde van het bedrag 
dier wedde en mede van het feit, dat in vele 
gemeenten op jaarwedden van dergelijk be
drag geen korting wordt toegepast; dat in
gevolge de bepalingen, vervat in den Vden 
Titel der Pensioenwet 1922, S. 240, de be
slissing nopens uitoefening van verhaal op 
ambtenaren in den zin dier wet wegens pen
sioensbijdragen, berust bij die lichamen, welke 
die bijdragen verschuldigd zijn, als hoedanig 
in artikel 35 dier wet zijn aangewezen het 
Rijk, de provincie, de gemeenten en de water
schappen, veenschappen of veenpolders; dat, 
daar ten aanzien van den secretaris eener Ge
zondheidscommissie, bij het ontbreken van 
eene uitdrukkelijke bepaling in de wet, moet 
worden aangenomen, dat naar het oordeel der 
wet, de verplichting tot het dragen van de 
kosten der pensionnecring rust op de gemeente 
of de gemeenten, waarvoor de commissie is 
ingesteld , mitsdien ook deze lichamen hebben 
te lies] issen of en in hoeverre verhaal op 
dien titularis zal worden uitgeoefend; dat, 
daar niet is gebleken dat de gemeenteraden 
van de tot het ambtsgebied der te Assen ge
zetelde Gezondheidscommissie eene zoodanige 
beslissing hebben genomen, voor het t.oevoe
gen aan de begrooting dier commissie van een 
post voor pensioensverhaal op den secretaris 
geen aanlei ding bestaat; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houdPrS van Assen namens den gemeenteraad 

1 bij On in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat door het verzoek van de gemeente Assen 
om op de begrooting 1931 een post wegens 
pensioensverhaal uit te t,rekken naar de mee
ning van den raad een geschi l over die be
grooting aanwezig is, hetzij dat men aan
neemt, dat er een geschi l bestaat met de 
Gezondheidscommi sie doordat deze tot ver
haal niet bere id is, hetzij - in het licht van 
de opvatting van Ged. Staten, dat slechts de 
gemeenten daarover hebben te beslissen -
tusschcn de wel en de niet tot verhaal bereid 
zijnde gemeenten onderling; dat dit geschil 
naar de meening van den raad Ged. Staten 
hadden behooren te bes] issen; dat zij verzoe-
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ken te beslissen, dat het verhaal van pen
sioen bijdrage op den secretaris tot het hoogs t 
toegel aten maximum te rekenen met ingang 
van 1 Januari 1931 zal geschieden uit over
weging, dat, daar in een groot deel der tot 
het gebied der commissie behoorende gemeen
ten dergelijk verhaal wordt toegepast, de bil 
lijkheid medebrengt, dat ook ten aanzien van 
den functionaris in kwestie zulks geschiedt, 
hetgeen nog te meer kl emt, indien in aan
merking wordt genomen, dat de gemeenten, 
welke met het denkbeeld van verhaal instem
men - de gemeenten Assen, Roden, Vries en 

org - tezamen een inwonertal vertegen
woordigen van 33204 zielen, de andere van 
16763 zielen; 

0. dat ingevolge artikel 35 der P ens ioenwet 
1922 de gemeente jaarlijks eene bijdrage aan 
het pensioenfonds verschuldigd is voor de pen
sioenen der ambtenaren in haren dien t en 
voor de pensioenen van de weduwen en wee
zen dier ambtenaren; 

dat ingevolge arti kel 36, lid 4, dier wet de 
bijdragen tot zekere maxima kunnen worden 
verhaald op de betrokken ambtenaren ; 

dat op grond van het onderlinge verband 
van deze bepalingen moet worden aangeno
men, dat de gemeente of gemeenten, welke de 
bijdragen aan het pensioenfonds verschuldigd 
zijn, gerechtigd zijn tot het verhaal; 

dat mitsdien slechts dàn de bijdrage voor 
het pensioenfonds op den secretaris van eene 
Gezondheidscommissie kan worden verhaald, 
wanneer de gemeente of gemeenten, waarvoor 
de Gezondheidscommissie is ingesteld en . in 
wier dienst hij geacht moet worden te staan, 
tot zoodanig verhaal hebben besloten; 

dat bij gebreke van zoodanig besluit doo r 
één of meer gemeenten, waarvoor de te Assen 
zetelende Gezondheidscommiss ie is ingesteld , 
van verhaal op den secretaris geen sprake 
kan zijn, daargelaten de vraag, of een po t 
betreffende zoodanig verhaal eventueel op de 
begrooting der Gezondheidscommissie behoort 
voor te komen; 

Gezien de Gezondheidswet en de P ensioen-
wet 1922 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrnnd te verklaren. 
Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

10 October 1932. ARR..!: T van den Hoogen 
Raad. ( v. art. 350; Handelsnaamwet 
art. 2) 

H. R. ambtshalve: Al wordt in het von
nis van het kantonger. gesproken van "het 
boven als bewezen aangenomen feit" en 
word t req. daarin vrijgesproken "van het
geen hem_ anders is telastell:elegd dan als 
bewezen 1s aangenomen", doch er ont
breekt daarin de vermelding, welk gedeelte 
van de telastelegging als bewezen is aan
genomen, zoodat niet besli~t is over een 
der in art. 350 Sv. vermelde punten, het
geen op straffe van nietigheid is voorge
sclu·even. 

[Anders implicite Proc.-Gen. Tak, deze 
t . a. v. het middel : De vraag of, ondanks 
inbreng van den handelsnaam in een naam-

looze vennootschap, verd. bevoegd was 
dien naam daaruit weder af te zonderen, 
en hem te bezigen als handelsnaam zijner 
nieuwe zaak, moet met den kantonr. en 
R echtb. ontkennend worden beantwoord . 

aar het stelsel van art. 2 zijn handelszaak 
en handelsnaam een en ondeelbaar, hetgeen 
blijkt uit den tekst en uit de geschiedenis.] 

Op het beroep van A. S. S., requirant van 
cassatie tegen een vonnis te zij nen laste ge
wezen van de An. -Rechtbank te Rotterdam 
van 26 l\fei 1932, in hooger beroep bevesti
gende een schriftel ijk vonnis van het Kanton
gerecht te Rotterdam op 22 Dec. 1931 tegen 
requirant gewezen, waarbij deze ter zake van 
"het voeren van een handelsnaam, die in strijd 
met de waarheid aanduidt, dat de handelszaak 
zou toebehooren aan een of meer kooplieden, 
handelende als een vennootschap onder een 
firma "met toepassing van de artt. 4 en 7 der 
H a ndelsnaamwet S. 1921 n°. 842 en art. 23 
Sr. is veroordeeld tot eene geldboete van vijf 
gulden subsidi air een dag hechtenis . 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak: 

Bij door de Arr. -Rechtbank aldaar bevestigd 
vonnjs van den Kantonrechter te Rotterdam 
werd ten aanz ien van dezen verdachte bewezen 
verklaard: ,,dat hij te Rotte rdam in de tweede 
helft van de maand September 1931 als koop
man alleen-eigenaar van een handelszaak, 
zijnde een groothandelsonderneming in kaas, 
voor deze handelszaak heeft gevoerd een han
delsnaam luidende: ,,J. Sirks en Zoon", welke 
handelsnaam in trijd met de waarheid aan
duidde, dat die handelszaak zou toebehooren 
aan meerdere kooplieden handelende als een 
vennootschap onder een firma" . 

Hij werd deswege strafbaa r geacht en met 
toepass ing, o. a. van de a rtt. 1, 4 en 7 de1· 
H andelsnaamwet 1921, S. 842, veroordeelrl in 
eene geldboete, terwijl dit bewezene werd be
noemd a ls: ,,H et voeren van een handelsnaam, 
die in trij d met de waarheid aanduidt, dat 
de handel szaak zou toebehooren aan een of 
meer kooplieden, handelende a ls een vennoot
schap onder fi,·ma". Teven werd zijn beroep 
op de uitzonde,·ingsbepaling van het derde lid 
van art. 3, re pectievelijk 4 van genoemde 
wet, dat hem traffeloosheid zou waarborgen , 
verworpen . 

Tegen het vonnis der Rechtbank heeft hij 
het rechtsmiddel van cassatie aangewend en 
ter onderste uning daarvan bij schriftuur als 
grief opgeworpen: ,,Schending, althans ver
keerde toepass ing van de artt. 1, 2, 3, 4 en 5 
van de H a ndelsnaamwet 1921, S . 842, 358 , 
359, 425 Sv., door te bevestigen de beslissing, 
dat de handelszaak van requirant tot cassatie 
te Rotterdam niet a fkomsti g is van de finna, 
van wie de handelsnaam a fkomstig is, zulks 
niettegenstaande feitelij k vaststaat, dat requi 
rant te Rotterdam tot 8 December 1924 een 
handelszaak gedreven heeft onder den han
delsnaam " J. Sirks en Zoon", welke zaak en 
naam a fkomstig wa ren van een vennootschap 
en commandite, welke dien naam gevoerd 
heeft niet in strijd met de Handelsnaamwet 
1921, S. 842." 

Volgens den rechter a quo staat feitelijk , 
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en dus in cassatie onaantastbaar vast, dat ver
dachte tot 8 September 1924 eene handelszaak 
te Rotterdam gedreven heeft, welke in 1921 
werd ingesch reven onder den naam " J . S irks 
en Zoon", waarna zij met alle activa en pas
siva, waaronder ook de handelsnaam was be
grepen, werd overgedragen aan eene naam
Jooze vennootschap; dat die vennootschap ver
volgens naar Leeuwarden werd overgebracht 
met behoud van een fil iaal te Rotterdam, dat 
ten slotte werd opgeheven, terwij l een paar 
dagen later aangifte werd gedaan door ver
dachte van de vestiging eener n ieuwe zaak 
aldaar onder den naam "J. Sirks en Zoon". 

De rechtsvraag, die thans aan Uw oordeel 
onderworpen wordt, is nu deze of, ondanks 
inbreng van den handelsnaam in de gezegde 
naamlooze vennootschap, verdachte bevoegd 
was dien daaruit weder af te zonderen en 
hem te bezigen als handelsnaam zijner nieuwe 
zaak. 

Met den Kantonrechter en de Rechtbank 
beantwoord ik haar ontkennend. Naar het stel
e! immers neergelegd in art. 2 der Handels

naamwet 1921, St. 842, zijn handelszaak en 
handelsnaam een en ondeelbaar. Dit blij kt uit 
de woorden van het wetsvoorschrift, waar het 
zegt, dat slechts van overdracht van den han
delsnaam kan sprake zij n in verband met de 
handelszaak, die hem voert en uit de geschie
denis, omdat de Minister het aanbeval met 
deze toelichting: ,,Het artikel geeft mitsdien 
aan, dat men zij n handelsnaam ,.al kunnen 
overdragen doch slechts aan denzelfde, wien 
men zij n handelszaak overdraagt; ook kan 
men de handelszaak overdragen zonder over
dracht tevens van den handelsnaam, doch niet 
den naam alleen en de zaak zelve behouden 
of aan een derde overdragen." 

Waar nu h ier vaststaat, dat verdachte, na 
het opheffen van het bovenvermelde fi l iaal te 
Rotterdam eene geheel nieuwe handelszaak 
stichtte en daarvoor als handelsnaam ging be
zigen den naam, die aan de naamlooze ven
nootschap behoorde, zonder dat deze als zaak 
mede werd overgenomen, werden zijne gedra
gingen niet gedekt door de uitzonderingsbe
palingen van de artt. 3 en 4 der Handels
naamwet 1921, S. 842, en was hij strafbaar 
krachtens den hoofdrege l dier voorschriften. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerp ing van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het m iddel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, 1 ui den de: 
(zie concl. P roc.-Gen.); 

0 . dat bij oorspronkelij ke dagvaarding aan 
requirant is telaste gelegd: dat hij te Rotter
dam in de tweede helft van de maand Sep
tember 1931 als koopman alleen-e igenaar van 
een handelszaak, zijnde een groothandelsonder
neming in kaas, voor deze handelszaak heeft 
gevoerd een handelsuaam luidende: ,,J. S irks 
en Zoon", welke handelsnaam in strij d met 
de waarheid aanduidde, dat die handelszaak 
wu toebehooren aan meerdere kooplieden han
delende als een Vennootschap onder eene 
firma; 

0. dat in het bij het bestreden vonnis beves
t igde vonnis requirant schuldig verklaard is, 
- met quali ficat ie en strafoplegging als voor
zegd, - ,,aan het hem telaste ge legde feit, 
zooals dit als bewezen is aangenomen", en is 
,, vrijgesproken van hetgeen hem anders is te
laste gelegd dan als bewezen is aangenomen"; 

0. ambtshalve: 
dat in voormeld vonnis van het Kantonge

recht, - al wordt daarin gesproken van "het
boven als bewezen aangenomen feit", en al 
wordt requirant daarin vrijgesproken "van 
hetgeen hem anders is telaste gelegd dan a ls 
bewezen is aangenomen" - ontbreekt de ver
melding, welk gedeelte van de telastlegging 
als bewezen is aangenomen, zoodat niet beslist 
is over een der in art. 350 Sv. vermelde pun
ten, hetgeen blij kens art. 358 in verband met 
art. 398 Sv. op straffe van nietigheid is voor-
00esch reven · 0 

dat bij h~t bestreden vonnis, door desa! niet
temin gezegd vonnis van het Kantongerecht te 
bevestigen, eveneens voormelde artikelen in 
verband met de artt. 415 en 425 Sv. niet zij n 
nagekomen, zoodat het op die gronden reeds 
moet worden vern ietigd; 

0. dat derhalve een ondei-zoek naar het door 
requirant voorgestelde middel achterwege kan 
blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde haar op het bestaan
de hooger beroep te berechten en af te doen . 

(N. J.) 

12 October 1932. KONINKLIJK BgSLUIT. 
(Gemeentewet Art. 26 jo. art. 28.) 

Terecht hebben Geel. Staten de bet.rok
Jrenen van hun raadslidmaatschap verval
jen verklaard, waar gebleken is dat : 

door de -vennootschap onder firma, waar
van een der betrokkenen lid, is, tijdens 
diens raadslidmaatschap loodgieterswerk
zaamheden voor de gemeente zijn verricht 
met bij levering van materialen, en niet 
aannemelijk is gemaakt, dat de betrokkene 
van deze aanneming geen kennis droeg; 

van de twee andere betrokkenen de eene 
leveranties heeft verricht ten behoeve van 
door een derde van de gemeente aange
nomen rioleeringswerken, terwij l de ander 
de gele,erde goederen heeft geschilderd. 

niet is beweerd of aannemelijk gemaakt, 
dat de betrokkenen geen kennis zouden 
hebben gedragen van het fei t, dat het hier 
betrof eene aanbesteding ten behoeve der 
gemeente. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

J. A. B. W icherink, B. A. Wolters en J. B. 
W. Kaak, all en te Groenlo, tegen het bes lu it 
van Ged. Staten van Gelderland van 31 Mei 
1932, n°. 325, waarbij zij van het li dmaatschap 
van den raad der gemeente Groenlo verva llen 
zij n ver kJ aard ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
14 September 1932, n°. 646; 



1932 12 OC'r O B ER 284 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, M inister van Binnenlandsche Zaken, 
van 7 October 1932, n° . 17487, afd. B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
beslu it van 31 Mei 1932, n°. 325, ambtshalve 
J. B. W. Kaak, J. A. B. Wicherink en B. A. 
\Volters van hun lidmaatschap van den raad 
der gemeente Groenlo vervallen hebben ver
klaard, uit overweging, dat is gebleken, dat 
door de firma W . Kaak, loodgieter te Groenlo, 
op onderscheiden tijdstippen in het jaar 1931 
leveringen aan de gemeente Groenlo zijn ge
daan, te weten, op 30 Augustus en 2 October 
voor de pompen, op 22 September voor de 
teekenschool, op 28 September voor eene ge
meentewoning en op 30 September voor het 
gemeenteslachthuis; dat lid dezer firma is het 
lid van den raad der gemeente Groenlo J. B. 
,v. Kaak; dat verder is gebleken, dat door 
het lid van den raad dier gemeente J. A. B. 
, Vicherink, zich teekenende en ook noemende 
B. Wicherink, schilder te Groenlo, in Novem
ber en December 1931 leveranties hebben 
plaats gehad aan den aannemer van de rio
leering der gemeente Groenlo: A . ]j'_ Morselt 
Jr. te Borne; dat ook is gebleken, dat door 
het lid van den raad van de gemelde ge
meente B. A. Wolters, timmerman te Groenlo, 
op 24 October en op onderscheiden tijdstippen 
van de maanden November en December 1931 
aan den genoemden aannemer leveranties zijn 
geschied; dat de drie betrokken raadsleden 
ter voldoening aan het voorschrift van art. 28, 
13e lid, der Gemeentewet in de gelegenheid 
zijn gesteld, om zich ter zake mondeling te 
verdedigen; dat daarbij door het raadslid 
Kaak in hoofdzaak werd aangevoerd, dat het 
bedrijf der firma, waarvan hij lid is, gesplitst is 
in een auto-, motor- en rijwielhandel, waar
voor hij meer in het bijzonder is aangewezen 
en in een loodgietersbedrijf, dat door zijn broe
der wordt behartigd en dat in casu de leve
ringen deed en voorts, dat het college van bur
gemeester en wethouders in het 2e halfjaar 
rnn 1931 nadat hij lid van den gemeenteraad 
werd, in de plaats van zijne firma niet een 
anderen loodgieter voor de betrokken leveran
t ies aanwees; dat door het raadsl id W iche
r i uk . in hoofdzaak werd aangevoerd, dat de 
leverrng aan den aannemer l\1orselt door hem 
geschiedde in opdracht van het raadslid Wol
ters en dat de schilderszaak, die bij de leve
ring betrokken is, door zijn vader wordt ge
dreven; dat door het raadslid Wolters in 
hoofdzaak werd aangevoerd, dat door hem ten 
behoeve van den aannemer :àiorsel t grooten
deels reparaties worden verricht, die niet met 
levering zijn gelijk te stell en en dat de door 
hem aan den genoemden aanneme,· gedane 
leveranties ingrediëntan betroffen, die bij het 
werk moesten worden gebruikt en die niet aan 
de gemeente verbleven; dat, wat de levering 
van de firma W . Kaak betrnft, al moge het 
;·~adslid J . B. W . Kaak niet in het bijzonder 
z1J n aangewezen voor een onderdeel van het 
bedrijf dier firma, die bij de levering betrok
ken was, h ij toch geacht moet worden als 1 id 
der firma bij die levering rechtstreeksch be
lang te hebben gehad; dat hieraan niet kan 
afdoen de omstandigheid, dat het gemeente
bestuur niet een anderen 1 oodgieter voor de 

leveringen aan de gemeente aanwees, dat de 
genoemde firma, sinds één ha rer firmanten lid 
van den gemeenteraad was, zich u it e igen be
weging van de bewuste leveringen bad behoo
ren te onthouden; dat, wat de levering door 
het raadslid Wicherink aangaat, het bu iten 
beschouwing kan blijven, wie hem de op
dracht tot lever ing gaf, nu hij wist, dat deze 
strekte ten behoeve van den aannemer Mor
selt voor een werk, dat deze voor de gemeente 
moest opl~veren, zooals dan ook de door dat 
raadslid onder dagteekening van J anuari 1932 
afgegeven nota van kosten aan den genoemden 
aannemer is gericht; dat verder zij ne bewe
r ing, dat de schil-derszaak door zij n vader 
wordt gedreven, niet in overeenstemming 
moet worden geacht met de werkel ij kheid , 
daar zijn vader, gelijk uit een nader onder
zoek is gebleken, zich A. B. Wicherink tee
kent, terwij l de gemelde nota werd voor vo l
daan geteekend door B. , v icherink, en boven
dien moet worden aangenomen, dat de vader 
buiten de zaak staat, omdat hij niet in de 
Rijksinkomstenbelasting is aangeslagen, ter
wijl de zoon voor een vrij groot bedrag is aan
geslagen; dat, wat de levering va n het raads
lid W<;>_lters aangaat al moge zijne bewering 
Jmst z1Jn, dat de door hem geleverde ingre
diënten slechts moesten dienen voor tij delij k 
gebruik door den aannemer bij de u itvoering 
van het rioleeringswerk, de bepaling van a rt. 
26 der Gemeentewet, dat den raad leden zoo
wel middellijke als onmiddell ij ke levering aan 
de gemeente verbiedt, geen onderscheid maakt 
tusschen de levering van voorwerpen die van 
blijvende beteekenis voor de gemeent~ zij n, en 
d ie, welke enkel bij de u itvoering van een 
werk, dat ten behoeve der gemeente ve1·r icht 
wordt, gebruikt worden, terwijl ook reparaties 
onder levering in den zin van het gemelde 
verbod zijn te begrijpen ; dat in casu derh alve 
door het lid van den raad der gemeente 
Groenlo J. B. v\:· Kaak, onmiddell ij k, en door 
de leden van dien raa.d J . A . B. W icherink 
en B. A. Wolters middellij k is deelgenomen 
aan lever ingen ten behoeve der gemeente 
Groenlo, en dat deze deelname moet geacht 
worden bewust te zijn geschied; 

dat van deze u itspraak de van het raadsli d
maatschap vervallen verklaarden bij Ons in 
beroep zij n gekomen, aanvoerende, wat be
treft, J. B . W. Kaak, dat door de firma W . 
Kaak, waarvan J. B. W. Kaak één der be ide 
firmanten is, in 1931 kleine reparaties ten 
be_hoeve van de gemeente zij n verricht; dat 
bhJkcns overgelegde rekening der firma hel 
verschuldigde bedrag voor die reparaties van 
September 1931 af, toen J. B. W . Kaak raads
lid werd, f 33.18 bedraagt; dat de firma W . 
Kaak omvat een loodgietersbedrijf annex rij
wielhandel in de Kevelderstraat; dat deze 
zaak door H. Kaak bestuurd wordt· dat de 
firma Kaak verder een auto- en garagebed rij f 
gelegen in de Bel trumsche straat omvat· dat 
dit onderdeel der firma wordt beheerd' door 
J. B. W. Kaak; dat de reparaties ten be
h_<;>eve de!· gemeente door het loodgietersbedrij f 
ZIJD verr,cht, zonder dat J. B. W. Kaak •daar
van kennis droeg; dat de firma W. Kaak 
voor 1931 door het gemeentebestuur was aan
gewezen om loodgieterswerk ten behoeve der 
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gemeente te verrichten; dat toen in Septem
ber 1931 J. B . W. K aak lid van den gemeen
teraad werd, hem door den burgemeester is 
gezegd, dat een andere loodgieter zou worden 
aangewezen; dat J. B. W. Kaak in de mee
ning verkeerde, dat hieraan gevolg zou wor
den gegeven; wat betreft B. A. Wolters, dat 
dit raadslid blijkens bijgevoegde rekeningen, 
kleine reparaties heeft uitgevoerd voor de 
firma Morselt te Borne en borden en schilden 
voor deze firma, die een rioleeringswerk ten 
behoeve der gemeente Groenlo had aangeno
men, heeft gemaakt; dat deze borden enz. 
worden gebruikt voor afzetting van een straat 
of weg, als deze opgebroken is; dat ze door 
de firma Morselt zijn betaald en het eigendom 
dezer firma blijven, die ze ook ten behoeve 
van andere werken in andere gemeenten ge

·bruikt; wat betreft J. A. B. Wicherink, dat 
deze iu opdracht van B. A. Wol ters ten be
hoeve van de firm a Morselt te Borne tot een 
bedrag van f 20.40 schilderswerkzaamheden 
heeft verrich t aan de borden, r ichtingswijzers, 
enz. die door ,volters ten behoeve van de aan
uemersfirma Morselt werden vervaardigd; dat 
zij zich veroorloven op te merken, dat, indi en 
kan worden aangenomen, hetgeen zij meenen 
te moeten ontkennen, dat in a lle gevallen han
delingen zijn verricht, di e hun als raadslid bij 
art. 26 der Gemeentewet verboden zijn, het 
hier in ieder geval zeer kl eine transacties 
geldt; dat voor de handelingen door B. A . 
Wol ters en J . A . B. Wicherink ten behoeve 
van den aannemer Morselt verricht zelfs niet 
bij benader ing valt te bepalen voor welke som 
hier middellijke levering, gesteld dat dit het 
geval ware, ten behoeve der gemeente heeft 
plaats gevonden ; dat de geleverde borden, 
richtingsaanwijzers enz. immers door den aan
nemer ook ten behoeve van andere gemeenten 
worden gebruikt; dat zij niet opgaan in het 
werk, dat door de firma Morselt ten behoeve 
van de gemeente Groenlo werd aangenomen; 
dat, indien hier van middellijke levering aan 
de gemeente Groenlo kan worden gesproken, 
dit is geschjed voor een niet nader te bepalen 
frac tie van het bedrag der kosten ; dat n iet 
·vol te houden is, dat de borden enz. zei f aan 
de gemeente zijn geleverd, daar zij immers 
-eigendom der firma Morselt blijven; dat der
halve hier niet gesproken kan worden van 
middellijke levering van roerend goed in den 
z in dien het spraakgebruik daaraan hecht; 
dat zij vol komen te goeder trouw en wat be
treft J . B. W. Kaak zelfs onwetend hebben 
gehandeld; dat zij ook nu nog van meening 
zijn, dat zij de opdracht der firma Morselt te 
Borne mochten aanvaarden; dat J. B. ,v. 
Kaak, die geen kennis droeg van de plaats 
gehad hebbende transacties, reeds maatrngelen 
had get1·offen, dat de firma W. Kaak voor 
1931 niet meer de loodgieterswerkzaamheden 
ten behoeve van de gemeente zou verrichten; 
dat in strij d met een door den burgemeester 
_gedane toezegging dit toch is geschied; dat 
uit de bijgevoegde correspondentie uit 1927 
blijkt, boe angstvalli g men was om zijn raads-
1 idrnaatschap niet in de waagschaa l te ste llen; 
dat, toen A . B. Wicherink in dit jaar voor 
1928 werd aangewezen om schildel'swerkzaam
h eden ten behoeve van de gemeente te vel'-

richten, hij die werkzaamheden niet heeft aan
vaard, omdat zijn zoon J. A. B. Wicherink 
!5"meenteraadslid was; dat sedert de jongste 
herziening der Gemeentewet schorsing, respec
tiev-elijk vervall enverklaring niet a ltijd be
hoeft te worden toegepast ook a l zijn hande
lingen verri cht, die zich met de letter der 
wet niet verdl'agen; dat elk geval op zich 
zelf moet wol'den beschouwd en met goede 
trouw en onopzettelijk verzu im behoort te wor
den l'ekening gehouden ; dat volgens de me
morie van toelichting verl ies van raadslid
maatschap slechts zal behoeven te volgen als 
een stellige daad is gepleegd, waarbij het 
raadslid het gewicht van zijn lidmaatschap in 
de schaal heeft geworpen om de gewraakte 
leverantie te verkrij gen; dat van een stellige 
daad zeker geen sprake is bij J. B. ,v. Kaak, 
die zelfs in het geheel geen kennis droeg van 
de plaats gehad hebbende leverantie; dat van 
zulk een daad echte r ook niet gesproken kan 
worden ten opzichte van B. A. Wol ters en J. 
A. B. Wichei'ink; dat het immers de groote 
vraag is, of de werkzaamheden, di e zij ten 
behoeve van de firma Morselt te Borne heb
ben verricht, wel aangemerkt kunnen worden 
als (middellijke) leveringen aan de gemeente; 
dat borden en richtingsaanwijzers door B. A . 
Wolters zijn gemaakt en door J. A. B. Wi
cherink zijn geverfd; dat deze voorwerpen ge
leverd werden aan en eigendom werden van 
de firma Morselt te Borne; dat deze firma die 
borden enz. gebruikt, nu voor een werk in de 
gemeente Groenlo, en verder voor talrijke an
dere werken op andere plaatsen, tot de voor
werpen versleten zijn; dat hier dus niet aan· 
de gemeente is geleverd ; dat hier geen mid
dellijke, feitelijke overgave van roerend goed 

- aan de gemeente heeft plaats gehad, in welke 
b,:,teekenis het woord levering in art. 26, laat
ste a linea, volgens de jurispru dentie moet wor
den opgevat; 

0. dat krachtens art. 26 der Gemeentewet 
de leden van den raad noch middellijk noch 
onm iddell ij k mogen deelnemen aan leveringen 
of aannemingen ten behoeve der gemeente, 
terwijl volgens art. 28, 3e lid, der wet Geel. 
Staten ambtshalve het raadslid, dat met art. 
26 in strijd handelt van zijn lidmaatschap ver-

, vallen kunnen verkl aren; 
0. ten aanzien van J . B . W. Kaak: 
dat vaststaa t dat door de vennootschap onder 

de firma ,v. Kaak, waarvan deze J. B. W. 
K aak lid is, tij dens diens raadslidmaatschap 
loodgieterswerkzaamheden zijn verricht ten 
behoeve van de gemeente Groenlo met bijle
vel'ing van materialen; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat J . B. 
W. Kaak van deze aanneming geen kennis 
droeg, aangezien bl ij kens de ingewonnen 
ambtsberichten be ide firmanten J. B. W . 
Kaak en H . Kaak gezamenlijk het door de 
vennootschap uitgeoefende loodg ietersbedrijf 
beheeren en J. B. ,v. Kaak voor de vennoot
schap de administratie voert; 

0 . ten aanzien van J. A. B. ,vicherink en 
B. A . Wolters: 

dat, blijkens de stukken, van deze beide 
raadsleden B. A. Wolters in opdracht van de 
firma JY1orselt te Borne zoogenaamde r ich
tingswijzers heeft geleverd ten behoeve van 
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door deze firma van de gemeente Groenlo 
aangenomen rioleeringswerken, terwijl door 
J. A. B . Wicherink deze borden zijn gesch il 
derd; 

dat beiden derhalve gezegd moeten worden 
middellijk te hebben deelgenomen aan eene 
aanneming ten behoeve van de gemeente; 

dat niet is beweerd, veel minder aanneme
lijk gemaakt, dat de bedoelde raadsleden geen 
kennis zouden hebben gedragen van het feit, 
dat het hier betrof eene aanbesteding ten be
hoeve van de gemeente; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht de appellanten op grond van het be
paalde in art. 28, 3de lid, in verband met art. 
26 der Gemeentewet van hun raadslidmaat
schap vervall en hebben verklaard; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

12 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Schoolgeldheffing in de gemeente 
K attendijke .) 

De v raag of ook bij een zuiver inkomen 
van beneden f 800 schoolyeld mag worden 
geheven mist ten aanzien van belangheb
bende elk belang, daar zijn aanslag is be
rekend naar een inkomen van f 900-f 1200. 

. E en grief, ~ie zoo o~duidelijk is, dat zij 
met 1s te begq1pen, 1s met voor behandeling 
in cassatie vatbaar. 

De verordening op de heffing van school
geld te Kattendijke van 16 Dec. 1921, 
goedgekeurd bij K. B. van 29 Maart 1922, 
n°. 8. is wettig evenals de op 16 Dec. 1921 
vastgestelde verordening op de invorde
ring van dat schoolgeld . Afkondiging clezer 
beide verordeningen was, daar tegen over
t,reding da1trvan geen straf is bedreigd 
niet noodig. ' 

De Hooge Raad enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X. 

te A. tegen de uitspiaa1r van den R aad van .Be
roep voor de Directe Belastingen te Middel
burg van 28 Dec. 1931, aan partjjen in afschrift 
verzonden op 23 Mei 1932, betreffend e den hem 
opyelegden aanslag wegens schoolgeld, over het 
belastingjaar 1931 in de gemeente Kattendijke· 

Gezien de stukken; ' 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping v,in het 
beroep; 

0 . dat belanghebbende in de heffing van 
schoolgeld is aangeslagen voor een bedrag van 
f 4 .20; 

dat belanghebbende daarop een bezwaar
schrift h eeft inge_diend bij den Raad der ge
meente Kattend1Jke, op welk bezwaarschrift 
afwijzend is beschikt ; 

dat hij vervolgens in beroep is gekomen bij 
den Raad van Beroep, die ten aanzien van het 
door hem aangevoenle heeft overwogen: 

,,dat belanghebbende zich thans heeft ge
wend tot dezen R aad met een beroepschrift 
bij hetwelk - voor zooverre uit de onsamen
hangende bewoordingen is op te maken - in de 
eerste plaats wordt betoogd, dat, het betref-

fende kohier onbevoegdelijk zoude zijn op<>e
m!!'akt, _daar art. 4 der Heffingsverordening ien 
zuiver mkomen vermeldt van f 700 in plaat 
van f 800; 

dat de Raad belanghebbende's grief aldu 
verstaat, dat., naar z\jn oordeel, heffing van 
schoolgeld niet zonde ;,:ijn toegelaten van in
kom!clns beneden het bedrag van f 800 in art. 37 
der wet op rle Inkomstenbelasting 1914 als 
laagst be1astbare som genoemd, welke opvat
ting geen steun vindt in eenige wettelijke be
paling; 

dat voorts door belanghebbende wordt be
toogd, dat de aanslag niet mag loopen over het 
jaar l !J31, omdat het belastingjaar loopt over 
het tjjdvak van 1 Mei tot en met 30 April, doch 
ook deze grief is ongegrond, daar nergens voor 
de heffing van schoolgeld is verboden, dat het 
belastingjaar met het kalenderjaar samenvalt; 

dat eene intrekking van een aanslagbiljet, 
op vorenstaanden grond door belanghebbende 
gevorderd, bovendien naar de wet onbestaan
baar is; 

dat de Raad voorts in belanghebbende's op 
dat punt welhaast onbegrijpelijk betoog meent 
te lezen een beroep op de bepalingen der wet 
van 30 Dec. 1920 (S. 923), nader aangevuld bij 
de wet van 20 Mei 1922 (S. 361), houdende 
overgangsbepalingen met betrekking tot de 
plaatselijke belastingen; 

dat verordeningen, als de onderhavige met 
ingang van 1 Mei 1922 vervielen, voor zooverre 
zij niet in overeenstemming waren met de be 
palingen der vorenbedoelde wet en daarvan 
aan den Raad niet is gebleken ; 

dat de onderwerpelijke verordeningen geene 
bepalinaen inhouden tegen welker o,ertreding 
straf is bedreigd en belanghebbende's grief met 
betrekking tot afkondiging, alleen voor ver
ordeningen, waarin dit wel het geval is, voorge-
schreven, elken grond mist ; 

dat geen tjj d van drie jaar is verloopen seder t 
den dag waarop de belasting voor het onder
werpelijke jaar 1931 werd verschuldigd, zoodat 
van eene verjaring der belastingschuld van be
langhebbende geen sprake kan zijn en eene wijze 
van verjaring, als in belanghebbe11de's beroep
schrift geconstrueerd , geen steun vindt in de 
,vet" · 

w~rna de Raad het bcr·oep ongegrond ver
klarende de bestreden beschikking heeft be 
vestigd en den aanslag heeft gehandhaafd ; 

0. dat belanghebbende daarop in cassatie 
heeft aangevoerd : 

1°. dat zijn cassatie hierop steunt, dat door 
den Raad van Beroep niet is uitgemaakt of 
het voorschrift in de heffingsverordening van 
a.rt. 4 bij een K oninklij ke goedkenring aan 
wezig zonder wijziging verbindend is, dus d1.t 
hij wenscht uitgemaakt te zien of het koh ier 
in strijd is met voornoemd ar t. 4 der H effings
verordening en art. 37 der Inkomstenbelasting 
1914 ; 

2°. dat niet is uitgemaakt of het kohier, in
dien het wettig is, aan den gemeenteontvan,,.ei
moet melden het loopende dienstjaar van den 
aanslag, ook dit wenscht belanghebbende uit
gemaa.kt te zien; 

3° . dat hij t evens wenscht te zien uitgemaakt 
of een verordening op de vordering van school
geld in de gemeente Kattendijke een etrafver
ordening is, welke moet worden afgekondigd 
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-volgens de bepalingen der Gemeentewet al-
-vorens deze in werking mag tredeu en om de 
5 jaar moet worden herzien volgens§ 3 der over
gangsbepalingen der wet van 30 Dec. 1920, 
S. 923, en tevens of zoowel de verordening op 
de heffing als hare verordening op de invor
dering door den Raad der gemeente Katten
dijke is behandeld en vastgest,eld volgens de 
bepalingen der Gemeentewet en niet (lees : 
" met") welken datum de invordering, nu tleze 
niet is afgekondigd, in werking is getreden; 

0. ten aanzien van de eerste grief: 
dat de vraag, of bij een zuiver inkomen be

neden het in art. 37 der wet op de Inkomsten
belasting 1914 als laagst belastbare som ge
noemde bedrag van f 800 schoolgeld mag wor
den gehe"<en, ten aanzien van belanghel:ibende 
elk belang mist, immers, zooals uit het bedrag 
van den aanslag in verband met art. 3 der Ver
ordening op de heffing van schoolgeld voor ge
woon lager onderwijs en voor het vervolgonder
wijs in de gemeente Kattendijke blijkt, zijn 
aanslag is berekend naar een zuiver inkomen 
-van f 900 tot f 1200 ; 

0. dat de tweede grief, wegens den niet te 
begrijpen inhoud daarvan, niet voor behande
ling vatbaar is ; 

O. dat ook de derde grief in hare beide onder
deelen ongegrond is ; 

dat den Hoogen Raad is gebleken, dat de 
genoemde verordening tot heffing van school
geld, welke op 16 Dec. 1921 door den Raad der 
gemeen.te Kattendijke in openbare vergadering 
is vastgesteld en bij K. B. van 23 Maart 1922, 
n°. 8 is goedgekeurd, volkomen wettig is, even
als dê verordening op de invordering van het 
schoolgeld, welke door den Raad der gemeente 
Xatt.enclijke eveneens in openbare vergadering 
van 16 Dec. 1921 is vastgesteld en bij het ver
zoek tot goedkeuring der verordening op de 
heffing is overgelegd ; 

dat afkondiging der beide verordeningen 
niet vereischt is, daar tegen do overtreding van 
geenerlei bepaling ervan straf is bedreigd, ter
wijl niet, valt in te zien welk verband er bestaat 
t usschen eene verordening op de heffing van 
choolgeld of eene verordening tot invordering 

daarvan en§ 3 der wet van 30 Dec. 1920 (S. 923), 
waarin uitsluitend voorschl"iften worden ge
geven betreffende de heffing der plaatselijke 
inkomstenbelasting ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

15 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Ambtenarenwet 1929 Art. 126.) 

Het wordt in het algemeen wenschelijk 
geacht, dat met betrekking tot gewichtige 
beginselen van ambtenarenrecht aanmer
kelijke, onvoldoende gemotiveerde, ver
schillen in de geldend~ regelingen niet be
staan. Het kan ook met in het belang der 
gemeente geoordeeld worden, zoo hare 
regeling van de rechtspositie der ambte
naren aanmerkelijk in ongunRtigen zin af
wijkt van de overige regelingen omtrent 
dat onderwerp in hetzelfde gewest, geldend. 
Op grond dat de door den Raad vast
gestelde regeling omtrent uitkeering bij 
ziekte en overlijden aan deze eischen niet 
voldoet, wordt de door Ged. Staten daar
voor in de plaats gestelde regeling goed
gekeurd. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 6 October 1932, 2e afdeeling 
A, no. 1005; 

Gezien een adres van Ged. Staten van Over
ijssel, d.d. 4 Juli 1932, 2e afd. no. 7338/5448, 
in hetwelk tot Ons het verzoek wordt gericht 
Onze goedkeuring te willen hechten aan het 
besluit van dat ColJege van gelijken datum, 
afdeeling en nummer, houdende wijziging van 
het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Markelo; 

0. dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
het navolgende is gebleken: 

dat de artikelen 36 en 43 van het Ambte
narenreglement voor de gemeente Markelo 
gelijk dit werd vastgesteld door den raad die; 
gemeente bij besluit van 29 Augustus 1931 en 
werd gewijzigd bij raadsbesluit van 23 April 
1932, aldus luiden: 

"Artikel 36 . 1. De ambtenaar heeft recht 
op zijn bezoldiging tot den dag van ingang 
van het ontslag uit zijn ambt of tot op den 
dag van overlijden. Is de bezoldiging reeds 
tot een lateren dag uitbetaald, dan wordt het
geen meer is uitbetaald verrekend met de 
som in de volgende leden bedoeld. 

2. Overlijdt een ambtenaar, die in vasten 
dienst is aangesteld en die een weduwe of 
kinderen jonger dan 18 jaar achterlaat, of 
kostwinner is voor zijn ouders of voor zijn 
broeders of zusters jonger dan 18 jaar, dan 
wordt aan deze een bedrag uitbetaald, gelijk 
aan de bezoldiging van den overledene over 
een tijdvak van drie maanden. 

3. Overlijdt een ambtenaar, die in tijdelijken 
dienst is aangesteld, en die een weduwe of 
kinderen jonger dan 18 jaar achterlaat, of 
kostwinner is voor zijn ouders of broeders of 
zusters jonger dan 18 jaar, dan wordt aan 
deze een bedrag uitbetaald, gelijk aan de 
bezoldiging over de helft van het aantal volle 
weken, dat de ambtenaar laatstelijk in onaf
gebroken dienst der gemeente is geweest, tot 
een maximum van drie maanden. • 

Artikel 43. 1. De ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, geniet gedurende de maand, waar
in de arbeid is opgegeven, volle bezoldiging 
en vervolgens, onverminderd het bepaalde in 
artikel 46: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, gedurende 6 maanden de 
volle bezoldiging en gedurende de daarop vol
gende 6 maanden 2/3 gedeelten van zijn be
zoldiging; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in tijdelijken dienst, gedurende 3 maanden de 
voll e bezoldiging en gedurende de daarop vol
gende 3 maanden 2/3 gedeelten van zijn be
zold igi ng. 

2. Na het verstrijken van den termijn, 
waarover voor het I aatst 2/3 gedeelten van 
de' bezoldiging werd genoten, wordt tot op 
het tijdstip dat het ontslag ingaat of de dienst 
wordt hervat, de bezoldiging voor de helft 
uitbetaald. 

3. In bijzondere gevallen, waar noodig, 
kan de Gemeenteraad een verder strekkende 
regeling sub 1 of 2 treffen;" 

dat de Ged. Staten van Overijsse l bij be-
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chikking van 10 Mei 1932, 2e afdeeling, No. 
4861/3719, overwegende. dat het hun College 
billijk voorkomt, dat de wedde van een over
leden ambtenaar nog gedurende korten tijd 
(b.v. 14 dagen) wordt doorbetaald, ook indien 
die ambtenaar geen weduwe of kinderen jon
ger dan 18 jaar heeft achtergelaten , en niet 
was kostwinner voor zijn ouders of voor broe
ders en zusters, jonger dan 18 jaar en dat 
de in artikel 43 van voormeld Ambtenaren
reglement vervatte regeling in zake de aan
spraken in geval van ziekt€ niet voldoet aan 
de e ischen, welke redelijkerwijze aan een zoo
danige regeling gesteld mogen worden, terwijl 
de regeling omtrent de aanspraken in geval 
van ziekte, zooals die geldt voor de r ij ksamb
tenaren (hoofdstuk VI van het Al gemeen 
Rijksambtenarenreglement) welke regeling in 
het a lgemeen door de gemeentebesturen in de 
provincie Overijssel gevolgd is, geacht kan 
worden aan redelijke e ischen te voldoen, en 
dat er geen aanleiding be taat voor de ge
meente Markelo om van voormelde regeling 
af te wijken, den raad dier gemeente hebben 
aangemaand, om vóór 16 Augustus 1932 het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente Mar
kelo in dezer voege te wijzigen, dat: 

l e. aan artikel 36 een vierde lid worde toe
gevoegd van dezen inhoud: 

,,4. Overlijdt een ambtenaar, die geen we
duwe of kinderen, jonger dan 18 jaar, achter
laat en niet is kostwinner voor zijn ouders 
of zijn broeders of zusters, jonger dan 18 jaar, 
dan wordt aan den rechthebbende een bedrag 
uitbetaald, gelijk aan de bezoldiging van den 
overledene over een tijdva k van twee weken;" 

2e. artikel 43 worde vervangen door een 
nieuw artikel van dezen inhoud: 

,,1. De ambtenaar, die wegens ziekte of on
geval verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
geniet gedurende de maand, waar in de arbeid 
is opgegeven, volle bezoldiging en vervol
gens, onverminderd het bepaalde in artikel 46: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een diensttijd als zoo
danig van 10 ja ren of korter, gedurende 12 
maanden de volle bezoldiging en gedurende 
de daarop vol gende 12 maanden 2/3 gedeelten 
van zijne bezoldig ing; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een diensttijd als zoo
danig van meer clan 10 jaren, gedurende 18 
maanden de voll e bezoldig ing en gedurende 
de daa rop vol gende 18 maanden 2/3 gedeelten 
van zijne bezol dig ing; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in tijdelijken dienst, gedurende 6 maanden 
volle bezoldiging en gedurende de daarop
vol gende 6 maanden 2/3 gedeel ten van zijne 
bezoldig ing ; 

2. Na het verstrijken van den termij n, 
waarover het laatst 2/3 gedeelten van de be
zoldiging werden genoten, wordt tot op het 
tijdstip, dat het ontslag ingaat of de dien~t 
wordt hervat, de bezoldiging voor de helft u it
betaald·" 

dat cl~ raad der gemeente M arkelo bezwaar 
heeft gemaakt aan de aanmaning van Ged. 
Staten ge volg te geven; 

dat Ged. Staten daarop bij beschikking van 
7 Juni 1932 2e afdeeling, no. 6125/4495 , over-

! wegende a ls hierboven reeds aangegeven, Bur
gemeester en Wethouders der gemeente Mar
kelo hebben uitgenoodigd om vóór 2 Augus
tus 1932 in het Ambtenarenreglement voor 
die gemeente de wijzigingen aan te brengen, 
omschreven in hun tot den raad gerichte aan
maning; 

dat Burgemeester en Wethouders der ge
mee te Markelo aan Ged. Staten hebben doen 
weten, dat zij geen vrijheid vonden om aan 
de uitnoodiging van Ged. Staten te voldoen ; 

dat Geel. Staten alstoen het in hoofde dezes 
vermelde besluit hebben genomen, in hetwelk 

' dit College op de hierboven reeds omschreven 
gronden de bovenaangehaalde wijzig ingen in 
het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Markelo heeft gebracht; 

0 . dat de raad der gemeente Markelo in de 
gelegenheid is gesteld om met betrekking tot 
evengenoemd besluit van Ged. Staten van 
Overijssel zijn gevoelen kenbaar te maken; 

0. dat blijkens eene missive van Burgemees
ter en Wethouders der gemeente Markelo d.d. 
19 September 1932, no. 846, ger icht tot On
zen Minister van Justitie, de raad der ge
meente Markelo in zijne vergadering van 17 
SeFJtember 1932 heeft overwogen, dat het 
Ambtenarenreglement, zooals het door hem is 
vastgesteld, o. a. ook wat de artikelen 36 en 
43 betreft, aan redelijk te stell en e ischen vol
doet, wesha lve hij van oordeel was, dat het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel tot wij . 
ziging van de artikelen 36 en 43 van dat 
reglement niet behoort te worden goedge
keurd· 

0. dat in het bijzonder de regeling van de 
aanspraken der ambtenaren in geval van ziek
te in de gemeente Markelo geldende aanmer
kelijk minder gunstig is dan de regelingen , 
zoowel door het Rijk als door tal van andere 
publiekrechtelij ke lichamen zijn aanvaard, ter
wijl bovendien art. 43, derde lid , van het 
Ambtenarenreglement een vage, facultatieve 
bepaling bevat, die op dit gewichtige punt 
geen rechtszekerheid biedt; 

0. dat Wij met Ged. Staten van Overijssel 
van oordeel zijn, dat het in het a lgemeen 
wenschelijk geacht kan worden, dat met be
trekking tot gewichtige beginselen van ambte
narenrecht aanmerkelijke, onvoldoende gemo
tiveerde, verschillen in de geldende regelingen 
n iet bestaan: 

0. dat het ook niet in het belang der ge
meente geoordeeld kan worden, zoo hare re
geling van de rechtspositie der ambtenaren 
aanmerkelijk in ongunstigen zin afwijkt van 
de overige regelingen omtrent dat onderwerp 
in hetzelfde gewest geldende; 

0. dat vanwege de gemeente Markelo geen 
klemmende argumenten voor behoud der door 
haar vastgestelde regeling zijn aangevoerd ; 

Gelet op artikel 126 der Ambtenarenwet 
1929; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Onze goedkeuring te verleenen aan het be-

' sluit van Ged. Staten van Overijssel d.d. 4 
Juli 1932, 2e a fdeeling, no. 7338/5448, hou
dende wijzig ing van het Ambtenarenreglement 
voor de gemeente Markelo. 

Onze M inister van Justitie is belast enz. 



239 17 0 C 'I' 0 B E R 1932 

17 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 54 oud ; art. 64 lid 3 
nieuw). 

Het Hof beslissende, dat niet bewezen 
is, dat de gereq., ambtenaar van gemeente
politie, door te handelen zooals hij ge
handeld heeft [in den nacht betreden van 
een kazerneterrein ten einde zich naar de 
daarop gelegen militaire cantine te be
geven) dit heeft gedaan met overschrijding 
zijner bevoegdheid of wederrechtelijk, en 
daarvoor als grond aanvoerend, dat art. 
54, lid 3 Drankwet (oud), den gereq. het 
recht tot toegang tot het in de telasteleg
ging bedoelde erf en de daarop gelegen 
militaire car,tine verleende, heeft aan die 
wetsbepaling en daarmede aan de uitdruk
kingen "met o,erschrijdirw van zijn be
voegdheid" en "wederrechtelijk" (artt. 370 
en 138 Sr.) een j " ste uitlegging gegeven. 
Het heeft een zuivere vrijspraak der Recht
bank bevestigd. 

Op het beroep van den Proc.-Gen. bij het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, requirant van 
cassatie tegen een arrest van genoemd Ge
rechtshof van 2 Mei 1932, houdende in hooger 
beroep bevestiging van een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Breda van 24 Dec. 1931, 
bij welk vonnis D. J. T., Inspecteur van Po
litie lste klasse, is vrijgesproken van het hem 
bij dagvaarding telastegelegde. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequü-eerde stond voor de Arr.-Recht
bank te Breda terecht ter zake dat hij in den 
nacht van 18 op 19 April 1931 te Tilburg, 
mspecteur van politie dier gemeente tevens 
onbezoldigd Rijksveldwachter zijnde en als 
zoodanig op drankwetcontróle in functie, het 
kazerneterrein van het Artillerie Paardende
pót zijnde een besloten erf in gebruik bij den 
Staat der Nederlanden, althans bij een ander 
dan bij hem, verdachte, staande dit erf onder 
mi_litair gezag en zijnde daarover als mili
taire autoriteit gesteld de kapitein G. W. 
Le Heux, commandant van het Artillerie 
Paardendepót tevens Garnizoenscommandant 
dier gemeente, met overschrijding van zijne 
bevoegdheid is binnengetreden, teneinde zich 
te begeven in de op dat terrein gelegen mili
taire cantine zijnde een lokaliteit waar ver
koop van sterken drank in heL Klein, van al
coholhoudende anderen dan sterken drank en 
van alcoholvrijen drank plaats vindt en waar
van toen, redelijker wijze kon worden ver
moed, dat toen daar een of meer der overtre
dingen omschreven in art. 50 der Drankwet, 
althans overtreding van eenige bepaling dier 
wet werd gepleegd, zulks zonder dat hij, ver
dachte, daartoe toestemming van gemelde mi
litaire autoriteit, noch van eenige andere 
daartoe bevoegde autoriteit had bekomen en 
niettegenstaande hem door den portier-ordon
nans bij dat Artillerie Paardendepót A. J. 
Sprengers, welke daarbij handelde ter uitvoe
rir\g van de hem door gemelden Commandant 
gegeven instructie, den toegang tot dat ter
rein was geweigerd; 

althans indien terzake vooromschreven geen 
veroordeeling mocht worden uitgesproken, 

dat hij in den nacht van 18 op 19 April 
1931 te Tilburg inspecteur van politie dier 
gemeente tevens onbezoldigd Rijksveldwachter 
zijnde en als zoodanig op drankwetcontróle in 
functie, toen hij na door den portier-ordonnans 
bij het Artillerie Paardendepót A. J. Spren
gers, handelend ter uitvoering van de instruc
tie hem gegeven door den kapitein G. W. Le 
Heux, commandant van dat Artillerie Paar
dendepót, tevens Garnizoenscommandant van 
Tilburg, zijnde de militaire autoriteit, ge
steld over het onder militair gezag staande 
kazerneterrein van dat Depot, zijnde een be
sloten erf in gebruik bij den Staat der Neder
landen, althans bij een ander dan bij hem, 
verdachte, te zijn aangemaand om dit erf 
hetwelk hij zonder daartoe toestemming van 
gemelde militaire autoriteit, noch van eenige 
andere daartoe bevoegde autoriteit te hebben 
bekomen, was binnengetreden teneinde zich te 
begeven in de op dat terrein gelegen militaire 
cantine, zijnde een lokaliteit waar verkoop 
van sterken drank in het klein, van alcohol
houdende anderen dan sterken drank en van 
alcoholvrijen drank plaats vindt en waarvan 
toen, redelijker wijze kon worden vermoed, 
een of meer der overtredingen omschreven in 
artikel 50 der Drankwet, althans overtreding 
van eenige bepaling dier wet werd gepleegd, 
te verlaten, aldaar wederrechtelijk bleef ver
toeven, zich niet op de vordering van dezen 
portier-ordonnans a ls rechthebbende, althans 
vanwege gemelden kapitein Le H eux als recht
hebbende gedaan, aanstonds van dat terrein 
heeft verwijderd; 

althans indien terzake voorschreven geen 
veroordeeling mocht worden uitgesproken, 

dat hij in den nacht van 18 op 19 April 
1931 te Tilburg tezamen en in vereeniging 
met L. J. Berkhout en P. F. C. van Son, 
althans alleen het Kazerneterrein van het 
Artillerie Paardendepót zijnde een besloten 
erf in gebruik bij den Staat der Nederlanden, 
althans bij een ander dan bij hem, verdachte, 
en de met hem in vereeniging handelende per
sonen, staande dit erf onder militair gezag 
en zijnde daarover als militaire autorite it ge
steld de kapitein G. W. Le Heux, Comman-

1 dant van het Artillerie Paardendepót tevens 
Garnizoenscommandant dier gemeente, weder
rechtelijk is binnengedrongen, door zich daar
op te begeven, zonder daartoe toestemming 
van gemelde militaire autoriteit, noch van 
een ige andere daartoe bevoegde autoriteit, te 
hebben bekomen en niettegenstaande hem en 
de met hem in vereeniging handelende per
sonen door den portier-ordonnans bij dat Ar
tillerie Paardendepót A. J. Sprengers, welke 
daarbij handelde ter uitvoering van de hem 
door gemelden commandant gegeven instructie 
de toegang tot dat terrein was geweigerd; 

althans indien terzake voorschreven geen 
veroordeeling mocht worden uitgesproken, 

dat hij in den nacht van 18 op 19 April 
1931 te Tilburg en in vereeniging met L. J . 
Berkhout en P. F. C. van Son althans alleen, 
toen hij en gemelde met hem in vereeniging 
handelende- personen na door den portier
ordonnans bij het aldaar gevestigde Artillerie 
Paardendepót A. J. Sprengers, handelend ter 
uitvoering van de instructie hem gegeven door 
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den kapitein G. W. Le H eux, Commandant 
van dat Artillerie Paardendepót, tevens Gar
nizoenscommandant van Tilburg, zijnde de 
mil itaire autoriteit gesteld over het onder mi
litair gezag staand kazerneterrein van dat 
J)epót, zijnde een besloten erf in gebruik bij 
den Staat der Nederlanden, althans bij een 
ander dan bij hem, verdachte en de met hem 
in vereeniging handelende personen, te zijn 
aangemaand om dit erf te verlaten, a ldaar 
wederrechtelijk bleven vertoeven, zich niet op 
de vordel'ing van dezen portier-ordonnans als 
rnchthebbende, althans vanwege gemelden ka
pitein Le Reu,--,; als rechthebbende gedaan, 
aanstond van dat terrein heeft verwijderd. 

Op 24 Dec. 1931 volgde een vrijspraak, om
dat zooals het vonnis I uidt de Rechtbank niet 
bewezen achtt-e hetgeen den verdachte is te 
laste gelegd, meer in het bijzonder niet, dat 
verdachte met het binnentreden of dringen 
van het kazerneterrein van het Artillerie 
Paardendepöt te Tilburg zijne bevoegdheid 
heeft overschreden, of dat zijn vertoeven al
daar na te zijn aangemaand, dit terrein te 
verlaten, wederrechtelijk was; 

immers, dat bij het onderzoek ter terecht
zitting is komen vast te staan, dat ten tijde, 
dat het telastegelegde zou zijn gepleegd rede
lijkerwijs kon worden vermoed, dat in de op 
dat aanhoorige terrein gelegen militaire can
tine een overtredin6 van art. 50 der Drankwet 
werd gepleegd; · 

dat dit vermoeden kracht-ens art. 54, lid 1 
en 3 dier wet voor den verdachte, als inspec
teur van politie der gemeente Tilburg tevens 
onbezoldigd rijksveldwachter, medebra'cht het 
recht van vrijen toegang tot die cantine en het 
aanhoorige terrein; 

dat derhalve, nu voormelde bij art. 54 der 
Drankwet verleende bevoegdheid niet door 
eenige wettelijke bepaling wordt beperkt, ver
dachte, handelende als telastegelegd, was in 
de uitoefening van een hem toekomend wette
lij k recht. 

In hooger beroep bevestigde het Gerechts
hof te 's-Hertogenbosch op 2 Mei 1932 dit 
vonnis en overwoog daarbij na in het arrest de 
verklaringen van verdachte en een drietal 
getuigen vermeld te hebben, dat de in voor
schreven bewijsmiddelen vervatte feiten en 
omstandigheden, die geacht moeten worden 
hier te zijn herhaald, opleveren evenzoovelb 
reden gevende feiten en omstandigheden, 
waarop steunt de beslissing van het Hof, dat 
door die bewijsmiddelen wettig en overtuigend 
is bewezen, hetgeen den verdachte bij de in
leidende dagvaarding zoowel primair a ls sub
sidiair of meer subsidiair is te laste gelegd, 
behoudens, dat hij dit alleen deed en niet met 
overschrijding zijner bevoegdheid, a lsook niet 
wederrech tel ijk; 

dat voor wat betreft ·de telastelegging, dat 
hij zulks zoude gedaan hebben tezamen en in 
vereeniging met andere personen, daarvan ten 
processe het rechtsgeldig bewijs niet is ge
leverd en voor wat aangaat de telastelegging, 
dat hij daarbij zoude gehandeld hebben met 
overschrijding zijner bevoegdheid als inspec
teur van Politie der gemeente Tilburg, tevens 
onbezoldigd rijksveldwachter en als zoodanig 
op drankcontröle in functie en tevens weder-

( 

rechtelijk, daarvoor het onderzoek ter 's Hofs 
terechtzitting evenmin het wettig en over
tuigend bewijs heeft opgeleverd; 

dat immers blijkens art. 54 lid 3 der Drank
wet, die in 1931 nog gold, de ambtenaren der 
gemeentepolitie waartoe de verdachte toen be
hoorde, te allen tijde toegang hadden tot alle 
local iteiten, waar verkoop van sterken drank 
in het klein of van alcoholhoudenden drank, 
anderen dan sterken drank of alcoholvrijen 
drank voor gebruik ter plaatse van verkoop 
plaats vond en dit, als voorzegd, in meerge
noemden nacht in het gebouw der militaire 
cantine te Tilburg het geval was; 

dat nu wel, blijkens de artt. 3 en 34 der 
vorenbedoelde drankwet, vergunning of verlof 
voor den verkoop van bedoelde dranken niet 
vereischt werd, wanneer die plaats had, zoo
als in het onderwerpelijke geval, in een lo
caliteit aan het militair gezag onderworpen 
en alzoo de inspectie daarvan op dranl-.-wet
contröle wel weinig zin had, doch dat dit aan 
voorschreven bevoegdheid van verdachte als 
inspecteur van politie niets afdeed, vermits 
daarop gezegd art. 54 of eenige andere wet
telijke bepaling geene uitzondering maakte; 

dat nu alzoo een der elementen van de aan 
den verdachte hetzij primair hetzij subsidiair 
of meer subs idiair te laste gelegde misdrijven 
niet naar eisch van rechte is bewezen het 
beroepen vonni , waarbij wegens gebrek aan 
bewijs de verdachte van het hem telaste ge
legde is vrijgesproken, behoort te worden be
vestigd; 

De Proc.-Gen. is van deze vrijspraak in 
cassatie gekomen, van oordeel, dat deze vrij
spraak een bedekt ontslag van rechtsvervol
ging is, omdat zij berust op onjuiste uitleg
ging door den rechter gegeven aan de in de 
telastelegging voorkomende uitdrukking "met 
overschrijding zijner bevoegdheid, wederrechte
lijk." 

Als middel van cassatie stel t de H eer re
quirant voor: ,,Schending, althans verkeerde 
toepassing van de artt. 370 en 138 Sr. en van 
de artt. 350, 351, 352, 358 Sv. Blijkens ,;Ie 
toelichting meent requirant op die wijze de 
kwestie der al- of niet op poringsbevoegdheid 
van burgerpolitie op militaire terreinen het 
zuiverst te stell en, waarbij hij verwijst naar 
het artikel van Mr. tigter, (Tijdschr. voor 
Sr. dl. XXXIV), in het bijzonder naar diens 
argumenten en conclusie op blz. 456: ,,Maar 
daarmede heeft de wetgeving nog geene ver
andering in het stelsel der Fransche wetten 
met betrekking tot de verhoud ing van burger
lijk en militair gezag ten aanzien van mi
li ta ire gebouwen enz. gebracht", en op blz. 
463: ,,Bij ontdekking op heeterdaad van het 
plegen van een ernstig delict in de kazerne 
of op militair terrein, zal de politie . - zoo 
niet reeds door of namens de mi li ta ire a utori
teit zelve handelend wordt opgetreden - toe
gang hebben. Overigens zal de pol it ie kazer
nes enz. niet betreden zonder daartoe toestem
ming te hebben van de militaire autoriteiten." 

Subsidiair wordt als middel nog gesteld: 
Schending der artt. 3, 34, 54 der Drankw,it 
j 0

• artt. 370 en 138 Sr. en 350, 351, 352, 358 
Sv. omdat, wanneer het algemeen beginsel 
der Fransche Wetgeving (geen optreden der 



241 17 OCTOBER 1932 

burgerpolitie op militair terrein dan in uit
<zonderingsgevall en) zou zijn gehandhaafd, dit 
-0ok ten aanzien der Drankwet zou gelden, 
terwijl wanneer het vraagpunt alleen zou wor
den beperkt tot het speciale geval dat de artt. 
3 en 34 Drankwet geen vergunning of verlof 
voor localiteiten aan het militair gezag on
derworpen eischen en dat het daarom geen 
<zin zou hebben· art. 54, 3e lid Drankwet op 
die localiteiten toepassel ijk te oordeelen, de 
vraag der verhouding van burgerpolitie tot 
militaire gebouwen en terreinen in haar al
gemeenheid niet zou kunnen worden onder
,zocht. 

Ter staving hiervan voert de Proc.-Gen. 
aan, dat uit de artt. 3 en 34 der Drankwet, 
woals die uitgelegd zijn in Uw arrest van 21 
Maart 1932, blijkt, dat de wetgever inmenging 
van het burgerlijk gezag in den drankverkoop 
in de betrokken localen niet heeft gewild en 
-dat dus art. 54 1. 3 dier wet moet worden 
geacht voor die artikelen niet geschreven te 
:zijn. 

Ik merk hieromtrent op: 
De vrijspraak berust hierop, dat het Hof 

niet bewezen achtte, dat gerequireerde de han
deling pleegde hetzij met overschrijding zijner 
bevoegdheid, hetzij wederrechtelijk. (artt. 370, 
138 Sr.). 

Zoowel Rechtbank als Hof nemen tot grond
~lag der vrijspraak art. 54 1. 3 der Drankwet, 
:zooals deze wet destijds luidde. Een ongeveer 
gel ijkluidende bepaling bevat art. 64 1. 3 der 
Drankwet, Stbl. 1931, n°. 476, welke in wezen 
in dit opzicht geen verandering gebracht heeft. 

De heer requirant is het met het arrest van 
het Gerechtshof eens, en heeft dan ook zelf 
bevestiging van het Rechtbank-vonnis ge
vraagd. 

Toch stelde hij cassatieberoep in, om een po
ging te doen door Uw College uitgemaakt te 
<zien in hoeverre de burgerpolitie bevoegdheid 
heeft tot opsporing op militaire terreinen. 

Deze materie is nl. nog niet bij de wet ge
rngeld, sinds art. 53 der wet van 23 Mei 
1899, S . 128, houdende bepalingen ter uitvoe
ring van art. 187 2 der Grondwet (Staat van 
Oorlog en Beleg) bepaalde dat bij de inwer
kingtreding dezer wet (op 1 Mei 1901) de 
wet van 10 Juli 1791 en het Keizerlijk decreet 
van 24 December 1811, voor zoover nog var, 
kracht, verv ielen. In artt. 14 en 15 (titel 3) 
-dier wet en artt. 64, 65 1. 1., 67-69 en 81 
van bedoeld Decreet werden een aantal. rege
l en gegeven, en het Reglement voor de L and
macht sloot zich daarbij aan. Naast die bij
zondere regeling bestonden de algemeene be
palingen van het Wetboek van Strafvordering. 
Men moet dus vragen of er door de intrek
king van bedoelde bepalingen in 1901 ver
andering is gekomen in de verhouding van 
het burgerlijk en het militai r gezag ten aan
:zien van militaire gebouwen, enz. Mr. Stigter 
beantwoordt deze vraag in gemeld tijdschrift 
arti kel op blz. 456 vlg. in ontkennenden zin, 
nl. omdat het toekennen der bevoegdheid aan 
burgerpolitie om militaire terreinen te be
treden, zonder beteekenis zou blijken in ver
band met de overigens geldende bepalingen, 
en uit niets blijkt, dat de Wetgever een ander 
stelsel wilde dan 9nder de werking der Fran-

L. 1932. 

sche wetgeving gold. Ook het Gerechtshof zegt 
in zijn bovenopgenomen overweging, dat i. c. 
de drankwetcontróle weinig zin heeft, maar 
dat dit niets afdoet aan de bevoegdheid aan 
den Inspecteur van Politie in art. 54 (oud) 
Drankwet gegeven. 

Dit artikel geeft zeer 1·uime bevoegdheden, 
nl. in de eerste plaats hebben de ambtenaren 
te allen tijde vrijen toegang tot alle localitei
ten, waar verkoop van sterken drank in het 
klein enz. voor gebruik ter plaatse van ver
koop plaats vindt, in de tweede plaats heb
ben zij vrijen toegang tot alle local iteiten enz. 
waar redelijkerwijze vermoed wordt, dat over
treding der wettelijke bepalingen plaats vindt. 

Uw arrest over art. 34 j 0
• 3 der Drankwet 

van 21 Maart 1932, waarbij dezelfde feiten 
ter sprake kwamen - toen werd de cantine
houder vervolgd, en door Uw College ontsla-
gen van alle rechtsvervolging, - is ten deze 
m.i. niet van beslissend belang. Op grond 
van overtreding welke op het terrein gepleegd 
werd, had de Inspecteur van Politie geen 
toegang, want uitgemaakt is thans, dat er 
geen overtreding pl aats had. Echter moet dan 
gevraagd worden of hij niet het redelijk ver
moeden had. ;,Redelijk vermoeden" sluit nog 
niet in, dat het feit ook strafbaar moet zijn. 
Dit blijkt eerst later. 

Toch acht ik ook dit niet beslissend, daar 
het hier de vraag is of krachtens hetgeen het 
eerst bepaald is in art. 54 1. 3 Drankwet, de 
Inspecteur niet steeds het recht had het ter
rein te betreden. 

Het komt mij voor, de algemeene bewoor
dingen van art. 54 lezend, dat de Inspecteur 
van Politie wel degelijk bevoegd was het ter
rein te betreden, ongeacht de vraag of het 
afgeschaft Fransche stelsel geacht moet wor- . 
den nog zijn invloed in het algemeen te doen 
gelden, nu het onderwerp niet nader geregeld 
is. Immers de woorden van art. 64 zijn dui
delijk en maken geen uitzondering, ook niet 
voor art. 34, bovendien is de Drankwet, na 
de afschaffing der Fransche wetgeving in 
1901, in 1904 radicaal gewijzi gd. Aan de 
thans gerezen vraag is, meen ik, bij de wij
ziging dezer bijzondere wet niet gedacht, en 
daarom zal voor de kwestie of gerequireerde 
handelde met overschrijding zijner bevoegd
heid of wederrechtelijk, m. i. op de oude wet
geving niet gelet moeten worden, en heeft 
gerequireerde dus gehandeld krachtens zijn 
bevoegdheid, waarbij het er minder ter zake 
doet, of hij op dien grond handelend kon op
treden bij het constateeren van overtredingen. 

Ook het subsidiair gestelde middel. dat het 
geschi l beperkt, acht ik niet juist, daar ik 
van oordeel ben, zooals gezegd, dat gerequi
reerde het redelijk vermoeden kon hebben, 
dat er een overtreding gepleegd werd. 

Ik acht dus de vrijspraak juist, en co nel u
deer tot niet-ontvankelijkverklaring van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheèr 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie Con
clusie Adv.-Gen.); 

16 
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0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telastegelegd: enz. (Zie Con
clusie Adv.-Gen.); 

dat bij haar vonnis de Rechtbank gerequi
reerde van dit hem telastegelegde heeft vrij
gesproken en het Gerechtshof bij het bestreden 
arrest deze uitspraak heeft bevestigd; 

0. dat, waar het beroep tegen een vrij
spraak is gericht, allereerst moet worden on
derzocht, zulks met het oog op de bepaling 
van art. 430, eerste lid, Sv., of het beroep is 
ontvankelijk ; ' 

0. dat in het bestreden arrest wordt overwo
f)'en · 
0 

"dat door de in voorschreven bewijsmid
delen vervatte feiten en omstandigheden wet
tig en overtuigend · is bewezen hetgeen den 
verdachte bij de inleidende dagvaarding zoo
wel primair als subsidiair of meer subsidiair 
is telastegelegd, behoudens dat niet bewezen 
is, dat hij dit deed met overschrijding zijner 
bevoegdheid, alsook wederrechtelijk; 

"dat immers blijkens art. 54 lid 3 der 
Drankwet, enz. (Zie Conclusie Adv.-Gen.); 

dat op deze gronden het Gerechtshof de uit
spraak der Rechtbank heeft bevestigd; 

0. dat blijkbaar de steller der dagvaarding 
aan gerequireerde heeft willen telaste leggen 
in de eerste plaats feiten als omschreven in 
art. 370 en in de tweede plaats feiten als om
schreven in art. 138 Sr.; dat daarom moet 
worden aangenomen, dat hij de in zijne te
lastelegging voorkomende uitdrukkingen: ,,met 
overschrijding van zijne bevoegdheid" en "we
derrechtelijk" heeft gebezigd in den zin, dien 
die uitdrukkingen hebben in de genoemde ar
tikelen van het Wetboek van Strafrecht; 

0. dat het Hof, beslissende dat onder de in 
het arrest als vaststaande aangenomen om
standigheden niet bewezen is, dat de gerequi
reerde, ambtenaar van gemeentepolitie, door 
te handelen, zooals hij gehandeld heeft, dit 
heeft gedaan met overschrijding zijner be
voegdheid of wederrechtelijk, en daarvoor als 
grond aanvoerend, dat art. 54, derde lid, van 
de Drankwet, die in 1931 nog gold, den ge
requireerde het recht tot toegang tot het in 
de telastelegging bedoelde erf en de daarop 
gelegen militaire cantine verleende - aan 
die wetsbepaling maar daarmede ook aan de 
bovenbedoelde, aan de wet ontleende, uitdruk
kingen in de telastelegging eene juiste uitleg
ging heeft gegeven; 

dat hieruit voortvloeit, dat het Gerechtshof, 
een der elementen van elk der telaste gelegde 
misdrijven niet naar eisch van rechte bewezen 
oordeelend, heeft bevestigd eene uitspraak der 
Rechtbank, die eene vrijspraak in den zin 
van a1·t. 430, eerste lid Sr. inhoudt, zoodat 
beroep in cassatie tegen het dit vrijsprekend 
vonnis bevestigend arrest niet is toegelaten; 

Verklaart het beroep in cassatie niet-ont
vankelij k. 

(N. J .) 

17 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 28; Verord. Rotterdam als 
bedoeld in art. 437 en 437ter Sr. art. 13.) 

Het voorschrift van art. 13 der Veror
dening der gemeente Rotterdam als be-

doeld in de artt. 437 en 437ter Sr. houdt 
niet anders in, dan dat de gemeentelijke
autoriteit, die aan een opkooper, door hem 
als "erkend opkooper" in te schrijven, 
zekere voorrechten boven andere op
koopers heeft verleend, deze voorrechten 
weder intrekt, wanneer die opkooper zich. 
schuldig maakt aan strafbare feiten, welke, 
waren zij vroeger gepleegd, reden hadden 
gegeven de voorrechten niet te verleenen. 

Dit voorschrift, dat derhalve onverlet 
laat de bevoegdheid om het beroep van 
opkooper uit te oefenen, heeft reeds daar
om met "ontzetting van benaalde rechten 
anders dan door den toegeÎaten rechter", 
niets te maken, omdat de in art. 28 Sr. 
genoemde rechten, waarvan de schuldige 
in de bij de wet bepaalde gevallen bij 
rechterlijke uitspraak kan worden ontzet, 
het hebben van voorrechten als in art. 13 
bedoeld, niet voorkomt. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, requirant 
van cassatie tegen een in hooger beroep ge
·wezen vonnis van gemelde Rechtbank van 12 
Mei 1932, waarbij , met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Rotterdam 
van 15 J anuari 1932, J. S. v. d. S., ter zake 
"als opkooper een verordening door den Raad 
der gemeente Rotterdam onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten ter voorkoming van 
gevaar voor de begunstiging van misdrijven 
uitgevaardigd en afgekondigd, overtreden" , 
met toepass ing van art. 23 en art. 437ter Sr. , 
art. 8 lid 1 aanhef en sub c der verordening 
van de gemeente Rotterdam als bedoeld in de 
artt. 437 en 437te,· Sr. (Gemeenteblad van 15 
April 1920 n°. 53a en van 10 J anuari 1929 
n°. 21a) is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijf gulden, bij gebreke vaii betaling en ver
haal te vervangen door hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gcn. Wijnveldt. 

Na vernietiging wegens vo1·mgebrek van het 
vonnis van den Kantonrechter te Rotterdam, 
veroordeelde de Arr.-Rechtbank aldaar J . S. 
van der S., bewezen verklarend, dat deze te 
Rotterdam op 14 October 1931 omstreeks te 
9.30 uur als opkooper een hoeveelheid door 
opkoop verkregen ijzer in de Waalhaven in 
een motorboot voorhanden heeft gehad, in hoo
ger beroep tot eene geldboete van f 5 bij ge
breke van betaling en verhaal te vervangen 
door 1 dag hechtenis. 

Met aanhaling van art. 437ter Sr. en art. 8 
1. 1 aanhef en sub c der Verordening van de 
gemeente Rotterdam als bedoeld in de artt. 
437 en 437ter Sr. (Gemeenteblad van 15 April 
1920, N°. 53a en van 10 J anuar i 1929, N °. 
21a) qualificeerde de R echtbank het bewezen 
verklaarde feit: ,,als opkooper een verorde
ning dooi- den raad der gemeente Rotterdam 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
ter voorkoming van gevaar voor de begunsti
ging van misdrijven uitgevaardigd en afge
kondigd overtreden". 

De Officier van Justitie bij gemelde Recht
bank, van oordeel, dat ontslag van rechtsver
volging had moeten wor~en uitgesproken , 
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kwam tijdig in cassatie en stelde bij schriftuur 
a ls middel: Schending, althans verkeerde toe
passing van artt. 350, 351, 352 Sv., artt. 9 
j 0

• 91, 437ter Sr. en art. 195 der Gemeentewet, 
doordien de Rechtbank het te laste gelegde 
feit bewezen, niet alleen, doch ook strafbaar 
heeft geacht in stede van den verdachte te ont
slaan van alle rechtsvervolging wegens niet 
verbindend zijn van de toepasselijk verklaarde 
Rotterdamsche verordening als bedoeld in artt. 
437 en 437ter Sr. (Gemeenteblad 1920 n°. 53a, 
laatstelijk gewijzigd Gemeenteblad 1929, n°. 
21a) . 

De heer requirant zegt ter toelichting: Art. 
13 dier verordening schrijft aan B. en W . in 
zijn eerste lid - anders dan in zijn tweede, 
waar die intrekking facultatief is en daardoor 
a ls maatregel van admin istratieven aard zou 
kunnen worden aangemerkt - imperatief voor, 
de inschrijving als "erkend" opkooper - een 
inschrijving, welke aan betrokkenen zekere 
voorrechten verschaft, die niet aan hun be
roepsgenooten, die slechts a ls ( niet erkend) 
opkooper ingevolge art. 437te,· Sr. zijn inge
schreven, worden verleend - in te trekken, 
indien deze "erkende" opkooper door den 
Rechter onherroepelijk is schuldi g verklaard 
aan in art. 2 sub a en sub b der verordening 
genoemde strafbare feiten, zoodat ten eerste 
voormeld college verplicht is die intrekking 
te doen geschieden, zonder rekening te kunnen 
en te mogen houden met de omstandigheden, 
waaronder het strafbare feit werd gepleegd 
noch met de vraag in hoeverre de veroordeelde 
als schuldig of toerekeningsvatbaar moest wor
den aangemerkt en of de te laste gelegde feiten 
inderdaad bewezen zijn en ten tweede de R ech
ter niet in staat is die intrekking, die een 
noodzakelijk gevolg is van de door hem uit
gesproken veroordeeling, geen voortgang te 
doen hebben, uit welk een en ander voort
vloeit, dat hier sprake is van een ontzetting 
van bepaalde rechten anders dan door den 
daartoe bevoegden Rechter, hetgeen de onder
havige verordening - ware het een wet, dan 
wu zich de vraag wellicht · niet, althans niet 
in dezen vorm voordoen - wegens strijd met 
de wet onverbindend maakt. 

Gelijk betoog was door den Ambt. 0 . M. 
ter terechtzitting van het Kantongerecht en 
door den Officier van Justitie bij de behan
deling voor de Rechtbank gevoerd. 

De Kantonrechter achtte deze opvatting on
juist, en overwoog dat, waar dit nergens is 
bepaald en trouwens ook niet door een ge
meentelijken wetgever bepaald kan worden, 
de intrekking van een inschrijving als "er
kend" opkooper de "inkennisstelling" bedoeld 
in art. 437ter tweede lid Sr. niet ongedaan 
maakt en derhalve niet tot rechtsgevolg heeft, 
dat de persoon wiens inschrijving is ingetrok
ken niet meer bevoegd is het beroep van op
kooper uit te oefenen of dit doende art. 437ter 
tweede lid Sr. overtreedt; 

dat derhalve de intrekking bedoeld in art. 
13 van meergenoemde verordening geenerlei 
beteekenis heeft, al thans niet is de ontzetting 
van het recht om het beroep van opkooper uit 
te oefenen; 

dat die intrekking ook niet is de toepassing 
van een der andere straffen genoemd in art. 
9 Sr.; 

dat derhalve de gemeentel ijke wetgever door 
aan B. en W. genoemd voorschrift en ge
noemde bevoegdheid te geven de grenzen der 
hem bij art. 195 (oud 161) der Gemeentewet 
gegeven bevoegdheid om op overtreding zijner 
verordeningen straf te stellen niet overschre
den kan hebben, en meergenoemde verorde
ning in het algemeen noch haar art. 13 in het 
bijzonder dus in strijd zijn met art. 195 (oud 
161) der Gemeentewet of art. 91 Sr. 

De R echtbank vereenigde zich met de uit
eenzetting des Kantonrechters, omdat de in
trekking van een inschrijving als "erkend" 
opkooper niet tot gevolg heeft, dat degeen 
wiens inschrijving is ingetrokken, niet meer 
bevoegd is het beroep van opkooper uit te 

, oefenen, doch zich slechts heeft te onderwer
pen aan ten deele andere regelen dan de 
,,erkende" opkooper; dat het bij de inschrij
ving in opkooper en "erkend" opkooper ge
m aakte onderscheid is een maatregel van ad
ministratieven aard, welke de gemeentelijke 
wetgever bevoegd is te nemen en de intrek
king van de inschrijving als "erkend" opkoo
per niet als een straf kan worden aangemerkt; 

Ik kan mij met de beslissing der Rechtbank 
vereenigen en ben van meening, dat hPt voor
gestelde middel niet tot cassatie kan le iden. 

Art. 13 der Verordening zegt, dat de in
schrijving als "erkend" opkooper door Bur
gemeester en Wethouders wordt ingetrokken, 
indien onherroepelijke veroordeeling op grond 
van art. 437 of 437te,· Sr. heeft plaats gehad. 

Waarom zooals het middel stelt de daarin 
genoemde artikelen zouden geschonden zijn, 
daar die intrekking moet geschieden, zonder 
dat B. en W . rekening kunnen en mogen hou
den met de omstandigheden waaronder het 
strafbare feit werd gepleegd, met de vraag in 
hoevene veroordeelde als schuldig of toereke
ningsvatbaar moet worden aangemerkt en of 
de feiten inderdaad bewezen zijn is mij niet 
duidelijk. Bij de beantwoording van de meeste 
dier vragen zouden B. en W. op het terrein 
des Rechters komen; de verordening schrijft 
hun alleen voor wat zij hebben te doen ingeval 
er een onherroepelijke veroordeeling is. 

Het tweede deel van het middel me1·kt te
recht op, dat de Rechter niet in staat is die 
intrekking te beletten; daardoor zou ontzet
ting van bepaalde Techten in den zin van art. 
28 lid 1 5 Sr. plaats hebben door anderen dan 
door den daartoe bevoegden rechter. 

Ik acht deze opvatting onjuist, en kan in 
die intrekking niet zien een bijkomende straf 
in den zin van het Wetboek van Strafrecht. 

Daarnaast bestaan ontzettingen, welke kr.:ich
tens beslissing van den burgerlijken rechter 
intreden, ontzettingen op gezag van de admi
nistra tieve macht, welke het gevolg kunnen 
zijn van eene strafrechtelijke veroordeeling en 
ontzettingen van rechtswege. 

In de gevallen van art. 437bis Sr. kan de 
opkooper door den Rechter worden ontzet van 
de uitoefening van zijn beroep. Daarnaast kun
nen m. i. geen bezwaren bestaan tegen de re
gel ing opgenomen in art. 13 der Verordening. 
Ik meen in dit verband te moeten opmerken, 
dat al is die intrekking in sommige gevallen 
facultatief, in andere imperatief, de verorde
ning mogelijk maakt na twee jaren opnieuw 
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als "erkend" opkooper te worden ingeschre
ven (art. 2). 

De verordening belet dan ook niet het be
roep van "opkooper" uit te oefenen, maar 
vordert inschrijving, al of niet als "erkend" 
opkooper. Alleen aan de erkende opkoopers 
wordt een bewijs verleent, en zij hebben meer 
faciliteiten dan de opkoopers zonder meer. 

Ik kan in de bepaling dan ook alleen een 
geoorloofde administratieve maatregel zien, 
welke evenals art. 1 der Verordening in over
eenstemming is met art. 437ter Ud 2. 

De verordening is wettig, zegt Noyon (ad 
art. 437ter, onder 1 , vierde druk) wanneer zij 
in het algemeen binnen den kring der be
voegdheid van den gemeenteraad ligt, en 
voorts inderdaad geacht kan worden het voor
komen van begunstiging van misdrij ven te 
voorkomen . 

Beide is hier het geval. Zoowel in het be
lang der openbare orde als in het huishou
delijk belang treft de gemeenteraad in vrijwel 
elke politieverordening regelen betreffende de 
uitoefening van tal van beroepen (b.v. ven
ters, muzikanten, wagenbestuurders, enz.) en 
geeft voorschriften omtrent het intrekken van 
verleende vergunningen. Door de onderhavige 
verordening wordt verder de begunstiging van 
misdrijven voorkomen, daar zij de controle op 
de niet-erkende, maar krachtens art. 437ter 
lid 2 Sr. toch ingeschreven opkoopers scherper 
maakt, dan op de erkende. 

Van meening, dat het middel niet tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwe1·ping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luiden
de: (zie concl. Adv.-Gen. ) ; 

0. dat de verordening als bedoeld in de 
artt. 437 en 437ter Sr. der gemeente Rotter
dam onderscheid maakt tusschen hem, die als 
,,opkooper" en hem, die als "erkend opkoo-
per" is ingeschreven, aan den eerste overeen
komstig art. 437ter Sr. verschillende verplich
tingen oplegt ter voorkoming van gevaar voor 
de begunsti ging van misdrijven en den laatste 
van enkele dier verplichtingen ontheft, hem 
aldus zekere voorrechten boven den "opkoo
per" verleenend; 

dat om als "erkend opkooper" te worden 
ingeschreven men zich met een daartoe strek
kend verzoek tot B. en W. moet wenden, die 
omtrent dit verzoek beslissen ; 

dat art. 2 onder a en b der verordening 
bepaalt, dat de inschrijving als "erkend op
kooper" niet geschiedt, indien de opkooper 
onherroepelijk is veroordeeld wegens zekere 
daar genoemde strafbare feiten en zich boven
dien enkele thans niet ter zake doende om
standigheden voordoen; 

dat wijders art. 1 3, voorzoover bier van be
lang, voorschrijft, dat B. en W. de inschrij 
ving als "erkend opkooper" intrekken, indien 
de erkende opkooper zich, na zijne inschrijving 
als zoodanig, schuldig maakt aan de in a rt. 2 
onder a en b genoemde strafbare feiten en 
zich bovendien de zooeven bedoelde thans niet 

ter zake doende omstandigheden voordoen; 
dat nu, blijkens de toelichting tot het mid

del, de i-equirant de verordening wegens strijd 
met de wet onverbindend acht op grond van 
dit imperatief voorschrift van art. 13, omdat 
hierbij "sprake is van een ontzetting van be
paalde rechten anders daµ door den daartoe 
bevoegden rechter", daar ten eerste B. en W. 
verplicht zijn de "intrekking te doen geschie
den zonder rekening te kunnen en te mogen 
houden met de omstandigheden, waaronder 
het strafbare feit werd gepleegd noch met de 
vraag in hoeverre de veroordeelde als schul
dig of toerekeningsvatbaar moest worden aan
gemerkt en of de telaste gelegde feiten inder
daad bewezen zijn en ten tweede de rechter 
niet in staat is die intrekking, die een nood
zakelijk gevolg is van de door hem uitgespro
ken veroordeeli ng, geen voortgang te doen 
hebben"· 

0. hie;omtrent: 
dat, in het midden gelaten, of ongeldigheid 

van art. 13 ten gevolge zou hebben, dat de 
geheele verordening onverbindend is, in ieder 
geval het voorschrift van dit artikel niet an
ders inhoudt, dan dat de gemeentelijke auto
riteit, die aan een opkooper, door hem als 
"erkend opkooper" in te schrijven, zekere 
voorrechten boven andere opkoopers heeft ver
leend, deze voorrechten weder intrekt, wan
neer die opkooper zich schuldig maakt aan 
strafbare fe iten, welke, waren zij vroeger ge
pleegd, reden hadden gegeven de voorrechten 
niet te verleenen; 

dat di t voorschrift, dat derhalve onverlet 
laat de bevoegdhei d om het beroep van op
kooper uit te oefenen, reeds daarom met "ont
zetting van bepaalde rechten anders dan door 
den daartoe bevoegden rechter", niets te ma
ken heeft, omdat tot de in art. 28 Sr. genoemde 
rechten , waarvan de schuldige in de bij de 
wet bepaalde gevallen bij rechterlijke uit
spraak kan worden ontzet, het hebben van 
voorrechten als in art. 13 bedoeld, niet be
hoort; 

dat het middel mitsdien faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

17 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 22.) 

[Gereq. heeft met zijn auto, terwijl een 
andere auto hem zou inhalen en passseeren, 
eenige malen zij n snelheid zóódanig opge
voerd, dat de andere auto hem telkens niet 
passeeren kon en is, zoodra die auto zich 
weer achter de zijne bevond, langzamer 
gaan rijden, waardoor hij deze dwong ach
ter hem te blijven.] 

Ten onrechte beeft de Rechtb. beslist, 
dat het bewezene niet zou opleveren het 
belemmeren van de vrijheid van verkeer. 
Bij de overweging, dat uit de dagv. niet 
blijkt, dat er voor dien anderen bestuurder 
geen eigen vrije baan was op de weghelft, 
welke deze bereed, wordt door de Rechtb. 
niet voldoende gewicht gehecht aan het 
niet telastgelegde en bewezen verklaarde 
feit, dat verd. door zijn nade.r amschreven 
handelingen dien anderen bestuurder dwong 
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achter hem te blijven, terwijl zij, bij haar 
overweging, dat de andere .bestuurder den 
verd. had kunnen voor.bijrijden, indien hij 
maar hard gemoeg had ~ereden, doch _dat 
hij daarvan omdat het hem te hard gmg, 
heeft afgezien, voorbij ziet, dat verd. na 
het passeeren te hebben doen mislukken 
telkens langzamer is gaan rijden. 

Een dergelijk voor andere 'weggebruikers 
zeer hinderlijk optreden is door den 
Kantonr. terecht beschouwd als te vallen 
onder art. 22 aanhef en sub c Mot.- en 
Rijw.wet. 

Op het beroep van den Officier van J tistiti_e 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, reqm
rant van cassatie tegen een vonnis van ge
melde Rechtbank van 26 April 1932, waarbij 
in hooger beroep, na vernietiging van een door 
het Kantongerecht te Amsterdam op 23 Oot. 
1931 gedane uitspraak, de gerequireerde J . L . 
E., ter zake van het hem bij dagvaarding ten 
laste gelegde van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Vlijnveldt: 

Gereq. stond op 16/23 Oot. 1931 terecht voor 
den K antonr. te Hilversum ter zake dat hij op 
of omstreeks 12 Juli 1931 te Laren N.H. als 
bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
daarmee heeft gereden over den openbaren 
rijweg den Nieuwen Rijksweg, komende ui t 
de richting B aarn op zooclanige wijze, dat de 
vrijheid van het verkeer op dien weg werd 
belemmerd door alstoen aldaar, terwijl een 
ander vierwielig motorrijtuig hem zou inhalen 
en gaan passeeren, eenige malen zijn snelheid 
zóódanig op te voeren, dat de bestuurder van 
dat andere motorrijtuig hem telkens niet pas
seeren kon en clan weer, als dat motorrijtuig 
zich achter het zijne bevond, langzamer te 
rijden, zoodat hij hierdoor dien anderen be
stuurder dwong achter hem te blijven en zich 
naar zijn - verdachtes - snelhei d te regelen. 

De Kantonrechter verklaarde het telastege
legcle bewezen, m.d.v. dat het feit op 12 Juli 
1931 was gepleegd, qualificeerde het als: ,,het 
als bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
over een weg 1·ij den, op zooclanige wijze, dat 
de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd, 
en veroordeelde requirant, met aanhaling der 
artt. 1 , 22a, 29, 30, 39 Motor- en Rijwielwet 
tot eene geldboete van f 40 bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 10 da-
gen hechtenis. · 

In hooger beroep vernietigde de Arr.-Recht
bank te Amsterdam op 26 April 1.932 dit von
nis op grond dat eene op redeneering berus
tende meening tot het bewijs zou zijn gebruikt, 
en kwam verder tot een gebeel andere slotsom. 

De Rechtbank beschouwde als een qualifi
catie en liet terzijde het gedeelte der dagvaar
ding, dat luidt: ,,op zoodanige wijze, dat de 
vrijheid van het verkeer op dien weg werd be
lemmerd", en las de dagvaarding als volgt: 

"terzake dat hij op of omstreeks 12 Juli 
1931, te Laren N.H. als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig daarmede heeft gere
den over den ,openbaren rijweg den Nieuwen 
Rijksweg, komende uit de richting Bussum en 

gaande in de richting Baarn en alstoen al
daar, terwijl een ander vierwielig motorrijtuig 
hem zou inhalen en passeeren, eenige malen 
zijn snel)1eid zóódanig heeft opgevoerd, dat de 
bestuurder van dat andere motorrijtuig !-iem 
telkens niet passeeren kon en dan weer, als 
dat motorrij tuig zich achter het zijne bevond, 
langzamer is gaan rijden, zoodat hij hierdoor 
dien anderen bestuurder dwong achter hem 
te blijven en zich naar zijn - verdachte's -
snelheid te regelen;" 

De R echtbank achtte dit feit, m.d.v. dat het 
was gepleegd op 12 Juli 1931, bewezen, nam 
aan, dat verdachte het had begaan, doch oor
deelde het bewezene niet strafbaar en ontsloeg 
verdachte van alle rechtsvervolging. 

Tegen dit vonnis kwam de Officier van Justi
tie te Amsterdam tijdig in cassatie en stelde 
bij schr iftuur als middel en: 

"Schending, althans verkeerde toepassing 
van artt. 22a j0

• 29 en 30 der Motor- en Rij
wielwet doordat de R echtbank na vernietiging 
van het vonnis van den Kantonrechter te Hil 
versum, gerequireerde van alle rechtsvervol
ging heeft ontslagen, en dus heeft nagelaten 
hem schuldig te verklaren aan overtreding van 
art. 22a der Motor- en Rijwielwet. 

De heer requirant licht dit middel toe door 
te zeggen, dat in het eerste gedeelte der in
leidende dagvaarding duidelijk omschreven 
staat, d:.t verdachte als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig op een openbaren rij
weg zóó snel heeft gereden, dat een achter hem 
rijdende autobestuurder, niettegenstaande deze 
alle mogelijke moeite deed , niet passeeren kon. 
H et door verdachte eenige malen zooclanig 
opvoeren van de snelheid levert op het in ge
vaar brengen van de veiligheid van het ver
keer. Nu de Rechtbank, stelt requirant, dat 
deel der dagvaarding bewezen achtte, had zij 
hiernp eene veroordeeling moeten uitspreken. 
De overweging der Rechtbank "dat vei·dachte 
inderdaad door voormelde wijze van rijden -
nl. het gelijk op blijven rijden met een wagen, 
waarvan de bestuurder wil passeeren - de 
veiligheid van het verkeer in gevaar kan 
brnngen", is volgens de Officier van Justitie 
onjuist, immers, de veiligheid van het verkeer 
werd daardoor in gevaar gebracht. Ook zou 
onjuist zijn de overweging der Rechtbank in 
het vonnis, dat de omstandigheid of de weg 
er een is, waarop voor 3 auto's naast elkander 
vrij baan is, een element voor de strafbaarheid 
uitmaakt, hetwelk de dagvaarding niet ver
meldt. De Rechtbank had alleen na te gaan 
of de snelheid wo groot was, dat de vrijheid 
of de veiligheid van het verkeer werd in ge
vaar gebracht of belemmerd. 

Ik kan mij met de toelichting tot het middel 
niet vereenigen. De telastegelegde en bewezen 
verklaarde feiten houden een hoogst onbehoor- · 
lijke handeling in, maar er volgt nog niet uit, 
dat de veiligheid van het verkeer in gevaar 
werd gebracht, zooals art. 22a der Motor- en 
Rijwielwet eischt. 

De Rechtbank heeft dit uitvoerig gemoti
veerd in haar vonnis (opgenomen in W. 12474) 
en wijst er dan op, dat de elementen in de 
telastelegging ontbreken, waaruit zou moeten 
volgen, dat de veiligheid van het verkeer in 
gevaar werd gebracht. Ik acht dit juist, en 
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beschouw de opmerkingen in het vonnis om
trent wat in de telastelegging had moeten 
staan, slechts als voorbeeld. Andere mogelijk
heden zijn denkbaar. Ik wijs in dit verband 
nog op Uwe arresten van 20 Oct. 1930 (W. 
12225; N. J . 1930, 1629) en 11 Mei 1931 
W. 12337; N. J. 1931, 1199), waarbij t. a. der 
bestuurders zich wel geheel andere gevallen 
voordeden, (tegenkomen, resp. kruisen), doch 
waar eveneens de opgave in de telastelegging 
wat betreft de veiligheid van het verkeer ter 
sprake b.-wam, en Uw College van alle rechts
vervolging ontslagen heeft. 

Niet juist acht ik echter de opvatting der 
Rechtbank, dat uit het bewezen verklaarde 
niet zou volgen, dat gerequireerde door zijn 
wijze van rijden de vrijheid van het verkeer 
niet zou belemmerd hebben. 

De R echtbank acht het telastegelegde bewe
zen en zulks terecht op grond der getuigen
verklaringen, en wel zooals hierboven is ver
meld. Zij kon dit doen o.m. op grond van de 
verklaring van getuige Verbrugge dat hij op 
12 Juli 1931 als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig, waarin ook getuige Maasbommel 
gezeten was, reed op den openbaren rijweg 
den Nieuwen Rijksweg te Laren N .H., komen
de uit de richting Bussum en gaande in de 
richting Baarn, rechts van den weg; dat hij 
toen een door verdachte bestuurd in dezelfde 
richting rijdend vierwielig moton-ijtuig, het
welk ook rechts van den weg reed, inhaalde 
en links naast verdachte ging rijden, met de 
bedoeling om hem te passeeren, vóór en tijdens 
het passeeren signalen met de claxon gevende; 
dat verdachte, toen getu ige op gelijke hoogte 
met hem was gekomen hierna zijn snelheid 
opvoerde; dat hij, getuige, hetzelfde deed en 
verdachte nog harder is gaan rijden; dat hij, 
getuige, verdachte toen niet is gepasseerd en 
weer achter verdachte is gaan rijden, omdat 
het hem getuige, te hard ging en hij ook niet 
steeds naast verdachte wilde blijven rijden 
met het oog op tegenkomend verkeer; dat het 
bovenstaande tot driemaal toe plaats had; dat 
verdachte telkens wanneer hij, getuige, zich 
achter diens motorrijtuig bevond, langzamer 
g ing rijden; dat hij zijne snelheid telkens 
heeft geregeld naar die van verdachte. 

De telastelegging en het bewezen verklaarde 
houden m. i. wel degelijk in, dat verdachte 
door zijn wijze van rijden de vrijheid van het 
verkeer heeft belemmerd. Aan de voorzichtig
heid van getuige is het te danken, dat de vei
ligheid niet in het gevaar is gebracht, maar 
dat sluit niet uit, dat deze daarbij door gere
quireerde belemmerd werd in de v1~jheid van 
zijn verkeer. 

De Rechtbank heeft dit bewezen verklaard 
door aan te nemen dat gerequireerde den an
deren bestuurder door zijn in de telastelegging 
omschreven wijze van rijden, dwong achter 
hem te rijden. Daarin ligt m. i. zeker belem
mering van de vrijheid van het verkeer. 

De Rechtbank zegt dienaangaande dat uit 
het bewezene niet volgt, dat die getuige bij 
(tijdens) zijn rijden over den weg eenige be
lemmering heeft ondervonden in zijn vrij ver
keer daarover; 

dat deze, als hij geheel rechts had willen 
rijden en verdachte voorbijkomen, dit had 

kunnen bereiken door even zelf nog harder te 
gaan rijden, waarvan hij echter zelf heeft af
gezien omdat het hém al te hard ging; dat 
wanneer het te hard ging met het oog op de 
capaciteit van getuige's wagen verdachte ge
tuige niet belemmerd heeft om voor te komen, 
dat wel verdachte door zijne wijze van rijden 
ook getuige's snelheid heeft bepaald, maa i· 
dit niet wegneemt, dat getuige ter plaatse 
waar hij reed onbelemmerd heeft gereden; 

dat het ten laste gelegde derhalve ook niet 
oplevert het belemmeren van de vrijheid van 
het verkeer; dat, ware dit alles anders, om 
van belemmeren van getuige's vrijheid van 
verkeer te kunnen spreken zoude moeten vast-

1 staan, dat er voor dezen geen e igen vrije baan 
was op de weghelft, welke deze bereed en 
hiervan uit de dagvaarding evenmin blijkt. 

Deze · overweging is op zichzelf heel juist, 
maar naar mijn gevoelen overbodig, want de 
Rechtbank heeft aangenomen dat gcrequireer
de den ander dwong achter te blijven en deed 
dit terecht nu getuige o. m. verklaarde, dat 
hij niet naast verdachte wilde blijven rijden 
met het oog op het tegenkomend verkeer, en 
dat gerequireei·de het spell etje om harder te 
gaan rijden, wanneer hij wilde passeeren tot 
driemaal toe herhaald heeft. 

Ik acht het bewezen verklaarde feit niet te 
vallen onder art. 21 der wet, zooals Mr. Pické 
voorstelt in W. 12478. Aan het begrip wed
strijd wordt dan geweld aangedaan. Boven
omschreven plagerij valt niet onder "wed
strijd". Evenmin bevat het telastegelegde fe it 
de elementen vereischt krachtens art. 3c va11 
het Motor- en Rijwielreglement, betreffende 
het ingehaald worden. 

Intusschen acht ik, zooals uiteengezet, art. 22 
Motor- en Rijwielwet i.c. wel degelijk toe
passelijk. 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging van 
het bestreden vonnis wat betreft het ontslag 
van rechtsvervolging, en voorts, dat de H. R. 
ten principale rechtdoende, gerequireerde zal 
chuldig verklaren aan het bewezen verklaar-

de, strafbare feit, te qualificeeren als : het als 
bestv.urder van een motorrijtuig daarmede over 
een weg rijden op zoodanige wijze, dat de vrij
heid van het verkeer wordt belemmerd, en 
hem met aanhaling der artt. 1, 22a, 29, 30, 
39 der Motor- en Rijwielwet, artt. 23 en 91 Sr. 
zal veroordeelen tot een geldboete van f 40, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervan
gen door een hechtenis van 10 dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

rraverne; 
Gel et op het middel van cassatie door den 

requ_irant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
concl. Adv.-Gen.) ; . 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis, overeenkomstig de inleidende dagvaar
ding, ten laste van den gerequireerde heeft 
bewezen verklaard, - met weglating van de 
woorden "op zoodanige wijze, dat de vrijhe id 
van het verkeer op dien weg werd belem
merd", welke de Rechtbank als eene qual ifi
catie beschouwde - dat hij op 12 Juli 1931 
te Larpn N.H. als bestuurder van een vier
wielig motorrijtuig daarmede heeft gereden 
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over den openbaren rijweg, den Nieuwen 
R ijksweg, komende uit de richting Bussum en 
gaande in de richting Baarn en alstoen al 
daar, terwij l een ander vierwielig motorrij tuig 
hem zou inhalen en passeeren, eenige malen 
zijn snelheid zóódanig heeft opgevoerd, dat de 
bestuurder van dat .andere motorrijtuig hem 
telkens niet passeeren kon en dan weer, als 
dat motorrijtuig zich achter het zijne bevond, 
langzamer is gaan rijden, zoodat hij hierdoor 
dien anderen bestuurder dwong achter hem te 
blijven en zich naar zijn - verdachte's - snel
heid te regelen; 

0. dat de Rechtbank vervolgens heeft over
wogen, dat bij deze bewezenverklaring valt te 
denken aan tweeërlei strafbaar feit, namelijk: 
1 °. de veiligheid van het verkeer in gevaar 
brnngen, 2°. de vrijheid van het verkeer be
lemmeren; 

dat de Rechtbank, op uitvoerig ontwikkelde 
gronden, tot de conclusie is gekomen, dat het 
bewezene niet in zich sluit, dat de veiligheid 
van het verkeer inderdaad in gevaar is ge
bracht; 

dat voorts betreffende de vraag, of de ge
tuige Verbruggen in zijn vrijheid van verkeer 
is belemmerd, in het bestreden vonnis is over
wogen: 

,,dat uit het bewezene niet volgt, dat die ge
i;uige bij (tijdens) zijn rijden over den weg 
eenige belemmering heeft ondervonden in zijn 
vrij verkeer daarover; . 

"dat deze, als hij geheel rechts had willen 
rijden en verdachte voorbijkomen, dit had 
1rnrmen bereiken door even zelf nog harder te 
gaan rijden, waarvan hij echter zelf heeft af
gezien omdat b.et hem al te hard ging; 

"dat wanneer het te hard ging met het oog 
op de capaciteit van getuige's wagen ver
dachte getuige niet belemmerd heeft om voor 
te komen; 

"dat wel verdachte door zijn wijze van rijden 
ook getuige's snelheid heeft bepaald, maar dit 
uiet wegneemt, dat getuige ter plaatse waar 
hij reed onbelemmerd heeft gereden; 

"dat het tenlaste gelegde derhalve ook niet 
-oplevert het belemmeren van de vrijheid van 
het ver keer ; 

,,dat, ware dit alles anders, om van belem
meren van getuige's vrijheid van verkeer te 
kunnen spreken zoude moeten vaststaan dat er 
voor dezen geen eigen vrije baan was op de 
weghelft_ welke deze bereed en hiervan u it de 
dagvaaraing evenmin blijkt;" 

0. dat requirant bij de toelichting van zijn 
,cassatiemiddel heeft betoogd, dat de veiligheid 
van het verkeer door verdachte's wijze van 
1·ijden te weten door het rijden met te groote 
snelheid in gevaar werd gebracht, zoodat de 
Rechtbank ten onrechte een ontslag van rechts
vervolging heeft uitgesproken; 

0. dat dit middel niet tot cassatie kan lei
<ien, omdat de bewezen verklaarde feiten niet 
inhouden een in gevaarbrenging van de vei
ligheid van het verkeer; 

0. echter ambtshalve: 
dat de Rechtbank ten onrechte heeft beslist, 

dat het bewezene niet zou opleveren het be
lemmeren van de vrijheid van het verkeer 
door verdachte; dat immers in die bewezen
verklaring duidelijk is te lezen, dat de ver-

dachte, door telkens weer langzamer te gaan 
rij den, wanneer hij het passeeren onmogelijk 
had gemaakt, den bestuurder van dat andere 
motorrij tuig heeft verh inderd te rijden met de 
snelheid, welke die bestuurder noodig oor
deelde; 

dat de Rechtbank nu wel overweegt, dat ten 
deze ook hièrom niet van belemmering van de 
vrijheid van het verkeer sprake kan zijn, om
dat uit de dagvaarding niet blijkt, dat er voor 
dien anderen bestuurder geen eigen vrije baan 
was op de weghelft, welke deze bereed, -
welk argument kennelijk betrekking heeft op 
de breedte van den weg, waaromtrent de te
lastlegging, dus ook de bewezenverklaring in
derdaad niets inhoudt - doch bij die redenee
ring niet voldoende gewicht wordt gehecht 
aan het wèl ten laste gelegde en bewezenver
klaarde feit, dat verdachte door zijne nader 
omschreven handelingen dien anderen bestuur
der dwong achter hem te blijven en zich naar 
zijn, verdachte's, snelheid te regelen; dat, ook 
al zoude dan het gedeelte der telastlegging, 
dat verdachte heeft gereden "op zoodanige 
wijze, dat de vrijheid van het verkeer op dien 
weg werd belemmerd", volgens de feitelijke 
uitlegging der Rechtbank als niet geschreven 
moeten worden beschouwd, er geen twijfel aan 
bestaat, dat de ten laste van den gerequireerde 
bewezen verklaarde gedragingen dèze betee
kenis hebben, dat hij geheel onnoodig den 
anderen bestuurder heeft gedwongen langza
mer te rijden dan deze wilde rijden, derhalve 
de vrijheid van verkeer op bedoelden weg 
heeft belemmerd; 

dat de Rechtbank er voorts nog op wijst, dat 
die andere bestuurder den gerequireerde had 
kunnen voorbij rijden, indien hij maar hard 
genoeg had gereden, doch hij daarvan zelf 
heeft afgezien, omdat het hem te hard ging, 
doch de Rechtbank daarbij voorbijziet, dat de 
gerequireerde, na het passeeren te hebben 
doen mislukken niet met dezelfde snelheid 
bleef doorrijden, doch juist langzamer is gaan 
rijden, hetwelk hij eenige malen herhaalde; 

dat een dergelijk voor andere weggebruikers 
zeer hinderlijk optreden door den Kantonrech
ter, die den gerequireerde wegens deze "ern• 
stige rij fout" een geldboete van f 40 en 10 
dagen vervangende hechtenis oplegde, terecht 
is beschouwd als te vallen onder het bereik 
van art. 22 aanhef en sub a der Motor- en 
Rijwielwet, te weten het belemmeren van de 
vrijheid van het verkeer; 

0. dat het bestreden vonnis derhalve niet in 
stand kari blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het bewezene niet strafbaar is ver
ki aard en verdachte te dier zake van alle 
rechtsvervolging is ontslagen; en 

R echtdoende krachtens art. 105 R . 0. : 
0. dat het bewezene strafbaar is, omdat het 

na te noemen strafbaar feit oplevert en dat 
de verdachte deswege strafbaar is, omdat te 
zijnen aanzien niet van ecnigen strafuitslui
t ingsgrond is gebleken; 

Qua] ificeert het bewezene als: 
"het als bestuurder van een motorrijtuig 

daarmede rij den over een weg op zoodanige 
wijze, dat de vrijheid van het verkeer wordt 
belemmerd;" 
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Verklaart den verdachte deswege strafbaar; 
0. dat na te noemen straf moet worden ge

acht in overeenste=ing te zijn met aard en 
ernst van het feit; 

Gezien de artt. 22 aanhef en Ui, 29 der Mo
tor- en Rijwielwet, 23 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot een geldboete 
van veertig gulden, bij gebreke van betaling 
of verhaal te vervangen doo.r tien dagen hech
tenis. 

(N. J.) 

17 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228 c.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van voor bouwterrein be
stemde gronden, nu gebleken is dat : 

in de gemeente nijpend gebrek aan 
bouwgrond bestaat; 

te verwachten is, dat de vraag naar 
bouwgrond in de komende jaren zal blijven, 
bestaan; 

ter bevordering van eene stelselmatige 
bebouwing eene spoedige exploitatie van 
de aangekochte terreinen noodzakelijk is, 
terwijl van de eigenaren deze exploitatie 
niet is te verwachten ; 

de onderhavige grond zonder twijfel tot 
bouwte~ein zal worden bestemd; 

de koopprijzen niet te hoog zijn; en 
het bezwaar tegen het sluiten van eene 

geld.leening vervallen is, nu de verkoopers 
met rentegevende obligaties genoegen heb
ben genomen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

àen raad der gemeente Vught tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
24 Februari 1932, waarbij goedkeuring is ont
houden aan raadsbesluiten tot aankoop van 
grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
1 September 1932, n°. 645 en 28 September 
1932, n°. 645/143; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 12 October 1932, n° . 8194 M/P.B.R. afd. 
Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
besluit van 24 Februari 1932 goedkeuring 
hebben onthouden aan de besluiten van den 
ra.ad der gemeente Vught van 26 Januari 
1932 tot aankoop van een complex gronden 
ter gezamenlijke grootte van 9.96.33 H.A. ge
legen in het zoogenaamde Schoonveld onder 
Vught, in eigendom toebehoorende voor wat 
betreft een complex van 9. 79. 73 H.A. aan 
Mr. L. W. J. Marggraff te Vught en van 
0.16.60 H.A. aan M. van den Aker te Vught 
en zulks voor den prijs van re pectievelijk 
f 198,000 en f 3660; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de gemeenteraad van Vught de onder
havige besluiten, blijkens de toelichting ge
nomen heeft: a,. om de aan te koopen gronden 
bouwrijp te maken; b. om de bebouwing der 
gemeente doelmatig uit te breiden; c. om 

prijsregel end te kunnen optreden; d. om eene 
geschikte gelegenheid voor werkverschaffing 
aan werkloozen ter beschikking te hebben ; 
dat naar het oordeel van Ged. Staten in àit, 
geval geen noodzaak aanwezig is tot het doen 
van eene buitengewone uitgave van f 201,660 ; 
dat toch eene doelmatige. uitbreiding -der ge
meente kan worden verkregen door toepassing 
der Woningwet; dat, nu een uitbreidingsplan 
voor de gemeente Vught in voorbereiding is, 
het voor de "hand ligt de vaststelling en toe
passing van dit uitbreidingsplan af te wach
ten; dat de gemeente niet de eerst geroepene 
is om gronden bouwrijp te . maken; dat de 
v~rwachting op deze wijze prijsregelend te 
kunnen optreden, niet opweegt tegen het be
zwaar, dat eene zoo _hooge buitengewone uit
gave voor de gemeente-financiën oplevert en 
tegen het risico, dat de verkoop van eene wo 
groote uitgestrektheid bouwterrein in de ko
mende jaren minder gunstig zal verloopen. 
dan de gemeenteraad voorziet; dat hetzelfde 
geldt voor de gelegenheid tot werkverschaf
fing, in het bouwrijp maken van de aan te 
koopen gronden te vinden; dat de koopprijs 
dezer gronden aan Ged. Staten zoo hoog voor
komt, dat in casu zeker niet kan worden ge
sproken van een zóó gunstige gelegenheid om 
gewenschte terreinen in handen te krijgen, dat 
over de omschreven bezwaren zou moeten wor
den heengestapt; dat bovendien de betaling 
van den koopprijs zou moeten geschieden uit 
de opbrengst eener nog uit te geven geldlee
ning, hetgeen in de tegenwoordige omstandig
heden bijzonder bezwarend moet worden ge
acht; dat de voorgaande overwegingen leiden 
tot de conclusie dat de voorgenomen aankoop 
niet in het belang der gemeente Vught is te 
achten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat ook werkverrui
ming een van de motieven van den raad was ; 
dat het toch niet aangaat alleen absoluut 
noodzakelijke kapitaalsuitgaven goed te keu
ren; dat de aankoop in het belang van de 
volkshuisvesting is, welk belang ook volgens 
de Woningwet door onteigening kan worden 
gediend; dat ook bij een algeheel uitbreidings
plan de onderhavige grond vanwege zijne lig
ging bouwterrein zal worden; dat het parti
culier ·initiatief tot het bouwrijp maken van 
den grond in gebreke blijft; dat de prijs, ge
zien de schattingen van deskundigen en de 
meening van den plaatselijken notaris en den 
Inspecteur van de Volksgezondheid, redelijk 
is; dat de betaling aan de verkoopers kan ge
schieden in 5 % rentende obligaties tegen den 
koers van 99 % met convers iemogelijkheid in 
1935; dat de aankoop ook voor werkverschaf
fing en werkverruiming van beteekenis is; 
dat de financieele draagkracht der gemeente 
Vught de uitgave gedoogt; dat de geregelde 
bevolkingsaanwas geleidelijke bebouwing van 
het aan te koopen terrein doet verwachten ; 

0. dat te Vught blijkens de overgelegde 
rapporten nijpend gebrek aan bouwgrond be
staat; 

dat te verwachten is, dat de vraag naar 
bouwgrond in de komende jaren zal blijven 
bestaan; 
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dat -ter bevordering van eene stelselmatige 
bebouwing eene spoedige exploitatie van de 
aangekochte terreinen noodzakelijk is; 

dat van de eigenaren deze exploitatie niet 
te verwachten is ; 

dat onder deze omstandigheden in het on
derhavige geval het bouwrijp maken door de 
gemeente, al is zij daartoe niet de eerst ge
roepene, niet onjuist is; 

dat er geen reden is om te wachten op een 
volledig uitbreidingsplan, daar de onderhavige 
grond ook daarin zonder twijfel tot bouwter
rein zal worden bestemd; 

dat de koopprijzen, welke blijkens de over
gelegde stukken en het door den burgemeester 
van Vught medegedeelde in de openbare ver
gadering van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak vers! ag is uitgebracht, in totaal tot 
f 181,300 zijn teruggebracht, niet zoo hoog 
zijn, dat daarin grond zou zijn gelegen, om 
de goedkeuring te onthouden; 

dat voorts het bezwaar van Ged. Staten be
treffende de geldleening vervallen is, nu de 
verkoopers met rentegevende obligaties ge
noegen hebben genomen; 

dat de gemeente uiteraard met den aan
koop en de exploitatie risico loopt, maar dat 
ter wille van de normale en gezonde ontwik
keling van de gemeente en gezien hare draag
kracht, dit risico ook in de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden kan worden aanvaard; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 24 Februari 
1932, alsnog goedkeuring te verleenen aan de 
besluiten van den raad der gemeente Vught 
van 26 Januari 1932 tot aankoop van een 
complex gronden t.3r gezamenl ijke grootte van 
9.96.33 H.A., gelegen in het zoogenaamde 
Schoonveld onder Vught, in eigendom toebe
hoorende voor wat betreft een complex van 
9. 79.73 H.A. aan Mr. L. W . J . Marggraff te 
Vught en van 0.16.60 H.A. aan M. van den 
Aker te Vught, tot koopprijzen onderscheiden
lijk van f 178,000 en van f 3300. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

17 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Jachtwet 1923 art. 4 .) 

Het verweer, dst req., toen hij op den 
dijk of rijweg staande op een haas schoot, 
zich niet aan overtreding van art. 4 der 
,1acht'l\et 1923 kon hebben schuldig ge
maakt omdat volgens de artikelsn 24 en 29 
dier wet openbare "dijken en wegen niet 
onder het iachtveld behooren, mist feite
lijken grondslag, omdat bij het bestreden 
vonnis niet is bewezen verklaard, da.t req. 
op den Zanddijk op eeu haas heeft ge
schoten, maar wel, dat hij zulks deed op 
grond /,angs den Zand.dijk. 

Nu de Rechtb. als bewezen Yerklaard 
aannam, dat het jachtrecht op den be
trokken grond toekwam aan den polder 
Putten, kan het verweer, dat req. van ver
~cbillende particuliere eigenaren van den 
polder het jachtrecht had, niet tot cas
satie leiden. 

Op het beroep van E. van 't H. , requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Rotterdam van 12 Mei 1932, 
waarbij in hooger beroep, - met vernietiging 
van een mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Brielle, op 10 Maart 1932 tegen re
quirant gewezen, - deze ter zake van "jagen 
op grond, waar een ander tot het genot van 
de jacht gerechtigd is, zonder voorzien te zijn 
van een schriftelijk bewijs van den tot dat. 
genot gerechtigde", met toepassing van de 
artt. 4, 46 en 51 der Jachtwet 1923 en van 
de artt. 23 en 34 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van tien gulden, subsidiair twee da
gen hechtenis, met verbeurdverklaring van het 
niet in beslag genomen geweer, geschat op. 
eene waarde van vijf en twintig gulden en be
paling, dat bij n iet uitlevering of betaling 
der geschatte waarde de verbeurdverklaring 
zal worden vervangen door vijf dagen hech
tenis; 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt: 

De Arr.-Rechtbank te Rotterdam, veroor
deelde op 12 Mei 1932 in hooger beroep, met 
vernietiging van het vonnis des Kantonrech
ters, die had nagelaten de verbeurdverklaring 
van het niet in beslaggenomen geweer uit te 
spreken, requ irant wegens een feit gequalifi
ceerd als " jagen op grond, waar een ander 
tot het genot van de jacht gerechtigd is, zon
der voorz ien te zijn van een schriftelijk be
wijs van den tot dat genot gerechtigde." Met 
aanhaling van de artt. 1-4, 46, 51, 53, 129 
Jachtwet 1923, en artt. 23, 34, 91 Sr. werd 
aan requirant een geldboete opgelegd van 
f 10, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door eene hechtenisstraf van 2 da
gen, en verbeurd verklaring van het niet in 
beslaggenomen geweer, waarvan de waarde 
geschat werd op f 25, bij niet-uitlevering of 
niet-betaling te vervangen door twee dagen 
hechten is. 

Tijdig in cassatie gekomen voerde requirant 
bij schriftuur als middelen aan: 

1. Het was een openbare dijk waar het 
haas zich bevond en de jager stond boven op 
den dijk of rijweg, toen hij schoot, doch het 
haas niet raakte. Zoowel onder langs den dijk 
als boven over is een rijweg. E en terrein moet 
geschikt zijn om als jachtveld te dienen. 

Volgens artt. 24 en 29 der Jachtwet kunnen 
openbare wegen en dij ken niet tot het jacht
veld behooren. Ook volgens art. 1 der Motor
en Rijwielwet behooren bermen en voetpaden 
bij den rijweg. 

2. De dijken van den Polder zijn particu
lier eigendom van de eigenaren van den Pol
der. Van verschi llende eigenaren heeft hij het 
jachtrecht, dus als de openbare dijken t.ot het 
jachtveld behooren, zou hij ook daar ·recht 
hebben. 

Op deze wijze meen ik althans requirants 
schriftuur te moeten lezen. 

De Rechtbank achtte bewezen: ,,dat ver
dachte op 14 Dec. 1931 des namiddags circa 
3 uur te Hekelingen op grond langs den Zand
dijk in den polder Putten, waar deze polder 
tot het genot van de jacht gerechtigd was, 
zonder dat hij voorzien was van een schri fte. 



1932 19 OCTOBER 250 

lijk bewijs van dien tot dat genot gerechtigde 
op een haas heeft geschoten met het doel dat 
wild te bemachtigen". 

Ook ter terechtzitting van de Rechtbank 
heeft requirant aangevoerd, dat de grond 
langs de Zandd.ijk een openbare weg is, en hij 
dus daar vrij mocht jagen. 

De R echtbank zegt dienaangaande, dat dit 
verweer niet opgaat, nu gebleken is, dat een 
ander dan verdachte tot het genot van de 
jacht op dien grond gerechtigd was. 

Evenmin als de vorige Jachtwet, geeft de 
wet van 1923 eene bepaling van wat voor 
hare toepas ing als openbare weg moet worden 
beschouwd, en dus geldt voor de toepassing 
der wet wnt volgens algemeen spraakgebruik 
daaronder verstaan moet worden. De Recht
bank heeft op het verweer gelet, en kon m. i. 
aannemen dat het niet opging op grond van 
de verklaringen van getuige oordermeer, dat 
hij gezien heeft, dat verdachte de glooiing 
van den dijk afliep, en dat hij kort daarop 
twee schoten hoorde, en van getuige Moer
! and, dat verdachte op grond langs den Zand
dijk in den polder Putten, waar deze polder 
tot het genot van de jacht gerechtigd was op 
een haas heeft geschoten, welke verklaringen 
zij voor het bewijs heeft gebruikt. 

1adere motiveering der weerlegging is m. i. 
niet noodig. , 

Het tweede middel bevat eene bewering 
welke niet ter zake dienende is. Requirant 
heeft het verweer, da.t hij vergunning had van 
den jachthebbende nooit gevoerd. 

Gronden tot cassatie niet aanwezig achtend, 
<:oncludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
Gelet op de middel en van cassatie, door den 

J"equimnt voorgesteld bij schriftuur, welke 
hierop neerkomen; 

1 °. dat volgens de artt. 24 en 29 der J acht
wet 1923 openbare diJ,rnn en wegen niet onder 
het jachtveld behooren, terwijl volgens art. 1 
der Motor- en Rijwielwet bermen en voetpa
den bij den Rijweg behooren, zoodat niemand 
aldaar tot het genot van de jacht gerechtigd 
kan zijn, en requirnnt, toen hij, boven op den 
dijk of rijweg staande, op een haas schoot, 
zich niet aan overtreding van art. 4 der 
.Jachtwet 1923 kan hebben schuldig gemaakt ; 

2°. dat de dijken in den polder particulier 
e igendom zijn van de eigenaren van den pol
der, en hij van verschillende eigenaren het 
jachtrecht heeft, zoodat, als de openbare dij
ken tot het jachtveld behooren, hij gerechtigd 
was daar te jagen; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
:requirant te laste gelegde is bewezen ver
klaard. - met qualificatie en strafoplegging 
als voorzegd, - : dat verdachte op 14 Dec. 
1931 des namiddags circa 3 uur te Hekelingen 
op grond langs den Zanddij k in den polder 
Putten, waar deze polder tot het genot van 
de jacht gerechti gd was, zonder dat hij voor
zien was van een schriftelijk bewijs van dien 
tot dat genot gerechtigde op een haas heeft 
geschoten met het doel dat wild te bemachti
gen: 

0. ten aanzien van het eerste m iddel, dat 
het daarbij gevoerde betoog feitelijken grond
slag mist, omdat bij het bestreden vonnis be
wezen verklaard is - niet dat requirant op 
den Zanddijk op een haas heeft geschoten, -
maar wel, dat hij zulks deed op grond langs 
den Zand dijk; 

0. ten aanzien van het tweede middel, hou
dende een verweer dat requirant ook ter te
rechtzitting van de Rechtbank gevoerd heeft, 
dat dit niet tot cassatie kan leiden, èn omdat 
bij het bestreden vonnis blijkens het hiervoor 
overwogene niet is aangenomen, dat requirant 
op den Zanddijk heeft gejaagd, èn omdat de 
Rechtbank op grond van de verklaring van 
getuige Moerland heeft bewezen verklaard, 
dat het jachtrecht op den grond, waar requi 
rant op een haas heeft geschoten, destijds toe
kwam aan den Polder Putten, kunnende de 
juistheid dier getuigenverklaring in cassatie 
niet worden onderzocht; 

0. dat derhalve beide middelen falen; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

19 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en rijwielreglement Art. 36.) 

Terecht hebbeP B. en W. van de in
deeling van de bij de gemeente in beheer 
en onderhoud zijnde straten in de IIIe 
klasse de traverse niet uitgezonderd en die 
in de IIe klasse gerangschikt, nu die 
traverse weinig geschikt is voor het ver
keer, dat op de wegen der IIe klasse wordt 
toegelaten, het aantal bedrijfsautohouders, 
dat door de indeeling van de traverse in 
de IIIe klasse nadeel zal ondervinden ge
ring zal zijn en niet aannemelijk is gemaakt, 
dat de schade, welke de onderhavige in
deeling voor die weinige bedrijfsautohou 
ders zou kunnen opleveren, van voldoende 
beteekenis is, dat uit dien hoofde de uit
gaven, welke zouden moeten worden ge
daan om de traverse gPsnhikt te maken 
voor op wegen der IIe klasse toegelaten 
verkeer, gerechtvaardigd zouden zijn, te 
minder, wijl zoonoodig ontheffing terzake 
zou kunnen worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Bond van Bedrijfsautohouders in Neder
land, gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Sneek van 18 November 1931, n°. 22, tot in
deeling van alle wegen in onderhoud en be
heer bij de gemeente, benevens het Station -
plein, gelegen binnen de bebouwde kom der 
gemeente, geen Rijks- of provinciale wegen 
zijnde, in de IIe klasse; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 September 1932, n° . 667; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 October 1932, n°. 421 , 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Sneek bij bovengenoemd besluit, gelet op art. 
36 van het Motor- en Rijwielreglement en op 
art. 12 van de Verkeersverordening, de wegen 



251 19 OCT O BER 1932 

in onderhoud en beheer bij de gemeente, be
nevens het Stationsplein, gelegen binnen de 
bebouwde kom der gemeente, geen Rijks- of 
Provinciale wegen zijnde, hebben ingedeeld in 
klasse III, uit overweging, dat ingevolge art. 
36 van het Motor- en Rijwielreglement wegen 
in het belang van hunne instandhouding en 
bruikbaarheid kunnen worden ingedeeld in 
één der in dat artikel genoemde dr ie klassen; 
dat die indeeling dooi· hen alleen kan plaats 
hebben ten aanzien van wegen, gelegen binnen 
de bebouwde kom, geen Rijks- of Provinciale 
wegen zijnde; dat het voldoende is, dat van 
de bedoelde wegen alleen die woi·den inge
deeld, welke in onderhoud en beheer zijn bij 
de gemeente, benevens het Stationsplein, aan
gezien als gevolg van hunne geringe breedte, 
op de overige wegen mechanisch verkeer van 
eenige beteekenis niet zal kunnen plaats heb
ben en bovendien op deze wegen geen zwaar
dere motorrijtuigen zullen kunnen komen, dan 
op de bij dit besluit ingedeelde wegen zullen 
worden toegelaten, aangezien nagenoeg alleen 
langs deze laatste wegen de hiervoor bedoelde 
overige wegen, als gevolg van hunne ligging, 
zijn te bereiken; dat indeel ing in klasse III 
Ytrn de wegen in onderhoud en beheer bij de 
gemeente, benevens het Stationsplein, gelegen 
binnen de bebouwde kom, geen Rij ks- of Pro
vinciale wegen zijnde, om de volgende redenen 
gewenscht is: 

a. het draagvermogen van een aantal brug
gen en de verharding van een aantal wegen, 
laat, althan voorloopig, geen wielbelastingen 
van 2400 tot 3600 kg toe; b. waar grootere 
,melheid een spoediger vernieling van het weg
dek medebrengt, behoort het verkeer met mo
torrij tuigen niet voorzien van luchtbanden, 
met een wielbelasting van meer dan 1200 kg, 
in verband met de samenstelling en den staat 
van onderhoud van het dek van een aantal 
straten, althans voorloopig, nog eenigermate 
aa·n beperking van snelheid te worden onder
worpen; c. de beperkte breedte van het rij
vlak van sommige straten en de vele en 
scherpe bochten maken het wenschelijk, dat 
voorloopig de breedte van de motorrijtuigen 
en de lading, tot 2.10 m blijft beperkt; dat 
voorts mag worden verwacht, dat het tegen
woordige verkeer van de indeel ing der be
trokken wegen in klasse III geen ernstige 
moeilij kheden zal ondervinden; 

dat van dit beslu it de Bond van Bedrijfs
autohouders in Nederland bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat tot de ingedeelde 
straten ook behooren die, welke de verbinding 
vormen tusschen de beide deelen, waarin de 
R ijksweg Lemmer-Rauwerd · doo,· de gemeente 
Sneek wordt gesplitst, welke R ijksweg in 
klasse II is ingedeeld; dat door de indeeling 
van de bedoelde verbindingsstraten in klasse 
III vele houders van motorrijtuigen en aan
hangwagens, welke wel op Ile en niet op IIIe 
klasse wegen worden toe gel aten, groote schade 
l ijden , omdat voor die voertuigen de verbin
ding Leeuwa,·den-Lemmer v.v. geheel verbro
ken wordt; dat vooral in deze zoo zorgelijke 
tijdsomstandigheden het berokkenen van der
l;l'elijke schade nog meer dan in gunstigere 
moet worden vermeden, zoo zul ks mogel ij k is; 
dat de afgekond igde klasse-indeeling voor de 

bedoelde verbindingsstraten zeker overbodig 
mag worden geacht, omdat de tot dusver gel
dende regeling, waarbij het verkeer tusschen 
Lemmer en Leeuwarden ook door Sneek on
gehinderd plaats vond, noch met het oog op 
de instandhouding der wegen, noch met het 
oog op de verkeersvei ligheid, eenige moeite of 
bezwaar met zich bracht; dat door de reeds 
meermalen genoemde klasse-indeeling aan het 
doorgaande verkeer dus onnoodige hinderpalen 
in den weg worden gelegd, hetgeen in strij d 
moet worden geacht met hetgeen bij de invoe
ring van het Jl.lotor- en Rijwielreglement in 
de bedoel ing heeft gelegen; dat nl. hoewel 
zulks niet uitdrukkel ijk in art. 36 van dat 
reglement staat voorgeschreven, in analogie 

, met art. 8 wel aangenomen mag worden, dat . 
ook door de klasse-indeeling der wegen het 
doorgaand verkeer zonder noodzaak geen ern
stige belemmering mag ondervinden; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberich
ten de traverse door Sneek weinig geschikt is 
voor het verkeer, dat op de wegen der Ile 
klasse wordt toegelaten, en inzonderheid ook 
de beide daarin gelegen bruggen over de 
Stadsbuitengracht, zooals deze thans zijn, niet 
sterk genoeg kunnen worden geacht om zoo
danig verkeer te dragen; 

dat voorts op grond van die ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat het aantal be
drij fsautohouders, dat door de indeeling van 
de traverse in de Ille klasse nadeel zal onder
vinden, althans in de naaste toekomst uiterst 
ger ing zal zij n; 

dat de gemachtigde van den appellant in de 
openbare vergadering van de Afdeel ing van 
den Raad van State voor de Geschi ll en van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, niet aannemelijk heeft gemaakt, dat 
de schade, welke de onderhavige indeeling 
voor die weinige bedrijfsautohouders zou kun
nen opleveren, 'van vo ldoende beteekenis is, 
dat uit dien hoofde de uitgaven, welke zouden 
moeten worden gedaan teneinde de traverse 
geschikt te maken voor op wegen der Ile 
klasse toegelaten verkeer, gerechtvaardigd zou
den zij n, te minder, wijl zoo noodig ontheffing 
ter zake zal kunnen worden verleend; 

dat onder deze omstandigheden burgemees
ter en wethouders van Sneek terecht geen vol
doende aanleiding hebben gevonden, om van 
de indeeling van de bij de gemeente in beheer 
en onderhoud zij nde straten in de Ille klasse 
de traverse u it te zonderen en die te rang
schikken in de Ile klasse; 

Gezien de Motor. en Rijwielwet en het Mo
tor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister Yan ·waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

19 October 1932. KONINKL1JK BESLUIT. 
( Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Het bijbouwen van een gymnastiek 
lokaal aan eene bijzondere school gaat de 
"normale eischen" te boven, nu gedurende 
het geheele jaar op daarvoor geschikte uren 
gebruik kan woi-clen gemaakt van het gym
nastieklokaal van de Rijks hoogerc bur
gerschool. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Christelijke Vereeniging 
" Nehemia" tot instandhouding van scholen 
met den Bijbel , gevestigd te Bergen op Zoom, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van 16 September 1931, G. N°. 269, 
IVe Afdeeling, tot ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Bergen op Zoom van 30 J aquari 
1931, voor zoover daarbij de overeenkomstig 
artikel 72 der L ager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking is geweigerd voor de 
stichting van een gymnastieklokaal ten be
hoeve van de bijzondere school dier Vereeni
ging, Bolwerk Zuid, N °. 24, a ldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 September 1932, 0

• 774 (1931); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 14 
October 1932, N°. 14505, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de raad der gemeente Bergen op 
Zoom bij besluit van 30 Januari 1931 mede
werking heeft geweigerd voor de stichting van 
een gymnastieklokaal ten behoeve van de bij
zondere school der Chr istelijke Vereeniging 
" Nehemia", Bolwerk Zuid N°. 24, aldaar, op 
grond van de omstandigheid, dat de bouw van 
een zoodanig lokaal geacht moet worden de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs te stellen, te boven te gaan; 

dat , nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Noord-Brabant in beroep was gekomen, 
dit College bij besluit van 16 September 1931 
het beroep ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat bl ijkens het beroepschrift 
slechts gedurende 8 uren per week onderwijs 
wordt gegeven in de vrije- en orde-oefeningen 
der gymnastiek aan de beide onder appellant's 
bestuur staande bijzondere sèholen; dat dit 
aantal uren naar het oordeel van het school
toezicht ook bij eene voo,·genomen splitsing 
der klassen naar de sexe geen uitbreiding be
hoeft te ondergaan; dat voorts volgens eene 
mededeel ing van burgemeester en wethouders 
de gemeente voornemens is, centrale gymnas
tieklokalen te bouwen, waardoor in de be
hoefte aau gymnastiekonderwijs der beide 
schol en zal worden voorzien; dat onder deze 
omstandigheden stichting van een gymnastiek
lokaal ten behoeve van het appelleerende 
schoolbestuur de normale eischen, aan het ge
ven van lager onderwijs te stellen, overschrijdt 
en 1n itsdien terecht door den gemeenteraad 
medewerking daartoe is geweigerd; 

dat het schoolbestuur van dit besluit bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat van een voornemen der gemeente 
om centrale gymnastieklokalen te bouwen uit 
geen enkel raadsbesluit of andere handeling 
van het gemeentebestuur blijkt ; dat reeds 
drie jaren geleden op grond van dezelfde mo
tiveer ing aan een Roomsch-Katholieke school 
gelden voor den bouw van een gymnastiek
lokaal zijn geweigerd; dat deze school nu op 
eigen kosten een lokaal heeft doen bouwen; 
dat van een reëel aanbod van de gemeente om 
centrale gymnastieklokalen te bouwen, dan 
ook geen sprake is ; dat het _gymnastieklokaal 

in combinatie met 2 leslokalen zeer goedkoop 
kan worden gebouwd (de kosten van een 
eigen gymnastieklokaal zullen zijn ± f 2.80 
per leerling per jaar) ; dat de exploitatie van 
een centraal gymnastieklokaal zeker f 4.50 à 
f 5.60 per leerl ing per jaar zal bedragen; dat 
een eigen gymnastieklokaal voor zijne twee 
scholen voor gewoon en uitgebreid lager on
derwijs met te zamen ± 285 leerl ingen de 
meest rationeele en goedkoope oplossing is ; 

0. dat het bijbouwen van een gymnastiek
lokaal aan de onderhavige school de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stell en, te boven gaat, nu blijkens nader op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur inge
wonnen inlichtingen ged urende het geheele 
jaar op daarvoor geschikte uren gebruik kan 
worden gemaakt van het gymnastieklokaal 
van de Rijks hoogere burgerschool te Bergen 
op Zoom; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
het beroep tegen het afwijzende raadsbesluit 
ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en, 

Weteuschappen is belast enz. 
(A .B.) 

19 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting der gemeente Zwijn
drecht.) 

Belanghebbende kan niet met vrucht in 
cassatie beweren, dat zijn houding ter 
zitting van den Raa d van Beroep anders 
is geweest dan volgens 's Raads feitelijke 
vaststelling het geval was. 

Een bewering, die mede van feitelijken 
aard is, kan niet met succes voor het eerst 
in cassatie worden te berde gebracht. 

Art. 242c (oud) der Gemeentewet stelde 
wel den eisch, dat de gemeente aan d e 
openbare landwegen de in dit artikel nader 
omschreven zorg besteedt doch niet dat 
zij zorg moet besteden aan de gebouwde 
eigendommen, welke aan die wegen be
lenden of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan zijn gelegen. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastin_gen II te Rot
terdam van 3 Maart 1932, betreffende zijn aan
slag in de straatbelasting der gemeente Zwijn
drecht, belastingjaar 1930 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc. -Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep ; 

0. dat bqjkens art. 1, eerste lid, der betref
fende verordening, in de gemeente Zwijndrecht 
onder den na-am van straatbelasting een be
lasting wordt geheven wegens gebouwde ei"'en
dommen, die zelve of wier daarbij behoor;nde 
erven aan openbare landwe~en in de gemeente 
belenden of in de onmiddellijke nabijheid daar
van gelegen zijn, mits aan die wegen door de 
gemeente zorg wordt besteed voor onderhoud, 
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-verplichting en rioleering of aan een of meer 
dier voorzieningen ; 

dat belanghebbende in deze belasting is aan
geslagen wdgens de perceelen Rotterdamsche 
weg 158a en 158b, tegen dien aanslag vruchte
loos is opgekomen bij den gemeenteraad en zich 
vervolgens heeft gewend tot den Raad van Be
roep, die den aanslag (lees : de beschikking van 
den gemeenteraad) heeft gehandhaafd, na te 
bebben overwogen : 

"dat wat het perceel Rotterdamsche weg 158a 
betreft, de Chef der afdeeling Financiën ter 
secietarie der gemeente Zwijndrecht ter ver._ 
_gadering een situatieteekening overlegde, welke 
de Raad met partijen heeft nagegaan, waarna 
appellant verklaarde te moeten toegeven, dat 
dit perceel inderdaad belendt, aan een open
baren landweg in de gemeente en dat de onder
bavige aanslag, wat dit perceel betreft, juist is; 

dat wat het andere perceel betreft, appellant 
niet bestreed, dat dit, als liggende in de on
middellijke nabijheid van een openbaren weg 
als in art. 1 der verordening bedoeld, terecht 
in deze beslissing is betrokken, doch bezwaar 
maakte tegen de daarvoor aangenomen voor
gevelbreedte ; 

dat de Raad echter met den Chef voornoemd 
van oordeel is, dat de aangenomen voorgevel
ureedte, gelet op de ligging van het perceel, 
-zooals die is aangegeven op bovenvermelde 
situatieteekening, inderdaad terecht als zoo
danig is aangenomen en dat de zijde van het 
perceel, die appellant als voorgevel wenscht 
aangemerkt te zien, niet anders dan als zijgevel 
is te beschouwen; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
inbrengt: 

I . dat zij niet heeft toegegeven, integendeel 
heeft bestreden, dat perceel Rotterdamsche weg 
158a belendt aan een openbaren landweg in 
de gemeente Zwijndrecht; 

II. dat perceel Rotterdamsche weg 158b niet 
ligt in de onmiddellijke nabijheid van zooda
nigen weg in die gemeente ; 

III. dat deze beide perceelen noch door ver
lichting, noch door rioleering ten laste dier ge
meente komen ; 

0. dat deze bezwaren niet tot vernietiging 
der uitspraak kunnen leiden en wel : 

het eerste niet, omdat belanghebbende in 
cassatie niet met vrucht kan beweren, dat zijn 
houding ter zitting van den Raad van Beroep 
anders is geweest dan volgens 's Raads feite
lijke vaststelling het geval was ; 

het tweede niet, omdat het niet voor den 
Raad van Beroep is aangevoerd en, daar het 
mede van feitelijken aard is, belanghebbende 
het niet voor het eerst in cassatie mag te berde 
brengen; 

het derde niet, wij l daarvoor hetzelfde geldt 
als voor het tweede bezwaar en bovendien, daar 
het aangehaalde art. l, eerste lid, der Veror
dening, in overeenstemming met art. 242c (oud) 
der Gemeentewet, wel den eisch stelt, dat de 
gemeente aan de openbare landwegen de nader 
omschreven zorg besteedt, doch geenszins, dat 
zij zorg besteedt aan de gebouwde eigendom
men, welke aan die wegen belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

19 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentefondsbelasting Sliedrecht.) 

De stelling, dat "voor een ongehuwde de 
kern van woonplaats hebben ljevormd 
wordt door het op zekere plaats bij voort
during werkzaam en aanwezig zijn en 
nachtverblijf houden" gaat in haar alge
meenheid niet op. Ook voor een ongehuwde 
moet volgens art. I der wet op de Inkom
stenbelasting, ook waar het een aanslag -in 
de fondsbelasting betreft, de vraag of men 
binnen het Rijk woont naar de omstandig
heden worden beoordeeld. 

In het onderhavig geval kon en mocht 
dus de Raad van Beroep uit de door hem 
vastgestelde feiten afleiden, dat dit het 
geval was. Belanghebbende kan niet met 
vrucht in cassatie nieuwe feiten aanvoeren 
tot staving van zijn stelling, dat hij hier 
te lande niet woonde. 

De Hooge Raad enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen II te Rotterdam 
van 14 April 1932 betreffende zijn aanslag in 
de gemeentefondsbelasting (Sliedrecht) over 
1931 /1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op Je schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging van de 
uitspraak enkel betreffende het bedrag waar
naar de aanslag zal worden geregeld en tot terug
wijzing der zaak naar den Raad van Beroep, 
ten einde haar met inachtneming van 's Hoogen 
Raads te geven arrest verder te berechten en 
af te doen; 

0. dat aan belanghebbende aanvankelijk een 
aanslag in gemelde belasting was opgelegd naar 
een zuiver inkomen van f 3500 en tot een be
drag van f 81 in hoofdsom ; 

dat belanghebbende daitrtegen bezwaar heeft 
ingebracht en de Inspecteur toen het zuiver 
inkomen, waarnaar de aanAlag zal worden ge
regeld, beeft bepaald op f 2100 ; 

dat belanghebbende zich daarna beeft ge
wend tot den Raad van Beroep en heeft aan
gevoerd, dat hij in die belaAting niet behoort 
te worden aangeslagen, omdat hij niet geacht 
kan worden in Nederland en in de ~emeente 
Sliedrecht te wonen, terwijl hij subsidiair heeft 
gesteld, dat hij niet in gezinsverband met 
anderen samenwoont en de op dien grond op
gelegde verhooging niet gerechtvaardigd is ; 

dat de Inspecteur in hoofdzaak heeft be
toogd, dat belanghebbende op . . . . . . 1931 
naar Frankrijk is vertrokken, dat bij zulks niet 
deed met het doel om daar te gaan wonen, doch 
uitsluitend omdat hij daar in dienst der N. V. 
. . . . . . werk had gevonden; dat het verblijf 
in Frankrijk mede met het oog op de primi
tieve huisvesting aldaar een zeer tijdelijk karak
ter draagt en belanghebbende, die geen overeen
komst voor een bepa.alden tijd aanging, na het 
beëindigen der werkzaamheden zeer zeker naar 
Nederland en ook naar de gemeente Sliedrecht 
zal terugkeeren, om vandaar weer in Nederland 
of in het buitenland te gaan werken; dat de 
afwezigheid van belanghebbende evenals van 
andere personen te Sliedrecht, waar men zich 
algemeen toelegt op werken in baggerbedrijf 
en waterbouw steeds een tijdelijk karakter 
draagt; 
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dat de Raad van Beroep het hoofdbezwaar 
van belanghebbende heeft verworpen, doch de 
subsidiaire grief gegrond heeft bevonden en 
beslist, dat belanghebbende zal worden aange
slagen naar een zuiver inkomen van f 2000 na 
te hebben overwogen : 

"dat de Raad, gelet op de desbetreffende 
gronden en motieven van het , ertoogscbrift, 
die niet gemotiveerd zijn be~treden, door den 
inhoud van het beroepschrift niet aannemelijk 
gemaakt acht, dat belanghebbende inderdaad 
den band met het vaderland en met name met 
de gemeente Sliedrecht zou hebben verbroken. 
te meer niet nu de gemachtigde ter vergadering 
verklaarde niet te kunnen tegenspreken, dat 
belanghebbende op 1 Mei 1931 nog te Slie
drecht stond ingeschreven, noch dat hij - bij 
werkloosheid - bij de gemeente Sliedrecht om 
steun zou aankloppen ; 

dat belanghebbende dan ook terecht, als op 
1 Mei 1931 te Sliedrecht wonende, in deze be
lasting is aangeslagen ; 

dat wat het subsidiaire vel'weer betreft, de 
gemachtigde betoogde, dat belanghebbende, 
nadat hij op .. .... rn:n naar Frankrijk is ge-
gaan, tot heden doorloopend daar is gebleven 
hetgeen de Inspecteur niet tegensprak en dat 
nu - er moge dan worden aangenomen, dat 
belanghebbende nog steeds in Nederland woon
de - hetgeen de gemachtigde ontkende, in 
ieder geval deze fictie niet toelaat om belang
hebbende tevens te beschouwen als een in ge
zinsverband aldaar samenwonend persoon ; 

dat de vraag of personen in gezinsverband 
samenwonen naar de omstandigheden moet 
worden beoordeeld en de Raad met den ge
machtigde van oordeel is, dat de omstandig
heden ten deze van dien aard zijn dat belang
hebbende niet kan worden beschouwd als een 
persoon, die te Sliedrecht in gezinsverband 
samenwoont, zoodat inderdaad het bepaalde 
in bedoeld art. 14, 6• lid, ten deze buiten toe
passing had behooren te blijven ; 

dat partijen verklaarden, dat uit dezen hoofde 
het inkomen met f 100 verhoogd was" ; 

0. dat belanghebbende h cassatie heeft ge
vraaocJ vernietiging van de uits1;>raak van den 
Raad, omdat zij in strijd zoude zijn met art. 12 
onder a I der wet van 15 Juli 1929 (S. 388) 
in verband met art. 1 der wet op de Inkomsten
belasting 1914, en tot toelichting in hoofdzaak 
heeft aangevoerd, dat de Raad ten onrechte 
heeft aangenomen, dat hij op 1 Mei 1931 woon
plaats had te Sliedrecht; dat het feit ,lat hij 
te Sliedrecht was ingeschreven, ziju oorzaak 
hierin vond dat afgifte van een verhuisbiljet 
bij zijn vertrek naar het buitenland door het 
gemeentebestuur is geweigerd ; dat het aan
kloppen van steun bij werkloosheid door onge
huwden niet plaats heeft; dat hij gedurende 
vijf jaren voor de N.V ....... in het, buiten-
land werkzaam is geweest .. ... . en thans reeds 
ruim een jaar in Frankrijk, alwaar hij gehuis
vest is en nachtverblijf houdt ; dat hij gedurende 
zijn verblijf in.het buitenland geen andere band 
met de gemeente Sliedrecht onderhoudt dan 
het voeren van eenige conespondentie met zijn 
in die gemeente wonende ouders en dat "voor 
een ongehuwde de kern van woonplaats hebben 
gevormd wordt door het op een zekere plaats 
bij voortduring werkzaam en aanwezig zijn e.n 
nachtverblijf houden" en dat het niet aangaat 

voor een ongehuwde, die werkzaam is in he 
baggerbedrijf, hiervan af te wijken; 

0. hieromtrent : 
dat belanghebbende tot staving van zijne 

bewering, dat hij op 1 Mei 1931 hier te lande 
niet woonde, nieuwe feiten aanvoert, hetwelk 
in cassatie niet met vrucht kan geschieden ; 

dat de door hem voorgedragen stelling om
trent de woonplaats van een ongehuwd per
soon in haar a lgemeenheid niet opgaat, daa1· 
immers volgens art. 1 der wet op de Inkomsten
belasting 1914 de vraag, of iemand - ook een 

,.ongehuwde - binnen het Rijk woont, naar de 
omstandigheden moet worden beoordeeld en 
de Raad uit de door hem vastgestelde omstan
digheden kon en dus moest afleiden, dat dit 
ten aanzien van belanghebbende wel het ge
val was; 

dat het middel dus niet kan slagen; 
0. ambtshalve : 
dat de Raad heeft beslist, dat belanghebbende 

niet beschouwd kan worden als iemand, die in 
gezinsverband samenwoont en dat daarom de 
verhooging bedoeld in het 6• lid van art. 14 
der wet van 15 Juli 1929 (S. 388) ten onrechte 
is geschied, op grond waarvan de Raad heeft 
bepaald, dat belanghebbende zal worden aan
geslagen naar een zuiver inkomen van t 2000 ; 

dit laatste evenwel niet juist is, daar volgens 
genoemd art. 14, ten aanzien der gemeente
fondsbelasting het zuiver inkomen vastgedteld 
volgens de regelen die gelden voor de heffing 
der Rijksinkomstenbelastinj.!, wel tot grond
slag wordt genomen, maar ten deze voor de 
heffing der belasting dit zuiver inkomen inge
volge hrt 2• en 3• lid van 111 t. 14 is verhoogd 
met een bedrag afhankelijk van de klasse waarin 
de gemeente is gerangschikt, zijnde in dit ge
val f 100 terwijl voorts het zuiver inkomen 
andermaal is verhoogd met f 100 op grond, dat 
belanghebbende zou samenwonen in gezins
verband; 

dat nu deze laatste verhooging ten onrechte 
is geschied de belastbare som, waarnaar de 
belasting moet worden geheven, bedraagt het 
zuiver inkomen van f 2100 vermeerderd met de 
eerstbedoelde verhooging van f_ 100 te zamen 
dus f 2200; 

Vernietigt de uitspraak; 
Bepaalt dat de belastbare som waarnaar de 

belasting zal worden geheven, bedraagt f 2200. 
(W.) 

19 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentefondsbelasting Roer
mond). 

Waar voor den aanslag van belangheb
bende voor het belastingjaar 1931/1932 de 
inkomsten van belanghebbende moeten 
"'orden begroot, daar zij immers met in
gang van 1 Mei 1931 het boerenbedrijf is 
begonnen uit te oefenen, mag volgens art. 
14 der wet op de Inkomstenbelasting 1914 
bjj die begrooting alleen gelet worden op 
bij den aanvang van het belastingjaar be
staande feiten . Hieruit volgt, dat belang
hebbende niet met. vrucht een beroep kon 
doen op een kasboek en vervolg-kasboek 
bevattende de bedrijfsontvangsten en uit
gaven over 1 Mei 1931-31 Maart 1932 en 
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15 Maart 1932-27 April 1932. Die cijfers 
toch waren 1 Mei 1931 niet bekend. 

Ambtshalve cassatie wegens onduide
lijkh"id der uitspraak. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Roer
mond van 13 Mei 1932, betreffencle zijn aan
slag in de Gemeentefondsbelasting over 
1931/32 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende, die aangeslagen was 
naar een zuiver inkomen van f 570 en daar
tegen vruchteloos bezwaar had gemaakt bij den 
Inspecteur, in beroep is gegaan; 

dat de Raad van Beroep de beschikking van 
den Inspecteur heeft vernietigd in dier voege, 
dat de aanslag dient te worden berekend naar 
een inkomen van f 505 - zulks na te hebben 
overwogen: 

,,dat belanghebbende met zes broers en zus
ters gelijkelijk deelgerechtigd is in een boeren
bedrijf, dat zij van hun vader met ingang van 
1 Mei 1931 gepacht hebben tegen een pacht
prijs van f 700 per iaar en waarin zij vroeger 
bij hun vader werkzaam waren ; 

da.t derhalve de opbrengst van het bedrijf 
voor het betrekkelijk belastingjaar moet worden 
begroot naar de op 1 Mei 1931 bekende vooruit 
zichten; 

dat partijen het over het te begroeten be
drag niet eens kunnen worden ; 

dat de vader, dit> het genot had der boerderij 
voor het belastingjaar 1930/31 was aa,ngeslagen 
naar een bedrag van f 2200 ; dat bij cJe bereke
ning van dezen aanslag van de opbrengst der 
boerderij in mindering is gebracht voor loon enz. 
aan meerderjarige kinderen f 3150 zoodat de 
totale inkomsten uit het bedrijf gesteld waren 
op f 5350; 
. dat tegen dezen aanslag niet gereclameerd is; 

dat de Raad aanneemt, dat op 1 Mei 1931, het 
tijdstip van het aanvaarden der boerderij door 
belanghebbende de vooruitzichten 30 pct. slech
ter waren dan voor de afgeloopen jaar en aan 
de hand hiervan, alsook gelet op de geschatte 
opbrengst van het vorige jaar de inkomsten 
uit het boerenbedrijf van het betrekkelijk be 
lastingjaar begroot op f 5350 te verminderen 
met 30 pct. of f 1605 blijft f 3745 ; 

dat hiervan echter alsnog in mindering moet 
gebracht worden f 700 pacht, welke door den 
vader niet betaald werd, zoodat de Raad het 
inkomen uit de boerderij begroot op f 3045 of 
f 435 voor ieder der deelgerechtigden; 

dat belanghebbende daarenboven nog f 70 
aan rente heeft genoten, zoodat de Raad be
langhebbende's inkomen stelt op f 505, zoodat 
de aanslag te hoog is"; 

O. dat belanghebbende in cassatie aanvoert, 
dat in de uitspraak de opbrengst van het boeren
bedrijf te hoog is genomen, daar toch, zooals 
uit een aan den Raad van Beroep overgelegd 
uittreksel uit de boekhouding blijkt, die op
brengst niet 30 pct. doch ruim 60 pct. lager is 
dan de door den Raad als grondslag genomen 
opbrengst van het bedrijf voor den vader van 
belanghebbende ; 

0 . hieromtrent : 
dat belanghebbende aan den Raad heeft 

overgelegd een kasboek en een vervolg-kasboek, 
bevattende de bedrijfsontvangsten en uitgaven 
onderscheidenlijk over het tijdvak 1 Mei 1931-
13 Maart 1932 en over het tijdvak 15 Maart 
1932-27 April 1932 ; . 

dat belanghebbende dus een beroep wil .doen 
op bij den aanvang van het belastingjaar nog 
niet bestaande feiten (ontvangstenen uitgaven), 
doch zulks niet toelaatbaar is, omdat het 
boerenbedrijf eerst met ingang van 1 Mei 1931 
voor belanghebbende een bron van inkomen 
is geworden, zoodat hier toepasselijk is art. 14 
der wet op de Inkomstenbelasting 1914 en blij
kens dit artikel ter vaststelling van de op
brengst dezer nieuwe bron v:i.n inkomen uit
sluitend gelet mag worden op feiten welke bij 
den aanvang van het belastingjaar bestaan, 
of zooals de Raad zich uitdrukt, op alsdan 
bekende vooruitzichten; 

dat dit bezwaar van belanghebbende dus 
ongegrond is ; 

0 ambtshalve: 
dat de Raad uitgaat van de opbrengst van 

het bedrijf, waarvoor de vader over het be
lastingjaar 1930/31 was aangeslagen, vervol
gens daarbjj telt wat de vader aan de kinderen 
voor loon betaalde, en voorts aanneemt, dat 
op 1 Mei 1931 cJe vooruitzichten 30 pct. slechter 
waren dan voor het afgeloopen jaa1, waarna 
de Raad, aan de hand dier vooruit,zicht-en, als
ook gelet op de geschatte opbiengst van het 
vorige jaar, de opb~engst over het belastingjaar 
1931 /32 begroot op f 5350 te verminderen met 
30 pct. of f 1605 blijft f 3745 ; . 

dat echter niet blijkt, wat de Raad bedoelt 
met "afgeloopen" jaar en "vorige" jaar; 

dat, indien de Raad, daarmede het oog mocht 
hebben op het kalenderjaar 193û, zijn begroe
ting der bedrijfsopbrengst van belanghebbende 
ondeugdeljjk is, daar het geen zin kan hebben 
om in voege voormeld die bedrijfsopbrengst af 
te leiden uit het bedrag van f 5350 hetzij de 
vader aangeslagen is met toepassing van art. 13 
dan wel met toepassing van art. 14 der wet-
op grond dat op 1 Mei 1931 de vooruitzichten 
30 pct. slechter waren dan voor het kalender
jaar 1930; 

dat hieruit volgt, dat de uitspraak niet vol
doet aan den eisch gesteld in het eerste lid van 
art. 16 der wet van 19 Dec. 1914 (S. n°. 564); 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van Be

roep ter verdere behandeling en beslissing van 
de zaak met inachtneming van dit arrest en in 
voltallige vergadering. 

(W.l 

20 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 125.) 

Nu in hoogste resso1 t is beslist, dat door 
de bijzondere school, waaraan appellant 
was verbonden, over het tijdvak 1 Jan-
1 Sept. 1931 niet was voldaan aan de artt. 
89-9fl, en zij mitsdien over dit tijdvak 
niet in aanmerking komt voor de rijks
vergoeding, was deze school er niet eene, 
als bedoeld in art. 88, en kan appellant dus 
geen aanspraak maken op wachtgeld we
gens met 1 Sept. 1931 bekomen ont,slag 
ten gevolge van de opheffing der school. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Elbrink, wonende te Laren (Noord-Hol
land), gewezen hoofd van eene bijzondere 1 

school voor uitgebreid lager onderwijs te La
ren (Noord-Holland), Leemkuil 4, tegen de 
beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 April 
1932, N°. 8774, Afdeeling L. 0. F., waarbij 
zijn verzoek om in het genot van wachtgeld 
te worden gesteld wegens met ingang van 1 
September 1931 bekomen ontslag, ten gevolge 
van de opheffing vau die school, is afgewe
zen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 September 1932, 0

• 470; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
October 1932, 10 • 14540, afdeeling Lager On
der.vijs Financieel; 

0. dat Onze Minister bij besluit van 8 April 
1932, N°. 8774, Afdeeling L. 0. F., aan A. 
E lbrink, gewezen hoofd van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs te Laren 
(Noord-Holland), Leemkuil 4, heeft te kennen 
gegeven, dat de wet niet toelaat te voldoen 
aan zijn verzoek om hem in verband met het 
hem wegens opheffing van die school met in
gang van 1 September 1931 verleende ont
slag, in het genot ,an wachtgeld te stellen, 
uit overweging, dat bij zijne beschikking van 
-5 April 1932, N°. 6005 b, Afdeeling L. 0. F., 
is beslist, dat deze school over het jaar 1931 
niet in aanmerking kan komen voor de Rijks
vergoeding, bedoeld in artikel 97 der Lager 
Onderwijswet 1920; dat deze school derhalve 
in het jaar 1931 niet was een school, als be
doeld in artikel 88 dier wet; 

dat van dit besluit A. Elbrink bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de in de 
beschikking van Onzen Minister vervatte ,ver
weging gegrond is op het feit, dat een ig-e in 
de desbetreffende beschikkingen met name 
genoemde onderwijzers en onderwijzeressen 
niet in het bezit waren van eene akte van be
noeming, welke voldeed aan de eischen der 
wet; dat, al moge zijne akte van benoeming 
niet in alle opzichten aan de wettelijke be
palingen voldoen, hij niettemin te allen tijde 
overtuigd is geweest, dat op de tusschen hem 
en het schoolbestuur bestaande dienstverhou
ding de wettelijke bepalingen van toepassing 
waren, waarom hij dan ook niet heeft geaar
.zeld de desbetreffende verklaring ten behoeve 
van de jaarlijksche afrekening te onderteeke
nen; dat hij niet anders kon aannemen, dan 
dat hij in het wezen der zaak aan eene ge
subsidieerde school werkzaam was; 

0. dat de appellant aan artikel 125 der 
L ager Onderwijswet 1920 slechts dàn aan-
11praak op wachtgeld in het daargenoemde ge
val zou kunnen ontleenen, indien hij als on
derwijzer voor vast was benoemd aan eene 
school, als bedoeld in artikel 88 der wet; 

dat bij Ons besluit van 16 Juli 1932, 
72, in hoogste ressort is beslist, dat door de 
bovenbedoelde school, waaraan de appellant 
was verbonden, over het tijdvak van 1 Januari 
tot 1 September 1931 niet was voldaan aan de 
artikelen 89 tot en met 96 der Lager Onder-

wijswet 1920 en zij mitsdien over dit tijdvak 
niet in aanmerking komt voor de Rijksvergoe
ding, in artikel 97 der wet bedoeld; 

dat deze school dus er niet eene was, als 
bedoeld in artikel 88 der wet; 

dat Onze Minister dus terecht op het ver
zoek afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te . ver ki aren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

24 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grondwet art. 7; Gemeentewet 
art. 168.) 

Art. 17 der Verordening op de Straat. 
politie van Rotterdam houdt geen alge
meen verbod in om gedrukte stukken op 
of aan den weg te verspreiden, aan te be
velen, aan te kondigen of bekend te maken, 
maar alleen om, wanneer zulks geschiedt 
- behoudens schriftelijke vergunning van 
B. en W. en voorzoover het niet betreft 
naam en prijs van een courant of tijd
schrift - dit te doen door roepen of door 
het rijden, gaan of staan met reclamemûldelen. 

Zoodanig verbod is niet in strijd met 
art. 7 der Grondwet, dat wel niet toelaat 
om het verspreiden enz. van gedrukte 
stukken onvoorwaardelijk te verbieden of 
afhankelijk te stellen van een voorafgaand 
verlof der overheid, maar onaangetast laat 
de bevoegdheid aan den gemeentewetgever 
bij art. 168 (135 oud) der gemeentewet, 
i. v. m. art. 144 Grondwet, toegekend, om 
de verspreiding enz. van gedrukte stukken 
op of aan den weg te onderwerpen aan 
voorschriften in het belang der openbare 
orde en ter beveiliging van het openbaar 
verkeer. 

Roepen geschiedt steeds luidkeels; het 
luidkeels aanbevelen enz. op of aan den 
weg in den zin der verordening van stukken 
kan zeer zeker de openbare orde verstoren 
en mede het verkeer bele=eren. 

Op het beroep van J . H. Sch., propagan
dist, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 28 
Juni 1932, waarbij in hooger beroep is beves
tigd een vonnis op 24 Maart 1932 door het 
Kantongerecht te Rotterdam gewezen, bij het
welk de requirant ter zake "te Rotterdam op 
een weg ter aanbeveling van gedrukte stukken 
roepen" met toepas ing van de artt. 1, 17, 
138 der Verordening op de straatpolitie te 
Rotterdam, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
eene gPldboete van één gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Art. 138 der Verordening op de Straat
politie van Rotterdam bedreigt de straf van 
hechtenis of geldboete tegen overtreding van 
het voorschrift van art. 17 daarvan, luidende: 
,,Het is verboden op of aan den weg, ter ver-
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sp'~eiding, aanbeveling, aankondiging of be
kendmaking van gedrukte of geschreven stuk
ken of afbeeldingen, te roepen of met reclame
mlddelen te rijden, te gaan of te staan. 

Djt verbod is niet van toepassing voor zoo
ver gehandeld wordt krachtens schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
en onder naleving van de daarbij gestelde 
voorwaarden en overigens voor zoover slechts 
de naam en/of de prijs van eene courant of 
van een tijdschrift wordt genoemd." 

Het a r tikel is geplaatst in Afdeel ing 2, die 
als opschrift rlraagt "Van de openbare orde." 

Bij in.leidende dagvaarding werd nu aan 
dezen ·vérdachte te laste ge legd: ,,dat hij te 
Rotterdam, op 28 Januari 1932, omstreeks te 
15¼ ure, op den openbaren weg de Hoog
straat, ter aanbeveling van gedrukte stukken 
heeft geroepen: ,,Roomsch recht of Neder
landsch recht. Het schandaal van den Bosch, 
vijftiên cents. Koopt en leest het schandaal 
vart · den Bosch," althans woorden van die 
strekking." 

De Kantonrechter aldaar verklaarde bij 
schri ftelijk vonnis het primaire feit wettig en 
overtui gend bewezen, qua! ificeerde dit a ls: 
" ere Rotterdam op een weg ter aanbeveling 
van gedrukte stukken roepen en veroordeelde 
hem deswege, o. a. met toepassing van boven
gemelrle artikelen, in eene geringe geldboete, 
daarbij aannemende, dat het hier om eene 
principiëele uitspraak zou te doen zijn en van 
erl)stige overtreding der openbare orde niet is 
gebleken, en voorts overwegende omtrent ver
dachtes ve1'weer, dat art. 17 der Verordening 
niet bindend is als strijdig met art. 7 der 
Grondwet: ,,dat er ten deze van strijd met dat 
artikel der Grondwet geen sprake is, omdat 
het grondwettelijk voorschrift onverlet laat de 
bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever 
om in het belang der openbare orde regelen 
voor · te schrijven bij het verspreiden van ge
rlrukte ·stukken op den openbaren weg in acht ' 
-te nemen, bepaaldelijk om in het belang der 
openbare orde te verbieden, dat bij het aan
bevelen van gedrukte stukken op den open
baren weg wordt geroepen;" 

" dat het van wege verdachte aangevoerde 
beroep op het arrest van den H . R. d.d. 29 
Juni 1910, waarbij a rt. 44 der Algemeene 
Politieverordening van de gemeente Hilver
sum is onverbindend verklaard, faalt, aange
zien blijkens den tekst van laatstbedoeld arti
kel, onvoorwaardelijk verboden werd den in
houd van gedrukte of geschreven stukken op 
welke wijze ook te Hilversum op of aan den 
openbaren weg bekend te maken, terwijl in de 
in casu aangevaJlen verbodsbepaling van de 
Gemeente Rotterdam van zoodanig onvoor
waardelijk verbod geen sprake is." 

Waar de Arr.-Rechtbank terzelfder plaat.se 
deze uitspraak bevestigde, heeft requirant zich 
tegen het oordeel der Rechtbank van cassatie 
voorzien, terwijl hij in zijn aan Uw Raad ge
richt schriftuur dit beroep met het dus luiden
de middel ondersteunt: ,,Schending, a lthans 
verkeerde toepassing van art. 7 der Grondwet, 
omdat voornoemde R echtbank heeft bevestigd, 
gelijk het K antongerecht had aangenomen, 
dat: ,,Te Rotterdam op een weg ter aanbe
veling van gedrukte stukken roepen" straf-

L. 1932. 

baar is, omdat dit strafbaar is gesteld bij art. 
17 der Verordening op de Stràatpol itie te 
Rotterdam, terwijl requirant van meening is, 
dat dit voorschrift, als strijdig met art. 7 der 
Grondwet, bindende kracht mist." 

Laat mij duidelijkheidshalve vooraf de be
teekenis mogen geven van de gewraakte be
pal ing. In het eerste lid daarvan staat als 
algemeen voorschrift, dat het verboden is ter 
verspreiding, aanbeveling, aankondiging of 
bekendmaking van gedrukte of geschreven 
stukken of afbeeldingen op of aan den weg -
waaronder verstaan wordt wat artikel sub 1 ° 
daartoe rekent - te roepen of met reclame
middelen te rijden, te gaan of te staan, ter
wijl het tweede lid de uitzonderingen op dien 
regel bevat en wel in de eerste plaats, indien 
de verspreiding, aanbieding, aankondiging of 
bekendmaking plaats heeft met schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders, 
waarbij deze daaraan voorwaarden kunnen 
verbinden, die nagekomen moeten worden en 
overigens, wanneer slechts de naam of de 
prijs van eene courant of een tijdschrift wordt 
genoemd. Indien derhalve gemeld College dit 
schriftelijk vergund heeft, mag er bij de aan
beveling, aankondig ing of bekendmaking van 
de in het eerste lid bedoelde stukken en af
beeldingen naar harte] ust geroepen , of daar
toe reclamemiddelen gebezigd worden, terwijl 
dit eveneens en steeds kan geschieden bij het 
venten van couranten en tijdschriften, mits 
men zich dan bepale tot het vermelden van 
den naam en/of den prijs daarvan. 

Met het aangevallen, wowel als met het 
bevestigde vonnis kan ik mij bijna gehee l ver
eenigen en ik zou ze slechts willen amendeeren 
door tusschen "op" en "den openbaren weg'' 
te plaatsen "of .aan", in verband met den 
tekst der Rotterdamsche Verordening. 

Volgens art. 7 der Grondwet heeft niemand 
voorafgaand verlof noodig, om door de druk
pers gedachten of gevoelens te openbaren, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid voor 
de wet. WordL derhalve de openbaring dier 
stukken verboden of van eene verleende ver
gunning afhankelijk gesteld , dan komt daar
door de richtige toepassing van het artikel in 
het gedrang en missen dergelijke voorschriften 
den vereischten wettelijken grondslag en dus 
rechtsgeldigheid. Echter wil het artikel niet, 
dat ieder de wijze van publiciteit mag kiezen, 
welke hem lust. Dan toch zou de openbare 
orde in de knel kunnen komen en waar de ge
meenteraden daarvoor hebben te waken, is het 
vanzelf sprekend, dat zij de openbaarmaking 
van gedrukte en geschreven stukken en af
beeldingen in zooverre kunnen begrenzen als 
die orde dat vordert, mits het resteerend deel 
slechts vrijheid tot openbaring laat en deze 
ongedeerd blijft. 

Aan die voorwaarde is door de Rotterdam
sche Verordening voldaan. In de eerste a linea 
van art. 17 toch verbiedt zij zonder meer het 
"roepen" - d. i. volgens van Dale "het zich 
met eene luide stem laten hooren", ,,schreeu
wen" - bij het venten van gedrukte of ge
schreven stukken op of aan den openbaren 
weg, en in de tweede alinea veroorlooft zij 
zelfs dit roepen, mits daarvoor vergunning is 
bekomen en bij het venten van courantèn en 

17 
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tijdschriften, doch dan in beperkte mate, nl. 
ten aanzien van den naam en/of den prijs. 
Wat dus de Raad van Rotterdam deed, toen 
hij artikel 17 in het leven riep, is niet de 
openbaarmaking van gedrukte en geschreven 
stukken en afbeeldingen beletten, doch louter 
een keeren van mogelijke ordeverstoringen en 
verkeersbelemmeringen, door als regel ge
schreeuw daarbij te verbieden. In tal van 
arresten - men vindt ze in de schriftuur op
gesomd - heeft Uw Raad deze wijze van han
delen goedgekeurd, wodat, naar het mij lijkt, 
de grief, die daartegen in verzet komt, be
hoort te worden afgewezen. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie concl. Proc.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis van het 
telaste gelegde, met qualificatie en strafop
legging a ls voormeld, is bewezen verkJaai·d, 
dat de requirant te Rotterdam op 28 J anuari 
1932 omstreeks te 15¼ ure, op den openbaren 
weg de Hoogstraat ter aanbeveling van ge
drukte stukken heeft geroepen: ,,Room ch 
recht of Nederlandsch recht. Het schandaal 
van den Bosch, vijftien cents. Koopt en leest 
het schandaal van den Bosch"; 

dat art. 17 van de Verordening op de Straat
politie der gemeente Rotterdam luidt : (zie 
conclusie Proc.-Gen.) ; 

dat dit artikel geen algemeen verbod in
houdt om gedrukte stukken op of aan den 
weg te verspreiden, aan te bevelen, aan te 
kondigen of bekend te maken, maar a ll een 
om, wanneer zulks geschied t, - behoudens 
schriftelijke vergunning van B. en W. en 
voorwover het niet betreft naam en prijs van 
een courant of tijdschrift - dit te doen door 
roepen of door het rijden, gaan of staan met 
reclamemiddelen; 

dat een zoodanig verbod niet in strijd is 
met art. 7 der Grondwet, dat wel niet toe! aat 
om het verspreiden enz. van gedrukte stukken 
onvoorwaardelijk te verbieden of afhanke lijk 
te stellen van een voorafgaand verlof der 
overheid, maar onaangetast laat de bevoegd
heid aan den gemeente-wetgever bij art. 168 
(oud 135) der Gemeentewet, in verband met 
art. 144 der Grondwet toegekend, om de ver
spreiding enz. van gedrukte stukken op of aan 
den weg te onderwerpen aan voorschr iften in 
het belang der openbare orde en ter beveili
ging van het openbaar verkeer; 

dat de requirant bij de toelichting tot zijn 
middel nog betoogt, dat: 1 ° een verbod van 
·roepen in het gegeven geval niet kan strekken 
ter beveiliging van het verkeer, 2° de veror
dening niet zegt, wat een tijdschrift is, zoodat 
men ten aanzien van de vraag of een bepaald 
stuk daartoe behoort en derhalve naam en 
prijs wel mogen worden geroepen, afhankelijk 
is van de "gevoelens" van een dienstdoend 
-politieagent, doch dat een en ander niet op
gaat, 

het eerste niet, omdat roepen steeds I uid-

keels geschiedt en het J uidkeels aanbevelen 
enz. op of aan den weg in den zin der veror
dening van stukken zeer zeker de openbare 
orde kan verstoren en mede het openbaar ve1·
keer belemmeren, 

het tweede niet, omdat niet aan den bekeu
renden beambte, doch aan de door de wet 
aangewezen rechter is opgedragen om te oor
deelen en te vonnissen over overtredingen der 
verordeningen, waarbij het tot 's rechters taak 
behoort de beteekenis harer voorschriften vast 
te stellen; 

dat het middel mitsdien niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

24 October 1932. ARREST van den Hoogen. 
Raad. (Sv. art. 430; A.P. V. A'dam art. 
146, lid 1, sub b.) 

Het door den Kantonr. in de gronden 
voor zijn vrijspraak gemaakte verschil tus
schen het rijden met een motorrijtuig met 
het kennelijk doel om het te verhuren en 
het rjjden met zulk een rijtuig met het 
kennelijk doel met iemand, die zich daar
voor eventueel zoude aanmelden, een ver
voerovereenkomst te sluiten, miskent doel 
en strekking van art. 146, lid l, sub b 
A.P. V. Amsterdam, daar ook dat laatste 
valt onder het in dat artikel genoemd ver
huren van het motorrijtuig. 

De beslissing is dus niet gegeven op den 
grondslag der telastele~ging, waarin het 
woord verhuren kennelijk is gebezigd in 
de beteekenis, welke het woord heeft in 
de genoemde bepaling der A.P. V. 

Beroep tegen de "vrijspraak" is derhalve 
ontvankelijk en gegrond. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een mondeling vonnis 
van genoemd Kantongerecht van 24 Mei 1932. 
waarbij M. H. T. van het hem telaste gelegde 
is vrijgesproken; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

de artt. 10, 146 lid 1 sub b, 168, 169 der Alg. 
Pol.verordening der gemeente Amsterdam, 23, 
91 Sr. en 350, 351, 352, 398 Sv.; 

0. dat, nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht, a llereerst moet worden onderzocht 
of het beroep ontvankelijk is; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd: dat hij te 
Amsterdam op 19 April 1932 des namiddags 
omstreeks te 11 uur 35 op den openbaren weg 
de Sarphatistraat heeft gereden met een door 
hem bestuurd vierwielig motorrijtuig met het 
kennelijk doel dat motorrijtuig te verhuren; 

dat, blijkens de Aanteekening van het mon
deling vonnis, de gegeven uitspraak berust 
op de volgende gronden: ,,Vrijspraak, aange
zien niet is bewezen, dat de verdachte het hem 
telaste gelegde heeft gepleegd. Verdachte'.s be-
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ke_ntenis moet ' in • verband met hetgeen om
trent zijn wijze van rijden uit het proces
verbaal is gebleken, worden opgevat in den 
zin, dat hij bekent te hebben " gesnord", dat 
wil zeggen te hebben gereden met zijn rijtuig 
op zoodanige wijze, dat hij kennelijk een pu
bliek vervoeraanbod deed. Hij had dus bij 
dat rijden het kennelijke doel, niet zijn rijtuig 
te· verhuren, doch een vervoerovereenkomst te 
sluiten met dengene of degenen, die zich even. 
tueel ten vervoer zoude(n) aanmelden. Hij 
behoort dus van het hem telastgelegde te 
worden vrijgesproken ; " 

0. dat het door den Kantonrechter gemaakte 
verschil tusschen het rijden met een motor
rijtuig met het kennelijk doel om het te ver
huren en het rijden met zulk een rijtuig met 
het kennelijk doel met iemand, die zich daar
voor eventueel zoude aanmelden, een vervoer
overeenkomst te sluiten, doel en strekking van 
art. 146 lid 1 sub b ·der A.P. V. der gemeente 
t\.msterdam miskent, daar ook dit l aatste valt 
onder het in dat a rtikel genoemde verhuren 
van het motorrijtuig ; 
, 0. dat de beslissing dus niet is gegeven op 
den grondslag der telastlegging, waarin het 
woord "verhuren" kennelijk is gebezigd in de 
beteekenis, welke dit woord heeft in genoemde 
bepaling der A . P. V. en niet in de beperkte 
beteekenis, welke de Kantonrechter aan dal 
woord hecht; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
beroep ontvankelijk en tevens gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank te 

Amsterdam ter berechting en afdoening op 
de bestaande dagvaarding. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Proc.-Gen. Tak.] 

(N. J .) 

24 October 1932. ARREST. van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelastingwet artt. 2 en 17.) 

De Politierechter heeft, uitgaande van 
een verlrnerde opvatting van het begrip 
,,verschuldigde belasting" in de telaste
legging en .in. art. 17 lid 1 Wegenbelasting
wet, bij zijn vrijspraak niet beraadslaagd 
en beslist op den grondslag der telaste
legging. 

Terecht stelt de Rijksadvocaat zich op 
het standpuPt, dat ook de nieuwe houder 
van het mot orrijtuig de belasting verschul
digd is, ook a l is deze voor het loopende 
tijdvak door den vorigen houder voldaan. 

Verklaart reeds art. 2 der Wegenbelas
tingwet, door geen onderscheid te maken 
tusschen eerste en vol~ende houders, ieder 
houder van het motorqjtuig belastingschul
dig , ook art. 7 verplicht "den houder'' 
zonder meer, tot aangifte, bij welke ge
legenheid, naar art. 9 lid 1 voorschrijft, de 
verschuldigde belasting moet worden vol
daan . Ook art. 11 lid 2 - bepalend, d at 
op eene aangifte betrekking hebbend op 
een motorrijtuig, waarvoor reeds aan een 
anderen houder een kaart voor het loop ende 
tijdvak is afgegeven, kosteloos een nieuwe 
kaart wordt uitgereikt voor het nog niet 
verstreken deel van het loopende tijdvak, 

indien de oude kaart ter intrekking wordt 
aangeboden - bevestigt het hier gehul. 
digde stelsel, daar hieruit blijkt, dat elk 
volgend houder aangifte moet doen ter 
gelegenheid waarvan dan krachtens art. 9 
lid 1 de verschuldigde belasting moet wor
den betaald, latende art. 11 lid 2 slechts 
toe, dat die betaling kan geschieden door 
aanbieding der oude kaart. 

Met " verschuldigde belasting" in art. 17 
is mitsdien bedoeld "door den houder ver
schuldigde belasting". 

[Anders Proc. -Gen. Tak.] 

Op het beroep van den Rijksadvocaat te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van den Politierechter te 's-Gra
venhage van 13 Juni 1932, waarbij G. v. E. 
is vrijgesproken van het hem bij dagvaarding 
telastegelegde; 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak ; 

Volgens art. 2 lier Wegenbelastingwet is de 
daarin gerege'. J e belasting verschuldigd door 
hem, die een mo\orrijtuig houdt, waarmede 
op den openbaren weg wordt gereden, terwijl 
naar luid van art. 17 met geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden gestraft wordt de 
houder, die met zijn motorrijtuig op den open. 
baren weg rijdt, niet zonder dat daarvoor de 
door hem verschuldigde belasting is voldaan, 
maar zonder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting is voldaan. Men voelt onmiddellijk 
het verschil tusschen beide begrippen. lmn,ers, 
in het eerste geval blijft op opvolgende hou
ders steeds de belastingplicht voor hun motor
rijtuig drukken, al is reeds door hun rechts
voorganger de belasting daarvoor over het 
loopende belastingjaar gekweten, te1·wijl in 
het laatste zoodanige voldoening hen ontheft 
van belastingplichtigheid over gezegd tijdvak. 

Aan dezen verdachte werd nu bij inleiden
de dagvaarding telaste gelegd: ,,dat hij, ver
dachte, op of omstreeks den vier en twintig
sten Juli 1931 te 's-Gravenhage met een mo
torrijtuig, waarvan hij de houder was, op den 
openbaren weg heeft gereden, zonder dat 
daarvoor ·de door hem, verdachte, verschul
digde belasting, a ls bedoeld in art. 1 der 
Wegenbelastingwet, op een door of namens 
hem ingediende aangifte ingevol ge die wet 
was voldaan." 

In de .eerste plaats meende nu de Politie
rech ter alhier, die deze zaak moest berechten, 
dat dit feit niet.strafbaar was, terwijl hij uit. 
eindelijk den verdachte vrijsprak bij gebreke 
van wettig en overtuigend bewijs, met a ls 
redengeving daarvoor: ,,dat immers nu ter 
terechtzitting is gebleken, dat voor dit mo
torrijtuig, waarmede verdachte reed en waar
van hij houder was, de voor dien tijd ver
schuldigde belasting door een vorigen houder 
was betaald, verdachte niet nogmaals die be
lasting over datzelfde tijdperk, voor hetzelfde 
motorrijtuig schuldig was en derhalve, waar 
verdachte geen belasting schuldig was, niet 
kan gezegd worden, dat hij de door hem ver
schuldigde bel asting niet had voldaan; 

,,dat weliswaar art. 2 der Wegenbelasting
wet zegt, dat de bel asting verschuldigd i 
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door den houder, doch dit slechts aangeeft, 
wie de voor de belasting verantwoordelijke 
schuldenaar is en dan ook, wanneer twee per
sonen tegelijkertijd houder zijn van hetzelfde 
motorrij tuig, het voldoende is, dat een hunner 
de voor het motorrijtuig verschuldigde belas
ting betaalt." 

Tegen deze beslissing heeft de Rijksadvocaat 
als middel ter ondersteuning van zijn tijdig 
ingesteld cassatieberoep voorgedragen: ,,Schen
ding of verkeerde toepassing van de artt. 1, 
2, 3, 11, 17 en 22 der Wegenbelastingwet van 
30 December 1926, S. 464, 23 en 91 Sr. en 
348, 350, 352, 358, 359, 367 en 528 Sv., door
dat de Politierechter gerequireerde in naam 
heeft vrijgesproken, doch hem in het wezen 
der zaak heeft ontslagen van rechtsvervolging 
op grond, dat de verschuldigde wegenbelasting 
voor het motorrijtuig, waarmede gerequireerde 
reed en waarvan hij houder was, voor het 
loopende tijdvak door den vorigen houder van 
dat motorrijtuig was voldaan, ten . onrechte, 
aangezien deze belasting door gerequireerde, 
den toenmaligen houder verschuldigd was en 
door dezen niet was voldaan." 

De prealabele vraag dient beantwoord, of 
de voorziening ontvankelijk is. Dit zal hier
van afhangen, of de gegeven vrijspraak eene 
zuivere is, dan wel als een bedekt ontslag van 
rechtsvervolging moet worden aangemerkt. 

Ik deel daaromtrent de meening van den 
requirant. In de inleidende dagvaarding toch 
ligt de steil ing besloten, dat de houder van 
een motorrijtuig, die daarmede over een weg 
rijdt, steeds en onder alle omstandigheden 
moet kunnen aantoonen de deswege verschul
digde wegenbelasting te hebben voldaan, ter
wijl in het vonnis de juistheid dier stelling 
ontkend en aangenomen wordt, dat dit niet 
het geval is, indien een vorige houder van 
dat rijtllig haar over het loopende belasting
tijdvak reeds kweet, m . a.w. de vertegenwoor
diger van den fiscus stempelt de wegenbelas
ting tot een last, telkens opnieuw drukkende 
op den wisselenden persoon des houders van 
een motorrijtuig, terwijl de Haagsche Po-
1 itierechter haar als eene zakelijke belasting 
aanme,·kt, verbonden a.an het motorrijtuig als 
weggebruiker. Een zuiver juridisch geschil 
dus voor de beteekenis van de artikelen 1, 2 
en 17 der Wegenbelastingwet, dat slechts tot 
eene veroordeeling of tot een ontslag van 
rechtsvervolging, echter nimmer tot eene vrij 
spraak, had mogen leiden. J ammcr genoeg 
heeft de Politierechter, die er precies zoo over 
dacht, blijkens den aanhef van zijn vonnis, 
deze eenige consequentie niet verder doorge
trokken, want dan zou Uw Raad bedoelde 
rechtsvraag zelf hebben kunnen toetsen, ter
wijl thans daarmede voorloopig het Gerechts
hof alhier zal moeten worden belast, omdat 
alsnog moet worden beraadslaagd en beslist, 
wat verzuimd is, over het al of niet bewezen 
zijn der aanklacht en over de al of niet straf
baarheid daarvan. 

Zou ik daarbij als gids moeten dienen, dan 
zoude ik aanraden, evenals Mr. Berger dit 
deed in zijne conclusie vóór het arrest van 
Uw Raad van 14 Maart jl. ( . J. 1932, blz. 
657), den requirant niet te volgen. Ik zou mij 
alsdan beroepen, zoowel op de woorden als op 

de ge chiedenis der Wegenbelastingwet. In 
de. eerste plaats op art. 17, dat niet luidt, dat 
de houder van eert mötorrijtuig strafbaar is, 
indien hij daarmede over een weg rijdt of 
doet rijden, zonder dat hij de daarvoor ver
schuldigde belasting heeft voldaan, maar zon
der dat daarvoor de verschuldigde belasting 
is voldaan. Daadilt volgt ondubbelzinnig, dat 
de kerngedachte van dit voorschrift deze is . 
dat de houder van een op een weg rijder.cl 
motorrijtuig eerst ' dan strafbaar is, wanneer 
de belasting voor tfat motorrijtuig niet is vol 
daan. 

Deze uitlegging "wordt sterk gesteund door 
de geschiedenis, waarvoor ik slechts deze pas
sage heb aan te halen uit de Memorie van 
Toelichting (blz. 4), nadat vooraf het motief 
der heffing een.er wegenbelasting als vergoe
ding voor wegdestructie was uiteengezet, ,,Een 
belasting derhalve op motorrijtuigen". Mij 
dunkt, duidelijker d an met deze aanhaling uit 
's wetgevers proloog, · kan wel niet worden aan
getoond, gelijk ik reeds vooropstelde, dat deze 
belasting een zakelijk karakter draagt en 
geen persoonlijk. Zij wordt geheven van en 
betaald voor motorrijtuigen en moet ·voldaan 
worden door dezelver houders, waaruit volgt 
dat, indien zij eenmaal betaald is, over het
zelfde tijdvak geen andermalige heffing mag 
geschieden, omdat door de betaling der ge
heven belasting het betrekkelijk motorrijtuig 
voldaan heeft aan zijn contributie in de kosten 
van het wegenonderhoud. Nergens blijkt ove
rigens, dat de wetgever meermalige belas
tingheffing over hetzelfde tijdvak voor het
zelfde rijtuig gewi ld heeft. 

Ik concludeer dus tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en tot verwijzing der zaak 
naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, ten 
einde haar op de bestaande dagvaarding op
nieuw te berechten en af te dobn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van · den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luide_nde : 
(Zie Conclusie Proc.-Gen.); 

0 . dat den gerequireerde bij inleidende dag
vaarding is telastegelegd: dat hij, verdachte, 
op of omstreeks den vier en twintigsten Juli 
1931 te 's-Gravenhage met een motorrijtuig, 
waarvan hij de houder was1 op den openbaren 
..veg heeft gereden zonder ,/i)at daarvoor de 
door hem , verdachte, verschuldigde belasting, 
als bedoeld in art. 1 der ,vegenbelastingwet, 
op een door of namens hem ingediende aan
gifte ingevolge die wet was voldaan; 

0 . dat met het oog op art. 430 Sv. moet 
worden onderzocht of het beroep ontvanke
lijk is; 

dat in het bestreden vonnis ter motiveering 
van de vrijspraak wordt overwogen: 

"dat niet is bewezen, dat verdachte het hem 
bij dagvaarding ten laste gelegde feit heeft 
gepleegd; 

,,dat immers, nu ter terechtzitting is geble
ken dat voor het motorrijtu ig waarmede ver
dachte reed en waarvan hij houder was, de 
vQOr dien tijd verschuldigde belasting door 
een vorigen hoi\d'er was betaald, verdachte 
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niet nogmaals die , belasting over datzelfde 
tijdperk voor · hetzelfde motorrijtuig schuldig 
was, en derhalve, waar verdachte geen be
lasting schuldig was, niet gezegd kan worden 
dat hij de door hem verschuldigde belasting 
niet had voldaan; dat weliswaar art. 2 der 
Wegenbelastingwet zegt dat de belasting ver
schuldigd is door den houder, doch dit slechts 
aangeeft wie de voor de belasting verantwoor
delijke schuldenaar is en dan ook wanneer twee 
personen tegelijkertijd houder zijn van het
zelfde motorrijtuig het voldoende is dat een 
hunner de voor het motorrijtuig verschuldigde 
belasting betaalt;" 

dat blijkens deze overwegingen van het be
streden vonnis de Politierechter van oordeel 
is, dat hij, die in den loop van een belasting
jaar houder van een motorrijtuig wordt, waar
me'de op den openbaren weg wordt gereden, 
<le wegenbelasting over dat jaar niet verschul
digd ., is, indien deze reeds door den vorigen 
houdér is voldaan, terwijl de dagvaarding ken. 
nel ijk ervan uitgaat, dat in het gestelde ge
val,- .ook die nieuwe houder de belasting ver
schuldi gd is; 

dat, indien het oordeel van den Politierech
ter juist is, hier inderdaad een vrijspraak is, 
omdat - waar blijkens het vonnis vaststaat, 
dat een vroegere houder van het motorrij tuig 
de belasting over het onderwerpelijk belasting. 
jaar heeft voldaan - alsdan niet is bewezen, 
dat de "door verdachte verschuldigde belas
ting niet is voldaan"; immers door verdachte 
geen belasting verschuldigd is, terwijl, wan
neer de meening, welke in de dagvaarding is 
neergelegd, de juiste is, de Politierechter, uit
gaande van eene verkeerde opvatting van het 
begrip "verschuldigde belasting" in de te
lastelegging en in art. 17 lid 1 van de We
genbelastingwet in verband met art. 2 dier 
wet, niet heeft beraadslaagd en bes! ist op den 
grond der telastelegging E)n ten deze van een 
vrijspraak geen sprake is; 

0 . dat de opvatting van den requirant met 
de Wegenbelastingwet overeenstemt; 

dat toch art. 2 zegt, dat de belasting is 
verschuldigd door hem, die het motorrijtuig, 
waarmede op den openbaren weg wordt gere
den, houdt; 

dat dus reeds dit artikel, . door geen onder
scheid te maken tusschen éerste en volgende 
houders, ieder houder van het 1·ijtuig belas
tingschuldig verklaart, gelijk ook art. 7 "den 
houder" zonder meer, tot aangifte verplicht, 
bij welke gelegenheid, naar art. 9 lid 1 voor
schrijft, de verschuldigde belasting moet wor
den voldaan; 

dat art. 11 lid 2 - bepalend, dat op eene 
aangifte betrekking hebbend op een motor
rij tuig, waarvoor reeds aan een anderen hou
der . een kaart voor het loopende t ijdvak is af
gegeven, kosteloos een niem-,e .kaart wordt 
uitgereikt voor het nog niet verstreken deel 
van het loopende t ij dvak, indien de oude 
kaart ter intrekking wordt aangeboden - het 
hier gehuldigde stelsel bevestigt; 

dat toch ook uit dit voorschrift blijkt, dat 
el\<: volgend houder aangifte moet doen ter 
gelegenheid waarvan dan .ki:achtens art. 9 
lid. 1 de verschuldigde belasting moet worden 
betaald, latende art. 11 lid 2 s.lechts toe, cl.at 

die betaling kan geschieden door aanbieding 
der oude kaart; 

dat trouwens, indien men de andere opvat
t ing huldigde, de vervolging op grond van 
art. 17 in menig geval op onoverkoombare 
moeilijkheden zou stuiten, wijl dan bewezen 
moet worden niet alleen, dat de verdachte 
houder de belasting niet heeft betaald, maar 
mede, dat niet door een vroegeren houder de 
belasting is voldaan; 

dat mitsdien met "verschuldigde belasting" 
in art. 17 is bedoeld "door den houder ver
schuldi gde belasting" en de Politierechter, die 
uitdrukking in de telastelegging in anderen 
zin opvattend, n iet op den grondslag der dag
vaarding heeft beraadslaagd en beslist, zoodat 
de gegeven vrijspraak niet is een vrijspraak 
in den zin van art. 430 Sv. en het beroep is 
ontvankelijk ; 

0. ten aanzien van het mi ddel en ambts
halve: 

dat uit het hiervoren overwogene blijkt, dat 
de Politierechter niet op den grondslag der 
telastelegging heeft beraadslaagd en beslist, 
waardoor zijn geschonden de artt. 350, 358 en 
359 in verband met art. 367 lid 2 Sv., het
geen nietigheid tengevolge heeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening 
op het bestaande hooger beroep, met inacht
neming van dit arrest. 

(N. J.) 

24 October 1932. ARREST van den Hooge1 
Raad. (Hinderwet art. 22.) 

Het als bewezen aangenomen feit, dat 
het water, buiten de [ingevolge een voor
waarde in het vergunningsbesluit voor
geschrevenl bezinkingstank om, recht
streeks op de beek afvloeide, sluit in zich, 

. dat req., directeur der fabriek, niet ervoor 
heeft gezorgd, dat zulks niet gebeurde, nu 
door hem niet met vrucht beroep was ge
daan op bijzondere omstandigheden, waar
uit het tegendeel bleek. In het ten aanzien 
van bedoeld feit geleverd bewijs ligt der
halve tevens dat van het telastegelegde ge
mis aan zorg opgesloten. 

Op het beroep van W. A. S., papierfabri
kant, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Zutphen van 24 Juni 1932, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door het K antongerecht te Zutphen 
den 20sten J anuari 1932 gedane mondelinge 
uitspraak, de requirant ter zake van: ,,het 
als hoofd der onderneming eener inrichting 
als bedoeld bij de Hinderwet handelen in 
strijd met de gestelde voorwaarden", met aan
haling der artt. 1, 2, 12, 22 sub b, 33 der 
"Hinderwet", 10 sub 31 der Wet van 15 
April 1886 (S. 64), 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van vij f en twintig 
gulden en vervangende hechtenis van vijftien 
dagen; 

Conclus ie van den Proc.-Gen. Tak. 
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Onder de voorwaarden, waaronder vergun
ning is verleend tot oprichting der onderwer
pelijke papierfabriek te Coldenhove, welke 
gedreven wordt door een stoomwerktuig van 
:±: 350 paardenkracht, behoort o. a., dat geen 
afvalwater rechtstreeks mag worden afgevoerd 
in de beek ter plaatse, doch dat dit eerst moet 
worden geleid in een bezinkingstank volgens 
het Dortmund type, met een diameter van 
5 M. , een hoogte van het cylindrische deel 
van 0.65 M. en van het conische deel van 
4.25 M. , terwijl zich onderaan een cylindrische 
bak moet bevinden, diep 0.50 M. en met een 
diameter van 0.50 M ., zooals aangegeven op 
de bij het K. B . van 2 Mei 1930 behoorende 
teekening. 

Toen nu op 15 September 1931 werd gecon
stateerd, dat het afvalwater dier fabriek wol 
in die beek werd geloosd, volgde eene bekeu
ring van requirant deswege als hoofd daarvan 
en zijne terechtstelling, welke eindigde met 
zijne veroordeeling in eene geldboete door de 
Arr. -R echtbank te Zutphen wegens: ,,H et als 
hoofd der onderneming eener inrichting als 
bedoeld bij de Hinderwet handelen in strijd 
met de voorwaarden", zulks o. m. met toe
passing van de artt. 1, 2, 12, 22b en 33 dier 
Wet en 23 en 91 Sr. Van het meer of anders 
telastgelegde dan als bewezen werd aangeno
men, werd hij vrijgesproken. 

V an dit vonnis is zijn raadsman, verklaren
de daartoe bepaaldelijk door 1·equirant te zijn 
gemachtigd, voor en namens dezen in cassatie 
gekomen, terwijl ter ondersteuning dezer voor_ 
ziening bij schriftuur als middel is aange
voerd: ,,Schending of verkeerde toepassing 
Yan de artt. 348, 350, 358, 359, 415, 422, 
423 en 425 Sv., doordat de Rechtbank het te
laste gelegde wettig en overtuigend bewezen 
heeft verklaard, ofschoon de gebezigde be
wijsmiddelen niets inhouden, waaruit kan 
worden afgeleid , dat requirant niet heeft ge
zorgd, dat het afvalwater niet rechtstreeks 
van de fabriek in de beek ter pl aatse werd 
afgevoerd." 

Ik acht het ongegrond. Immers onbetwist 
is, dat de betrekkelijke papierfabriek onder de 
Hinderwet valt en dat voor haar de voorwaar
de geldt, vastgesteld bij K. B. van 2 Mei 
1931 , welke ik hierboven citeerde. Voor de 
naleving dier voorwaarde is requirant als 
hoofd der onderneming verantwoordelijk, ter
wijl hij, indien hij daarmede in strijd han
delt, volgens art. 22 aanhef en sub b daar
van, als zoodanig kan worden gestraft. Nu 
staat vast door çle getuigenissen van Van Lim
burg Stirum en Bloemendal, welke als be
wijsmiddelen gebruikt zijn, dat het afvalwater 
der papierfabriek op den bewusten dag recht
streeks in de beek afvloeide, terwijl verdachte, 
toegevende, dat dit niet met de opgelegde 
voorwaarde in overeenstemming was en dat 
hij hoofd der onderneming was, erkende, ,,dat 
op tijd voormeld inderdaad genoemd afval
water rechtstreeks in gezegde beek afvloeide, 
buiten den bezinkingstank om". Uit dit com
plex kon de feitelijke rechter afleiden, dat 
bij zjch zorgeloos had gedragen, terwijl de 
vraag, of dit terecht is geschied, in cassatie 
niet voor bespreking in aanmerking kan ko
men. Bovendien is zijne eenige tegenwerping 

aan dit verwijt der dagvaarding een beroep 
op overmacht geweest,, hierin bestaande, dat 
de pompinstallatie niet voldoende functioneer
de, hetgeen door de Rechtbank wordt toege
schreven aan het grove vuil , dat haar ver
stoppen deed, doch waarmede in redel ijkheid 
had moeten worden rekening gehouden, al s 
zijnde "allerminst een niet-voorzienbaar ge
val". 

Ik concludeer derhalve tot niet-ontvankelijk
verkl aring van het beroep voorzoover dit tegen 
de gegeven vrijspraak is · gericht en overigens 
tot verwerping daarvan. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het ·verslag van den Raadsheer 

Meclanann ; 
Gelet op het middel door requirant voorge

steld bij schriftuur: (Zie Conclusie Proc.
Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard: dat verdachte op 15 Sept. 
1931 des voormiddags omstreeks 11 uur te 
Brummen, onder Eerbeek, als hoofd van de 
papierfabricage-onderneming, de papierfabriek 
,,Coldenbnve", welke inrichting werd gedre
ven door een stoom krachtwerktuig van :±: 
350 Paardekracht, zijnde een inrichting als 
bedoeld bij art. 2 der Hinderwet, heeft ge
handeld in strijd met de voorwaarde, gesteld 
bij het K. B. van 2 Mei 1930 waarbij gewij 
zigd werd het Besluit van B. en W. van 
Brummen van 8 Februari 1929, waarbij nieuwe 
voorwaarden wa ren verbonden aan bij besluit 
van 22 September 1904 No. 2 van B. en W. 
van Brummen verleende vergunning voor de 
oprichting eener papierfabriek te Coldenhove, 
door niet te zorgen dat het afval water dezer 
fabriek niet rechtstreeks van de fabr iek in de 
beek ter plaatse werd afgevoerd zonder dat 
dit afvalwater dezer fabriek, voordat het in 
de beek ter plaatse werd afgevoerd, geleid 
was in een bezinkingstank volgens het Dort
mund type, met een diameter van 5 M. een 
hoogte van het cylindrische deel van 0.65 M. 
van het conische deel van 4.25 M., terwij l zich 
onderaan een cyl indrische bak moest bevinden 
diep 0.50 M. met een diameter van 0.50 M ., 
een en ander volgens als bij dit hiervoren ver
melde Koninklijk Besluit gevoegde teekening; 

0 . dat het middel h iermede wordt toege
licht, dat blijkens het vonnis zoowel de ver
dachte a ls de getuigen niets anders hebben 
verklaard, dan dat het afvalwater rechtstreeks 
op de beek afvloeide buiten de bezinkings
tank om, dus slechts het objectieve feit van 
het a fvloeien constateerden, terwij l over de 
vragen waaraan dit afvloeien was toe te 
schrijven en of de verdachte zulks wist, al
thans kon of moest weten, in de bewijsmidde
len niets is te vinden; 

0. te dien aanzien: 
dat het als bewe'zen aangenomen feit, dat 

het water, buiten de bez.inkingstank om, recht
streeks op de beek afvloeide, in zich sluit, dat 
reqniTant, directeur der fabriek, niet ervoor 
heeft ge:zorgd, dat zul ks niet gebeurde, nu 
door hem niet met vrucht beroep was gedaan 
op bijzondere omstandigheden, waaruit het 
tegendeel bleek ; 
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dat derhalve in het ten aanzien van bedoeld 
feit gèleverd bewijs tevens dat van het telaste
gelegde gemis aan zorg ligt opgesloten, en 
het middel dus ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J. ) 

.24 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rustdagbesluit transportarbeiders 
art. 1.) 

In het bevestigde vonnis is het bewezen
verklaarde blijkens de qualificatie kenne
lijk - en terecht - opgevat als een over
treding van art. 74, lste lid in verband 
met art. 14 der Arbeidswet 1919. 

Met de vermelding tevens van de artt. 
l, 6 en 7 van het Rustda"besluit voor 
Transportarbeiders heeft de Kantonr. 
klaarblijkelijk willen te kennen geven, dat 
ook dit besluit , door hem op den ten deze 
verrichten arbeid [ op Zondag een drie
wieler voortduwen en daarin brood ver
voeren] toepasselijk geacht, op het alge
meen verbod van art. 14 der Arbeidswet 
geen uitzondering bevat. 

De vraag, of bedoeld besluit inderdaad 
op den ten deze verrichten arbeid toe
passelijk is, kan onbeantwoord blijven, 
waar voor dien arbeid ook in eenigen 
anderen alg. maatr. v. bestuur op voor
zegd art. 14 geen uitzondering wordt ge
maakt. [Proc.-Gen. Tak: de genoemde 
artikelen van het Rustdagbesluit werden 
i. c. terecht toegepast.] 

Feitelijk, en in cassatie onaantastbaar, 
is door de Rechtb. vastgesteld, dat niet 
gebleken is, dat de jongen [die het rijwiel 
voortduwde) behoorde tot een kerkgenoot
schap, dat den wekelijkschen rustdag op 
den Sabbath of op den Zevenden dag viert. 

Ten deze was geen sprake van arbeid 
in een broodbakkerij in den zin der Ar
beidswet 1919 en kan derhalve art. 36 bis 
dier wet i. c. buiten beschouwing blijven. 

Op het beroep van L. v. S., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr. -Recht
bank te Rotterdam van 26 Mei 1932, in hooger 
beroep bevestigende een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Rotterdam op 3 Dec. 
1931 tegen requirant na gedaan verzet gewe
zen, inhoudende bekrachtiging van een mon
deling vonnis op 2 October 1931 bij verstek 
tegen requirant gewezen, waarbij deze ter zake 
van "arbeid doen verrichten, strijdig met het 
bij of krachtens de Arbeidswet 1919 bepaalde, 
gepleegd ten aanzien van één persoon in den 
loop van één dag, terwijl tijdens het plegen 
van het feit nog geen twee jaren zijn verloo
pen- sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens eene overtreding in art. 
83, lste lid der Arbeidswet 1919 bedoeld, on
herroepelijk is geworden" met toepassing van 
de artt. 14, 74, 83 der Arbeidswet 1919 en art. 
23 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete van 
zes gulden, subsidiair een dag hechtenis ; 
(Gepleit door Mr. J. van Dijk.) 

Conclusie van den Pi-ocureur-Generaal Tak. 
i ; ,1 J; 

Een jeugdig persoon mag volgens art. 14, 
sub 1 der Arbeidswet 1919 buiten fabrieken 
of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, 
koffiehuizen, hotels en verplegingsinrichtingen 
op Zondag geen arbeid verrichten, behoudens 
in de gevallen bij algemeenen maatregel van 
bestuur vermeld, terwijl naar art. 13, sub 1 
dierzelfde wet, voor personen, die tot een 
kerkgenootschap behooren, dat den wekelijk
schen rustdag op den Sabbath of op den Ze
venden dag viert, het bepaal de o. a. in eerst
gemeld voorschrift overeenkomstige toepassing 
onderscheidenlijk ten aanzien van den Sabbath 
of den Zevenden dag vindt, indien die per
sonen een daartoe strekkend verzoek tot het 
hoofd of den bestuurder der onderneming heb
gericht. 

Om derhalve van de regeling van art. 13 te 
kunnen genieten, is het niet alleen noodig, dat 
het daarin vervat verzoek aan het hoofd of 
den bestuurder wordt gedaan, doch bovendien, 
dat blijkt, dat de verzoeker behoort tot een 
kerkgenootschap, dat den wekelijkschen rust
dag op den Sabbath of op den Zevenden dag 
viert. Ontbreekt dit laatste element, dan geldt 
art. 14 en niet voorzegd art. 13. 

Ten aanzien van verdachte werd nu bij een 
door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam beves
tigd vonnis van den Kantonrechter aldaar, 
waarbij bekrachtigd werd eene bij verstek ge
wezen uitspraak, bewezen verklaard: ,,dat hij 
te Rotterdam op Zondag 12 Juli 1931 des 
voorm iddags omstreeks 10.15 uur in een brood
bakkerijonderneming, waarvan hij hoofd was, 
den toen in zijn dienst zijnden jeugdigen per
soon W . Gloudie, geboren 28 Januari 1916, 
arbeid heeft doen verrichten, doordien Gloudie 
voornoemd toen op zijn last in die onderne
ming a rbeid verrichtte, bestaande in het op de 
Korte Hoogstraat voortduwen van een trans
portdriewieler en daarin vervoeren van brood, 
terwijl tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren waren verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van hem verdachte, 
wegens eene overtrnding in art. 83, le I id der 
Arbeidswet 1919 bedoeld, uitgesproken bij 
vonnis van het Kantongerecht Rotterdam van 
26 Mei 1931, onherroepelijk was geworden." 

Ter audiëntie van het Kantongerecht gaf 
verdachte voor, dat Gloudie "sabatist" was, 
wat deze zelf als getu ige tegensprak met de 
bewering geen godsdienst te hebben, terwijl 
voor de Rechtbank verdachte deze weer her
haalde en bovendien opmerkte, dat genoemde 
getuige bij hem een schriftelijk verzoek had 
ingedi end, als waarvan art. 13 der Arbeidswet 
1919 rept, hetwelk hij den Kantonrechter zou 
hebben voorgelegd. 

Hiervan wilde zij echter niets weten ui t 
overweging: ,,dat appellant weliswaar ter ver
dediging heeft aangevoerd, dat Willem Glou. 
die tot een kerkgenootschap behoort, dat den 
wekelijkschen rustdag op den Sabbath viert 
en dat deze persoon het in art. 13 lid 1 van 
de Arbeidswet 1919 bedoeld verzoek aan hem 
heeft gericht, doch de Rechtbank dit verweer 
verwerpt, nu niet is gebleken, dat de betrok
kene behoorde tot een kerkgenootschap, dat 
den wekelijkschen rustdag op den Sabbath of 
op den Zevenden dag viert. 

Waar nu requirant in eene boete veroordeeld 
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werd, o. a. met toepassing van de artt. 1, 6 en 
7 van het Rustdagbesl uit voor transportarbei
ders te land 1929, wegens: .,Arbeid doen ver
richten strijdig met het bij of krachtens de 
Arbeidswet 1919 bepaalde gepleegd ten aan
zien van een persoon in den loop van een dag, 
terwijl tijdens het plegen van het feit nog geen 
twee jaar zijn verloopen sedert een vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens een 
overtreding in art. 83, l ste lid der Arbeidswet 
1919 bedoeld onhen-oepelijk is geworden", 
heeft hij bij pleidooi de navolgende bezwaren 
tegen deze uitspraak doen opwerpen: .,Schen
ding, althans verkeerde toepassing van art. 14 
der Arbe idswet 1919 in verband met de artt. 
1, 6, 7 van het Rustdagbesluit voor transport
arbeiders te land, en in verband met art. 91 
Sr. en de artt. 398 jis 348, 350 en 351 Sv. , 
omdat: 

1 °. H et Rustdagbesluit voor transportarbei
ders te land verkeerdelijk is toegepast. De i. c. 
bedoelde "transportarbeider" is geen trans
portarbeider in den zin der wet, doch bakkers
leerl ing. 

2°. Zoowel art. 14 der Arbeidswet 1919, als 
het Rustdagbesluit, dat een uitvloeisel is van 
dit art. 14, en art. 86 der Arbeidswet kunnen 
niet worden toegepast, daar het in art. 14 be
paalde ten aanzien van den Zondag a ls ten 
aanzien van den Sabbath of Zevenden dag ge
schreven moet worden beschouwd voor per
sonen, die tot een kerkgenootschap behooren, 
dat den rustdag op den Sabbath of Zevenden 
dag viert, als die personen een daartoe strek
kend verzoek hebben gedaan, etc. (art. 13 Ar
beidswet}. 

3°. Voorts is uit art. 36bis Arbeidswet 1919 
te lezen, dat gedurende den Israël ietischen 
Sabbath geen werk mag worden verricht door 
vrouwen en jeugdige personen. a den Sab
bath dus wel. 

4°. Ook de geschiedenis van de totstand
koming der wet leidt tot dezelfde opvatting. 
(Zie antwoord van den Minister op het V. V.} 

H et wil mij voorkomen, dat de rechter de 
artt. 1, 6 en 7 van het Rustdagbesluit voor 
transportarbeiders te land van 6 Juni 1929, 
S. 306, op het voorliggend geval terecht heeft 
toegepast. Want, waar ongetwijfeld de arbeid, 
die door Gloudie verricht werd, transportar
beid was, kwam krachtens dit besluit het on
geoorloofd karakter daarvan vast te staan, 
omdat de eenige arbeid, die op Zondag een 
jeugdig persoon verrichten mag, is het aan 
huis bezorgen van dagbladen (art. 1). Elke 
transportarbeid op Zondag, uitgezonderd deze, 
~cht de wetgever derhalve uit den booze, ook 
al is de jeugdige persoon re vera geen trans
portarbeider van beroep. 

Met de andere bezwaren mag ik korte met
ten maken. Vaststaat immers, dat aan de 
Rechtbank niet gebleken is, dat Gloudie be
hoorde tot een kerkgenootschap als waarvan 
art. 13 der Arbeidswet 1919 gewaagt, zoodat 
dit artikel nimmer toepassing kon erlangen, 
ook al zou bewezen zijn, dat hij een verzoek 
had gedaan, als door verdachte is opgegeven. 
Uitsluitend art. 14 der Arbeidswet 1919 be
helsde derhalve voor dit geval de verbodsbe
paling, waardoor een onderzoek naar de be
teekenis van art. 36bis dier wet en hare ge-

schiedenis achterwege blij ven mag. 
Ik concludeer dus tot verwerping van · het 

beroep. 
De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshll!l~ . de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requi rant voorgesteld bij pleidooi, lui -
dende: (zie concl. Proc.-Gen.} ; \ 

0. dat in het bij het bestreden vonnis beves
tigde vonnis, - met qualificatie als voorzegd, 
- van het telaste gelegde is bewezen·· ver
klaard: (zie conclusie Proc.-Gen.}; 

0. dat bij het bestreden vonnis ter weerleg
ging van een door requirant gevoerd ver-weer 
is overwogen: dat appellant weliswaar ter ver
dediging heeft aangevoerd, dat Willem ·mou
die tot een kerkgenootschap behoort, dat den 
wekelijkschen rustdag op den Sahbath viert 
en dat deze persoon het in art. 13 lid ,1. van 
de Arbeidswet 1919 bedoeld verzoek aan hem 
heeft gericht, doch de Rechtbank dit verweer 
verwerpt, nu niet is gebleken, dat de be.trok
ken persoon behoorde tot een kerkgenootsçhap, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Saqbath 
of op den Zevenden dag viert ; 

Wat nu het opgeworpen middel betreft: 
0. dat in het bevestigde vonnis het bewezen 

verklaarde blijkens de qualificatie kennelijk, 
- en terecht, - is opgevat a ls eene overtre
ding van art. 74, lste lid in verband met art. 
14 der Arbeidswet 1919 ; 

0. dat de eerste grief van het middel zich 
richt tegen de vermelding in gezegd vonnis 
mede van de artt. 1, 6 en 7 van het Rustdag
besluit voor Transportarbeiders te land 1929 ; 

dat de Kantonrechter daarmede klaarblijke
lijk heeft te kennen willen geven, dat ook dit 
Rustdagbesluit, door hem op den ten deze ver
richten arbeid toepasselijk geacht, op het alge
meen verbod van art. 14 der Arbeidswet 191 9' 
geen uitzondering bevat; 

dat de vraag, of bedoeld Rustdagbesl uit in
derdaad op den te deze verrichten arbeid1 toe
passelijk is, onbeantwoord kan blijven, . waa,· 
voor dien arbeid ook in eenigen anderen alge
meenen maatregel van bestuur op voorzegd 
art. 14 geen uitzondering wordt gemaakt, zoo
dat deze grief in elk geval niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat de tweede grief feitelijken grondslag 
mist, daar de Rechtbank blijkens de hiervoor 
aangehaalde overweging in het bestreden von
nis feitelijk, in cassatie onaantastbaar heeft 
vastgesteld, dat niet gebleken is, dat Gloudie 
behoorde tot een kerkgenootschap dat den 
wekelijkschen rustdag op den Sabbath of op, 
den Zevenden dag viert (art. 13 Arbeidswet 
1919}; 

0. dat de derde en vierde grief - welke 
samen in werkelijkheid slechts één grief vor
men, - niet tot cassatie kunnen leiden, omdat 
ten deze geen sprake is van arbeid in · een 
broodbakkerij in den zin van meergemelde wet 
(art. 33 onder a), en art. 36bis dier wet der
halve in het onderhavige geval buiten beschou
wing moet blijven; 

0. dat derhalve alle vier de grieven waarop 
het middel steunt, falen; ' 

Verwerpt het beroep. ,,· 1 

(N . J.) 
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25 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 

(Lager Onderwijswet· 1920 ·Art. 195.) 
~· Al kan het vak lichamelijke oefening in 
beviedigende .mate tot zijn recht komen, 

1 wanneer het onderwezen wordt op de bij 
alle openbare scholen aanwezige speel
plaatsen, zoodat stichting van een lokali
-teit niet noodig is, zoo zal ook dan nog de 
, aanschaffing van werktuigen, gereedschap
pen en spelbenoodigdheden, zelfs wanneer 
het vak op de meest eenvoudige wijze 
wordt onderwezen, eene voor de gemeente, 
gezien haiir benarden financieelen toestand, 
niet onbelangrijke uitgave vorderen. Onder 
deze omstandigheden is er aanleiding de 
gevraagde vrijstelling voor twee jaren te 
verleenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

den · -raad der gemeente org tegen het be
si uit van Ged. Staten van Drenthe, van 17 
November 1931, N°. 71, waarbij op het ver
zoek, vervat in zijn besluit van 16 October 
1931, om vrijstelling van de verplichting tot 
het doen geven van onderwijs in het vak 
lichamelijke oefening, zoo mogelijk voor den 
tijd van 2 jaren, aan de openbare lagere 
scholen te Norg, Norgervaart, Westervelde, 
Langelo, Een en E enerveld, is besloten, de 
gevraagde vrijstelling voor de voormelde scho
len in de · gemeente Norg voor den tijd van 
één jaar, ingaande 1 Januarj 1932, behoudens 
voor die te Norg (dorp) voor den tijd van 6 
maanden, eveneens ingaande 1 Januari 1932, 
te verleenen, onder voorwaarde, dat geduren
de dien tijd aan die scholen onderwijs wordt 
gegeven in de in artikel 2, onder j, der wet 
van 1878 vermelde vrij e- en . orde-oefeningen 
der gymnastiek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 April 1932, N°. 272, en van 6 October 
1932, N°. 272/146; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 20 
October 1932, N°. 7208, Afdeeling Lagér On
derwijs Algemeen; 

0. dat de gemeenteraad tegen het evenge
noemde besluit van Ged. Staten aanvoert, dat 
een localiteit en de inrichting van een terrein 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening 
zeker f 7000 zal vorderen; dat de financieele 
toestand noopt elke niet strikt noodzakelijke 
uitgave te vermijden; dat 100 opcenten op de 
hoofdsom van de gemeentefondsbelasting 
wordt geheven bij classificatie in de 3e klasse 
en 200 opcenten op de personeele belasting, 
terwijl verschillende uitgaven voor onderhoud 
van wegen, onderhoud en administratie van 
niet voor den openbaren dienst gebruikte be
zittingen en voor werkverschaffing aan werk
Joozen niet tot de gewenschte hoogte konden 
worden opgevoerd; dat de gem<)ente voor alle 
openbare scholen vrijstelling verzoekt van de 
verplichting om onderwijs in vak j te geven 
tot 1 J ailuari 1934; 

0 . dat de gemeenteraad ten onrechte meent, 
dat voor het onderwijs in het vak lichamelijke 
oefening zeker f 7000 voor localiteit en in
richting van het terr'lin zou noodig zijn; 

dat immers het vak nóg irt bevredigènde'. 
mate tot zijn recht kan komen, wanneer het 
onderwezen wordt op de speelplaatsen, welke 
blijkens nader op verzoek van de Afdeeling' 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur ingewonnen inlichtingen, bij alle 
openbare scholen der gemeente aanwezig zijn; 

dat echter ook dan nog blijkens op verzoek 
van de voormelde Afdeeling ingewonnen des: 
kundig advies de aanschaffing van werk'tuii 
gen, gereedschappen en spelbenoodigdheden 
voor de zes scholen, ·zelfs wanneer het vak op, 
de meest eenvoudige wijze wordt onderwezen; 
eene voor de gemeente Norg, gezien haar be
narden financieelen toestand, welke noopt niet 
noodzakelijke uitgaven te vermijden, niet 'on
belangrij ke uitgave vdrdert; 

dat onder deze omstandigheden er aanleidirtg 
i3 om de gevraagde vrijstell irtg ten belioe've 
van alle schol en der gemeente voor twee jaren 
te verleenen ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui-t 
van Ged. Staten van Drenthe aan de gemeente
Norg tot 1 J a nuari 1934 voor alle openbare 
cholen vrijstelling te verleenen van de ver

pl ichting tot het geven van onderwijs in licha" 
melijke oefening, onder voorwaarde, dat aan 
die scholen althans onderwijs wordt gegeven 
in de in artikel 2 onder j der wet van 1878 
vermelde vrije- en orde-oefeningen der gym· 
nastiek. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is belast enz. 

(A.B.) . 

26 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 5° lid 
jO. art . 55.) 

Onder de kosten, bedoeld in art. 55 
onder e tot en met h en o en die van in
standhouding vallen ook die uitgaven,. 
welke de gemeente doet voor haar open
baar lager onderwijs, voorzoover dit boveh 
de normale eischen" uitgaat, mits dé 
uitg~ven slechts krachtens haren aard en 
karakter vallen onder eenè der rubrieken 
e tot en met h en o of onder die van in
standhouding. Op soortgelijken grond be
hooren tot de werkelijk gemaakte kosten 
van de bijzonde1e school, waaitoe lid 8 
van a rt. 101 de vergoeding beperkt, alle 
uitgaven ten behoeve der school, ook voor
zoover zij uitgaat boven de "normale 
eischen", onder dezelfde "mits" als boven 
gesteld. Derhalve zijn de kosten van aan
leg en onderhoud van een radio en v~n 
eene bijdrage aan de Ned. Chr. Rad10, 
vereeniging terecht als kosten, vallend 
onder art. 55 sub f voor vergoeding in aan
merking gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den t'aad der gemeente Aalten tegen het liea 
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
7 Juni 1932, n°. 198, waarbij met vernietiging 
in zoover van het besluit van dien raad van 
23 Maart 1932, de vergdeding ingevolge h//t, 
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bepaalde bij artikel 101 der Lager Onderwijs
wet 1920 ten behoeve van de Nederlandsch
Hervormde School, Kerkhofstraat 267 te Aal
ten, over 1930 met inbegrip van de driejaar
lijksche verrekening, als bedoeld in het 8e 
lid van dat artikel, over het tijdvak 1928 tot 
en met 1930 nader is vastgesteld op f 2539.36; 

Den Ri;.ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 October 1932, n° .. 690; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 
October 1932, n°. 14775, afdeel ing Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Aalten bij 
be luit van 23 Maart 1932 o. a. de vergoeding, 
ingevolge artikel 101 der Lager Onderwijswet 
1920 over 1930, berekend overeenkomstig het 
7de lid van dat artikel, voor de bovengenoem
de school heeft bepaald op f 3371. 77 en voorts 
overeenkom~tig het bepaalde in artikel 101, 
8e lid, der Lager Onderwijswet 1920, de ver
goeding over de jaren 1928, 1929 en 1930 
voor die rnhool in verband met de over die 
jaren werkelijk gemaakte kosten heeft ver
minderd tot f 6609.52 ; 

dat, nadat van dit raadsbeslui t het school
bestuur bij Ged. Staten van Gelderland in 
beroep was gekomen, deze bij hun besluit van 
7 Juni 1932, n°. 198, met vernietiging in zoo
verre van het bestreden raadsbesluit, de ver
goeding ingevolge het bepaalde bij artikel 101 
der Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
de genoemde school over 193_0 hebben vermin
derd tot een bedrag van f 6942.86 - (f 2111.59 
+ f 2291.91) of f 2539.36; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het schoolbestuur als bezwaar tegen 
's Raads besluit heeU aangevoerd, dat niet 
worden vergoed de kosten ter zake van 1 °. 
aanleg en onderhoud van een radio-installatie, 
ten bedrage van f 213.34; 2°. de ontvangen 
i;chriftelijke lessen van de Nederlandsch Chris
telijke Radio Vereeniging, ten bedrage van 
f 30, al zoo tezamen f 243.34; dat met den 
Onderwijsraad kan worden aangenomen, dat 
kosten, a ls hiervoren genoemd, naar hunnen 
aard vallen onder letter / van artikel 55 der 
Lager Onderwijswet 1920 en als zoodanig on
der de kosten, bedoeld in het vijfde lid van 
artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, 
welke voor vergoeding in aanmerking kunnen 
worden gebracht; dat het bedrag der werke
lijk gemaakte kosten over het tijdvak 1928 
tot en met 1930 voor de onderwerpelijke 
school kan worden gesteld op f 6942.86; dat 
de vergoeding ingevolge artikel 101 der Lager 
Onderwijswet 1920, ten behoeve der onder
werpelijke school, over de jaren 1928 en 1929 
werd vastgesteld op onderscheidenlijk f 2111.59 
en f 2291.91; dat die vergoeding, berekend 
naar den maatstaf van het tweede lid van 
artikel 101, over het jaar 1930 zoude bedragen 
226¾ X f 14.87 of f 3371. 77; 

dat van dit bes luit van Ged. Staten de raad 
der gemeente ·Aalten bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de wet den vorm 
van het geven van onderwijs per radio niet 
kent; dat het niet de bedoeling van de wet 
is, dat de vergoeding voor dergelijke experi
menten op onderwijsgebied zou worden gebe-

zigd; dat de Kroon heeft uitgemaakt, dat 
geen medewerking ingevolge artikel 72 der 
wet voor de aanschaffing van een radio be
hoort te worden verleend; dat het school
bestuur deze kosten, welke volgens de beslis
sing der Kroon buiten de grenzen van het 
onderwijs vallen, toch door de gemeente wil 
doen betalen langs den weg van artikel 101; 
dat zijns inziens hier in een inconsequentie ligt, 
daar wat bij toepassing van artikel 72 de on
derwijsgrenzen overschrijdt, dit evenzeer doet 
ten opzichte van artikel 101; dat de bewoor
dingen van artikel 101, evenmin als bij artikel 
72, aan de school besturen een absoluut recht 
geven om die gelden te gebruiken naar eigen 
goedvinden, daar het anders onnoodig zou 
zijn eene afrekening te houden ; dat ook de 
geschiedenis van de Lager Onderwijswet 1920 
steun geeft aan zijne opvatting; dat de bij
drage aan de Nederlandsche Christelijke Radio 
Vereeniging voor radiolessen niet is verplicht, 
in dien zin n.l., dat men ook zonder de hand
leiding, welke men na de betaling van de bij
drage ontvangt, de lessen volgen kan; dat 
deze uitgave dus een financieelen steun van 
eene omroepvereeniging inhoudt; dat toch 
van de gemeente niet gevraagd kan worden, 
ook daartoe op zulk een wijze bij te dragen ; 

0. dat artikel 101, lid 1, der Lager Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat de gemeente over 
elk dienstjaar aan de besturen der in artikel 
97, eerste lid, bedoelde schol en de kosten van 
instandhouding, met uitzondering van de jaar
wedden en wedden der onderwijzers, ver
goedt; 

dat artikel 101, lid 2, voor de berekening 
dezer vergoeding zoodanige voorschriften geeft, 
dat per leerling niet meer wordt vergoed dan 
het gemiddelde . bedrag per leerling van de 
kosten over hetzelfde dienstjaar der overeen
komstige openbare schol en in de gemeente; 

dat artikel 101, lid 5, in aanmerking doet 
komen als de in lid 2 bedoelde kosten de,· 
openbare lagere scholen de kosten volgens a1·
tikel 55 onder c tot en met h en o, alsmede 
die v(!n instandhouding; 

dat noch uit de bewoordingen van deze be
paling noch uit eenig ander artikel der wet 
voortvloeit, dat met de kosten, bedoeld in ar
t ikel 55 onder e tot en met h en o en met die 
van instandhouding slechts zijn bedoeld de 
kosten, welke noodzakelijk zijn voor het geven 
van lager onderwijs binnen de grenzen van de 
normale eischen, aan het geven van l ager on
derwijs te stellen, terwijl zulks evenmin -
anders dan bij artikel 72 der wet, voor zoover 
betreft ui~breiding, verbouw of verandering 
van inrichting van het schoolgebouw en aan
schaffmg van schoolmeubelen, de leer- en 
hulpmiddelen daaronder begrepen - moet 
worden afgeleid uit den aard der bepaling; 

dat daarom moet worden aangenomen, dat 
onder deze kosten vallen ook die uitgaven, 
welke de gemeente doet voor haar openbaar 
lager onderwijs, voor zoover dit boven die 
normale eischen uitgaat, mits de uitgaven 
slechts krachtens haren aard en karakter val
len onder eene der voornoemde rubrieken e 
tot en met h en o van artikel 55 of onder die 
van instandhouding; 

dat op soortgelijken grond moet worden 
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aangenomen, dat tot de werkelijk gemaakte 
kosten van de bijzondere school, waartoe lid 8 
van artikel 101 de vergoeding beperkt, behoo
ron alle uitgaven, ten behoeve van de bijzon
dere school gedaan, ook voor zoover zij uit
gaan boven de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, mits de uit
gaven slechts krachtens haren aard en haar 
karakter vallen onder eene der nibrieken e 
tot en met h en o van artikel 55 of onder die 
van instandhouding; 

0. dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat 
de kosten van aanleg en onderhoud van een 
radio en van eene bijdrage aan de Neder
landsch Christelijke Radio Vereeniging voor 
het verkrijgen van eene handleiding voor 
radiolessen, waardoor deze meer vrucht kun
nen dragen, door Ged. Staten terecht als kos
ten, vallende onder artikel 55, sub / , der wet 
voor vergoeding in aanmerking zijn gebracht; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

'\Vetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

26 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatgeld der gemeente Amster
dam.) 

Beteekenis van art. 1 der Verordening 
op de heffing van straatgeld in de gemeente 
Amsterdam. 

Een openbare grasvelc'weg is, al is zij 
onverhard en niet geschikt voor rijverkeer, 
een openbare landweg in den zin van art. 1 
der Verordening. 

Publiek vaarwater, dat enkel geschikt 
is voor poldervaartuigen en niet voor ver
keer met grootere booten, is niet temin een 
openbare waterweg in den zin van voor
meld artikel. 

De omstandigheid dat belanghebbende's 
perceelen in betrekking staan met openbare 
land- en watenvegen, waaraan de gemeente 
ueen kosten besteedt, heft niet de belast
baarheid op, doch heeft slechts ten gevolge, 
dat de belasting ten deele is verschuldigd 

Op omstandigheden van feitelijken aard 
kan niet voor het eerst in cassatie een be
roep worden gedaan. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te B. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I te Am
sterdam van 31 Maart 1932 betreffende zijn 
aanslag over het belastingjaar 1930 in het 
straatgeld der gemeente Amsterdam ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging van 
's Raads uitspraak en. tot tenigwijzing der zaak 
naar den Raad van Beroep, ten einde haar, met 
inachtneming van 's Hoogen Raads te geven 
arrest, verder te berechten en af te doen; 

0. dat belanghebbende, aan wien voor een 
aantal perceelen een aanslag in het straatgeld 
van f x was opgelegd, daartegen bezwaar heeft 
uemaakt bij den Inspecteur der gemeentebe
fastingen, doch deze den aanslag heeft gehand
haafd ; 

0. dat de Raad van Beroep op het beroep 
van belanghebbende de beschikking van den 
Inspecteur heeft gehandhaafd na te hebben 
overwogen: 

"dat op grond van den inhoud der stukken 
en van het ter vergadering verhandelde vast
staat: 

dat belanghebbende bij den aanvang van 
het belastingjaar 1930 in de kadastrale leggeis 
van de rijksgrondbelasting stond aangewezen 
als belastingplichtig voor de in den aanslag 
vermelde kadastrale perceelen; dat deze per
ceelen hetzij belenden aan den Poppendammer
grond, hetzij daarop uitgang hebben, hetzij be
lenden aan de Holijsloter Dil ; 

dat de Poppendammergrond blijkens den 
legger der wegen vastgesteld door Gedep. Staten 
van Noord-Holla.nd op 14 Juli 1897 een open
bare landweg is ; dat de Hoi.ijsloter Dil een 
openbaar vaarwater is ; 

dat belanghebbende als grond voor zijn be 
roep heeft aangevoerd dat noch het onderhoud, 
noch de verlichting, noch de afvoer van water 
en vuil van de Poppendammergrond en van 
de Holijsloter Dil ten taste van de gemeente 
zijn, op grond waarvan hij meent, dat geen 
straatgeld kan worden geheven ; 

dat evenwel blijkens art. 8 der Verordening 
op de heffing van straatgeld der gemeente Am
sterdam in dat geval slechts van 1/3 de belas
ting verschuldigd is, die volgens het algemeen 
tarief cler verordening verschuldigd zou zijn ; 

dat de aanslag met inachtneming van dit 
voorschrift is opgelegd" ; 

0. dat belanghebbende in cassatie zonder 
artikelen te vermelden, welke zouden zjjn ge
schonden of verkeerd toegepast, de volgende 
grieven heeft aangevoerd : 

1 °. dat de Poppendammergrond is een gras
veld weg, dienende om vee te geleiden en tevens 
toegankelijk vom publiekt te voet, doch niet 
is een rijverkeersweg noch kunstweg en even
min een kunstverlichte weg; 

2°. dat zijn perceelen grenzen aan gewoon 
publiek water, dat enkel dient voor poldervaar
tuigen, welke zich daarover verplaatsen met 
hooi, mest, vee, melk, enz., doch dat dit pu
bliek vaarwater geen openbare verkeersweg is, 
daar er geen bode- of veerdiensten op bestaan; 

3°. dat aan de wegen, waaraan belangheb
bende's perceelen belenden of waarop zij uit
gang hebben door de gemeente Amsterdam 
geen kosten van bestrating, verlichting of rio
leering worden besteed ; 

4°. dat voor zoover zijn perceelcn langs de 
Poppendammergrond zijn gelegen zij daarvan 
gescheiden zijn door een smal slootje, waarover 
met vergunning of stilzwijgend een post toe
gang heeft; 

0. dat de verordening op de heffing van straat
geld, voor zooveel thans van belang, luidt: 

Art. l. Wegens gebouwde eigendommen die 
aan openbare land- of waterwegen in de ge
meente belenden of in de onmiddellijke nabij
heid daarvan gelegen zijn, en wegens onge
bouwde eigendommen die aan deze wegen be
lenden of daarop uitgang hebben, wordt een 
plaatselijke belasting geheven onder den naam 
,,straatgeld". 

Art. 8, lid 1. De ingevolge art. 7 berekende 
belasting is slechts voor 1/3 verschuldigd wegens 
gebouwde en ongebouwde eigendommen die 
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belenden aan openbare wegen in de gemeente, 
waarvan noch het onderhoud, noch de verlich
ting, noch de afvoer van water en vuil ten laste 
der gemeente zijn. 

Art. 9, lid l. Wegens gebou"de eigendom
men. die gelegen zijn in de onmiddellijke nabij 
heid van openbare wegen in de gemeente, en 
wegens ongebouwde eigendommen die op open
bare wegen in de gemeente uitgan!!' hebben, 
is slechts verschuldigd 3/4 van de belasting 
welke, met inachtneming van de artt. 7 en 8 
verschuldigd zou zijn, indien de eigendommen 
aan die wegen belenden : 

0. dat geen der grieven tot cassatie kan 
leiden; 

de eerste niet, omdat ook een openbare gras
veldweg, al is zij onverhard en niet geschikt 
voor rijverkeer, een openbare landweg is in den 
zin van art. 1 der verordening ; 

de tweede niet, omdat ook publiek vaar
water, dat enkel geschikt is voor poldervaar
tuigen en niet voor verkeer met grootere booten, 
niettemin is een openbare waterweg in den zin 
van voormeld artikel; 

de derde niet, omdat de om~tandigheid, dat 
belanghebbonde's perceelen in betrekking staan 
met openbare land- en waterwegen, waaraa.n 
de gemeente geen kosten besteedt, niet te be
lastbaarheid opheft, doch ingevolge artt. 8 en 9 
der verordening meebrengt, dat de belasting 
slechts ten deele is verschuldigd ; 

de vierde niet, omdat de beweerde afscheiding 
door een sloot is een omstandigheid van feite-
1\jken aard, waarop niet met vrucht voor het 
eerst in cassatie beroep kan worden gedaan ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

26 October 1932.ARREST van den Hoogen Raad. 
(Schoolgeldheffing aan de openbare scho
len voor middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs in de gemeente Amster
dam.) 

De ten deze opaelegde navorderings
aanslag in het schoclgeld voor middelbaar 
en voorbereidend hooger onderwijs is ge
rechtvaardigd, daar art. 14 der meermalen 
gewijzigde verordening op de heffing van 
schoolgeld aan de openbare scholen voor 
middelbaar en voorbereidend hooger onder
wijs te Amsterdam van 13 Juli en 21 Sept. 
1921, welk a rtikel steunt op art. 267 oud, 
thans art. 302, der Gemeentewet, het recht 
tot navordering toekent "indien een aan
slag ten onrechte achterwege is gebleven 
of vernieti~d of indien een te lage aanslag 
is opgelegd' - zoolang ruet drie jaar sedert 
den aanslag voor het heffingsjaar zijn ver
streken. 

Dit geval deed zich hier voor en a l was 
er een ambtelijk verzuim gepleegd bij de 
vaststelling van deze primit.ieven aanslag, 
zoo kan dit een navorderingsaanslag in het 
onderhavig geval niet verhinderen, daar 
deze met geen wettelijk voor chrift in 
strijd is. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift tot cassatie van 

A. te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I te Am
sterdam van 25 April 1932, betreffende den 

hem opgelegden aanslag tot navordering van 
schoolgeld aan de openbare ~cholen voor mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs dier 
gemeente over het heffingsjaar 1929/1930; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat aan belanghebbende, die reeds voor 
het heffingsjaar 1 Sept. 1929-31 Aug. 1930 in 
het schoolgeld aan de openbare scholen voor 
middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs 
der gemeente Amsterdam was aangeslagen, 
blijkens aanslagbiljet dd. 10 Jan. 1931 een na
vorderingsaanslag ten bedrage van f 70 voor dat 
heffingsjaar is opgelegd; 

dat hij, nadat de Inspecteur der gemeente
belastingen op zijn bezwaarschrift dezen aan
slag bij beschikking van 24 Maart 1931 had 
gehandhaafd, zich heeft gewend tot den Raad 
van Beroep voornoemd, die in de bestrediin 
uitspraak in de eerste plaats als vaststaande 
heeft aangenomen : · 

dat een minderjarig kind van belanghebbende 
leerling was van een der middelbare· scl).olen 
der gemeente Amsterdam gedurende het hef
fingsjaar 1929/1930 ; 

dat aan belanghebbende deswege over dat 
heffingsjaar een primitieve aanslag in het school
geld is opgelegd geregeld naar een belastbaar 
inkomen van f x ; 

dat na het opleggen van den a<tnslag den 
Inspecteur is gebleken, dat het belastbare in 
komen, waarnaar belanghebbende over het 
laatst verstreken belastingjaar der Rijksin
komstenbelasting een aanslag in deze belasting 
was opgelegd f x + y bedroeg ; 

dat de primitieve aanslag te laag is opgelegd 
doordat ter in.spectie bij het nazien der ko
hieren voor de Rijksinkomstcnbelasti11g -eene 
vergissing is begaan, waardoor niet rekening is 
gehouden met den aanslag van belanghebbende, 
maar met dien van een andere belastingplic!itige 
in de Rijksinkomstenbelasting ; 

dat de aanslag tot navordering binnen 3 jaren 
sedert den aanvang van het heffingsj aan ten 
kohiere is gebracht ; 

<"at vervolgens is overwogen : 
"dat krachtens art. 14 dei Verordening op 

de heffing van schoolgeld aan de openbare 
scholen voor middelbaar- en voorbereidend-hoo
ger ondenvijs der gemeente Amsterdam, indien 
een te lage as,nslag is opgelegd, het te weinig 
geheven schoolgeld kan worden nagevo:rderd, 
zoolang niet 3 jaren sedert den aanvang v~n 
het heffingsjaar zijn verstreken, - en dat dit 

· artikel het iecht tot navordering van school
geld uitsluitend afhankelijk stelt van de voor
waarde, dat een te bge aanslag is opgelegd, 
zoodat binnen den bij het artikel gestelden t!)r
mijn het recht tot navordering is toegelaten, 
indien aan deze voorwaarde is voldaan, zonder 
onderscheid ten aanzieri van feiten of omstan
digheden, die het opleggen van een te lagen 
primitieven aanslag hebben veroorzaakt, zoo
dat, waar ten deze vaststaat, dat de primitieve 
aanslag te Jaag is geweest en dat de aanslag 
tot navordering binnen drie jaren sedert den 
aanvang van het heffingsjaar is opgelegd, deze 
navorderingsaanslag gegrond is"; 

0. dat tegen deze uitspraak zijn aangevQerd 
de navolgende middelen van cassatie:: • .. _,. · 
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J,," Schending van art. 16 der wet van 19 
Dec . . l::114 (S. n°. J564), in verband met art. 14 
der Verordening op de heffing van schoolgeld 
aan de. openbare scholen v:oor middelbaar- en 
voorbereidend hooger onderwijs der gemeente 
Amsterdam, door te overwegen: dat dit artikel 
het recht tot navordering van schoolgeld uit
sluitend •afhankelijk stelt van de vooi.waarde, 
dat een te lage aanslag is op<>elegd, zoodat 
bi,PI\()n den bij het artikel gestelclen termijn het 
recht tot navordering ;s toegelaten, indien aan 
de~e, ·voonvaarde is voldaan, zonder onder
sct1ei,d ten aanzien van feiten of omstandig
heden, die het opleggen van een te lagen primi
tieyen aanslag hebben veroorzaakt" ; 

dat belanghebbende tot toelichting van dit 
middel heeft aangevoerd : 

dat de strekking van deze bepaling, zooal 
ni!}trnitsluitt:nd dan toch tevens aan algemeene 
rechtsregels dient te worden getoetst. welke 
ter zake luiden, dat het in strijd is met een 
grondbeginsel der bestaande wetgeving op het 
gebied der directe belastingen om aan te.nemen, 
dat éle administratie, wanneer zij eenmaal een 
aanslag in eenige b elasting aan een belasting
pqchtige heeft opgelegd, de bevoegdheid zou 
hebben om dien belastingplichtige over dat
zelfde jaar een tweeden of verderen aanslag 
in diezelfde belasting op te leggen, welk recht 
alleen hestaat in het geval de voorwaarden zijn 
vermeld, welke het opleggen van een navor
<;leringFaanleg wettigen, welk geval zich hier 
nite voordoet ; 

: II. (subsîdiajr) : Schending van art. 16 als 
boven, aangezien de Raad van Beroep art. 14 
der meergènoemde Verordening toepasselijk 
verklaart, terwijl dit artikel, indien het moest 
wotden gelezen zooals de Raad van Beroep 
doet, op de hierboven aangegeven gronden in 
strijd zou zijn met de algemeene rechtsregels 
in zsikc de wetgeving der directe belastingen, 
hetgeen derhalve in zooverre de onverbindbaar
heid. der Verordening zou medebrengen ; 

0. hieromtrent : 
dat het inderdaad in strijd is met een grond

beginsel der bestaande wetgeving op het gebied 
der directe belastingen om aan te nemen, dat 
de administratie, wanneer zij eenmaal een aan
slag heeft vastgesteld, de bevoegdheid zoude 
hebben om aan den door haar aangeslagene 
over datzelfde belasting- of heffingsjaar een 
tweeden en verderen aanslag in diezelfde be
lasting op te leggen, doch dat dit recht wèl be
staat in het geval de voorwaarden zijn 'l'"ervuld, 
die het opleggen van een TJ.avorderingsaanslag 
wettigen; 
· dat nu dit geval zich ten deze voordoet, daar 
art. 14 der meermalen gewijzi.gde Verordeuing 
op de heffing van schoolgeld aan de openbare 
scholen voor middelbaar- en voorbereidend 
hooger onderwijs te Amsterdam van 13 Juli 
1921 en 21 Sept. 1921, welk artikel steunt op 
art. 267 oud, thans art. 302, der Gemeentewet, 
het recht tot navordering toekent : ,,indien een 
aanslag ten onrechte achterwege is gebleven of 
vernietigd of indien een te lage aanslag is op
gelegd . . . . . . zoolang niet 3 jaren sedert den 
aanvang van het heffingsjaar ~ijn verstreken" ; 

dat nu wel is betoogd, dat de inderdaad te 
lage oorspronkelijke aanslag het gevolg zou 
zijn van een ambtelijk verzuim, doch dat noch 
het bovenvermeld artikel der Gemeentewet, 

noch art. 14 der Verordening in een dergelijk 
geval het recht tot navorderen uitsluiten ; 
-· dat de ten deze opgelegde navorderingsaan 
slag met geen wettelijk voorschrift in strijd is 
en de aangevoerde middelen derhalve niet tot 
cassatie kunnen leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

26 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vermakelijkheidsbelasting der ge
meente Leiden.) 

De Gemeentewet kent niet een beroep 
bij den R aad va n Be1nep voor de Directe 
Belastingen tegen beslissingen van Burge
meester en Wethouders. Waar desniette
min de belanghebbende zulk een beroep 
had ingesteld, is terecht niet-ontvankelijk
heid van dit beroep nitgesproken. 

De Hooge Raad enz . ; 
Ge7.ien het beroepsehrift in cassatie van de 

Afdeeling ..... . te Leir!en tegen de uitspraak 
van den Raai' van Beroep voor de Direr.te Be
lastingen aldaar van 26 MP-i 1932, betreffencle 
vrijstelling van de vermakelijkheidsbelasting 
der gemeente Leiden over het vereenigingsjaar 
1931 /1932; 

Geboord den raadsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep ; 

0. dat belanghebbende in de belasting op 
vermakelijkheden der gemeente Leiden bij nota 
van 27 Oct. 1931 is aangeslagen, en op 18 Jan. 
1932 zich heeft gewend tot B. en W. met het 
verzoek haar vrijstelling van die belasting te 
verleenen, op grond dat zij is een ten alge
meenen nutte werkzame vereeniging; 

0. dat B. en W. op dat verzoek afwijzend 
hebben beschikt en belanghebbende van die 
beschikking in beroep is gekomen bjj den Raad 
van Beroep, die belanghebbende niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in haar beroep, na te 
hebben overwogen: 

"dat de artt. 299 en 300 der Gemeentewet 
regelen het recht van bezwaa1 en beroep tegen 
gemeentelijke belasting als in die artikelen be
doeld, onder welke belasting ook valt de onder
havige belasting op tooneelvertooningen en 
andere vermakelijklieden ; 

dat in die artikelen de bevoegdheid wordt 
gegeven om ten eerste bezwaren tegen een 
aanslag in te brengen bij den Raad der gemeente 
en wel, indien, gelijk in casu, geene kohieren 
worden gemaakt binnen twee maanden nadat 
het bedrag van den aanslag ter kennis van den 
belastingplichtige is gebracht, en ten tweede 
om van de beslissing van den Raad in beroep 
te komen bij den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen ; 

dat in het thans te beslissen geval geen be
roep wordt ingesteld van eene beslissing van 
den gemeenteraad van Leiden, doch van een 
besluit van B. en W. dier gemeente, terwijl 
bovendien niet is gebleken, dat aan den Raad 
der gemeente Leiden een bezwaar is ingediend 
binnen twee maanden, nadat het bedrag der 
belasting aan den belastingplichtige is bekend 
gemaakt"; 
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0. dat als cassatiemiddel is gesteld : 
Schending, immers verkeerde toepassing van 

de artt. 277, 297, 298, 299, 300 en 301 der Ge
meentewet van 29 Juni 1851 (S. n°. 85), en van 
de artt. 1, 2, 13 en speciaal 3 der Verordening 
van de gemeente Leiden dd. 18 Mei 1931 op 
de heffing van eene belasting op tooneelver
tooningen en andere vermakelijkheden, goed
gekeurd bij K. B. van 28 Aug. 1931 no. 10, -
en ter toelichting is aangevoerd : dat de Raad 
van Beroep voorbij heeft gezien het bepaalde 
in art. 3, laatste lid, van de Gemeenteveror
dening der gemeente Leiden van 18 Mei 1931 
voornoemd; 

dat art. 3 van die verordening diverse ge
vallen opsomt waarbij vrijstelling mogelijk is, 
terwijl het laatste lid bepaalt, dat een verzoek 
om vrijstelling van de vermakelijkheidsbelas
ting moet worden ingediend bij het college van 
B. en W. te Leiden; 

dat dus het college van B. en W. in de plaats 
treedt van den gemeenteraad en het appèl van 
de beslissing van B. en W., conform het be
paalde in de artt. 277, 279 en 300 der Gemeente
wet, moet worden ingediend bij en behandeld 
door den Raad van Beroep ; 

0. dat het middel niet tot cassatie kan leiden: 
dat immers, naar de hier geldende bepalingen 

van de artt. 299, 300 en 301 der Gemeentewet, 
bij den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen beroep openstaat van beslissingen in 
belastingzaken genomen door den gemeente
raad of door een of meer gemeenteambtenaren, 
krachtens bepaling van de belastingverorde
ning, voor de toepas~ing van de artt. 299 en 300, 
tredende in de plaats van den gemeenteraad; 

dat rle Gemeentewet mitsdien niet kent het 
instellen van beroep bij den Raad van Beroep 
tegen beslissingen van B. en W., en de Ra.ad 
van Beroep derhalve belanghebbende terecht 
niet-ontvankelijk heeft verklaard ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

27 October 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot ver
meerdering van het aantal scholen voor 
u. 1. o., nu niet kan worden aangenomen, 
dat eene dringende behoefte aan zoodanige 
school ter plaatse bestaat ; zoodanige be
hoefte kan bepaaldelijk niet worden afge
leid uit het opgegeven aantal leerlingen, 
welke de op te richten school zouden be
zoeken, aangezien geenszins vaststaat, dat 
deze leerlingen de school geheel zouden 
doorloopen. Bovendien kunnen de kinderen 
uit de buurtschap, waar de school zou 
worden gesticht, zonder al te groote be
zwaren van een elders gelegen school (op 
11 à 14 km afstand) gebruik maken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

l e. den raad der gemeente Emmen en 2e. 
H. Lunsing en 4 andere ouders van aspirant
leerlingen voor eene eventueel te bouwen open
bare school voor uitgebreid lager onderwijs te 
Nieuw-Amsterdam, gemeente Emmen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe, van 

2 Maart 1932, n°. 41, waa1·bij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Emmen, van 30 Juni 1931, waarbij 
besloten is: le. o. a. het aantal scholen in die 
gemeente met eene school voor uitgebreid la
ger onderwijs te vermeerderen en 2e. als plaats 
voor stichting van de onder l e. bedoelde 
school met bijbehoorend terrein aan te wijzen 
de perceelen grond, kadastraal bekend ge
meente Emmen, Sectie G, nummers 5031 en 
2189; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
October 1932, n°. 612; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
October 1932, n°. 7207, Afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Emmen bij 
besluit van 30 Juni 1931 heeft besloten l e. 
het aantal scholen in de gemeente met eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs te ver
meerderen en 2e. als plaats voor stichting van 
de onder le. bedoelde school met bijbehoorend 
terrein aan te wijzen de perceelen grond, ka
dastraal bekend gemeente Emmen, Sectie G, 
nummers 5031 en 2189; 

dat de raad daarbij . o. a. heeft overwogen, 
dat het in verband met den slechten finan
cieelen toestand der gemeente gewenscht is, 
aan het raadsbesluit van 14 November 1921, 
waarbij is besloten tot stichting van 5 scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs, o. a. ééne te 
Nieuw-Amsterdam, niet eerder uitvoering te 
geven, dan nadat zekerheid is verkregen, dat 
er nu en in de toekomst voldoende leerlingen 
zullen zijn; dat omtrent het laatste voor zoo
ver betreft eene te Nieuw-Amsterdam te bou
wen school, voldoende zekerheid is verkregen, 
zoodat thans niet langer met den bouw be
hoeft te worden gewacht; dat de plaats, waar 
het schoolgebouw zal worden opgericht, aan
gewezen bij raadsbesluit van 8 Maart 1923. 
goedgekeurd door Ged. Staten bij besluit dd. 
16 Mei 1923, door verkoop van een gedeelte 
van het indertijd aangewezen terrein wijziging 
heeft ondergaan, zoodat eene nieuwe aanwij
zing noodzakelijk is; dat het terrein, gemerkt 
Sectie G, kadastraal bekend gemeente Emmen, 
nummers 5031 en 2189, thans in aanmerking 
komt als plaats voor de te bouwen school; 

dat Ged. Staten bij besluit van 2 Maart 
1932, n°. 41, aan het raadsbesluit de goed
keuring hebben ('nthouden, uit overweging, 
dat hun College met het Rijksschooltoezicht 
van oordeel is, dat geenszins vaststaat, dat de 
behoefte aan vestiging van eene school voor 
uitgebreid lager onderwijs te Nieuw-Amster
dam zóó groot is, dat in de gegeven tijdsom
standigheden de stichting van eene zoodanige 
onderwijsinrichting gewettigd en verantwoord 
zou zijn; 

dat van het besluit van Ged. Staten le. de 
raad van Emmen en 2e. H . Lunsing en 4 
andere ouders van aspirant-leer! ingen voor 
eene eventueel te bouwen openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Nieuw
Amsterdam, gemeente Emmen, bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat de gemeenteraad aanvoert, dat Ged. 
Staten in gebreke blijven om aan te toonen, 
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waarop hun oordeel steunt ; dat groote be
hoefte bestaat aan eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs te Nieuw-Amsterdam; dat 
door een comité van vooraanstaande inge
zetenen van Nieuw-Amsterdam een door 
ouders van 141 toekomstige leerlingen getee
kende lijst is ingezonden; dat daarvan ten 
naastenbij 81 leerlingen terstond de school 
zullen kunnen bezoeken, wanneer deze in 1932 
kan worden geopend; dat er geen reden is 
om aan te nemen, dat de lijst van leerlingen 
niet betrouwbaar is, aangezien de commissie
leden verklaarden voor de betrouwbaarheid 
daarvan in te staan; dat de behoefte aan uit
gebreid lager onderwijs in die omgeving reeds 
jaren bestaat; dat in de gemeente met hare 
ruim 41000 inwoners slechts 2 openbare scho
len voor uitgebreid lager onderwijs bestaan; 
dat door oprichting van eene school voor uit
gebre id lager onderwijs te Nieuw-Amsterdam 
het bestaan van de naburige school voor u.it
gebreid lager onderwijs te Coevorden, gelegen 
op ::t: 14 K.M. van Nieuw-Amsterdam, en die 
te Emmen, gelegen op ± 11 K.M. van Nieuw
Amsterdam, niet bedreigd wordt; dat thans 
de groote afstand, gepaard aan financieele be
zwaren, de meeste ouders weerhoudt, hunne 
kinderen naar eene hoogere burgerschool of 
naar een naburige school voor uitgebreid la
ger onderwijs te zenden; dat zu lks duidelijk 
bl ijkt uit het feit, dat thans slechts 13 leer
lingen uit Nieuw-Amsterdam en omgeving 
eene openbare school voor ui tgebreid lager 
onderwijs bezoeken, terwijl dat aantal tot 81 
zal stijgen, wanneer te Nieuw-Amsterdam eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs wordt 
opgericht; 

dat H. Lunsing e. a. aanvoeren, dat het 
kleine getal leerlingen, dat thans de scholen 
YOOr uitgebreid lager onderwijs te Coevorden 
en Emmen bezoekt, bijbouw aldaar niet over
bodig maakt; dat een groot aantal leerlingen 
uit Nieuw-Amsterdam en omgev ing, om den 
afstand en de financieel e bezwaren, thans van 
uitge'breid lager 'onderwijs is verstoken; dat 
thans voor eiken leerling, die naar Coevorden 
of Emmen gaat, f 100 extra voor reis- en ver
blijfkosten moet worden betaald ; dat juist, 
nu de geheele bevolking onder grooten druk 
verkeert, degelijk onderwijs voor den leeftijd 
van 13- 16 jaa r noodzakelijk wordt geacht; 
dat thans de gaping te groot is tusschen het 
tijdstip waarop het kind de lagere school ver
Jaat, e~ dat, waarop het in de maatschappij 
werk kan vinden; dat een 14-tal openbare en 
bijzondere lagere scholen hare lee rlingen zal 
zenden naar een school voor uitgebreid lager 
onderwijs te Nieuw-Amsterdam, in het cen
trum dier scholen; 

0. dat de financieele toestand in de ge
meente Emmen niet gedoogt, dat in de tegen
woordige tijdsomstandigheden in die gemeente 
het aantal openbare scholen voor uitgebreid 
lager ondenvijs buiten dringende noodzakelijk_ 
heid worde vermeerderd; 

dat op grond van nadere inlichtingen, in
gewonnen naar aanleiding van een schrijven 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur niet kan wor
den aangenomen, dat eene dringende behoefte 
aan zoodanige school ter plaatse bestaat en 

zoodanige behoefte bepaaldelijk niet kan ,vor
den afgeleid uit het opgegeven aantal leer
lingen, welke de op te richten school zouden 
bezoeken, aangezien geenszins vaststaat, dat 
deze leerlingen de school geheel zouden door
loopen ; 

dat voorts de kinderen uit de buurtschap 
Nieuw-Amsterdam, voor wie ui tgebreid Jager 
onderwijs begeerd wordt, zonder al te groote 
bezwaren van de school voor uitgebreid lager 
onderwijs te Coevorden of te Emmen gebruik 
kunnen maken; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht aan het raadsbesluit hun goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

31 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tramwegreglement art. ll.) 

De verbodsbepaling van art. 11, lid 3, 
aanhef en onder a van het Tramwegregle
ment, waarbij het op eenigerlei wijze een 
in aar.tocht zjjnde trein in zijn loop te 
belemmeren verboden wordt, is overtreden, 
wanneer vaststaat,, dat een in aantocht 
zijnde trein in zijn loop is belemmerd, 
waarbij het er niet toe doet of deze belem
mering heeft. plaat.s gevonden op eene der 
wijzen in het voors~hrift bepaaldelijk om
schreven dan wel op crnigerlei andere wijze. 

Waar nu in het beqtreden vonnis be
wezen is vtrklaard, dat dt daarbedoelde 
tramtrein, die in aantocht was in zijn loop 
is bele=erd en dat dit is geschied door 
de in de bewezenverklaring omschreven 
h~ndelingen, an verd., is daarmede tevens 
uitgemaakt, dat verd. bovenbedoeld voor
schrift heeft c,vertreden, ook al mocht de 
Rechtb. terecht hebben uitgemaakt, dat 
die handelingen niet zijn te begrijpen onder 
met een voertu.ig op den tramweJZ ver
blijven in den zin van dat voorschrift. 

Qualificatie. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank t!) H aarlem, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van 2 Juni 1932, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een vonnis van 
het K antongerecht te Ha arlem van 30 Decem
ber 1931, Wilhelmus, Jacobus van Hoof, ge
boren te Haarlem 6 Augustus 1894, wonende 
aldaar, adjunct-directeur, is ontslagen van 
rechtsvervol ging ter zake van het hem bij in
leidende dagvaarding te lastegelegde, a ls zijn
de dit feit bewezen maar niet strafbaar; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending van art. 350 S v. j 0 art. 11 1 id 3, 

sub a Tramwegregl ement, doordien de Recht
bank, na eerst te hebben overwogen dat bij 
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de.• bepaling wel verboden is het belemmeren 
van, den loop van een trein o. a. enz., doch 
dat in de telaste gelegde en bewezen ver
klaarde omstandigheid dat verdachte met zijn 
vrachtauto zich op den onderhavigen spoor
weg heeft bevonden, d. i. aanwezig is geweest, 
geenszins ligt opgesloten dat verdachte aldaar 
mflt die auto heeft verbleven, d. i. min of 1 

meer duurzaam aldaar heeft vertoefd, daarna 
he~t overwogen: ,,dat nu overigens het te- , 
J'astegelegde en bewezene ook in geen andere 
strafbepaling valt" ; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
gerequireerde bij inleidende dagvaarding is 
telastegelegd, namelijk dat hij in de gemeente 
Haarlem op 4 ovember 1931 des voormid
dags omstreeks 11.20 uur als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig, vrachtauto, zich 
daarmede heeft bevonden op den spoorweg 
van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg 
Maatschappij, gelegen en aangelegd op den 
openbaren weg, den Zijlweg, ten aanzien van 
welken spoorweg in den zin der Locaal Spoor
en Tramwegnet door den Minister van \Va
terstaat was bepaald, dat deze spoorweg als 
tramweg moest worden beschouwd en over 
welken spoorweg vervoer plaats vond tusschen 
<le gemeente Haarlem en Bloemendaal, toen 
een tramtrein, zijnde een trekvoertuig, in 
clienstvaardigen staa t in aantocht was en 
claardoor dezen in zijn loop heeft belemmerd; 

dat omtrent de strafbaarheid van dit '.le
wezenverklaarde de Rechtbank heeft overwo
gen: 
" ,,dat dit met oplevert een strafbaar feit, 
met name niet de overtreding van de bepa-
1ing, vervat in art. 11 sub 3a van het Tram
wegreglement, welke "de steller van de dag
vaarding kennelijk op het oog heeft gehad"; 

"dat toch bij die bepaling wel verboden_ is 
het belemmeren van den loop van een trem, 
o. a. door het met of zonder voertuig op den 
'tramweg verblijven, wanneer een trein in :ian
tocht is doch dat in de telastegelegde en be
wezen ~mstandigheid, dat verdachte met zijn 
vrachtauto zich op den onderhavigen opour
weg heeft bevonden d. i. aanwezig is geweest, 
geenszins ligt opgesloten, dat verdachte al
daar met dien auto heeft verbleven, d. i. min 
of meer duurzaam aldaar heeft vertoefd, 

,,dat nu overigens het telastegelegd_e en he
wezene ook in geen andere strafbepalmc: valt, 
verdachte deswege van rechtsvervolging be
hoort te worden ontslagen;" 

op welke gronden de Rechtbank de uit
spraak heeft gedaan, die boven is vermelJ, 

0. met betrekking tot het middel van na5. 
satie: 

dat art. 11, 3de lid, aanhef en onder a van 
het Tramwegreglement luidt : ,,Bij tramwegen 
of tramweggedeelten, welke op openbare we
gen zijn aangelegd, is het bovendien verboden 
met of zonder voertuig op den tramweg te 
verblij,en of paarden, vee of andere dieren 
daarover te drijven, wanneer een trein in 
aantocht is, en dezen daardoor of op ee1,igar
lei andere wijze in zijn loop te belemuviren"; 
. dat êlus hier verboden wordt het op eeniger
lei wijze een in aantocht zijnden trein i11 rijn 
loop te belemmeren, zoodat deze verbodsbe-

paling is overtreden wanneer vaststaat, dat 
een in aantocht zijnde trein in zijn loop is 
belemmerd en het er niet toe doet of dere 
belemmering heeft plaats gevonden op eene 
der wijzen in het voorschrift bepaaldi!lijk om
schreven dan wel op eenigerlei andere wijze : 

dat, waar nu in het bestreden voru,is be
wezen is verklaard, dat de daarbedoel<le tram. 
trein, die in aantocht was, in zijn loon · is be
lemmerd en dat dit is geschied door de in 
de bewezenverklaring omschreven handelin
gen van verdachte, daarmede tevens is uitge
maakt, dat vC'rdachte bovenbedoeld voorsr.hrift 
heeft overtreden, ook al mocht de Rechtbank 
terecht hebben uitgemaakt, dat die handelin
gen niet zijn te begrijpen onder met een voer
tuig op den tramweg verblijven in den zin van 
dat voorschrift ; 

dat dus het middel is gegrond en het be
streden vonnis, wat het ontslag van rechtsver
volging van den verdachte als leverende het 
bewezene niet op een strafbaar feit, betreft 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis in zooverre, en 
Rechtdoende ten principale ingevolge ·art. 

105 R. 0.: 
Qualificeert het bewezenverklaarde feit als: 

" Bij tramwegen, welke op openbare wegen 
zijn aangelegd een in aantocht zijnden trein 
op eenigerlei wijze in zijn loop belemmeren"; 

0. dat dit feit strafbaar is ingevolge art. 
11, derde I id aanhef en onder a van het 
Tramwegregl ement en de artt. 1, 5, 9 en 11 
van de "Locaalspoor. en Tramwegwet"; 

0. dat gerequireerde te dier zake strafbaar 
is omdat niet is gebleken van omstandigheden, 
waarom hij dit niet zoude zijn ; 

Gezien bovenstaande wetsartikelen alsmede 
de artt. 23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt gerequ ireerde te dier zake tot 
betaling van eene geldboete van tien gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervan
gen door hechtenis gedurende t ien dagen, zijn. 
de deze straf geëvenredigd !\an den ernst van 
het feit. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv .-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

31 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsregisterwet a1 t. 2.) 

Niet is gebleken, dat de Rechtb., nu 
zij op feitelijke gronden heeft vastgesteld, 
dat het stieven der 8paarbank niet op het 
maken van winst is ~ericht en op dien 
grond verd. heeft vri.Jgesproken van het 
onderdeel der t.1.1., dat de Spaarbank over
eenkomstig haar statutair doel het sparen 
heeft bevorderd, door bankiershandelingen 
te verrichten of te doen verrichten als 
gewoon bedrijf, van een onjuiste uitlegging 
van art. 2 Handclsregisterwet, i.v. m. 
art. 2 Koophandel, is uitgel!aan en daar
door de bedoelde uitdrukking in de t.1.1. 
niet juist zou hebben opgevat. 

Immers in de t.1.1. zijn de woorden "ge
woon bedrijf" kennelijk gebruikt in den
zeilden zin, in welken in art. 2 K., waar
naar art. 2 Handelsregisterwet zich richt, 
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de term "gewoon beroep" voorkomt in de 
zinsnede "en daarvan hun gewoon beroep 
maken", terwijl in art. 2 K. met die zin
snede wordt uitgedrukt, dat "diegenen, 
welke daden van koophandel uitoefenen 
,,kooplieden" zijn, voorzoover zij in het uit
oefenen van die daden trachten een bestaan 
te vinden, door daarmede winst te behakn. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van die 
Rechtbank van 9 Juni 1932, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage den 9den Fe
bruari 1932 gedane uitspraak, de gerequireer
de Mr. J. H. A., Voorzitter der Spaarbank 
van het Departement 's-Gravenhage der Maat: 
schappij "tot Nut van 't Algemeen", wonende 
te 's-Gravenhage, van het hem ten laste ge
legde is vrijgesproken,; (gepleit voor gereq. 
door Mr. H. W. C. J. de Jong). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde was oorsp,:onkelijk gedag
vaard voor den Kantonrechter te 's-Graven
hage ter zake dat hij te 's-Gravenhage als 
voorzitter van de Spaarbank van het Depar
tement 's-Gravenhage der Maatschappij "Tot 
Nut van 't Algemeen", zijnde een stichting 
met eigen, van dat van anderen geheel afge
sch eiden, vermogen, welke zich ten doel stelde 
het sparen te bevorderen door, althans mede 
door, het als gewoon bedrijf ten aanzien der 
haar door de inleggers toevertrouwde gelden 
verrichten, althans doen verrichten door een 
bezoldigden Directeur van bankiershandelin
gen, althans van bepaalde bankiershandelin
gen , zooals het bewaren en winstgevend beleg
gen van deze haar toevertrouwde gelden, met 
het oogmerk om winst te maken voor uitkee
ring van rente aan haar inleggers en ter ver
sterking van haar reservefonds, en welke 
Spaarbank was aangevangen dat doel op bo
venomschreven wijze ten aanzien van het pu
bliek te verwezenlijken omstreeks 1818, al
thans vóór 15 Maart 1921, en daarmede was 
doorgegaan tot 10 Juli 1931, op 10 Juli 1931 
nog geen opgave heeft gedaan voor de in
schrijving dier Spaarbank in het H andels
register der Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor 'à-Gravenhage, zulks terwijl als
toen nog evenmin door eenig ander bestuurder 
dier Spaarbank eenige opgave voor bedoelde 
inschr\jving was gedaan. 

De Kantonrechter nam aan, dat wettig be
wezen is, dat verdachte het hem telaste ge
legde feit heeft begaan, m. tl. v . dat de Spaar
bank zich ten doel stelde het sparen te be
vorderen, door het verrichten van bankiers
handelingen, en dat die spaarbank was aange
vangen dat doel te verwezenlijken omstreeks 
1818, qualificeerde dit als : ,,niet voldoen aan 
zijn wettelijke verplichting tot het doen van 
opgaaf voor inschrijving in het Handelsregis
ter, en veroordeelde gerequireerde, met aan
haling der artt. 1, 2, 3 en 25 der Handels
registerwet, S. 1918, n°. 493 en art. 23 Sr. tot 
eene geldboete van f 1, bij gebreke van beta
ling en verhaal te vervangen door één dag 
hechtenis. 

In hooger beroep oordeelde de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage op 9 Juni 1932 anders 
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en sprak, voormeld vonnis vernietigend, ver
dachte vrij. Zij achtte het telastegelegde niet 
bewezen, overwegend dat toch niet gebleken 
is, dat de Spaarbank van de door verdachte 
vertegenwoordigde stichting, welke volgens 
art. 1 harer statuten ten doel heeft het sparen 
te bevorderen, zulks doet, hetzij geheel of ge
deeltelijk, door, ten aanzien van de haar door 
de inleggers toevertrouwde gelden, het als ge
woon bedrijf verrichten van bankiers-hande
lingen; 

dat door verdachte is aangevoerd, waarvan 
het tegendeel niet is gebleken, dat het beleg
gen van de aan haar toevertrouwde gelden 
uitsluitend geschiedt, ten einde overeenkom
stig het doel der instelling aan hare inleggers 
een bepaalde rente te verzekeren, alsmede dat 
het overschot, hetwelk het bedrijf, na aftrek 
van de onkosten, oplevert, wordt aangewend 
niet tot uitkeering aan eenig persoon ot 
lichaam, doch ter versterking van een reserve
fonds tot meerdere zekerheid dier rente-uit
keering; dat deze handelingen, w'aaraan de 
grondslag van het maken van winst ontbreekt, 
niet als banlciershandelingen in den zin van 
het Wetboek van Koophandel noch als koop
mansdaden in den zin van de Handelsregister
wet S. 1918 n°. 493, zooals deze sedert gewij
zigd is, kunnen worden aangemerkt, en daar
voor evenmin in aanmerking kunnen komen 
eenige andere, door verdachte erkende hande
lingen der Spaarbank, als het verhuren van 
safe-loketten en het verleenen van beniddeling 
bij het beleggen van gelden van inleggers, 
waar deze handelingen, gezien ook de mini
male kostenberekening, blijkbaar ondernomen 
worden, wederom ter bevordering van het doel 
der instelling, in het belang der inleggers. 

De Officier van Justitie bij gemelde Recht
bank stelde tijdig beroep in cassatie in, en 
voerde bij schriftuur als cassatiemiddel aan: 
"Schending of verkeerde toepassing van art. 2 
der Handelsregisterwet, S. 1918, n°. 493 en 
art. 352 Sr. 

Z.i. is de vrijspraak een z.g. bedekt ontslag 
van rechtsvervolging. In elk geval zijn han
delingen als het verhuren van safeloketten en 
het verleenen van bemiddeling bij hP.t beleg
gen van gelden, bankiershandelingen, daar 
deze handelingen door bankiers plegen te 
worden verricht, terwij l de bijzondere omstan
digheden, waarin de Spaarbank die handelin
gen verricht daaraan niet afdoen. Bovendien 
ontneemt, naar requirant's oordeel, het feit, 
dat het voordeelig saldo aan het reservefonds 
wordt toegevoegd aan dit saldo niet het ka
rakter van winst, terwijl het streven van de 
spaarbank er toch op gericht is deze winst 
te behalen. 

Bij pleidooi is namens gerequireerde door 
diens raadsman het middel bestreden en be
toogd, dat de telastelegging hierop neerkomt, 
dat de spaarbank zich ten doel stelde het spa
ren te bevorderen, en dit deed doo:r mede als 
gewoon bedrijf bankiershandelingen te vnrich
ten met het oogmerk om winst te maken. In 
dit verband moet ik wijzen op het arrest van 
den H. R. van 2 Juni 1924 (W. 11223; N. J . 
1923, 787), ook door den geachten pleiter aan
gehaald, waarbij beslist werd, dat eene zaak 
of onderneming naar haar aard slechts dan is 
te be~chouwen als eene "handelszaak" als be
doeld in art. 2 der Handelsregisterwet 1918 
als de koopman van het drijven daarvan zijn' 

18 
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beroep maakt, tl. w. z., dat hij tracht daarin 
een bestaan te vinden door daarmede winst te 
behalen. 

Toen betrof het de Groningsche Spaarbank 
wier penningmeester was vrijgesproken van 
het niet doen van opgave volgens de wet, en 
óók toen betoogde de Officier van Justitie in 
zijn cassatie-middelen, dat hier een z.f!. bedekt 
ontslag van rechtsvervolging was. De requi
rant werd echter niet-ontvankelijk verklaard. 

Geheel gelijk zijn de zaken toch niet, de 
telastegelegde feiten zijn anders; destijds is 
beslist, dat de Groningsche spaarbank niet was 
een handelszaak in den zin van art. 2 der 
Handelsregisterwet, S. 1918, n°. 493, nu de 
Rechtbank had aangenomen, dat aan genoem
de spaarbank elk streven naar winst vreemd 
was. 

Thans is te laste gelegd, dat de spaarbank 
met de haar toevertrouwde gelden bepaalde 
bankiershandelingen, zooals het winstgevend 
beleggen dier gelden, verrichtte, met het oog
merk om winst te maken voor uitkeering van 
rente aan haar inleggers en ter versterking 
van haar reservefonds. 

Nu stelt de Rechtbank feitelijk vast, dat die 
beide laatstgenoemde handelingen verricht 
worden door de spaarbank, terwijl daaraan de 
grondslag van het maken van winst ontbreekt, 
doch dat zij alleen geschieden om de rente 
aan de inleggers te kunnen uitbetalen en te 
waarborgen. Daaruit volgt, dat de spaarbank 
niet tracht in die handelingen een bestaan te 
vinden om daarmede winst te behalen, tl. w. z. 
winst voor zich zelf. Terecht acht dus de 
Rechtbank dit geene bankiershandeling waar
door de wet op deze spaarbank toepasselijk 
zou zijn. Het kenmerkende bestanddeel van 
het uitoefenen van een tak van koophandel -
winst voor zich te behalen - is niet bewezen, 
en verdachte werd dus vrijgesproken. 
· Nu is echter de dagvaardin~ ruim gesteld 
en spreekt van bankiershandelingen, een fei
telijk begrip, waarbij zij een paar dier han
delingen noemt. Zij noemt deze m. i. slechts 
opso=end en al mag dan ten aanzien van 
de genoemde gedragingen worden aangeno
men, dat het element \vinstmaken ontbreekt, 
zoo behoeft dit nog niet uit te sluiten, dat de 
spaarbank andere bankiershandelingen ver
richt, welke wel in het bedrijf gedaan plegen 
te worden om winst voor de onderneming te 
maken. Ik kan daarom niet met den raadsman 
medegaan wanneer hij zegt, dat andere han
delingen in de dagvaarding niet genoemd zijn, 
dus voor de procedure niet van belang zijn. 
Ook de Rechtbank oordeelt daarover anders 
en bespreekt in haar vonnis het verhuren van 
safeloketten en het verleenen van bemiddeling 
bij het beleggen van gelden van inleggers, 
hetgeen ter terechtzitting is komen vast te 
staan dat de spaarbank ook doet, en m. i. zou 
kunnen vallen onder het begrip bankiershan
delingen, wanneer daarbij bleek van de be
doeling van het winst maken voor de onder
neming. Door de daarop in de te laste legging 
volgende omschrijving echter, dat de bankiers
handelingen geschiedden met het oogmerk om 
winst te maken voor uitkeering van rente aan 
haar inleggers en ter versterking van haar 
reservefonds en in verband met de feitelijke 
vaststelling van de Rechtbank dat die hande
ingen blijkbaar ondernomen werden wederom ' j 
er bevordering van het doel der instelling in 

het belang der inleggers, is daaraan het ka
rakter van bankiershandeling ontnomen, en 
moest m. i . de Rechtbank aannemen, dat het 
element van winstmaken, in engeren zin clan, 
ontbreekt en niet bewezen is. 

Ik acht dus de vrijspraak juist gewezen en 
concludeer tot niet-ontvankelijkverklaring van 
het beroep. 

De Rooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: zie con
clusie); 

0. dat aan gerequireerde bij inleidende dag
vaarding is telastegelegd: (zie concl. Adv.-
Gen.); · 

dat in het bestreden vonnis ter motiveering 
van de gegeven vrij spraak het navolgende 
wordt overwogen : 

,,dat de Rechtbank niet bewezen acht, het
geen verdachte bij oorspronkelijke dagvaar
ding is ten laste gelegde ; 

,,dat toch niet gebleken is, dat de Spaar
bank enz. (zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat, nu het beroep in cassatie een vrij
spraak betreft, allereerst behoort te worden 
onderzocht of het beroep ontvankelijk is ; 

0. dienaangaande: 
dat gerequireerde bij het bestreden vonnis is 

vrijgesproken op grond dat niet gebleken is, 
dat de Spaarbank haar doel tracht te verwe
zenlijken door het als gewoon bedrijf verrich
ten of doen verrichten van bankiershandelin
gen, omdat aan hare handelingen de grond
slag van het maken van winst ontbreekt; 

dat in de telastelegging de woorden "ge
woon bedrijf" kenlijk zijn gebruikt in den
zelfden zin, in welken in art. 2 K., waarnaar 
art. 2 der Handelsregisterwet (S. 1918 n°. 
493) zich richt, de term "gewoon beroep" 
voorkomt in de zinsnede "en daarvan hun ge
woon beroep maken" ; 

dat in art. 2 K. met die zinsnede wordt uit
gedrukt, . dat "diegenen, welke daden van 
koophandel uitoefenen" ,, kooplieden" zijn, 
voorzoover zij in het uitoefenen van die daden 
trachten een bestaan te vinden, door daar
mede winst te behalen; 

dat mitsdien niet is gebleken dat de Recht
bank, nu zij 'P feitelijke gronden heeft vast
gesteld, dat het streven der 'Spaarbank bij 
haar voormelde handelingen niet op het ma
ken van winst is gericht, door op dien grond 
den verdachte vrij te spreken van het onder
deel der telastelegging, dat de Spaarbank 
overeenkomstig haar statutair doel het sparen 
heeft bevorderd, door bankiershandelingen te 
verrichten of te doen verrichten als gewoon 
bedrijf, van een onjuiste uitlegging van art. 2 
Handelsregisterwet, in verband met art. 2 K. 
zou zijn uitgegaan, en daardoor bovenbedoelde 
uitdrukking in de telasteiegging, die indirect 
aan die artikelen ontleend is, niet in hare 
juiste beteekenis zou hebben opgevat; 

dat derhalve de uitspraak der Rechtbank 
een vrijspraak in den zin van art. 430 eerste 
lid Sv. inhoudt, waartegen beroep in cassatie 
niet is toegelaten ; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

(N. J .) 
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31 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 129 en 137.) 

De gemeenten Winschoten en Beerta 
hebben ongeveer terzelfder tijd gelijklui
dende verordeningen op de h effing en in
vordering van een belasting wegens het 
rrebruik van den bij die gemeenten in ge
~eenschappelijk beheer en onderhoud 
zijnden weg vastgesteld. Deze verorde
ningen moeten worden beschouwd als een 
tusschen de beide gemeenten ter gemeen
schappelijke behartiging van belangen ge
txoffen regeling als bedoeld in art. 129 
Gemeentewet. Dit volgt in het bijzonder 
uit de artt. 1 en 8 van de verordeningen 
op de heffing . D e gebruiker van een weg
gedeelte in Winschoten, evenals de ge
bruiker van een weggedeelte onder Beerta, 
wordt getroffen door de als een geheel, 
immers a ls een gemeenschappelijke rege
ling, te beschouwen verordeningen Beerta/ 
Winschoten, welke regeling het gebied dier 
beide gemeenten omvat. [Aldus ook Adv.• 
Gen. Wijnveldt.) 

De bekendmaking der verordeningen op 
de heffing heeft echter niet op de in ~rt. 
137 Gemeentewet voorgeschreven WIJZe 
kunnen plaats heb hen; zij houden een be
paling omtrent in we~king treden in, welke 
in strijd iq met de wet, terwij l die verorde
ningen bovendien geen bepalingen bevatten 
als vermeld bij art. 129, lid 2 dier wet. 
[Anders implicite de Adv.-Gen.] 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
te Winschoten, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Win
schoten van 3 Juni 1932, waarbij is verklaard, 
dat het aan H. R. S. telaste gelegde, zooals 
dit is bewezen verklaard, niet strafbaar is, en 
genoemde S. te dier zake van a lle rechtsver
volging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv-Gen. Wijnveldt. 
Gerequireerde stond terecht voor de Arr.• 

Rechtbank te Winschoten ter zake dat hij op 
of omstreeks 29 Februari 1932 te Nieuw
Beerta, gemeente Beerta met twee voor een 
voertuig gespannen paarden in de lengte heeft 
gereden over den openbaren verharden weg 
,, \Vinschoten-Beerta-Pruisische grens" al
daar, bij de gemeenten Winschoten en Beerta 
in gemeenschappelijk beheer en onderhoud en 
op haar gebied gelegen, en op welken weg 
geen tol wordt geheven - derhalve op boven
vermelde wij,,e gebruik heeft gemaakt van 
dien weg -, zonder dat hij , verdachte, bij zich 
heeft gehad twee voor die dieren op dat t ij d
&tip geld ige bel astingkaarten als bedoeld in 
de artt. 2, derde lid , 4, 5 of 6 der verordening 
der gemeente Beerta op de heffing van een 
belasting, wegens het gebruik van den bij de 
gemeenten vVinschoten en Beerta in gemeen
schappelijk beheer en onderhoud zijnden weg 
\Vinschoten- Beerta-Pruische grens, voor zoo. 
ver in de gemeenten Winschoten en Bee,-ta 
gelegen. 

Bij vonnis van 3 Juni 1932 verklaarde de 
Rechtbank deze feiten bewezen, met dien ver
stande dat verdachte het telastegelegde ge
pleegd had op 29 Februari 1932. 

Zij zag daarin echter geen strafbaar feit en 
ontsloeg verdachte van all e rechtsve\•volging, 
daal"bij oYeJ"wegend dat wèl is ove,-treden de 

door de gemeente Beerta op 4 November 1931 
vastgestelde en bij Koninklijk Besluit van 11 
Januari 1932 n° . 4 goedgekeurde "Verorde
ning op de heffing van een belasting wegens 
het gebruik van den bij de gemeenten Win
schoten en Beerta in gemeenschappelijk beheer 
en onderhoud zijnden weg", doch deze veror
dening naar het oordeel der Rechtbank niet 
verbindend is; 

dat hij toch, die overeenkomstig art. 2 dezer 
verordening gebruik maakt van den kunstweg 
Winschoten- Beerta- Pruisische grens, vo lgens 
art. 1 aan een belasting ten behoeve van de 
gemeenten Winschoten en Beerta onder den 
naam van weggeld onderworpen is, voorzoover 
di t gebruikmaken betreft het weggedeelte, 
hetwelk in de gemeenten Winschoten en Beerta 
is ge legen, en hieruit volgt, dat de onder
havige verordening der gemeente Beerta ook 
bedoelt te treffen een ieder , die - op de wijze 
als in art. 2 omschrnven - enkel en a lleen 
gebruik maakt van het in de gemeente ,vi n
schoten gelegen gedeelte van dezen weg; 

dat deze verordening zich derhalve niet be
perkt tot het territoir der gemeente Beerta , 
en de R echtbank dit in strijd acht met art. 
168, 269 en 275 der Gemeentewet juncto art. 
144 der Grondwet en om deze reden bedoelde 
verordening onverbindend is; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat de onderhavige weg - woals hierboven 
als bewezen is aangenomen - is in gemeen
schappelijk beheer en onderhoud bij de ge
meenten Winschoten en Beerta, derhalve is een 
gemeenschappelijk werk dier gemeenten, aan
gezien de artt. 129 en volgende der Gemeente
wet wèl voorschriften bevatten omtrent de re
geling van een zoodanig werk, doch deze arti
kelen geen bijwndere bepalingen bevatten met 
betrekking tot het heffen van belasting voor 
een dergelijk werk, zoodat dienaangaande de 
artikelen van den zesden titel van het eerste 
hoofdstuk der Gemeentewet "van pi aatselij ke 
belastingen" toepassel ijk moeten worden ge-
acht. . 

Ik merk hierbij op, dat de Rechtbank het 
oog heeft op het eerste hoofdstuk van den 
zesden titel der tweede afdeeling . van de Ge
meentewet, dat het opschrift "van plaatselijke 
belastingen" draagt. 

Van deze uitspraak kwam de Officier van 
Justitie tijdig in cassatie en stelde bij schrif
tuur a ls middel: Schending, althans verkeerde 
toepassing der artt. 1, 2, 4, 5, 6 en 7 der Ver
ordening der gemeente Beerta, op de heffing 
van een belasting wegens het gebruik van de 
bij de gemeenten Winschoten en Beerta in ge
meensc.happelijk beheer en onderhoud zijnden 
weg j 0

• a rt. 3 der verórdening der gemeente 
Beerta. op de invordering van een belasting, 
wegens het gebruik van den bij de gemeenten 
Win choten en Beerta in gemeenschappelijk 
beheer en onderhoud zijnden weg. 

Ter toelichting merkt hij op: ,,Volgens art. 
1 dier heffingsverordening wordt een weggeld 
geheven ten behoeve van de gemeenten Win
schoten en Beerta". Deze bepaling dient aldus 
opgevat te worden dat: a. in casu de gemeente 
Beerta voor- en op eigen gebied bedoel de be
lasting heft ten aanzien van een gemeenschap. 
pel ijk werk (weg Winschoten-Beerta-Pruisi. 
sche grens), waaromtrent de beide bel angheh
bende gemeenten overeenkomstig de bepalingen 
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der Gemeentewet regelingen kunnen treffen; 
b. bovendien de gemeente Beerta die be

lasting heft ten aanzien van een weg, die een 
voor den openbaren dienst bestemd werk dier 
gemeente is, al is die ook gedeeltelijk gelegen 
op het gebied van een andere gemeente, zoodat 
ook strafbaar gesteld kan worden de niet-nale
ving van bepaalde voorschriften of forma! i
teiten. 

De heffing van weggeld bovenbedoeld is dan 
ook niet in strijd te achten met de bepalingen 
der artt. 129, 168, 269 en 275 der Gemeente

wet. Het komt voor(b.v. bij de gemeente Gronin
gen) dat een gemeente een belasting heft voor 
het gebruik van een buiten haar gebied ge
legen voor den openbaren dienst bestemd 
werk, bezitting of inrichting." 

De Raad der gemeente Beerta heeft op 4 
Nov. 1931 eene verordening vastgesteld op de 
heffing van een belasting wegens het gebru ik 
van den bij de gemeenten Winschoten en 
Beerta in gemeenschappelijk beheer en oncl~r
houd zijnden weg, waarvan het eerste lid van 
art. 1 luidt: ,,Ten behoeve van de gemeeuten 
Winschoten en Beerta wordt wegens het ge • 
bruik van den bij beide gemeenten in gemeen
schappelijk beheer en onderhoud zijnden weg 
\Vinschoten-Beerta-Pruisische grens, voor 
zoover in de gemeenten Winschoten en Beerta 
gelegen, een bel asting onder den naam van 
weggeld geheven." 

Op 25 Nov. 1931 stelde de Raad van Win
schoten een volkomen gelijkluidende veror
dening vast. 

Voorts stelden beide gemeenteraden gelijk-
1 uidende verordeningen op de invordering vast, 
welke in art. 3 de strafbedreiging bevatten 
tegen overtreding van gemelde verordening. 

Ik merk daarbij op, dat art. 4 zegt, dat de 
verordening geacht wordt in werking te zijn 
getreden op 1 Mei 1931 , en dus strafbepalin
gen bevat tegen vóór de a fkondiging gepleeg
de feiten, hetgeen in strijd is met a rt. 1 t-\r. 
Dit punt acht ik intusschen niet van belang 
voor nà de afkondiging gepleegde feiten , waar
van i. c. sprake i . 

De vraag in deze zaak is of de woorden in 
het bovenaangehaalde art. 1 "voor zoover in 
de gemeenten Winschoten en Beerta gelegen", 
zoo moeten worden opgevat als de Rechtbank 
doet, dat de verordening der gemeente Beer•a 
ook bedoelt te treffen hem die a ll eery. van het 
in de gemeente Winschoten geles:wn gC'<:leelte 
gebruik maakt, en omgekeerd dal; de gelijk
luidende verordening van Winsch"t.en zich uit
strekt over het gebied van de gemeente Beerta. 

In het algemeen mag aan de Rechtbank 
worden toegegeven, dat een gemeenteraad al 
leen verordeningen voor het gemeentelijk 
grondgeb ied kan vaststellen, maar ik kan niet 
meegaan met hare opvatting, dat art. 129 der 
Gemeentewet zou beletten dat twee gemeènten 
een gemeenschappelijke regeling treffen met 
betrekking tot het heffen van een belasting 
voor een werk, dat bij die gemeenten in gP
meenschappelijk beheer is, alleen omdat art. 
129 vlg. geen bijwndere regelen daartoe be
vatten. Dit meen ik ten minste in het vonnis 
te moeten lezen. 

Deze bepaling toch luidt zeer ruim. ..de 
gemeenten kunnen te zamen eene n,ge!tng 
treffen ter gemeenschappelijke beha.rtigi11g- van 
belangen". 

Het artikel is dan ook geplaatst in den eer
sten titel van de tweede afdeeling der wet, 
welke, blijkens het opschrift, algemeene be
palingen geeft van de bevoegdheid der ge
meentebesturen en is dus naar mijne meening 
ook toepasselijk op het heffen van de plaat
selijke belastingen, zooals deze nader in den 
zesden titel dier a fdeeling omschreven zijn. 

Wat betreft de vorm van gemeenschappe
lijke strafverordeningen haal ik hierbij aan 
een zeer oud arrest, n.l. een van 28 Jan. 1857 
(W. 1831) waarbij werd gezegd, dat gemeente
besturen ingevolge art. 121 der wet (oud) 
gemeenschappel ijke zaken kunnen regelen, en 
dat uit het formulier van afkondiging voorge
schreven in art. 173 slot (oud) vrijwel, zonder 
principiëele verschillen, gelijkluidend aan art. 
204, zooals de wet thans luidt) blijkt, dat de 
in art. 161 (oud thans 195) gegeven bevoegd
heid ook van toepassing is op de verordenin
gen, welke ingevolge art. 121 door de bestu
ren van twee of meer gemeenten gemeenschap
pelijk zijn vastgesteld, weshalve de aldus tot 
stand gebrachte verordeningen, wanneer zij 
straffen bedreigen in den zin der Gemeente
wet, zijn plaatselijke verordeningen tegen wier 
overtreding straf is bedreigd. Dit geval betrof 
een reglement van politie voor den dienst van 
een trekveer tusschen twee gemeenten. 

Echter ook gemeenschappelijke regelingen 
voor het heffen van belastingen komen en 
kwamen voor, zooals Uw arresten van 30 Oct. 
en 20 Nov. 1860 (W. 2236) nog doen zien, 
waarbij het betrof een door een aantal ge
meenten genomen besluiten tot gemeenschap
pelijke heffing van eene belasting op het ge
distill eerd. Ten aanzien van elke gemeente 
blijft het dan een wettige plaatselijke belas
ting. 

De verordening waarover de strijd thans 
loopt is behoorlijk afgekondigd. 

H et is niet betwist en trouwens ook niet in 
het vonnis besproken dat openbaarmaking 
heeft plaats gehad in de Nieuwe Winschoten 
Courant en door aanplakking aan het gemeen
tehuis te Winschoten in dezer voege: 

Weggeld van Paardentractie. 
Burgemeester en Wethouders van Beerta 

maken bekend, dat bij Koninklij k Besluit van 
11 J anuari 1932, N°. 4 is goedgekeurd de 
door den raad dezer gemeente in zijn verga
dering van 4 November 1931 vastgestelde ver
ordening op de heffing van een belasting we
gens het gebruik van den in de gemeenten 
,'Vinschoten en Beerta in gemeenschappelijk 
beheer en onderhoud zijnden weg, welke ve1·
ordening wordt geacht in werking te zijn ge
treden op den 1 Mei '31. 

Beerta, den 11 Februari 1932. 
Burgemeester en Wethouders voorn.: 

J. H. Hannenga. 
De Secretaris: J. A. Goudschaal. 

dus in overeenstemming met art. 204 der Ge
meentewet. 

Ik kan in deze regeling en tot standkorning 
der verordening dan ook geen strijd met de 
wetsbepalingen zien, welke de R echtbank aan
haalt, en vat de woorden "voor zoover in de 
gemeenten Winschoten en Beerta gelegen" 
niet op als een verboden zelfstandige regeling 
van de gemeente Beerta op het territoir van 
een andere gemeente, maar als een noodzake
lijk uitvloeisel van de vermelding der gemeen-
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schappelijke regeling, te meer daar een ge
deelte van den weg nog in een derde gemeente 
ligt. 

De Rechtbank maakt m. i. een te groot on
derscheid tusschen plaatselijke verordeningen 
eenerzijds en plaatselijke belastingen ander
zijds, waardoor a l hetgeen vóór art. 269 Ge
meentewet betreffende verordeningen wordt 
gezegd, niet op plaatselijke belastingverorde
ningen toepasselijk zou zijn. 

Wellicht ware een andere redactie der ver
ordening wenschelijk om duidelijker te doen 
uitkomen, dat de gemeenten Beerta en Win
schoten gemeenschappelijk op den over haar 
gebied loopenden weg een belasting heffen en 
ieder op haar gebied tegen overtreding gelijke 
straffen bedreigen, ter handhaving der rege
ling. 

Dit neemt niet weg, dat de invorderings
verordening in haar geheel gelezen, dus ook 
iu verband met den aanhef : ,,De Raad der 
gemeente besluit vast te stellen de volgende 
verordening op de invordering van een belas
t ing wegens het gebruik van den bij de ge
meenten Winschoten en Beerta in gemeen
schappelijk beheer en onderhoud zijnden weg," 
naar mijne meening niet tot de gevolgtrekking 
van strijd met de Wet behoeft te leiden, zoo
als de Rechtbank doet. 

Ik concludeer dan ook, dat het vonnis worde 
vern ietigd wat betreft het ontslag van rechts
vervolging, en dat de H. R., met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 der vorengenoemde 
belastingverordening, art. 3 der bedoelde ver
ordening op de invordering, artt. 23 en 62 Sr. 
het bewezen verklaarde feit qualificeere als: 
" het in de gemeente Beerta met een paard 
gebruik maken van den in art. 1 van de Ver
ordening op de heffing van een belasting we
gens het gebruik van den bij de gemeenten 
Winschoten en Beerta in gemeenschappelijk 
beheer en onderhoud zijnden weg, ronder bij 
zich te hebben een voor dat dier op dat tijd
stip geldige belastingkaart, als bedoeld in de 
artt. 2, derde lid, 4, 5 of 6 dier verordening 
en gerequireerde veroordeele tot twee geld
boeten, elk van twee gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal elk dier boeten te vervan
gen door 2 dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

re~uirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(z ie concl. Adv.-Gen.); 

0., enz.; 
dat de Rechtbank het tel aste gelegde heeft 

bewezen verklaard en heeft beslist, dat de 
gerequireerde het telaste gelegde heeft begaan, 
met dien verstande, dat het feit is gepleegd op 
29 Februari 1932, doch het bewezen verklaar
de niet strafbaar heeft geacht en den gerequi
reerde te dier zake van alle rechtsvervolging 
heeft ontslagen; 

dat de Rechtbank daarbij heeft overwogen: 
{zie conclusie Adv.-Gen.) ; 

0. dat art. 1 li d 1 der verordening op de 
heffing der voormelde belasting luidt: 

"Ten behoeve van de gemeenten Winschoten 
en Beerta wordt wegens het gebruik van den 
bij be ide gemeenten in gemeenschappelij k be
heer en onderhoud zijnden weg "Winschoten-

' Beerta-Pruisische grens, voor zoover in de 
gemeenten Winschoten en Beerta gelegen, een 
belasting onder den naam van weggeld gehe
ven''· 

dat' art. 2 onder andere vaststelt het wegens 
het gebruik van den weg voor elk als trekdier 
gebez igd paard te betalen bedrag, en art. 7 
hem, die met een als trekdier gebezigd paard 
van den weg gebruik maakt, verplicht de yoor 
dat paard afgegeven belastingkaart bij zich 
te hebben, terwij I art. 3 der verordening van 
de gemeente Beerta op de invordering van een 
belasting wegens het gebruik van den bij de 
gemeenten Winschoten en Beerta in gemeen
schappelijk beheer en onderhoud zijnden weg, 
de niet-nakoming van die verplichting met 
eene geldboete van ten hoogste f 25 bedreigt; 

dat de requirant blijkens de toelichting tot 
zijn middel meent, dat de Rechtbank ten on
rechte de eerstgemelde verordening onverbin
dend heeft verk laard, omdat de bovenweer
gegeven bepaling van art. 1 aldus moet wm·
den opgevat, dat a. Beerta voor- en op eigen 
gebied de belasting heft ten aanzien van een 
gemeenschappelijk werk (weg Winschoten
Beerta-Pruisische grens), waaromtrent de 
beide belanghebbende gemeenten overeenkom
stig de bepalingen der Gemeentewet rngelin
gen kunnen treffen; b. bovendien Beerta die 
belasting heft ten aanzien van een weg, die 
een voor den openbaren dienst bestemd werk 
dier gemeente is, a l is die weg ook gedeeltelijk 
gelegen op het gebied van een andere ge
meente, 7/>0dat ook strafbaar gesteld kan wor
den de niet-naleving van bepaal de voorschrif
ten of formaliteiten; 

0. hieromtrent en ambt halve: 
dat de raad der gemeente Winschoten i11 

zijne vergadering van 25 November 1931 twee 
verordeningen heeft vastgesteld eene op de 
heffing en eene op de invordering van een 
belasting wegens het gebruik van den bij de 
gemeenten Winschoten en Beerta in gemeen
schappel ijk beheer en onderhoud zijnden weg, 
welke verordeningen geheel gelijkluidend zij n 
met de bovengenoemde door den raad der ge
meente Beerta in zijne vergader ing van 4 
November 1931 vastgestelde verordeningen; 

dat deze gelijkluidende en ongeveer tezelfder 
tijd vastgestelde verorden ingen, moeten wor
den beschouwd als eene tusschen de beide ge
meenten ter gemeenschappelij ke behartiging 
van belangen getroffen regeling als bedoeld 
in art. 129 der Gemeentewet; 

dat dit il11 het bijzonder volgt: uit de be
paling van art. 1 der beide verordeningen op 
de heffing, dat de belasting wordt geheven 
ten behoeve van de gemeenten Winschoten en 
Beerta wegens het gebruik van den bij beide 
gemeenten in gemeenschappelijk beheer en 
onderhoud zijnden weg, - uit art. 8 dier ver
ordeningen, welke inhoudt, dat bij gemeen
schappel ijk besluit van de colleges van B. en 
W. van beide gemeenten vrijstelling der be
lasting kan worden verleend, zoomede uit de 
omstandigheid, dat de verordeningen op den-

, zelfden dag in werking moesten treden en 
voor gelijken termijn zouden gelden; 

dat het derhalve niet juist is, wat de Recht
bank zegt, dat de verordening der gemeente 
Beerta op de heffing der gemelde belasting ook 
bedoelt te treffen een ieder, die a lleen gebruik 
maakt van het in de gemeente Winschoten ge-
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legen gedeelte van den weg, daar die gebrui
ke1·, evenals de gebruiker van het onder 
Beerta gelegen weggedeelte, wordt getroffen 
door de als een geheel, immers als eene ge
meenschappelijke regeling, te beschouwen ver
ordeningen Beerta/Winschoten, welke gemeen
schappel ijke regeling het gebied dier beide 
gemeenten on1vat; 

dat de Rechtbank mitsdien ten onrechte de 
verorden ing der gemeente Beerta op de hef
fing der gemelde belasting, welke zij niet op 
zich zelve kon be chouwen, onverbindend heeft 
geoordeeld en dit bovendien deed op onjuisten 
grond; 

dat echter ingevolge art. 137 der Gemeente
wet eene gemeenschappel ijke regeling als de 
bierbedoelde niet in werking treedt, dan nadat 
de bekendmaking op de dáár voorgeschreven 
wijze heeft pi aats gehad; 

dat art. 11 van de verordeningen der ge
meente Beerta en Winschoten op de heffing 
der gemelde belasting bepalen, dat die ver
ordeningen geacht worden te zijn in werking 
getreden op 1 Mei 1931; 

dat, waar die verordeningen, als gezegd 
eerst in November 1931 zijn vastgesteld, cle 
bekendmaking overeenkomstig art. 137 niet 
kon geschieden vóór 1 Mei 1931; 

dat de verordeningen dus eene bepaling om
trent de inwerkingtreding inhouden, welke in 
strijd is met de wet; 

dat uit dezen hoofde de verordeningen der 
gemeente Beerta en Winschoten op de heffing 
der gemelde belasting, welke bovendien geen 
bepalingen inhouden, als vermeld bij art. 129 
1 id 2 der Gemeentewet, onverbindend zijn en 
de Rechtbank dan ook terecht den gerequireer
de van rechtsvervolging heeft ontslagen ; 

Verwerpt het beroep. 
( . J.) 

31 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168). 

Waar art. 11 der Alg. Pol.verord . van 
Stavenisse slechts die muziek in de in
richtingen van art. 6 dier verordening 
zonder toestemming van den burgemeester 
verbiedt, welke ten vermake van het publiek 
wordt gegeven of toegelaten, kan het be
zwaar tegen die verordening, dat de in
richtingen in art. 6 genoemd het geheele 
huis betreffen en niet slechts de voor het 
publiek toegankelijke localiteit, niet op
gaan. 

Het verbod, zoos.Is het is beperkt en bij 
gemeent.everordening in het belang der 
openbare orde en zedelijkheid is gegeven, 
is niet strijdig met d e wet, in het bijzonder 
niet met art. 168 der Gemeentewet. 

Ten onrechte wordt aan de verordening 
verweten, dat deze niet omschrijft wat 
"publiek" is, daar publiek een feitelijk 
begrip is en de rechter in elk voorkomend 
geval heeft te beslissen, of zij, te wier ver
make de muziek wordt gegeven, als "pu
bliek" moeten worden beschouwd. 

Tegen de t.1.1. kan niet worden aange
voerd, dat deze niet vermeldt, dat de mu
ziek is gegeven in de voor het publiek toe
gankelijke localiteit van de herberg, daar 
deze omstandigheid geen element i van 
het verbod van art. ll. 

Op het beroep van C. L. v. D. , requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Breda van 2 Juni 1932, waarbij, 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Tholen van 
25 J an. 1932, de rnqu irant ter zake van "te 
Stavenisse in eene in art. 6 van de Alg. Poli
tieverordening voor de gemeente Stavenisse 
genoemde inrichting, zonder toestemming van 
den Burgemeester muziek, ten vermake van 
het publiek, toelaten", met aanhaling van de 
artt. 11 en 127 der genoemde verordening en 
23 Sr., is veroordeeld tot betaling van eenc 
geldboete van vijftig cents, bij gebreke van 
betaling of verhaal te vervangen door hech
tenis van een dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant kwam tijdig in cassatie van een 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Breda van 2 
Juni 1932, waarbij , met vernietiging wegens 
vormgebrek in hooger beroep van het vonnis 
van den Kantonrechter te Tholen, hij werd 
veroordeeld tot eene geldboete van f 0.50, bij 
gebreke Yan betaling of verhaal te vervangen 
door 1 dag hechtenis, wegens overtreding van 
art. 11 van de Algemeene Politie-Verordening 
der gemeente Stavenisse. 

Dit artikel luidt:,,Het is verboden in eene der 
in art. 6 dezer Verordening genoemde inrich
tingen, zonder toestemming van den Burge
meester, muziek, vertooningen of andere ver
richtingen, ten vermake van het publiek t.e 
geven of toe te laten". 

Bij schriftuur stelt requirant als middel: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 168 Gemeentewet j 0
• artt. 6, 11, 127 der 

Gemeenteverordening van Stavenisse d.d. 27 
Februa1·i 1928. 

De telastelegging luidde, dat hij in den 
avond van 9 Februari 1932 te ongeveer 10.55 
ure te Stavenisse als hoofd van een aan de 
Voorstraat gelegen herberg, daari II zonder 
toestemming van den Burgemeester dier ge
meente, door middel van een radiotoestel met 
luidspreker, muziek heeft gemaakt, althans 
die muziek heeft toegelaten, ten vermake van 
het aldaar aanwezige publiek. 

Dit werd bewezen verklaard met dien ver
stande, dat hij de muziek heeft toegelaten, 
waarop eene veroordeeling is uitgesproken met 
aanhaling der artt. 11 en 127 van genoemde 
Verordening j 0

• artt. 23 en 91 Sr. 
Ambtshalve merk ik op dat art. 6 der Ver

ordening had moeten worden aangehaald; het 
is wel opgenomen in de qualificatie krachtens 
art. 11 gegeven, maar niet afzonderlijk aan
gehaald. 

Art. 6 van meergenoemde verordening zegt: 
,,Hij, die een logement, herberg, slaapstede, 

koffiehuis, bierhuis, tapperij of eenig ander 
huis waar men gelagen zet, overneemt, op
richt of verplaatst, is verplicht daarvan binnen 
acht dagen na de overneming, oprichting of 
verplaatsing schriftelijk kennis te geven aan 
den Burgemeester, met opgave van eene juiste 
aanduiding, waar het perceel gelegen is". Art. 
7 geeft eenige voorschriften betreffende de 
voor het publiek toegankelijke localiteiten, 
welke zich bevinden in de in art. 6 genoemde 
inrichtingen. 

Blijkens de toelichting is nu de strekking 
van het middel te betoogen dat art. 11 der 



279 <l NOVEM B ER 1932 

verordening in strijd is met art. 168 Gemeente
wet en dat wel omdat de verordening "veel 
te ver gaat" . 

Twee gronden worden aangevoerd. 
1. De telastelegging omschrijft niet, dat het 

feit geschiedde in de voor het publiek toegan
kelijke localiteiten. 

De noodzakel ijkheid daarvan kan ik niet 
inzien. Het in art. 11 genoemde art. 6 noemt 
deze omstandigheid niet als element. 

Het bezwaar schijnt dan ook meer tegen art. 
6 gericht te zijn en dan is vermoedelijk de 
,·edeneering: ,, volgens art. 6 is een herberg 
eenig huis en het gaat te ver om het muziek 
maken of toelaten in een geheel huis te ver
bieden". 

2. De tweede grief is dat de verordening 
niet omschrijft wat publiek is, waaruit de stel
ler van het middel schijnt af te leiden, dat de 
verordening verbiedt dat ooit iemand aan
wezig is bij een geluidgevend radiotoestel. 

Ik acht beide gronden onjuist, art. 11 ver
biedt het muziek toelaten in een herberg enz. 
ten vermake van het publiek. Het doet er dus 
niet toe op welke plaats in den herberg enz. 
àe muziek gegeven wordt, maar vast moet 
staan, àat de handeling gepleegd wordt ten 
,·ermake van het publiek, dat zich daar be
vindt. Deze ruim gestelde bepaling van art. 
11 is heel nuttig om te voorkomen, dat de 
handeling gedaan wordt b.v. in het naast de 
voor het publiek toegankelijke localitei t, ge
legen- woonvertrek, doch ten gehoore of ten 
aanschouwe van dat publiek. 

In het middel wordt over het hoofd gezien 
,.ten· vermake van". Door die bepaling is het 
den herbergier niet verboden in zij n particu-
1 iere vertrekken een radiotoestel te hebben en 
er met de zijnen naar te luisteren. H et komt 
op het doel aan. 

Een omschrijving van "publiek" in de ver
ordening acht ik onnoodig. Dit is ten opzichte 
van de in art. 6 genoemde inrichtingen een 
feitelijk begrip. De Rechtbank kon i.c. uit de 
bewijsmiddelen afleiden, dat de muziek werd 
gegeven ten vermake van het publiek, dat 
zich in den herberg bevond. 

N. a . v. hetgeen ik in den aanvang op
merkte, meen ik te mogen aannemen dat Uw 
CoHeg-e in het daar vermelde geen schending 
der wet zal zien, in dien zin dat het vonnis 
zou moeten worden vernietigd. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

l(irberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie concl. Adv.-Gen.); 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan den 
requirant is te laste gelegd, enz. (zie concl. 
Adv.-Gen.); 

dat de Rechtbank, met qualificatie en straf
oplegging als vermeld, dit te laste gelegde 
bewezen heeft verklaard, met dien verstande 
dat de requirant muziek heeft toegelaten; 

0. dat art. 11 van de Alg. Politieverorde
ning voor de Gemeente Stavenisse luidt: 

"Het is verboden in eene der in art. 6 dezer 
Vel'Ordening genoemde inrichtingen, zonder 
toestemming van den Burgemeester, muziek, 

vertonningen of andere verrichtingen, ten ver
make van het publiek, te geven of toe te 
laten·" 

dat' a ls " inrichtingen" in art. 6 zijn ge
noemd: logement, herberg, slaapstede, koffie
huis, bierhuis, tapperij of eenig ander huis, 
waar men gelagen zet; '-

dat blijkens de toelichting tot het middel 
requirant van oordeel is, dat, nu de inrichtin
gen in art. 6 genoemd het geheele huis be
treffen en niet slechts de voor het pub! iek toe
gankelijke localiteit - hetgeen nog blijkt uit 
art. 7, waar wordt gesproken van de voor het 
publiek toegankelijke localiteiten der inrich
tingen - art. 11 een te wijde strekking heeft, 
daar het "elk spelen van een radiotoestel, 
waarbij iemand aanwezig is, wie dan · ook in 
het geheele huis verbiedt" ; 

dat dit laatste onjuist is; 
dat toch art. 11 slechts die muziek in de 

inrichtingen van a,·t. 6 ronder toestemming 
van den burgemeester verbiedt, welke ten 
vermake van het publiek wordt gegeven of 
toegelaten ; 

dat een aldus beperkt, in het belang der 
openbare orde en zedelijkheid bij gemeente
verordening gegeven, verbod niet strijdig is 
met de wet, in het bij zonder niet met art. 168 
der Gemeentewet; 

dat requirant nog aan de verordening ver
wijt, dat deze niet omschrijft wat "publiek" is, 
doch ten onrechte, daar publiek een feitelijk 
begrip is en de rechter in elk voorkomend 
geval zal hebben te bes! issen, of zij te wier 
vermake de muziek wordt gegeven, als " pu• 
hliek" moeten worden beschouwd; 

dat de requirant ten slotte klaagt, dat de 
telastelegging niet vermeldt, dat de muziek is 
gegeven in de voor het publiek toegankelijke 
localiteit van de herberg, maar dat deze om
standigheid geen element is van het verbod 
van art. 11; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2 Nove1nber 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

De splitsing van uitgebreid lager onder
wijsmarge en hoofdenmarge, waarvan het 
appelleerend schoolbestuur bij zijn bere
kening van de vergoeding ex art. 97 
uitgaat, vindt geen steun in de artt. 7 en 
8 van Hoofdstuk V Bijlage C van het 
Bezoldigingsbesluit Burg. Rijksambtena
ren 1928. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging: ,,De Vreeze des 
Heeren is het Beginsel der Wijsheid" te Sche
veningen, gemeente 's-Gravenhage, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en "-'etenschappen van 7 Juli 1932, 
n°. 2931, afd. L. 0. F., tot vaststelling van de 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lage,· 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1931 ten 
behoeve van de bijzondere school voor uitge
breid I ager onderwijs aldaar, Doornstraat 6; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs, van 
26 Augustus 1932, n°. 12229; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
October 1932, n°. 695 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
October 1932, n° . 15137, afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister bij voornoemde be
slissing de vergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1931 
ten behoeve van de bijzondere school voor uit
gebreid lager onderwijs, Doornstraat 6, te 
's-Gravenhage heeft vastgesteld op f 19269.33 
daarbij overwegende, dat, met toepassing van 
art. 7 van Hoofdstuk V der Bijlage C van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 het salaris en de Rijksvergoeding 
van het hoofd moet worden bepaald op f 4200 
jaarwedde en f 504 kindertoelage; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat in 
deze jaarwedde begrepen is een hoofdenmarge 
van f 1000 (n.l. f 900 + f 100 ex art. 7 II 
Hoofdstuk V Bijlage C van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928) ; 
dat van deze marge f 600 is aan te merken als 
,,vergoeding voor het hoofdschap"; dat, vol
gen hetzelfde artikel deze "vergoeding voor 
het hoofdschap" niet -beneden f 700 (13 ver
plichte onderwijzers in de gecombineerde scho
len) mag dalen; dat mitsdien het salaris van 
het hoofd behoorde bepaald te zijn op f 4300 
jaarwedde en f 616 kindertoelage; 

0 . dat de splitsing van uitgebreid lager 
onderwijsmarge en hoofdenmarge, waarvan de 
appellant uitgaat, geen steun vindt in de ar
t ikelen 7 en 8 van Hoofdstuk V Bijlage C, 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ijks
ambtenaren 1928; 

dat immers artikel 7 de marge van het 
hoofd van de school voor uitgebreid lager on
derwijs regelt, terwijl geheel afgescheiden 
daarvan art. 8 de marge van den onderwijzer 
van de school voor uitgebreid lager onderwijs 
vaststelt; 

dat overeenkomstig art. 7 voornoemd de 
hoofdenmarge voor het hoofd der school van 
den appellant terecht op f 1000 is vastgesteld; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en ,vetenschappen van 7 Juli 1932, n°. 2931, 
Afd. L. 0. F., het bedrag der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager Onderwijswet 
1920 over het jaar 1931 ten behoeve van de 
bornnbedoelde school vast te stellen op 
f 19269.33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

2 Nove,nber 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Successiewet artt. 80 en 93.) 

De vordering tot teruggave van betaalà 
recht, moet in het onderhavige geval, in
dien zij inderdaad bestaat, tot grondslag 
hebben het feit, dat de stichting ten tijde 
van de verkrijging hoofdzakelijk als in
stell ing van weldadigheid werkzaam was. 

och dit fe it zelf, noch de mogelijkheid 
om het bestaan daarvan aan te toonen, 

is te beschouwen als een voorwaarde in 
den zin van art. 93, 5°. tweede lid Succes
siewet, waarvan de vordering afhankel ij k 
is. Op deze bepaling kan derhalve niet 
steunen het betoog, dat in het onderhavige 
geval de verjaringstermij n niet reeds met 
den dag der aangifte is beginnen te 
loopen . 

De stelling van het middel , te weten, 
dat de stichting hare vorder ing niet heeft 
kunnen in tellen binnen twee jaren te 
rekenen van den dag der aangifte en dat 
dan de bepaling, dat de vordering ver
jaart in twee jaren te rekenen van dP 
aangifte, niet mag worden toegepast, be
treft een rechtsvraag, welke niet door het 
Hof is behandeld. Immers, destijds is be
weerd, dat de stichting de vordering niet 
kon instellen vóór 9 J anuari 1925 en niet 
dat de vordering niet kon worden inge
steld vóór of op 25 Mei 1925 (twee jaar 
na den dag van aangifte). De grief van 
het middel mist dus feitelijken grondslag . 

Nu een der drie zelfstandige gronden, 
waarop 's Hofs be lissi ng berust, te ver
geefs wordt aangevall en, kan een onder
zoek naar de andere grieven van het cas
satiemiddel achterwege bi ij ven. 

J. R. Snoeck Henkemans, in hoedanigheid 
van Voorzitter van het Bestuur van de Stich
ting genaamd: ,,Pape-fonds" en als zoodanig 
die stichting vertegenwoordigende, wonende te 
's-Gravenhage, e ischer tot cassatie van het op 
16 ovember 1931 door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage tusschen partijen gewezen arrest 
(N. J. 1932, 384 Red.), advocaat Mr. J. R. 
H. van Schaik; 

tegen: 
den Ontvanger der Rechten van Successie No. 
2 te 's-Gravenhage, a ls vertegenwoordigende 
den Staat der Nederlanden, verweerder in cas
satie, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does ; 
gepleit door Mr. G. H. Telders. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

De voorganger in het bestuur van de Stich
ting het "Pape-fonds" van eischer vorderde 
bij dagvaarding van 8 Januari 1927 van ver
weerder terug een bedrag van f 1,414,810.08 
met rente wegens als executeur-testamentair 
van den op 26 Mei 1922 overleden Mr. C. P. 
D. Pape teveel betaald hebbende successie
rechten, ten aanzien van welke nalatenschap 
hij op 25 Mei 1923 eene memorie h ad inge
diend. 

De Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage ver
klaarde hem niet-ontvankelijk op grond van 
verjaring zijner actie ingevolge het bepaalde 
in artikel 93 lid 5 der Successiewet (Wet van 
13 Mei 1859, Stbl. 36) en het Gerechtshof 
aldaar deelde deze meening in zijn voorlig
gend arrest, waarbij het het vonnis van eer
sten aanleg bevestigde, niet alleen, omdat de 
rechtsregel "actioni nondum natae non prae
scribitur", hier niet van kracht was, maar 
ook, wijl de overige grieven niet zouden op
gaan. 

Als cassatiemiddel is thans tegen 's Hofs be
slissing aangevoerd: ,,Schending immers ver
keerde toepassing van artt. 14, 50, 65 laatste 
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lid, 80 sub 8° en 93 sub 5° Successiewet, zoo
als die luidde op 26 Mei 1922 en 48 Rv., door 
de grief van eischer in cassatie, dat de Recht
bank ten onrechte het beroep van verweerder 
op verjaring der ingestelde vordering gegrond 
zou hebben verklaard, als ongegrond te ver
werpen, en wel op drieërlei overwegingen: 

1 °. dat het beroep van eischer op de om
standigheid, dat hij de actie eerst kon instel
len op of na 9 Januari 1925 en dus niet bin
nen 2 jaren na den dag der aangifte, niet kan 
opgaan, omdat artikel 93 sub 5 der Successie
wet voor het instellen van een actie tot terug
betaling van betaalde rechten een termijn 
heeft bepaald van 2 jaren, en de rechter niet 
de vrijheid heeft voor de verjaring dier actie 
een later tijdstip aan te nemen; 

zulks niettegenstaande: 
a. indien vaststaat, dat de actie tot terug

gave niet binnen den bij artikel 93 sub 5° 
genoemden termijn kan worden ingesteld, het 
voorschrift van het ee rste lid van art. 93 sub 
5° niet toepasselijk moet worden geacht en dus 
ook niet mocht zijn toegepast; 

b. aanwezig is het geval bedoeld in het 
tweede lid van artikel 93 sub 5°, immers de 
vordering tot teruggave afhankelijk was van 
eene voorwaarde, de voorwaarde namelijk, dat 
moest vaststaan, bewezen zijn of kunnen be
wezen worden, dat de in het leven geroepen 
Stichting in den zin van artikel 65 laatste lid, 
j 0

• artikel 8 sub 8° der Successiewet was eene 
instelling hoofdzakelijk werkzaam als instel
ling van weldadigheid, welke voorwaarde op 
het oogenblik van het overlijden van den erf
later niet was vervuld en eerst op of na 9 
Januari 1925 vervuld is geworden; 

2°. dat rechtens niets de Stichting, wier 
rechtsgeldigheid door den rechter in hoogste 
instantie is aangevoerd, belette om terstond 
na het overlijden van den erflater haar werk
zaamheden, in de door den bestuurder gewilde 
richting aan te vangen en in de dagvaarding 
zelfs is gesteld en met een beroep op de 
verslagen van den secretaris-penningmeester is 
aangedrongen, dat zulks inderdaad geschied is; 

zulks niettegenstaande uit de omstandigheid, 
dat de Stichting hare werkzaamheden terstond 
na het overlijden heeft knnnen aanvangen of 
hèeft aangevangen, niet voortvloeit of behoort 
voort te vloeien, dat de onderwerpelijke actie 
binnen 2 jaren kon worden ingesteld, onder 
meer niet omdat binnen dien tijd niet vast
stond, althans niet behoefde vast te staan, dat 
de Stichting op het oogenblik van het over
lijden van den erflater of later in den zin 
van artikel 65 laatste lid j 0 artikel 80 sub 8° 
was hoofdzakelijk een instelling van weldadig
heid, althans hoofdzakelijk als instelling van 
weldadigheid werkzaam was; 

3°. dat een beroep op het feit, dat het ka
rakter van de werkzaamheden der Stichting 
niet vóór 9 Januari 1925 vaststond en niet kon 
vaststaan, niet kan opgaan, omdat in verband 
met artikel 14 der Successiewet de vraag of 
de gevorderde reductie van 20 % op de ver
schuldigde Successierechten over het aan het 
bij testament van Mr. P ape in het leven ge
roepen "Pape-fonds" nagelaten vermogen kan 
worden toegekend, moet worden beoordeeld 
naar het in het testament omschreven doel der 

stichting en niet naar de wijze, waarop de be
stuurder der Stichting korteren of langeren 
tijd na het overlijden van den erflater dit 
doel gaat nastreven; 

zulks niettegenstaande: 
a. een bij testament in het leven geroepen 

Stichting in den zin van artikel 65 laatste 
lid j 0 artikel 80 sub 8° der Successiewet hoofd
zakelijk als instelling van weldadigheid werk
zaam kan zijn zonder dat het doel der Stich
t ing in het testament is omschreven; 

b. de mogelijkheid bestaat - en in casu 
aanwezig is - dat eerst later dan 2 jaar sinds 
het overlijden van den erflater of sinds de 
aangifte blijkt of kan blijken of kan bewezen 
worden, dat de Stichting vanaf haar ontstaan 
in den zin van artikel 65 laatste I id j O artikel 
80 sub 8° zakelijk als instelling van weldadig
heid werkzaam is geweest". 

Naar het mij voorkomt heeft deze voorzie
ning geen kans van slagen. Omtrent de grief 
van eischer, ,,dat de restitutie van het te veel 
betaalde successierecht eerst kon worden ge
vorderd, nadat het karakter van de werkzaam
heden der Stichting vaststond en dit geduren
de den duur der door de erfgenamen naar de 
wet omtrent de geldigheid der Stichting aan
gespannen procedure niet vaststond en niet 
kon vaststaan, zoodat de verjaring der vorde
ring tot terugbetaling der te veel betaalde 
rechten eerst inging op 9 Januari 1925, dag 
waarop het arrest van den H . R . werd ge
wezen, waarbij de geldigheid der "Pape
stichting" definitief 1.·wam vast te staan" , 
overweegt het Hof: ,,dat deze gr ief niet ge
grond is, daar het door appellant daarbij in
geroepen beginsel , neergelegd in den rechts
regel "actioni nondum natae non praescribi 
tur" door artikel 93, 5°, der Successiewet niet 
wordt gehuldigd, omdat dit artikel den termijn 
van twee jaren voor de verjaring van de vor
dering tot terugbetaling van betaalde rechten 
reeds doende aanvangen op den dag der aan
gifte, dus nog vóór de betaling van rechten of 
de berekening daarvan door den Ontvanger 
kan hebben plaats gehad, steeds den loop der 
verjaring van die rechtsvordering doet aan
vangen vóór zij geboren is; 

,,dat de wetgever kennelijk heeft gewild, 
dat geschillen over successierechten spoedig 
zouden worden aangebracht, doch daarnaast 
voor gevallen, waarin de betaling onbill ij k 
zou worden, in de artikelen 4, 75 en 93, 5°, 
2e I id , een andere regeling heeft gegeven; 

,,dat in ieder geval , waar de wet een be
paald tijdstip heeft vastgesteld, waarop een 
verjaring gaat loopen, de rechter niet de vrij
heid heeft daarvoor een later tijdstip aan te 
nemen; 

"dat echter al zou het ingeroepen beginsel 
hier wel gelden, dan nog de overige voor de 
grief aangevoerde gronden niet opgaan; 

,,dat rechtens niets de Stichting, wier rechts
geldigheid do01· den rechter in hoogste instan
tie is aangenomen, belette om terstond na het 
overlijden van den erflater haar werkzaam
heden, in den door den bestuurder gewi lde 
richting, aan te vangen en in de dagvaarding 
zelfs is gesteld en met een beroep op de ver
slagen van den secretaris-penningmeester na 
der is aangedrongen, dat zulks inderdaad ge-
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schied is; 
,,dat nu wel aan appellant moet worden toe

gegeven, dat praktisch gesproken, het doen 
Yan uitkeeringen uit het nagelaten vermogen 
door den bestuurder der Stichting, voordat de 
aangevallen geldigheid der Stichting bij rech
terlijk gewijsde was vastgesteld, groote be
zwaren had, doch dat, a ls men aan die be
zwaren alle recht laat wedervaren, de grief 
toch niet gegrond zijn zou, omdat het daarbij 
vooropgestelde niet juist is; 

,,dat immers artikel 14 der Successiewet be
paalt, dat de goederen door den overledene bij 
uitersten wil bestemd tot vermogen van een 
door hem bij uitersten wil in het leven ge
roepen stichting, voor de regeling van de 
rechten van success ie en van overgang be
schouwd worden door de Stichting bij erfenis 
of legaat uit den boedel te zijn verkregen; 

"dat derhalve de vraag, of de gevorderde 
l'estitutie van 20 % op de verschuldigde suc
cess ierechten van het aan het bij testament 
van Mr. Pape in het leven geroepen " P ape
fonds" nagelaten vermogen kan worden toege
kend, moet worden beoordeeld naar het in het 
testament omschreven doel der Stichting en 
niet naar de wijze, waarop de bestuurder der 
Stichting korteren of langeren tijd na het 
overlij den van den erflater dit doel gaat na
streven, zijnde omtrent het recht op terugbe
taling op grond van het in de Stichtingsacte 
u itgedrukte doel reeds vroeger tusschen par
t ij en in hoogste instantie beslist." 

's Hofs beslissing heeft dus naar het ui ter
lijk drie steunpunten, die elk ondeugdelijk 
moeten worden bevonden, wil zijn arrest ver
nietigd kunnen worden. Om hiertoe te geraken 
poneert eischer nu de steil ing, dat wel de 
twee jaren, waarvan artikel 94 alinea 1 der 
Successiewet spreekt, ten volle verstreken wa
ren, doch dat voor hem geldt de tweede alinea 
van dat voorschrift, waar het "Pape-fonds" 
zijne werkzaamheden als instelling van wel
dadigheid eerst heeft kunnen aanvangen na 9 
J anuari 1925. Dit geheele betoog moet echter 
afstu iten op 's Hofs feitel ijke beslissing, ,,dat 
rechtens niets de Stichting, wier rechtsgeldig
heid door den rechter in hoogste instantie is 
aangenomen, belette om terstond na het over
lijden van den erflater haar werkzaamheden 
in de door den bestuurder gewilde richting, 
aan te vangen en in de dagvaarding zelfs is 
gesteld en met een beroep op de verslagen 
van den secretaris-penn ingmeester nader is 
aangedrongen, dat zulks inderdaad is ge
schied." 

Op een en ander zal de vordering moeten 
afsluiten en ten onrechte in de bepaling van 
het tweede lid van bedoeld artikel 94 inge
roepen. Immers daardoor staat onaantastbaar 
vast, dat de vordering tot teruggave, welke 
werd ingesteld, onafhankelijk van de beweer
àe voorwaarde was, zoodat zij, waar de aan
gifte voor de successie werd gedaan op 25 Mei 
1932, reeds twee jaren nadien verjaarde. 

Ik sprak daar over drie steunpunten van 
. 's Hofs uitspraak, doch in werkelijkheid zijn 
er slechts twee, want, nadat eerst in het ar
re t is vastgesteld, dat rechtens de Stichting 
terstond na het overlijden van Mr. Pape hare 
werkzaamheden had kunnen beginnen, waar-

mede de voorgedragen grief voldoende werd 
ontzenuwd, gaat het Hof alsnog requirants 
practische bezwaren daartegen na, die bevon
den werden al evenmin resultaat te kunnen 
hebben. De daaraan gewijde overwegingen zijn 
echter geheel overtollig, zoodat ik ze mag 
verwaarloozen. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling van den 
e ischer in de kosten op de behandeling dezer 
zaak in ca satie gevallen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt : 
dat Mr. Cornelis Peter David Pape, over

leden op 26 Mei 1922, bij testament een stich
ting, genaamd: Pape-fonds, in het leven heeft 
geroepen, daartoe, onder nadere, thans niet ter 
zake doende, bepalingen, zijn geheele nalaten
schap afzonderende ; 

dat te dier zake aangifte voor het recht van 
successie is gedaan op 25 Mei 1923, en sedert 
als door de Stichting verschuldigd recht 
f 3,277,531.64 is voldaan benevens rente we
gens uitstel verleend voor de inlevering der 
memorie van aangifte; 

dat de toenmalige bestuurder van het Pape
fonds op 8 J anuari 1927 tegen den verweerder 
in cassatie bij inleidende dagvaarding een vor
dering heeft ingesteld tot terugbetaling van 
recht en rente tot een bedrag van f 1,414,810.08, 
op grond dat bij de vaststelling van het ver
schuldigde recht ten onrechte geen rekening 
is gehouden met de toen geldende bepaling 
der Successiewet, dat het verschuldigde percen
tage met 20 wordt verminderd, indien de ver
krijging plaats heeft door een binnen het Rijk 
gevestigden rechtspersoon, van wien op de 
aldaar aangegeven wijze wordt aangetoond, 
dat hij hoofdzakelijk a ls instelling van wel
dad igheid werkzaam is; 

dat de verweerder deze vordering heeft be
streden onder meer met een beroep op artikel 
93, 5° der Successiewet, dat, voorzoover hier 
van belang, inhoudt, dat er verjaring is voor 
de vordering tot teruggave van betaalde rech
ten na twee jaren, te rekenen van den dag 
der aangifte; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 24 J anuari 1928 (N. J. 1929, 198 
Red. ) dit verweer gegrond heeft geoordeeld 
en m itsdien de ingestelde vordering niet
ontvankelijk heeft verklaard; 

dat het H of dit vonnis, na daartegen door 
den bestuurder der Stichting ingesteld hooger 
beroep, heeft bevestigd op grond van de vol
gende overwegingen: 

"dat de appellant zijn grief hierop doet 
steunen, dat de restitutie van het te veel be
taalde successierecht eerst kon worden gevor
derd, nadat het karakter van de werkzaam
heden der Stichting vaststond en dit geduren
de den duur der door de erfgenamen naar de 
wet omtrent de geldigheid der Stichting aan
gespannen procedure niet vaststond en niet 
kon vaststaan, zoodat de verjaring der vor
dering tot terugbetaling der te veel betaalde 
rechten eerst inging op 9 J anuari 1925, dag, 
waarop het arrest van den H . R. der Neder
landen werd gewezen, waarbij de geldigheid 
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der "Pape-stichting" definit ief kwam vast te 
staan (N. J . 1925, 327 R ed. ) ; 

,,dat deze grief niet gegrond is, daar enz., 
zie verder Concl . Proc.-Gen . ; 

dat de eischer tot cassatie, a ls voorzitter van 
het huid ig bestuur van het P ape-fonds en a ls 
zooclan ig die Stichting vertegenwoordigende, 
tegen 's Hofs arrest beroep in cassatie heeft 
ingesteld, daartoe het volgen de m iddel aan
Yoerende: zie a lsvoren; 

0 . daaromtrent : 
dat het Hof in zijn overwegingen , waartegen 

het eerste onderdeel van het middel is gericht, 
uitgaat van de onderstell ing, dat het P ape
fonds - gelij k dit betpogde - de vordering 
tot terugbetaling van success ierecht niet heeft 
kunnen instellen vóór 9 Januari 1925, op 
welken dag ingevolge het toen door den H . R. 
gewezen arrest (N. J. 1925, 327 Red.) de gel
digheid der Stichting definit ief vaststond, en 
clan bes] ist, dat zelfs in die onderstell ing toch 
ingevolge art. 93, 5° , eerste l id der Successie
wet de verjaringstermijn van twee jaren ge
rekend moet worden van 25 Mei 1923 - den 
dag der aangifte - , zoodat die termijn bij het 
instellen der vordering op 8 J anuari 1927 
reeds verstreken was ; 

dat het middel onder 1 a echter u itgaat van 
een andere onderstelling, te weten: dat de 
Stichting haar vordering niet heeft kunnen 
instellen binnen twee jaren te rekenen van den 
dag der aangifte, en voorts betwist, dat dan 
de bepaling, dat de vordering verjaart in twee 
jaren te rekenen van de aangifte, mag wor
den toegepast; 

dat het middel dusdoende hier een rechts 
naag opwerpt, die het Hof n iet heeft beant,. 
woord en ook niet had te beantwoorden, om
dat de feitelijke veronderstelling, waarvan het 
middel uitgaat, - de onmogelij kheid om de 
Yordering in te stellen vóór of op 25 Mei 1925 
- destijds n iet is gesteld, daar de bewering 
der Stichting slechts was, dat zij de vordering 
niet kon instellen vóór 9 J anuari 1925 en dat 
daarom de verjaringstermijn eerst toen begon 
te loopen; 

dat het middel onder 1 a mitsdien feitelijken 
grondslag mist; 

dat de grief, die het middel onder 1 b aan
voert, ook ongegrond is; 

dat toch de vordering tot teruggave van 
betaald recht, indien zij inderdaad bestaat, in 
het onderhavig geval tot grondslag moet heb
ben het feit, dat de Stichting ten tijde van 
de verkrijging hoofdzakelij k a ls instell ing van 
weldadigheid werkzaam was; 

dat noch dit fe it zelf, noch de mogel ijkheid 
om het· bestaan daarvan aan te toonen, is te 
beschouwen als een voorwaarde in den zin van 
art. 93, 5°, tweede l id , der Successiewet, waar
van de vordering afhankelijk is, daar hier 
geen sprake is van een toekomstige en on
zekere gebeurtenis, die de verbintenis van den 
Staat tot teruggave zou "opschorten"; 

dat derhalve faalt het beroep op evenver
melde wetsbepaling ten betooge, dat in het 
onderhavig geval de verjaringstermijn niet 
reeds met den dag der aangifte is begol}nen 
te loopen; 

dat blij kens het bov~nstaande de eerste der 
drie zelfstandige gronden, waarop 's Hofs be-

sl issing rust, tevergeefs wordt aangevallen. 
zoodat een onderzoek omtrent de gegrondheid 
van de onderdeelen b en c van het middel , die 
zich uitsluitend richten tegen de beide andere 
gronden, voor den u itslag van het beroep in 
cassatie geen belang meer heeft; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

2 November 1932. ARREST van den H oo
gen Raad. (Schoolgeld voor lager onder
wijs in de gemeente 's-Gravenhage.) 

Terecht is belanghebbende als ouder in 
de schoolgeldheffing voor lager onderwijs 
belastingpl ichtig geacht, ook al is hij noch 
met de ouderlijke macht noch met de 
voogdij der kinderen ter zake waarvan hij 
is aangeslagen belast. Deze regeling is in 
overeenstemming met art. 353 B. W. dat 
verlies van de ouderl ijke macht of voogdij 
niet ontheft van de verplichting om naar 
evenredigheid van het inkomen bij te dra
gen tot de kosten van onderhoud en op
voed ing der minderjarige kinderen. 

De d irecteur der gemeentebelastingen 
heeft ten deze den aanslag met juistheid 
geregeld doordat hij rekening heeft ge
houden met de draagkracht van ieder der 
ouders, die krachtens art. 353 B. W. ver
pi icht zijn hun kinderen te onderhouden 
en op te voeden naar evenredigheid Yan 
hun inkomen. 

Het derde cassatiemiddel faalt, daar 
wat er zij van de stelling, dat de gemeen
teverordening niet een voor alle gevallen 
yo]doende regeling der schoolgeldheffing 
naar eveni-edigheid van het belastbaar 
inkomen bedoeld in art. 37 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 zou bevatten, 
zij zul k eene regeling wel bevat voor het 
onderh avige geval. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gez ien het beroepschrift in cassatie van X . 

te Y. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te 's-Gra
venhage van 21 Maart 1932, betreffende zijn 
aanslag in het schoolgel d voor lager onderwijs 
in de gemeente 's-Gravenhage, schoolgeldjaar 
1931/32; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ij ke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat blij kens art. 1 der Vernrdening, re
gelende de heffing van schoolgeld voor leer
li ngen van scholen voor lager onderwijs in de 
gemeente 's-Gravenhage, het schoolgeld wordt 
geheven van de ouders der schoolgaande kin
deren of, bij ontstentenis van beide ouders, 
van hunne voogden of verzorgers; dat voorts 
art. 2 bepaalt, dat grondslag der heffing is 
voor ieder schoolgeldjaar de belastbare som, 
bedoeld in art. 37 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, waarop de aanslag in die 
belasting over het d ienstjaar, voorafgaande 
aan het schoolgeldjaar, is gegrond, en art. 4 
regelt het bedrag van het schoolgeld per jaar 
en per leerling naar evenredigheid van de 

, belastbare som volgens art. 2; 
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dat belanghebbende werd aangeslagen we
gens schoolgeld voor lager onderwijs van twee 
leerlingen, te weten kinderen u it zijn door 
echtscheiding ontbonden huwelijk, waarover 
de moeder de voogdij heeft en zulks naar het 
gezamenlijk belastbaar inkomen der beide 
ouders; 

dat, toen belanghebbende daartegen bezwaar 
ha d gemaakt, de directeur der gemeentebelas
tingen den aanslag heeft verminderd in dier 
voege, dat het schoolgeld, nadat het was be
rekend naar hét gezamenlijk inkomen der 
beide ouders, over belanghebbende is omgesla
gen in de verhouding, waarin zijn inkomen 
staat tot dat der moeder; 

dat belanghebbende zich daarop heeft ge
wend tot den Raad van Beroep, die echter bij 
de bestreden uitspraak de beschikking van 
den directeur heeft gehandhaafd ; 

0 . dat belanghebbende als middel van cas
satie opwerpt: 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 1 en 2 der heffingsverordening door 
belanghebbende schoolgeldplichtig te achten , 
ofschoon hij ten opzichte der kinderen noch 
ouderlijke macht noch voogdij heeft; 

II. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 2 voormeld door den aanslag over de 
beide ouders te verdeelen en om te slaan naar 
evenredigheid van ieders belastbaar inkomen, 
bedoeld in art. 37 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, ter toelichting waarvan wordt 
betoogd, dat deze regel ing van den aanslag 
op geen enkel voorschrift der verordening 
steunt, in het bijzonder niet op art. 2 en 
zelfs in strijd is met dit artikel, daar thans 
van belanghebbende geen schoolgeld wordt 
gevorderd naar evenredigheid van zijn aan
slag in de Inkomstenbelasting; 

III. subs idia ir: Schending of verkeerde toe
passing van art. 62 der L. 0. wet 1920, door
dat de verordening niet inhoudt een voldoen 
de en in al Ie geva llen voorziende regeling 
der schoolgeldheffing naar evenredigheid van 
het belastbaar inkomen, bedoeld in art. 37 
der W et op de Inkomstenbelasting 1914, der 
ouders; 

0. dat het eerste middel ongegrond is; 
dat toch a r t. 2 der Verordening, evenals 

art. 62 der L . O.-wet 1920, duidelijk bepaalt, 
dat wegens school geld in de eerste plaats be
lastingplichti g zijn de ouders der leerlingen 
en dat slechts bij ontstentenis van beide ouders 
de voogden of verzorgers kunnen worden aan
ges lagen; dat daarbij niet de eisch wordt 
gesteld , dat de ouders de ouderlijke macht 
hebben of met de voogdij zijn belast, hetgeen 
in overeenstemming is met de bepaling van 
art. 353 B. W., dat verlies van de ouderlijke 
macht of voogdij de ouders niet ontheft van 
de verplichting om naar evenredigheid van 
hun inkomen bij te dragen tot de kosten van 
onderhoud en opvoeding der minderjarige 
kinderen; dat mitsdien de omstandigheid dat 
belanghebbende noch de ouderlijke macht noch 
de voogdij heeft ten opzichte van de beide 
kinderen, ten deze zonder belang is en hij 
niettemin a ls ouder belastingpl icht ig is; 

0. dat het tweede middel evenmin ge
grond is; 

dat immers, indien, zooals hier, beide ouders 

belastingplichtig zijn, in de a1tt. 2 en 4 der 
V erordening onder " belastbare som bedoeld 
in art. 37 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914" moet worden verstaan het gezamenlijke 
bel astba1·e inkomen der ouders en alsdan een 
redelijke opvatting er toe moet leiden om 
voor ieder der ouders den aanslag te regelen, 
zooals hier bij beschikking van den Directeu r 
der gemeentebelastingen de aanslag van be
langhebbende is vastgesteld , welke regeling 
toch rekening houdt met de draagkracht van 
ieder der ouders, die · krachtens de bepaling 
van art. 353 B. W . verplicht zijn hun kin
deren te onderhouden en op te voeden naar 
evenredigheid van hun inkomen ; 

0. dat ten slotte ook h et derde middel 
faalt, daar, wat er zij van de stelling, dat de 
verordening niet een voor alle gevallen vol
doende regeling der schoolgeldheffing naar 
evenredigheid van het belastbaar inkomen be
doeld i n art. 37 der Wet op de Inkomsten
belasti ng 1914 zou bevatten , zij, blijkens het 
voorgaande, zulk eene regeling wel _geacht 
moet worden te bevatten voor· het onder
havige geval ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

2 Nove,nbe,· 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Hondenbelasting in de ge
meente Utrech t.) 

Ten bewijze, dat een belanghebbende 
een hond u itslui tend als waakhond houdt, 
kan men in cassatie niet met vrucht een 
beroep doen op feiten waarvan niet blijkt, 
dat zij reeds voor den Raad van Beroep 
zijn aangevoe rd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te U. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Utrecht 
van 13 April 1932 betreffende zijn aanslag in 
de Hondenbelasting de r gemeen te Utrecht 
over 1931; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat bl ijkens art. 4 der Verordening op 
de heffing van eene belasting op honden te 
Utrecht, vastgesteld op 9 Oot. 1930, de be
lasting f 2.50 per jaar bedraagt voor een 
hond, die uitsluitend gehouden wordt ter be
wak in g van gebouwen of erven, 1nits de hond 
n iet op den openbaren weg losloopt, terwijl 
voor een hond, die niet valt onder dit tarief 
of onder een ander hier niet- ter zake doend 
tarief, verschuldigd is f 6 per jaar; 

0. dat aan belanghebbende, die aanvan
kelijk over 1931 wegens het houden van een 
hond was aangeslagen voor f 2.50, een nadere 
aanslag over dat jaar is opgelegd van f 3.50 
op grond, dat was gebleken, dat bedoelde 
hond niet is een zoogenaarnde waakhond; 
dat, nadat belanghebbende's bezwaar tegen 

dien naderen aanslag door den chef van de 
Afdeeling Belastingen der gemeente-secretarie 
was afgewezen, hij zich heeft gewend tot den 
Raad van Beroep, die de beschikking van 
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dien ambtenaa r heeft gehandhaafd na te heb
ben overwogen : 

" dat in deze te beslissen valt of reclam::mts 
hond is een waakhond in den zin der wet, 
d. w. z. of deze hond wordt gehouden uitslui
tend ter bewaking van gebouwen of erven; 

,,dat het door reclamant bewoonde erf, ge
legen in een aaneengebouwde straat, geen 
bewaking door een waakhond vereischt, ter
wijl voorts noch de wijze van behandeling, 
noch de aard van den hond maar eenigermate 
duidt op een waakhond , zoodat reclamants 
bezwaar ongegrond moet worden geacht" ; 

0. dat bel anghebbende in cassatie heeft ge
steld : 

Sche11ding of verkeerde toepassing van bo
venvermelde belastingverordening, en tot toe-
1 icht ing heeft aangevoerd, dat hij hoofdbe
woner is van een benedenhuis, waaraan een 
erf is verbonden en waarachter een onbe
bouwd terrein is ge legen met een poort; dat 
h ij niet verzekerd is tegen diefstal of inbraak, 
maar in plaats daarvan een waakhond heeft, 
d ie wat grootte en bouw betreft gelij k is aan 
een fox-terrier, doch anders van kl eur is, die 
goede harde tanden heeft en nog al flink kan 
blaffen ; 

0 . hi eromtrent : 
dat belanghebbende ten bewijze, dat hij zijn 

hond ui tslui tend als waakhond houdt, fe iten 
stelt, waarvan n iet blijkt, dat zij reeds voor 
rlen R aad van Beroep zijn aangevoerd, en d it 
niet met vrucht voor het eerst in cassatie kan 
geschieden ; 

dat overigens de R aad op grond van de in 
zijn uitspraak vermel de omstandigheden kon 
en dus mocht beslissen, dat belanghebbende 
rlen hond niet ui tslui tend houdt ter bewaking 
van zijn gebouw of erf; 

dat het middel dus niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

1 Nove,nber 1932. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Gemeentewet art. 168; Wet 
Openb. V ervoermiddelen art. 1.) 

Al tast de Wet Openbare Vervoermidde
len niet aan de bevoegdheid der gemeen
telijke Overheid tot regeling van het ver
voer van 1·eizigers in locaal verkeer, mag 
eene dergelijke regeling niet zoover gaan, 
dat daardoor de mogelijkheid om een in
tercommunalen autobusdienst, a ls di e van 
ge requireerde, overeenkomstig de verleen
de vergunn ing te onderhouden feite lijk 
wordt opgeheven. 

Uit a rt. 5 der Busverordening van de 
gemeente Eindhoven volgt, da t met be
t rekking t,0t gerequireerde's autobusdienst 
het vervoer va n reizigers met locale be
stemm ing binnen de geheel e ge1neente 
Eindhoven verboden is, terwijl gerequi
reerde's vergunning enkel inhoudt een ver
voerverbod binnen de gemeente Eindhoven 
over het traject Tongelresche bosch-Eind
hoven. 

Nu heeft het vergunningstel sel van de 
Wet Openb. Vervoermiddelen de strek
king om in het be lang van het re izend 

publiek eene juiste voorziening in de be
hoe fte van internommunale autobusd ien
sten te bevorderen en is het bij de aan 
gereq. verl eende vergunning voor dit doel 
noodig geoordeeld het vervoer van re izi
gers met locale bestemming binnen de 
gemeente Eindhoven niet verder te be
perken dan op vermeld traject. Mitsdien 
wordt door toepass ing van gemeld art. 5 
het onderhouden van gerequireerde's auto
busdienst, overeenkomstig de verleende 
vergunning onmogelijk gemaakt. 

[Anders Proc.-Gen . Tak, die ontkent, 
dat in het onderwerpelijk geval de ver
ordening een bedre ig ing vormt voor den 
betrokken interc. autobusdienst.] 

Op het be roep va n den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-H ertogenhosch, 
requ irant van cassatie tegen een vonn is van 
genoemde R echtbank van 30 Juni 1932, in 
hooge r beroep bevestigende een schriftel ijk 
vonnis van het Kantongerech t te Eindhoven 
op 14 October 1931 gewezen tegen J . v. L., 
autobusondernemer , waarbij deze ontsla.gen is 
van alle rechtsvervolg ing ter zake van het hem 
hij dagvaarding van 25 Sept. 1931 tenlaste
gelegde. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Aan den ge1'equ ireerde is bij besluit. van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, in
gevolge art. 2 der Wet op de Openbare Mid
del en va n Vervoer van 23 April 1880, S. 67, 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de Wet 
van 30 Juli 1926, S . 250, vergunni ng ver
leend met ingang van 14 Mei 1930 in werking 
te houden den autobusdienst van Nuenen over 
Tongelre naar Eindhoven (markt) , onder ver
bod op met name genoemde trajecten reizi
gers op te nemen en uit te laten. Bij Ko
ninklijk Besluit van 21 F ebruari 1931 , n°. 13, 
is deze verleende vergunning met de daaraan 
verbonden voorwaa rden gehandhaafd, behou
dens het gemelde verbod van in- en uitlaten 
van reiz igers, dat iets verzach t werd door ver
mindering van het aantal non-stopplaatsen. 
V an di t Koninklijk Besluit leg ik een afschrift 
over, terwijl het ook te vinden is in het Pro
vinciaal Blad va n Noord-Brabant n°. 23 van 
16 Ma.art 1931 , dat zich mede in het dossier 
bevindt. 

Nu werd bij vonn is van den Kantonrechter 
te Eindhoven, hetwelk door de Arr-Recht
bank te 's H er togenbosch bevestigd werd, ten 
zijnen aanzien bewezen verkl aard, evenals zijn 
daderscha p daarvan: ,,dat hij den 29 Augustus 
1931 , des namiddags, ci rca 8.30 uur, a ls on
dernemer van een autobusdienst te Eindhoven 
op den openbaren rijweg " de M arkt" in een 
door hem bestuurd vierwielig motorrijtuig 
(autobus) welke autobus werd gebezigd als 
openbaar middel tot vervoer van personen van 
Eindhoven naar Nuenen, een reizi ger heeft 
opgenomen met locale bestemming, hebbende 
hij verdachte die(n) re iziger op den openbaren 
weg " de Markt" in die autobus opgenomen en 
op den openbaren weg " Wolvendijk" uit di e 
autobus gelaten." 

De dagvaarding, welke de bas is vormde de-
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ze,· beslissingen, was kennelijk gebouwd op de 
artt. 5 en 10 der Verordening betreffende het 
verkeer met motorrijtuigen, gebezigd a ls open. 
baar middel van vervoer, binnen de gemeente 
Eindhoven, waarvan krachtens besluit van 24 
April 1931, de tekst is bekend gemaakt in 
Gemeenteblad 28 van dat jaar, waarin het, 
op straffe van hechtenis of ge ldboete, aan on
dernemers van autodiensten verboden wordt, 
binnen die gemeente op de wegen, a ls bedoeld 
in art. 1 sub 2e van de Motor- en Rijwielwet, 
reizigers op te nemen met locale bestemming. 

Tot eene veroordeeling kwam het evenwe l 
niet, want zoowel de Kantonrechter als in hoo
ger beroep de R echtbank waren van meening, 
dat de Eindhovensche Raad met zijne verbods
bepaling te ver was gegaan, omdat daardoor 
feitelijk de mogelijkheid wordt opgeheven den 
geconcessioneerden intercommunalen auto
dienst te onderhouden, althans die dienst af
hankel ijk wordt gemaakt van het goedvinden 
van Burgemeester en Wethouders dier ge
meente. Waar derhalve genoemd art. 5, voor
zoover het betrekking heeft op het rijden met 
autobussen ingevolge vergunning, krachten de 
gewijzigde Vervocrwet ve1·leend, a ls in st rijd 
met het stelstl dier wet onverbindend werd 
geacht, volgde ontslag van rechtsvervolging 
wegen niet-strafbaarheid van het bewezene. 

Tegen de uitspraak van zijn College is d~ 
Officier van Justitie in verzet gekomen btJ 
Uwen Raad en in de schriftuur ter ondersteu
ning zijner voorziening stelt hij: ,, chending 
van de artt. 5 en 9 der Bu verordening 1924, 
Verordening van 2 Juni 1924 der Gemeente 
Eindhoven, gewijzigd bij besluit van den Raad 
dier gemeente d.d. 22 December 1930, junctis 
de artt. 351 en 352 Sv., door verdachte te ont
sla.an van alle rechtsvervo lg ing, in stede va11 
hem te veroordeelen." 

"De beperkende bepaling immers" - zoo 
betoogt hij - ,,opgelegd bij bovengenoemd be
s! uit van Gedeputeerde Sta.ten van Noord
Brabant, nader gewijzigd bij Koninklijk Be
sluit bovengenoemd, betreft uit !uitend het 
opnemen voor vervoer van reizigers binnen 
en bestemd voor een bepaald gedeelte der ge
meente Eindhoven, terwijl uit de door den 
rechter aangenomen bevoegdheid van den ge: 
meentewetgever in deze zou volgen, dat b1J 
gemeenteverordening dat gebied wordt uitge
breid tot het geheele gebied der gemeente, 
zonder dat daardoor de mogelijkheid van de(n) 
intercomm una.l e (n) autobu dien t in kwestie, 
overeenkomstig de daarvoor verleende vergun
ning uit te oefenen, wordt aangetast." 

Bij Uw arrest van 19 Ma.art 1928, W . 11799, 
N. J. 1928, blz. 497 vlg. , besliste Uw Raad 
met betrekking tot de Wet op de Opcn~!'-r_e 
M iddelen van Vervoer, dat ook na de w1Jz1-
g ingswet van 1926 wel is waar de gemeente
lijke Overhbid bevoegd is geb leven om, naar 
mate van plaatselijke omstandigheden en be
hoeften, het openbaar verkeer te regelen, ook 
waar dit deel uitmaakt van het intercomm u
nale, doch nooit zoover mag worden gegaa n, 
dat daardoor de mogelijkhe id om een inter
comm,malen autobusdienst overeenkomstig de 
daartoe verleende vergunning te onderhouden, 
feitelijk wordt opgeheven of geheel afhankelijk 
wordt gesteld van het goedvinden van Burge-

meester en Wethouders. 
De beide voorliggende vonnissen vormen dus 

eene getrouwe, ja zelfs woordelijke copie van 
dit arrest, zoodat het derhalve enkel de vraag 
is, of de betrekkelijke Verordening van Eind
hoven in het onderwerpelijk geval eene be
dreiging vormt voor den inte rcommunal en 
autobusdienst uenen-Eindhoven via Tongelre. 

Dit ontken ik. W at art. 5 voormeld verbiedt, 
is enkel het opnemen van reizigers in auto
bussen met locale bestemming, dus met be
stemm ing binnen de gemeente Eindhoven. ·H et 
raakt derhalve niet aan het intercommunale 
verkeer en laat dit onverlet, waarom 's Raads 
arrest op het geval, dat ons hier bezighoudt, 
niet van toepa sing is. Wat de Gemeenteraad 
deed, toen hij dit voor chrift in het leven riep, 
was eene rechtmatige uitoefening der bevoegd
heid hem in art. 135 der Gemeentewet toe
gekend, waarbij er nog op dient gewezen, dat 
de Vervoerwet, blijkens art 15 alinea 3 daar
van, zich niet wenscht te mengen in zuiver 
locale aangelegenheden. 

Ik acht derhalve de voorgedragen artikelen 
geschonden en concludeer mitsdien, dat de 
H . R. het vonnis der Rechtbank zal vernieti 
gen, doch enkel voorzoover daarbij het bewe
zene met den Kantonrechter niet-strafbaar 
werd geoordeeld, voorts, ten principale recht. 
doende, ook de uit.ipraak van dezen op dat 
punt zal te niet doen , het bewezene zal be
noemen als: ,,In de gemeente Eindhoven, als 
ondernemer van een autobusdi enst, binnen de 
Gemeente op de wegen, a ls bedoeld in art. 1 
sub 2e van de Motor_ en Rijwielwet", een 
reiziger opnemen met locale bestemming, ,.en 
ge let op het weinig ernstig karakter van dit 
strafbare feit en op het vertrouwen van den 
dader in zijn goed recht, met toepassing van 
de artt. 5 en 10 der voormelde Verordening, 
art. 1, sub 2e de·r Motor- en Rijwielwet, a,t. 
13 sub 3 der voornoemde Vervoerwet en de 
artt. 23 en 91 Sr., den gerequ1reerde zal ver
oordeelen tot eene boete van één gulden, bij 
gebreke van betaling of verhaal te vervangen 
door hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag ,·an den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij chriftuur, luidende: 
Schending van art. 5 en art. 9 der Busver

ordening 1924, verordening van 2 Juni 1924 
der gemeente Eindhoven, gewijzigd bij bes luit 
van den R aad dier gemeente d.d. 22 December 
1930, junctis de artt. 351 en 352 Sv., door 
verdachte te ontslaan van a lle rechtsvervol 
ging in stede van hem te veroordeelen; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis bewezen is 
verklaard het aan ge requireerde telastegeleg
de, luidende: 

dat hij den 29sten Augustus 1931, des na 
middags circa 8.30 uur, als ondernemer van 
een autobusdienst te Eindhoven op den open
baren rijweg "de Markt" in een door hem 
bestuurd vierwielig motonijtuig (autobus), 
welke autobus werd gebezigd als openbaar 
middel tot vervoer van personen van Eind
hoven naar Nuenen, een reiziger heeft opge
nomen met loca le bestemming, hebbende hij , 
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verdachte, die reiz iger op den openbaren weg 
,de Markt" in die autobus opgenomen en op 
den openbaren weg " Wolvendijk" uit d ie 
autobus gelaten; 

0. dat de Kantonrechter het bewezen- ver
klaa rde. echter niet strafbaar geacht heeft en 
gerequi reerde van a lle rechtsvervolging te dier 
zake heeft ontslagen, overwegende: 

,dat weliswaar art. 5 de r Busve rordening 
van Eindhoven van 24 April 1931 n°. 28 aan 
ondernemers van autobusd iensten verbiedt bin
nen de gemeente op de wegen a ls bedoeld in 
art. 1 sub. 2 van de Motor- en Rijwielwet re i
zigers op te nemen met locale bestemming en 
dat di t bij art. 10 dier Verordening is straf
baar gesteld; 

"dat ech ter aan verdachte bij Koninklij k 
Beslui t van 21 Februari 1931 n°. 23 vergun
ning is verleend als ondernemer van een auto
busdienst Nuenen-Eindhoven, terwij l hem al
leen een vervoerverbod is opgelegd in de ge
meente Eindhoven over het traject T ongel
resche bosch-Ei ndhoven, terwijl de Wolven
dijk daar niet onder valt; 

" dat nu de gemeentel ijke Overheid ook na 
de wijziging der W et Openbare Middelen van 
Vervoer van 23 April 1880, S. 17, bij de wet 
van 30 Juli 1926, S . 250, bevoegd is gebleven 
om naar mate van plaatselij ke omstandig
heden en behoeften het openbaar verkeer bin
nen de gemeente te regelen ook waar dit deel 
uitmaakt van het intercommunaa l verkeer, 
doch een regeling, krachtens deze bevoegdheid 
vastgesteld, niet zoo ver mag gaan, dat daa r
door de mogelijkheid om een intercommunalen 
autobusdienst overeenkomstig de daartoe ver
leende vergunning te onderhouden feitelijk 
wordt opgeheven of geheel a fh ankelijk wordt 
gesteld van het goedvinden van B. en W .; 

" dat het laatste nu naar onze meening bij 
gemeld art. 5 het geval is; 

"dat derhalve gemeld arti ke l, voorzoover 
het betrekking heeft op het rijden met auto
bussen in intercommunaal verkeer ingevolge 
vergunning krachtens de gewij zigde Wet 
Openbare Vervoe1middelen verleend, als in 
strijd met het stelsel onverbindend moet wor
den geacht ; " 

W at het middel betreft: 
0 . dat art. 5 van de Busverordening der 

gemeente Eindhoven, waarvan de inhoud in 
voorschreven overwegingen van het bevestigde 
vonnis is weergegeven, in zijn algemeenheid 
ook van toepassing is op locaal personenver
voer bij een intercommunalen autobusdi enst 
als die van gerequireerde; 

0. dat gerequireerde's vergunning, zooals 
deze in voormelde overwegingen is weergege
ven, enkel inhoudt een vervoerverbod binnen 
de gemeente Eindhoven over het traject Ton
gelresche bosch-Eindhoven, waaronder n iet 
valt de Wolvendijk, terwijl uit art. 5 voor
meld volgt, dat met betrekking tot gerequi
reerde's a utobusd ienst het vervoer van reizi
gers met locale bestemming binnen de ge
heele gemeente Eindhoven verboden is; 

0 . dat het vergunningstelsel van de Wet 
Openba re V ervoermiddelen de strekking heeft 
om in het belang van het reizend publiek eene 
juiste voorziening in de behoefte aan intercom_ 
munale autobusdiensten te bevorderen; 

0. dat het bij de aan gerequireerde ver leen
de vergunning ter bereiking van dit doel noo
dig is geoordeeld het vervoer van reizigers 
met locale bestemming binnen de gemeente 
Eindhoven niet verder te beperken dan op 
voorme ld traject; 

0. dat toepass ing van gezegd art. 5 op ge
requ ireerde's intercommuna len autobusdienst 
mitsdien het onderhouden van dien dienst, 
overeenkomstig de verleende vergunning, on
mogelijk maakt; 

0. dat, - a l tast de Wet Openbare Ver
voermiddelen niet aan de bevoegdheid der 
gemeentelijke Overheid tot regeling van het 
vervoer van reizigers in locaal verkeer, - eene 
derge lij ke regeling niet zoover mag. gaan, dat 
daardoor de mogelijkheid om een intercom
munal en a utobusdienst als die van gerequi
reerde te onderhouden overeenkomstig de ver
leende vergunning fe itelijk wordt opgeheven; 

0 . dat derhalve noch het vonnis van het 
Kantongerecht door meergenoemd art. 5 in 
den daar bedoelden omvang onverbindend te 
verkl aren, nu toepassing daarvan op gerequi 
reerde's autobusd ienst zou strijden met het 
stelsel van de \Vet Openbare Vervoermiddelen, 
noch het bestreden vonnis door het vonnis van 
het K a ntongerecht te bevestigen, schending 
van de in het middel genoemde artike len in
houdt, zoodat dit middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

1 Nove1nbe1· 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verord. Straatpolitie Rotter
dam art. 14.) 

[Req., collectant van het ederl: Leger 
des Heils, hee ft in uniform gekleed aan 
de hu izen aangebeld en bonnetjes voor 10 
en voor 25 cent (tegen welke bons den 
houder gratis een maaltijd wordt ver
strekt) aangeboden.] 

Telastelegging: dat hij . .. op den open
baren weg . . . een inzameling van geld 
heeft gehouden, doordien hij toen a ldaar 
a ls co llectant ... aan de huizen aanbelde 
en bonnetjes voor 10 en 25 cent te koop 
aanbood. 

De t.1.1. laat slechts deze lezing toe, dat 
daarbij wordt gesteld, dat req. door de 
bonnetjes te koop aan te bieden een open
bare inzameling van geld heeft gehouden . 
We l vloeit uit de bewijsmiddelen alleszins 
het bewijs voort, dat req. de bonnet jes op 
de wijze a ls in de t.l.l. omschreven te 
koop heeft aangeboden, doch dit te koop 
aanbieden is op zichzelf en zonder dat is 
aangegeven tot welk doel de bonnetjes 
strekten, niet het houden van eene open
bare inzameling van geld en mitsdien 
evenmin een overtred ing van het verbod 
van art. 14, /, lid 1 Verordening Straat
politie R otterdam. 

Op het beroep van K. M., collectant, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr. -Rechtbank te Rotterdam van 30 Juni 
1932, waarbij in hooger beroep is vernietigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Ro tter-
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dam van 19 April 1932 en de requirant ter 
zake "te Rotterdam een openbare inuimeling 
van gel d houden" met toepassing van de artt. 
14/ en 138 van de Verordening op de Straat
politie te Rotterdam en de artt. 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van tien 
g ulden, bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door eene hechtenis van twee 
dagen. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Aan dezen verdachte werd bij inleidende 
dagvaarding telaste gèlegd: ,,dat hij, te Rot
terdam, op 6 J anuari 1932, omstreeks te 11 ½ 
uur ('s morgens-'s avonds?) op den openbaren 
weg, den Zuidhoek, een openbare inzameling 
van geld heeft gehouden, doordien hij t.oen 
aldaar, a ls collectant bij het Nederlandsch 
Leger des Heils, gekleed in unifotm, aan de 
huizen a ldaar aanbelde en bonnetjes voor tien 
en voor vijf en twintig cent te koop aanbood". 

Met vernietiging van een vonnis van den Kan
tonr. aldaar, verklaarde de Arr.-R echtba nk te 
Rotterdam een en ander wettig en overtuigend 
bewezen, qualificeerde dit als: ,,Te Rotterdam 
een openbare inzameling van geld houden", 
en veroordeelde hem deswege, met t.oepassing 
van de artt. 14/ en 138 der plaatselijke Poli
tieverorden ing dier gemeente, in een kle ine 
geldboete, daarbij overwegende: ,,dat toch het 
verkoopen in het openbaar van bons door een 
instelling van weldadigheid, tegen afgifte van 
welke bons den houder gratis door die instel
ling een maaltijd wordt verstrekt, in wezen 
een openbare inzameling van gelden is; 

"dat toch het verkoopen van bons slechts 
een middel is, om t.ot die inzameling van gel
den te geraken, welke gelden gebruikt worden 
om liefdadigheid te betrachten, waaronder 
ook valt het gratis verstrekken van een maal
t ijd" . 

Ter ondersteuning van het tijdig door requi 
rant tegen die bes] issing ingestelde cassatie
beroep zijn thans door zijn raadsman, zijnde 
deze daart.oe volgens e igen verklaring bepaal
delijk gemachtigd, bij schriftuur een in drie 
onderdeel en ges pi itst middel voorgedragen, 
1 uidende: ,,Schending, a l thans verkeerde toe
pa sing van de artt. 348, 350, 352, 358, 359 en 
425 Sv. in verband met en van de artt. 14/ en 
138 der Verordening op de Straatpolitie te 
Rotterdam: 

le. doordat het vonnis niet inhoudt fe iten 
en omstandigheden, welke redengevend ge
weest ziju voor de beslissing en niet behoorlijk 
met redenen is omkleed; 

2e. door het bewezene strafbaa r te oordeel en; 
3e. door te bes! issen, dat het verkoopen in 

het openbaar van bons door een instelling van 
weldadigheid, tegen afgifte van welke bons 
den houder gratis door die instelling een maal
tijd wordt verstrekt, in wezen een openbare 
inzameling van gelden is." 

Art. 138 der Verordening op de Straat
politie te Rotte rdam bedreigt de straf van 
hechten is of geldboete o. a. tegen overtreding 
van art. 14/, betwel k het houden van open
bare inzamelingen van geld verbiedt en daar
onder mede verstaat het in het openbaar te 
koop aanbieden van bloempjes of speld jes en 

dergelijke voorwerpen, wanneer de opbrengst 
daarvan geheel of gedeeltelijk is bestemd voor 
een liefdad ig, kerkelijk of sociaal doel. 

Nu is n iets anders bewezen verklaard dan 
hetgeen ik hierboven heb weergegeven. Wel 
zegt de Rechtbank daarna en in het algemeen, 
" dat het verkoopen in het openbaar van bons 
door een instelling van weldadigheid, tegen 
afgifte van welke bons den houder gratis door 
die instelling een maaltijd wordt verstrekt, in 
wezen een openbare inzameling van gelden 
is" , doch uit het gebruikte bewijsmateriaal 
blijkt niet, wat de inhoud van de bons en de 
beteekenis daarvan is, waarop zij recht geven 
en of het Nederlandsch L eger des H eils eene 
instelling van weldadigheid is. Zij qualificeert 
eenvoudig, zooals ook de dagvaarding doet, 
het te koop aanbieden langs de huizen op den 
openbaren weg te Rotterdam van bonnetjes 
van tien en vijf en twintig centen door een in 
uniform gekleeden collectant van het Neder
landsch L eger des Heils a ls het houden van 
eene openbare inzameling van geld. Daart.oe 
ontbreekt haar de vrijheid. Vooree rst toch wet
tigt dit niet de daaraan gegeven rechtskun
dige benaming, te1·wijl vervolgens, indien zij 
doelt op de tweede a linea van art. 14/, bewijs
materiaal had moeten zijn bijgebracht omtrent 
de gelijkwaardigheid der bonnetjes aan bloem
pjes of speldjes en omtrent het I ie fdadig, ker
kelijk of sociaal doel van het Nederlandsch 
L eger des H eil s, aangenomen, dat daarvoor 
de opbrengst der bonnetjes bestemd was, waar
over de dagvaarding zwijgt. 

Ik kom dus t.ot de slotsom, dat het vonnis, 
gelijk in het eerste onderdeel der grief is ge
steld, onvoldoende met redenen is omkleed, 
weshalve ik concludeer t.ot vernietiging daar
van, voorwover opnieuw is recht gedaan, en 
voorts, dat de zaak zal worden verwezen naar 
het Gerechtshof a lhier, ten e inde op het be
staande hooger beroep verder te worden be
recht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie concl. Proc.-Gen.) ; 

0. dat aan verdachte is telaste gelegd, (zie 
concl. Proc.-Gen.) ; 

dat de Rechtbank dit telaste gelegde bewezen 
verklaarde op grond van de navol gende bewijs
middelen: 

1 °. de verklaring van requirant, dat hij op 
6 J anuari 1932 omstreeks te 11½ uur op den 
openbaren weg

1 
den Zuidhoek te Rotterdam, 

als collectant b,j het Nederlandsche Leger des 
H eils, gekleed in uniform, aan de huizen 
a ldaar heeft aangebeld en bons voor tien en 
voor vijf en twintig cent te koop heeft aange
boden; dat hij t.oen door een agent van politie 
is aangehouden; 

2° . een proces-verbaal van den agent van 
politie te Rotterdam, tevens bui tengewoon ge
meenteveldwachter Postma voorzoover dit in
houdt, dat hij op 6 Januari 1932 omstreeks te 
11 ½ uur heeft gezien, dat op den weg aan den 
Zuidhoek te Rotterdam een persoon gekleed 
in de uniform van het Nederlandsche Leger 
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des H eils aan verschillende woningen aan• 
belde; dat hij di en persoon heeft aangehouden 
en dezen hem opgaf te zijn genaamd: K . M . 
geboren te Dordrecht, 4 December 1866, WO· 

11ende te Rotterdam, van beroep collectant bij 
het N ederlandsche Leger des Hei Is; 

dat de R echtbank in het bewezenverklaarde 
zag overtreding van art. 14/ lid 1 der veror• 
clening op de straatpolitie te Rotterdam lui• 
<lende: ,,Onverminderd de wettel ijke bepalin
gen betreffende coll ecteeren is het houden 
,·an openbare inzamelingen van geld verbo• 
den", waartegen art. 138 der Verordening 
straf bedreigt, en dan ook het bewezenver• 
klaarde qualifi ceerde en deswege stra f oplegde 
als voorschreven; 

dat de Rechtbank, nà het feit te hebben be
wezen verklaard, nog overwoog: dat het ver
lwopen in het openbaar van bons door een in• 
stelling van weldadigheid tegen afgifte van 
welke bons den houder gratis door die instel. 
1 ing een maaltijd wordt verstrekt, in wezen 
een openbare inzameling van gelden is, daar 
dit verkoopen slechts een middel is om tot 
die inzameling van gel den te geraken, welke 
gelden gebruikt worden om liefdadigheid te 
betrachten, waaronder ook valt het gratis ver• 
strekken van een maaltijd; 

0. dat requirant ter toelichting van zijn 
middel een drieta l grieven tegen het vonn is 
inbrengt, te weten dat : 

1 °. het vonnis niet inhoudt fe iten en om• 
standigheden , welke redengevend geweest zijn 
voor de beslissing en niet behoorlijk met rede· 
ncn is omkleed, daar uit de bewijsmiddelen 
wèl blijkt, dat hij , als telaste gelegd, bons 
aanbood, maar niet, dat hij eene openbare in• 
zameling van geld heeft gehouden; 

2°. ten onrechte het bewezene strafbaar is 
geoordeeld, omdat niet is telaste gelegd en 
dan ook niet is bewezen verklaard, dat hij in 
het openbaar gelden heeft ingezameld, in het 
bijzonder niet, dat hij optredende namens eene 
instelling van weldadigheid bons heeft ver• 
kocht, tegen afgifte van welke den houder 
g ratis door die instelling een maaltijd wordt 
verstrekt ; 

3°. ten onrechte is beslist, dat het verkoopen 
in het openbaa r van bons door een instelling 
van weldadigheid , tegen afgifte van welke 
bons, den houder gratis door die instel! ing een 
maaltijd wordt verstrekt, in wezen eene open• 
bare inzameling van gelden is; 

0. omtrent de ee rste en de tweede grief: 
dat de' telastelegging slechts deze lez ing toe

laat, dat daarbij wordt gesteld, dat requirant 
door de bonnetjes te koop aan te bieden een 
openbare inzameling van geld heeft gehouden; 

dat uit de bovenaangegeven bewijsmiddelen 
a lleszins het bewijs voortvloeit, dat requirant 
de bonnetjes op de wijze als in de telasteleg• 
g ing omschreven te koop heeft aangeboden; 

dat echter dit te koop aanbieden op zich 
zelf en ronder dat is aangegeven tot welk doel 
de bonnetjes strekten, niet is het houden va11 
e.ene openbare inzameling van geld en mits
dien evenmin eene overtreding van het verbod 
van art . 14/ lid 1 ; 

dat hieruit voortvloeit, dat het telaste ge• 
legde niet strafbaa r is krachtens de artt. 14/ 
en 138 der verordening op de straatpolitie te 

L . 1932. 

Rotterdam, de requirant te dier zake van alle 
rechtsvervolging moet worden ontslagen en 
het vonnis, zonder dat in een onderzoek naar 
de derde grief behoeft te worden getreden , 
niet in st:lnd kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis doch a ll een 
voorzoove1· daarbij het bewezene is strafbaa,· 
verklaard en gequalificeerd a ls bovenvermeld. 
en de requirant deswege strafbaar is verklaard 
en tot straf veroordeeld; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
0. dat het bewezen verklaarde ook niet 

krachtens eenig ander wettelijk voorschri ft 
strafbaar is; 

Verkl aart het bewezen verklaarde niet straf. 
baar; 

Ontslaat den requirant te dier zake van a ll e 
rechtsvervolging. 

(N. J. ) 

7 Nove,nber 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad . (Wet Openb. Vervoermiddelen 
art. 15.) 

Uit de ge lijkluidende verklar ingen van 
verd. en getuige, dat de vrachtauto in 
zijn geheel toen - zijnde de achterbak 
daa rvan geheel ledig - bui ten den be
stuurde,· aanzienlijk meer dan acht per
sonen kon bevatten, heeft de R echtb. kun• 
nen afl e iden, dat het motorrijtuig rnimte 
bood voor ten minste acht personen buiten 
den bestuurder. 

We l is waar wordt aangevoerd, dat het 
motorrijtuig eene cabine bevatte, inge• 
richt voor het vervoer van personen, maar 
voor minder dan 8 buiten den bestuurder, 
benevens een achterbak, waarmede echter 
al s ingericht niet voor het vervoer van 
pel'Sonen, maar enkel voor dat van vee, 
voor de berekening van de ruimte voor 
personen geen rekening mocht zijn gehou• 
den, doch art. 15, lid 2 Wet Openb. Ver
voerm iddelen e ischt niet, dat een motor• 
rijtuig als daarbedoeld is ingericht voor 
het vervoer van personen, maar enkel dat 
het voor dit vervoer wordt gebez igd. 

H et voorschrift geeft dus geen reden om 
t . a. v. het ruimte bieden voor het vervoer 
van personen onderscheid te maken tus
schen een cabine eenerzijds en een geheel 
led ige achterbak ter andere zijde, a l is 
deze bestemd voor veevervoer. 

Op het beroep van J. v. d. B., expediteur, 
requirant van cassatie tegen een vonn is van 
de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 7 Juli 1932, 
waarbij in hooger beroep, met vernietig ing van 
een mondeling vonnis van het K antongerecht 
te Kampen van 22 April 1932, hij ter zake 
van: ,,het a ls ondernemer van een openbaar 
middel tot vervoer van personen den dienst 
uitoefenen met een motorrijtuig zonder dat ten 
aanzien daarvan eene goedkeuring van krach t 
is, met het oog op de veiligheid der reiz igers, 
verleend door of vanwege het gemeentebestuur 
der plaats, waar het hoofdkantoor der onder• 
neming is gevestigd", met toepassing van de 
artt. 12, 10, 15 der Wet Openbare Vervoer• 
middelen, junctis de artt. 2, 12, 1 van het 
K. B , van 31 Juli 1880, S. 121, gelijk laatste. 

19 
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lijk gewijzigd bij K. B. van 19 Maart 1928, 
S. 72, is veroordeeld tot betaling van eene 
geldboete van drie gu lden en vervangende 
hechtenis van drie dagen; (Gepleit door Mr. 
G. J. van Harencarspel.) 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 15, 2de lid van de Wet Openbare Ver
voermiddelen en van de artt. 350, 358, 359 en 
415 Sv. doordat de Rechtbank het ten laste
gelegde' bewezen heeft verklaa1·d, hoewel uit 
de bewijsmiddelen niet kon worden afgeleid 
dat het motorrijtuig ruimte bood voor ten
minste 8 personen, zoodat de Rechtbank haar 
vonnis te dien aanzien niet met redenen heeft 
omkleed· 

0 . dat ' aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is telastegelegd: dat hij op of omstreeks 
4 Maart 1932, des voormiddags circa 8.1 0 uur 
onder de gemeente Oldebroek te Wezep als 
ondernemer van een openbaar middel van ver
voer van personen - een motoi-rijtuig -
ruimte biedend voor tenminste acht personen 
buiten den bestuurder, en niet bestemd om 
geregeld langs een bepaalden weg personen, 
die zich daartoe aanmelden te vervoeren, 
heeft gebezigd op den openbaren weg, den 
Zuiderzeestraatweg, voor vervoer van een 
zestal personen en met dat rijtuig den dienst 
heeft uitgeoefend, zulks terwijl ten aanzien 
van dat motorrijtuig geen goedkeur ing van 
kracht was, met het oog op de vei ligheid van 
de reizigers, verleend door of vanwege het 
bestuur der gemeente waar het hoofdkantoor 
der onderneming was gevestigd; 

dat bij het bestreden vonnis dit aan requi
rant telastegelegde wettig en overtuigend be
wezen is verklaard, met dien verstande dat 
het feit is gepleegd op 4 Maart 1932, beschou
wende de Rechtbank den term "goedkeuring 
door of vanwege het bestuur der gemeente" 
niet als een alternatieve telastelegging; 

dat het bewezen verklaarde is gequalifi
ceerd en te dier zake straf is opgelegd als 
boven is vermeld; 

0 . dat het middel feitelijken grnndslag mist; 
dat toch blijkens de tot bewijs in het vonnis 

gebezigde verklaringen van verdachte en van 
den getu ige Uleman, de verdachte heeft ver
klaard, dat de in de telastelegging bedoelde 
vrachtauto in zijn geheel toen - zijnde de ach
terbak daarvan geheel ledig - buiten den be
stuurder aanzien] ijk meer dan acht personen 
kon bevatten, terwijl de genoemde getu ige 
eene gelijkluidende verklaring heeft afgelegd; 

dat uit deze bewijsmiddelen de R echtbank 
heeft kunnen afleiden, dat het motorrijtuig 
ruimte bood voor ten minste acht personen 
buiten den bestuunier; 

dat blijkens de gegeven toelichting het mid
del nu wel hierop steunt, dat het motorrijtuig 
eene cabine bevatte, ingericht voor het ver
voer van personen, maar voor minder dan acht 
buiten den bestuurder, benevens een achter
bak, waarmede echter als ingericht niet voor 
het vervoer van personen, maar enkel voor dat 

van vee, voor de bereken ing van de ruimt6 
voor personen geene rekening mocht zijn ge
houden; 

dat echter, nog daargelaten in hoeverre dit 
alles in het bestreden vonnis feitelijken grond
slag vindt, art. 15 , 2de lid, van de Wet Open
bare Vervoermiddelen niet eischt, dat een 
motorrijtuig a ls daar bedoeld is ingericht voor 
het vervoer van personen, maar enkel dat het 
voor dit vervoer wordt gebezigd; 

dat het voorschrift dus geen reden geeft om 
onderscheid te maken ten aanzien van het 
ruimte bieden voor het vervoer van pe rsonen 
tusschen eene cabine eenerzijds en een geheel 
led ige achterbak ter andere zijde, a ls is deze 
bestemd voor veevervoer; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen 01Jereenkomstig de conclusie 11an 
den Procureur-Generaal, T ak. ] 

( . J. ) 

7 November 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet 1919 art. 1.) 

Zooals reeds de beteekenis, welke die 
woorden in het gewone spraakgebruik 
hebben, medebrengt en zooals uit de ge
schiedenis van art. 1 der Arbeidswet 1919 
blijkt, worden in dat artike l met "werk
zaamheden in een onderneming" bedoeld 
werkzaamheden ten behoeve van een on
derneming verricht door hen, die hetzij als 
patrnon, hetzij a ls arbe ider tot die onder
neming in betrekking staan. 

De Rechtb. heeft de vraag of i. c. de 
twee vrouwen [die in een niet tot bewo
ning gebez igde kamer ten behoeve van het 
bedrijf met e leotricite it ged reven naa i
machines van de zaak ontvangen lingerie
artikelen naaiden] arbe id in de onderne
ming van req. verrichtten, bevestigend 
beantwoord. Daa rtoe gaf echte r hetgeen 
de Rechtb. · tot dat antwoord heeft geleid 
geen voldoenden grond, daar immers de 
omstandigheid , dat de getuigen Ph. en A . 
opdrachten tot naaiwerk van de onder
neming plegen te aa nvaarden en uit te 
voeren, geensz ins medebrengt, dat zij a ls 
arbeidsters tot de onderneming in betrek
king staan, terwijl ook overi gens de tot 
bewijs gebezigde opgave en verk laringen 
niets inhouden, waaruit de R echtbank dit 
laatste heeft kunnen af le iden. 

Op het beroep van J. L., confectiefabrikant, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-R echtbank te Amsterdam van 30 Juni 
1932, waarbij in hooger bernep, met vernieti
ging van een door het K antongerecht te Am
sterdam den 24sten Dec. 1931 gedane monde
linge uitspraak, requirant ter zake van: ,,het 
a ls hoofd en bestuurder van eene onderneming, 
waarin arbeid wordt verricht in eene werk
plaats, niet zorgen: 

a. dat in die inrichting op eene plaats, die 
vrij toegankelijk is voor a lle arbeiders in de 
inrichting werkzaam, eene gedagteekende en 
door hem onderteekende arbe idslij st, welke 
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«,!doet aan de in of krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, wordt 
opgehangen en opgehangen blijft, zoodanig 
dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis 
genomen; 

b. dat in die inrichting een arbeidsregister 
aanwezig is, dat voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften", met 
aanhaling van de artt. 68, eerste lid, en 83 der 
Arbeidswet 1919, 23, 62 en 91 Sr., is veroor
deeld tot twee geldboeten, elk ten bedrage van 
één gulden en vervangende hechtenis van één 
dag voor elke boete. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
"I. Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 1, 9 en 68 alinea 1 der Arbeids
wet 1919 jis de artt. 350, 358, 425 en 359, 
derde lid, Sv.: . 

ti . daar de Rechtbank niet heeft beraad
slaagd naar den grondslag der dagvaarding; 

b. in ieder geval ten onrechte als bewezen 
heeft aangenomen, dat de arbeid werd verricht 
in de onderneming van requirant, hoewel uit 
de gebezigde bewijsmiddelen hoogstens kan 
volgen, dat de arbeid werd verricht voor de 
onderneming van requirant;,, 

,,II. Schending, althans verkeerde toepas
sing van art. 68 alinea 1 van de Arbeidswet 
1919, omdat, hoewel uit de gebezigde bewijs
middelen niets anders kan voortvloeien clan 
dat de inrichting, waar de arbeid werd ver
richt, geen inrichting was behoorende tot de 
onderneming van requirant, de Rechtbank 
niettemin heeft beslist, dat requirant verplicht 
was zorg te dragen, dat in deze inrichting de 
in genoemd artikel bedoelde arbeidslijst en 
bedoeld arbeidsregister aanwezig waren;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi 
catie en strafoplegging als voormeld, overeen
komstig hetgeen bij inleidende dagvaarding 
werd telaste gelegd is bewezen verklaard: 
"dat hij (requirant) te Amsteradm op Vrijdag 
9 October 1931, des namiddags omstreeks te 
6 uur als hoofd en bestuurder van een linge
rie-atelier-onderneming, in welke onderneming 
op dat tijdstip in een aldaar in perceel Water
looplein 31 gelegen besloten ruimte, waar, an
ders dan uitsluitend ten behoeve eener aldaar 
gevestigde huishouding placht gewerkt te wor
den aan en ten behoeve van het vervaardigen 
van lingerieartikelen, arbeid werd verricht, 
bestaande in het machinaal naaien van kinder 
flanell en hemdjes door Rebecca Phil ips en 
Rachel Agsteribbe, niet heeft gezorgd, dat in 
d ie inrichting op een plaats, die vrij toegan
kelijk was voor alle arbeiders in die inrichting 
werkzaam, eene gedagteekende en door hem 
onderteekende arbeidsl ij st, vol doende aan de 
in of luachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 
gegeven voorschriften, was opgehangen, zoo
danig, dat daarvan gemakkelijk kon worden 
kennis genomen, en niet heeft gezorgd, dat in 
die inrichting een arbeidsregister aanwezig 
was, dat voldeed aan de in gemeld art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften;" 

dat de Rechtbank deze beslissing doet steu
nen op de opgave van den gemachtigde van 

verdachte en de verklaringen van drie getui 
gen in het vonnis opgenomen, welke in hoofd
zaak inhouden: dat requi rant

1 
hoofd en be

stuurder van een te Amsteraam gevestigde 
,,lingerie atelier onderneming" lingerieartike
len naar perceel Waterlooplei n 31 pleegt te 
zenden, die aldaar ten behoeve van zijn be
drij f machinaal worden genaaid; dat ten tijde 
bij dagvaarding vermeld de daargenoemcle 
personen in een kamer van dat perceel, welke 
kamer niet tot bewoning werd gebruikt en 
waarin twee door electriciteit gedreven naai
machïnes stonden, bezig waren op die machi
nes kinderhemden te naaien; dat Rebecca 
Philips geregeld zulke goederen van requi
rants zaak ontving en in diezelfde kamer 
placht te bewerken, en dat Rachel Agsteribbe 
de hemdjes, die zij bezig was te naaien even
eens direct va n requirants zaak ontvangen 
had; dat alstoen in dat vertrek geen arbeids
lijst en geen arbeidsregister aanwezig waren; 

0. aangaande het eerste middel : 
dat de Rechtbank naar aanleiding van het 

verweer van requirants gemachtigde, dat de 
onderhavige arbeid niet in de onderneming 
van requirant zou zijn verricht heeft overwo
gen: ,,dat dit verweer weerlegd is door het
geen als bewezen is aangenomen, inzonderheid 
doordat beide getuigen Philips en Agsteribbe 
opdrachten tot naaiwerk voor de onderneming 
plegen te aanvaarden en uit te voeren"; 

dat waar in de dagvaarding is gesteld, dat 
de door de beide voormelde vrouwen verrichte 
arbeid is verricht in eene onderneming, aan 
deze laatste woorden, die aan art. 1 der Ar
beidswet 1919 zijn ontleend, kennelijk dezelfde 
beteekenis wordt gegeven, als zij in dat artikel 
hebben ; 

dat, zooals reeds de beteekenis, welke deze 
woorden in het gewone spraakgebruik hebben, 
medebrengt, en zooals bovendien blijkt uit de 
geschiedenis van art. 1 der Arbeidswet 1919, 
in dat artikel, met "werkzaamheden in een 
onderneming" worden bedoeld werkzaamheden 
ten behoeve van een onderneming verricht 
door hen, die hetzij als patroon, hetzij a ls ar
beider, tot die onderneming in betrekking 
staan; 

dat, blijkens hare voormelde overweging, de 
Rechtbank zich wel heeft afgevraagd of de 
onderhavige arbeid in de onderneming vart 
requirant was verricht, en dus niet kan wor
den gezegd, dat zij niet naar den grondslag 
der dagvaarding zou hebben beraadslaagd, 
zoodat de eerste in het middel vervatte grief 
ongegrond is; 

dat echter hetgeen de Rechtbank er toe heeft 
geleid, d ie vraag bevestigend te beantwoorden 
daartoe geen voldoenden grond geeft, daar 
immers de omstandigheid, dat de getuigen 
Philips en Agsteribbe opdrachten tot naai
werk van de onderneming plegen te aanvaar
den en uit te voeren, geenszins medebrengt, 
dat zij als arbeidsters tot de onderneming in 
betrekking staan, terwijl ook overigens de tot 
bewijs gebezigde opgave en verklaringen niets 
inhouden, waaruit de Rechtbank dit laatste 
heeft kunnen afleiden; 

dat derhalve de beslissing dat het feit door 
den verdachte is begaan op dit punt niet vol
doende met redenen is omkleed, woclat het 
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middel in zijn tweede onderdeel gegrond is; 
dat, waar op het gepleegd verzuim in het 

laatste lid van art. 359 Sv. nietigheid is ge
steld, het bestreden vonnis reeds om die rede
nen niet gehandhaafd kan worden, zoodat een 
onderzoek naar het tweede middel achterwege 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
R echtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep opnieuw te berechten en af te 
doen. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Procureur-Generaal Tak, die nog ve,·wijst 
naar H. R. 27 Mei 1929 en zijne daaraan voor
afgaande conclusie in N. J. 19!!9, 1408 en 
TV. 12006.] 

(N. J.) 

7 Nove11iber 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Ten onrechte hebben Geel. Staten goed
keuring onthouden aan eene begrootings
wijzigmg, strekkend tot verhooging van 
eeni ge jaarwedden met terugwerkende 
kracht tot 1 J an. 1929, nu aannemelijk 
is gemaakt dat deze salarisverhooging ook 
in de tegenwoordige moeilijke economische 
omstandigheden gerechtvaardigd is om 
aan eene onredelijk lage bezoldiging een 
e inde te maken, terwijl de financieele toe
stand der gemeente niet van dien aard is , 
dat deswege deze verhooging achterwege 
zou moeten blijven . 

heeren ( f 481 wedde van C. Groenewegen, 
f 520.67 weelde van G. R. Nienhuis en f 379.75 
pensioensbijdragen voor beiden), alsmede de 
raming op den post volgnummer 475 "Beloo
ning van doctoren , heelmeesters, vroedmees
ters, vroedvrouwen enz." van de gemeente
begrooting voor 1931 met f 800 (f 300 meer 
wedde voor elk der gemeente-geneesheeren en 
f 200 gratificatie aan G. R. Nienhuis) ; dat, 
gezien den uiterst zorgwekkenden economi
schen toestand, welke thans heerscht, bezwaar 
bestaat tegen eene verhooging der belooning 
voor de werkzaamheden der gemeente-genees
heeren, waarvan de noodzakelijkheid, naar de 
meening van Geel. Staten, niet is gebleken; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Assen bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat reeds bij adres van 7 Januari 1929 
de beide gemeente-geneesheeren salarisverhoo-

1 ging hebben verzocht; dat de beslissing om
trent dit verzoek in verband met eene over
wogen reorganisatie van den schoolartsen
dienst eerst in de tweede helft van 1931 heeft 
plaats gevonden; dat zij meenen, dat het be
sluit los van de tegenwoord ige omstandighe
den moet worden bekeken, als zij in 1929 zou 
zijn bekeken; dat eene belooning van f 1500 
per jaar, zijnde bij een gemiddeld aantal te 
behandelen gezinnen van 125 per jaar f 12 
per gezin per jaar volstrekt niet te hoog, zij 
het voldoende, is te achten, zoodat eene ver
hooging van de bestaande jaarwedde van 
f 1200 tot f 1500 volkomen gegrond en ge
rechtvaardigd is; 

0. dat ter openbare rnrgadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, de gemachtigde van 

Wij WILHELMINA, enz. ; den gemeenteraad van Assen aannemelijk 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door heeft gemaakt, dat de onderhavige salaris-

burgemeester en wethouders der gemeente verhooging ook in de tegenwoordige moeilijke 
Assen tegen het besluit van Geel. Staten van economische omstandigheden gerechtvaardigd 
Drenthe van 3 Februari 1932, N °. 3, waarbij is om aan eene onredelijk lage bezoldiging een 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit einde te maken, terwijl de financieele toestand 
van 19 Nov. 1931, N°. 208, tot wijziging van der gemeente niet van dien aard is, dat des-
de begrooting voor het dienstjaar 1931 ; wege deze verhooging achterwege zou moeten 

Den Raad van State, Afdeeling voor de blijven; 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van dat mitsdien Geel. Staten ten onrechte aan 
21 September 1932, N°. 656 ; de wijziging van de begrooting goedkeuring 

Op de voordracht van Onzen Minister van hebben onthouden; 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, , Gezien de Gemeentewet; 
van 2 ovember 1932, 0

• 17809, afdeeling i . Hebben goedgevonden en verstaan: 
Binnenlandsch Bestuur; 1 met vern ietiging van het besluit van Geel. 

0. dat Geel. Staten de goedkeuring aan de Staten van Drenthe van 3 Februari 1932, N°. 
begrootingswijziging hebben onthouden, daar- 3, alsnog goedkeuring te verleenen aan het 
bij overwegende, dat de gemeenteraad bij be- besluit van den raad de,· gemeente Assen van 
sluiten van 22 October 1931 de bezoldiging 19 November 1931, N°. 208, tot wijziging van 
van elk der gemeente-geneesheeren tot f 1500 de begrooting voor het dienstjaar 1931. 
per jaar heeft verhoogd, welke verhooging Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
geacht zal worden te zijn ingegaan op 1 Jan . belast enz. 
1929, en aan den gemeente-geneesheer G. R. 
Nienhuis eene gratificatie van f 200 heeft toe-
gekend voor de tijdelijke waarneming van de 
armenpraktijk wegens ongesteldheid van C. , 11 
Groenewegen; dat in verband met deze be- , 
slu iten de raming van den post volgnummer 
191 "Achterstallige uitgaven van vorige dienst- 1 
jaren" der gemeentebegrooting voor 1931 is 
verhoogd met f 1381.42 namelijk voor ver- , 
schuldigde jaarwedden en pensioensbijdragen 
over 1929 en 1930 van de gemeente-genees-

(A.B.) 

November 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet a rt. 242.) 

Naar de regelen ,·an een richtig finan
cieel beheer moeten de kosten vau onder
stand aan werkloozen en de kosten van 
werkverschaffing aan werkloozen uit den 
gewonen di enst worden bestreden, tenzij, 
wat de werkverschaffing betreft, de werk-
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loozen te werk gesteld worden bij werken, 
die uit den kapitaaldienst worden be
taald, voorzoover uit het gebruik van on
geschoolde krachten niet extra uitgaven 
voortvloeien, mi ts de werken, indien zij 
improductief zijn, niet slechts ter wille 
van de werkverschaffing worden onderno
men. D rh alve hebben Geel. Staten terecht 
gevorderd, dat al thans een deel dezer 
crisiskosten op den gewonen dienst der 
begroeting wordt uitgetrokken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Lonneker tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
12 Juli 1932, 0

• 7791/5596, 2e afdeeling, be
treffende niet-goedkeuring van de begroeting 
voor het dienstjaar 1932 dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1932, N°. 664; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 7 November 1932, N°. 16651, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat Geel . Staten de goedkeuring aan de 
begrooting voor 1932 hebben onthouden, 
uit ovenveging, dat de kosten van onderstand 
aan werk loozen en de kosten van werkver
schaffi ng aan werkloozen ten laste van den 
kapitaaldienst der begrooting zijn gebracht ; 
dat Ged. Staten van oordeel zijn, dat derge
lijke kosten niet ten laste van dien dienst 
mogen worden gebracht, maar uit den gewo
nen dienst moeten worden bestreden; dat zij 
echter ei-kennen, dat het voor de gemeente 
Lonneker niet doenlijk is in 1932 deze kosten 
geheel ten laste van den gewonen dienst to 
brengen; dat zij daarom in hun schrij ven van 
21 Juni 1932 den raad der gemeente Lonne
ker verzochten, wegens cris iskosten een bedrag 
van f 100,000 ten laste van den gewonen 
dienst 1932 te brengen, welk bedrag behoorde 
te worden verkregen door het toepassen van 
bezuiniging op verschillende po ten in uit
gaaf; dat de raad blijkens een schrijven van 
burgemeester en wethouders van Lonneker 
van 30 Juni 1932 van oordeel is, dat verder 
gaande bezuinigingen, als reeds in de begroo
ting verwerkt, niet mogelijk zijn, zonder daar
door te komen tot verwaarloozing van de zorg 
voor onderwijs, wegen en andere openbare 
werken, waarvoor de uitgaven bij het vast
stell en der begrooting reeds zoodanig zij n be
snoeid, dat niet anders dan het hoogst nood
zakelijke ten behoeve van het onderhoud en de 
instandhouding kan worden verricht; dat hun 
College, nu de raad niet bereid is door be
perking van uitgaven of opvoering van in
komsten eon gedeel te van de kosten van on
derstand en werkverschaffing ten laste van 
den gewoncn dienst te brengen, de begrooting 
niet voor goedkeuring vatbaar acht; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat naar zijn oordeel de uitgaven van de be
groeting reeds zoodanig zijn be noeid, dat 
daarop geen belangrijk bedrag is te vinden, 
tenvijl de inkomsten niet anders kunnen wor
den verhoogd dan door belastingverhooging; 
dat voor 1932 geen andere belastingverhoo-

ging kan plaats hebben dan het heffen van 
meerdere opcenten op de gemeentefondsbelas
t ing en het plaatsen der gemeente in eene 
andere kl asse; dat eene vrij groote meerder
heid van den raad heeft getoond bereid te zijn 
mede te werken tot verhooging van het getal 
opcenten op de gemeentefondsbelasting tot 
100, doch eene groote meerderheid in den 
raad meent niet de verantwoorde] ijkheid te 
kunnen dragen om den ingezetenen, waarvan 
reeds velen hun inkomen, zagen gedaald met 
30 tot 70 %, nog meerdere lasten op te leggen 
door de gemeente te brengen in de tweede 
klas e der fondsbela ting; dat de raad der
halve van oordeel is, dat het onmogel ijk is 
aan den eisch van Geel. Staten tegemoet te 
komen. zonder daartoe de ingezetenen zwaai 
te treffen; 

0. dat naar de regelen van een richtig fi
nancieel beheer de kosten van onderstand aan 
werkloozen en de kosten van werkverschaffing 
aan werkloozen uit den gewonen dienst moe
ten worden bestreden, tenzij , wat de werkver
chaff ing betreft, de werkloozen te werk ge-

steld worden bij werken, die uit den kapi taa l
dienst worden betaald, voor zoover ui t het ge
bruik van ongeschoolde krachten niet extra 
uitgaven voortv loeien, mits de werken,. indien 
zij improductief zij n, niet slechts ter wille van 
de werkverschaffing worden ondernomen; 

dat dus Ged. Staten terecht gevorderd heb
ben, dat althans een bedrag van f 100,000 
wegens yoormelde crisiskosten op den gewo
nen dienst wordt ui tgetrokken: 

dat de raad nu wel meent, dat tegemoet
koming aan den eisch van Geel. Staten de in
gezetenen te zwaar zou treffen; 

dat echter bij een niet juist financieel be
heer de ingezetenen in de volgende jaren des 

, te zwaarder zouden moeten worden getroffen. 
zoodat op den du ur het systeem van Geel. 
Staten meer in het be lang der ingezetenen is 
dan dat Yan den gemeenteraad; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en Yerstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

12 November 1932. KONI KLIJK BE-
SLUIT. (Gemeentewet art. 122.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan eene beheersverorde
ning voor eene gemeentespaarbank op 
grond da t daarin wordt gemist eene bepa-
1 ing, krachtens we lke op door de spaar
bank uitgegeven ge ldleen ingen onder eer
st.e hypothecair verband jaarlijks tenminste 
2 ten honderd der geldleening moet wor
den a fgelost. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Huissen tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 6 
J uli 1932, N °. 153, tot onthouding van goed
keuring aan het bes! uit van dien raad van 
16 Juni 1932, strekkende tot vaststel ling van 
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een beheersverordening voor de gemeente
spaarbank; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1932, N°. 708; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 8 November 1932, 0

• 19667, afdeeling 
Binncnlanclsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Huissen in 
zijne vergadering '\an 6 Juli 1932 eene be
heersverordening voor de gemeentespaarbank 
heeft vastgesteld; 

dat ingevolge artikel 15, 2de lid, onder b, 
dezer verordening de ingelegde gelden en de 
bijgeschreven rente, voor zoover niet benoo
digd voor de loopende uitgaven, zoodra mo
gel ijk rentegevend worden belegd en wel voor 
ten hoogste zestig procent in eerste hypothe
ken op goederen in Nederland gelegen, tot 
ten hoogste zestig ten honderd der waarde 
van het te verbinden goed; 

dat, nadat Ged. Staten den raad hadden 
uitgenoodigd, in de verordening eene bepa-
1 ing op te nemen, krachtens welke op de 
geldl eeningen onder eerste hypothecair ver
band jaarlijks ten minste 2 % der geldleening 
moet worden afgelost, de gemeenteraad er 
Ged. Stai;en op heeft gewezen, dat de ge
meenteraad met algemeene stemmen besloot, 
daarop niet in te gaan; dat immers de be-
1 aste goederen zeer voldoende overwaarde heb
ben en daarop door den gemeenteraad gere
geld wordt toegezien; dat de hypotheken bijna 
uit,slui tend aan tuinders zijn verleend; dat 
velen van hen de hypotheken intact laten, 
maar het geld, dat zij zouden kunnen a flos
sen, besteden voor uitbreiding en verbetering 
der bedrijven, waardoor de sol iditeit der hy
potheken steeds toeneemt; dat vooral in de 
laatste jaren voor die · menschen verplichte 
a fl ossing noodlottig zou kunnen worden; dat 
met het oog op de treurige tijdsomstandig
heden, vooral in den tuinbouw, al het moge
lijke door de Overheid wordt gedaan om de 
tuinders te steunen; 

dat Ged. Staten bij besluit van 6 Juli 1932, 
N°. 153, aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat in de 
vel'Ordening niet wordt bepaald dat op de 
geltll eeningen onder eerste hypothecair ver
band jaarlijks moet worden afgelost; dat de 
raad van Huissen weigerachtig blijft eene 
daartoe strekkende bepaling op te nemen op 
grond van de overweging, dat verpl ichte af
lossing niet in het belang der geldnemers zou 
zij n ; dat bij het vaststellen eener beheers
vernrdening het belang van de spaarbank pri
mair is te achten en dat dit belang mede
brengt, dat - waar de beleggingspolitiek zich 
steeds moet aanpassen aan de wisselende om
standigheden - de moeilijk realiseerbare be
leggingen gele idelijk terugvloeien in den vorm 
van a flossingen; dat hiermede tevens bevor
derd wordt een der doeleinden van eene spaar
bank, n. l. bevordering van den spaarzin; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
onder venvijzing naar de gronden uiteengezet 
in zijn bovenvermeld schrijven; 

0. dat Ged. Staten terecht oordeelen, dat 

bij het vaststellen van eene beheersverorde
ning voor eene gemeentespaarbank niet het 
belang van de geldnemers, doch dat van de 
spaarbank op den voorgrond behoort te staan; 

dat het belang der spaa1·bank medebrengt, 
dat de door haar uitgezette gelden, voor zoo
ver het hypothecaire geldleeningen zijn, regel
matig terugvloeien in den vorm van aflossing; 

dat derhalve eene bepaling, krachtens welke 
op de geldleeningen onder eerste hypothecair 
verband jaarlijks ten minste 2 ten honderd 
der geldleening moet worden afgelost, in de 
beheersverordening bezwaarlijk kan worden 
gemist; 

dat Ged. Staten derhalve terecht aan het 
raadsbeslui t de goedkeuring hebben onthou
den · 

G~zien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B. ) 

14 Nove1nbe1· 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Crisispachtwet 1932 art. 1. ) 

De Crisispachtwet 1932 heeft niet be
trekking op huurovereenkomsten betreffen
de onroerende goederen, welke in het tuin. 
dersbed1·ij f worden geëxploiteerd. 

Beteekenis van "hoeve" en " los la nd" 
in art. 1 der wet. 

Cassatieberoep in het belang der wet 
verworpen. 

Vordering van den Proc.-Gen. Tak t.ot cas
satie in het belang der wet. 

De Proc.-Gen. bij den H. R. der eder-
1 anden; 

Gezien de hieraan g·ehechte grosse eener be
schikking van de K amer voo1· Crisispachtzaken 
te Rotterdam van 15 Oct.ober j .l., waarbij Jan 
Valk Junior, tuinder aldaar, niet-ontvangen is 
in zijn verzoek hem geheele, subsidiair ge
deeltelijke ontheffing te verleenen van zijne 
verplichting t.ot betal ing der pachtsom eener 
tuinderij groot circa 2 H.A. , met daarbij be
hoorende c irca 7000 ramen, schuur e n motor
pomp, gelegen aan den Bermweg 25 te Ca
pelle a/d IJssel, omdat de Crisispachtwet 1932 
ui tsluitend zou gelden voor pacht.overeenkom
sten betreffende gronden, waarop het land
bouwbedrij f wordt uitgeoefend en niet voor die 
betreffende gronden, waarop de tuinbouw 
wordt gedreven; 

0. dat volgens artikel 8, alinea 2 der Crisis
pachtwet 1932 tegen deze beslissing der voor
melde Kamer voor crisispachtza ken geen 
rechtsmiddel is toegelaten, behoudens cassatie 
in het belang der wet ; 

0. dat ondergeteekende van deze hem in 
dit artikel, in verband met de artt. 95, 96, 97 
en 98 R. 0 . toegekende bevoegdheid voor dit 
geval wenscht gebruik te maken; 

0. immers vooreerst, dat de text der artt. 
1, 2, 3, 4 en 5 der Crisispachtwet 1932, even
a ls de considerans dier wet, zich tegen de in 
de bestreden beschikking gehuldigde opvatting 
verzetten; 
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0 . toch, dat in art. 2 aan pachters, onder 
bepaalde voorwaarden, het recht wordt ver
leend geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
pacht, zooals die is overeengekomen, te ver
zoeken, terwijl volgens art. 1 aanhef en sub a 
onder pachtovereenkomst wordt verstaan: 
"eene huurovereenkomst, als bedoeld in den 
zevenden Titel van het Derde Boek van het 
Burgerlijk Wetboek, waarbij het gehuurde 
goed bestaat uit eene hoeve of los land", en 
de considerans luidt: ,,dat het in verband met 
de heerschende buitengewone tijdsomstandig
heden wenschelijk is bijzondere maatregelen 
te treffen ten aanzien van loopende pacht
overeenko1nsten" ; 

0. dat dus daarin geen onderscheid wordt 
gemaakt tusschen pachtovereenkomsten van 
gronden voor landbouw- en die voor tuinbouw
bedrijf en de beperkte opvatting der K amer 
voor cr isispachtzaken te Rotterdam derhalve 
daarin geen steun vindt; 

0. dat nu door deze voor haar betoog wel 
kennel ij k een beroep wordt gedaan op de 
tweede aninea van art. 5 der Crisispachtwet 
1932, waarin deskundigen ten aanzien van de 
verhoudmgen op I andbouwgebied zijn aange
wezen voor deelneming aan de rechtspraak 
van de kamers voor crisispachtzaken der Kan
tongerechten, doch dit argument zonder be
teekenis is; 

0. immers, dat het begrip landbouw in rui
meren zin, als hoedanig dit in de Crisispacht
wet 1932 en in de wordingsgeschiedenis daar
van wordt gebez igd, zoowel den landbouw in 
engeren zin als den tuinbouw omvat, terwijl 
overigens geen enkele aannemelijke reden den k
baar is, waarom de wetgever de pachtovereen
komsten tot den tuinbouw betrekkelijk zou 
hebben uitgezonderd van de heerschappij der 
gemelde crisiswet; 

0. dat toch niet is in te zien, dat in dezen 
crisistijd voor pachtovereenkomsten van lan
den, waarop rogge, gerst en haver worden 
verbouwd, andere regelen zouden behooren te 
gelden dan voor die, waarop sla en tomaten 
""orden geteeld (Men denke aan " De Streek", 
waar op onafzienbare velden louter kool -
dus groenten - wordt verbouwd) ; 

0 . bovendien, dat bedoelde alinea hare ge
wijzigde redactie van het oorspronkelijk voor
stel, waarin als bijzittende rechters in de 
cris ispachtcommissies waren aangewezen een 
vertegenwoordiger van de belangen des ver
pachters en van die des pachters, niet dankt 
aan eene opzettelijk gewilde beperking van 
het den crisisrechter ter berechting toebedeel
de terrein, doch uitsluitend aan den wensch 
naar strikte onpartijdigheid, dus aan een stre
ven naar deugdelijke en werkelijke rechtspraak 
(Vgl. Handelingen 2e Kamer, blz. 2064 vlg) ; 

0. dat de geschiedenis der bedoelde wet 
deze opvatting schraagt; 

0 . dat wel is waar in de stukken de woor
den landbouw en landbouwcrisis schering en 
inslag zijn (Memorie van Toelichting, blz. 1; 
Voorloopig Verslag l e Kamer en Eindverslag; 
Discussie le Kamer, blz. 681 vlg), doch die 
begrippen daar eveneens in ruimeren zin zijn 
gebruikt, zoodat daaronder ook de tuinbouw 
valt · 

0 .' dat, ten bewijze daarvan, dient gewezen 

op den aanhef der Memorie van Toelichting 
luidende (blz. 1): ,,De zeer buitengewone 
tijdsomstandigheden zijn van bijzonderen in
vloed op de positie van hen, die landelijke 
eigendommen hebben gepacht", en voorts op 
de Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Ver, lag der l e K amer, waai· in (blz. 1) dui
delijk uitkomt, dat het voorstel - en dus ook 
de Crisispachtwet 1932 zelf - geen blijvende 
doch louter eene crisisregeling geeft van " de 
pachtovereenkomst" ; 

0. dat mitsdien waar, èn volgens de woor
den èn naar de geschiedenis, deze wet be
trekking heeft op pachtovereenkomst betrek
kelijk "cultuurgrond" , waartoe ook tuingrond 
moet worden gerekend (Vgl. aanhef Memorie 
van Toelichting ), dus op huurovereenkomsten 
al s bedoeld in den zevenden Titel van het 
Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek, 
waarbij het gehuurde bestaat uit eene hoeve 
of los land, de vermelde beslissing, die ten 
onrechte bovendien nog eischt, dat de pacht
overeenkomst geen tuingrond betreft, niet kan 
worden gehandhaafd; 

Vordert, onder overlegging der bovenver
melde grosse en stellende de schending van 
de a rtt. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 der Crisispachtwet 
1932 door gemelde K amer voor Crisispacht
zaken, de cassatie in het belang der wet harer 
beschikking van 15 October j .l. , met bepa
ling, dat hierdoor geen nadeel zal worden 
toegebracht aan de rechten door partijen uit, 
haar verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien de vordering van den Proc.-Gen. tot 

cassatie in het belang der wet van na te noe
men beschikking der Kamer voor Crisis
pachtzaken te Rotterdam van 15 October 1932, 
met bepaling, dat hierdoor geen nadeel zal 
worden toegebracht aan de rechten door par
tijen uit haar verkregen ; 

Gezien de stukken; 
0. dat bij de aangevallen beschikking J an 

Valk Junior, van beroep tuinder, wonende te 
Rotterdam, niet-ontvankelijk is verklaard in 
zijn verzoek tot geheele of gedeeltelijke ont
heffing van de ver pi ichting tot betaling van 
de pachtsom van f 3500, door hem op 1 No
vember 1U32 verschuldigd wegens de huur 
eener ie Capelle aan den IJssel gelegen tuin
derij groot circa 2 H.A. met daarbij behooren
de circa 7000 ramen, schuur en motorpomp, 
zulks op grond: 

" dat de Cri ispachtwet uitsluitend in het 
leven is geroepen tengevolge van de crisis 
welke op het gebied van den landbouw 
heerschte, om hen, die iu het landbouwbedrijf 
hun hoofdbestaan vinden, zoonoodig tegemoet 
te komen met betrekking tot de landpachten; 
dat de tuinbouw niet valt onder het begrip 
landbouw, wat de belanghebbenden zelven 
o.m . duidelijk aantoonen door hunne onder
scheiden organisaties; dat in geschrift en 
woord wel steeds mede is behandeld de groot
te der landpachten op het terrein van den 
landbouw, doch nimmer is de landpacht op 
het gebied van den tuinbouw een onderwerp 
van bespreking geweest, wat voortvloeit uit 
het fe it, dat de pachten van gronden voor 
den tuinbouw zeer ondergeschikt zijn voor de 
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re.uitaten van het tuinbouwbedrijf, wat niet 
het geval is bij den landbouw; dat bovendien 
uit de wet zelve voortvloeit, dat zij slechts be
trekkelijk is voor de huurovereenkomsten op 
het landbouwgebied, wat o. a. blijk--t uit de 
woorden: ,, ,,die deskundig zijn ten aanzien 
van de verhoudingen op landbouwgebied" "; 

0. dat a ls middel van cassatie is gesteld: 
Schending van de artt. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

der Crisispachtwet 1932, omdat, zooals nader 
bij de vordering wordt betoogd, in de bestre
den beschikking ten onrechte is aangenomen, 
dat huurovereenkomsten van tuingronden niet 
vallen onder de pachtovereenkomsten, waarop 
gemelde wet betrekking heeft ; 

0 . hieromtrent : 
dat de Crisispachtwet 1932 bijzondere maat

regelen treft ten aanzien van loopende pacht
overeenkomsten; 

dat art. la dier wet onder pachtovereen
komst verstaat: ,,eene huurovereenkomst als 
bedoeld in den zevenden ti tel van het derde 
boek B. W. , waarbij het gehuurde goed be
staat uit eene hoeve of los land" ; 

dat derhalve alleen deze pachtovereenkom
sten onder de werking van de Crisispachtwet 
1932 vallen; 

dat onder " hoeve", ook al duidt art. lb 
dit begrip nader aan als land met de daarbij 
behoorende gebouwen en het roerend toebe
hooren, taalkundig slechts kan worden. ver
staan: het gebouw of de gebouwen, waarm de 
landbouwer niet enkel woont, maar waarin hij 
tevens een deel van zijn landbouwbedrijf uit
oefent; 

dat ouder het bovenomschreven begrip 
,,hoeve" de woning van een tuinder niet valt; 

dat, waar artikel la " hoeve" en " los land" 
in éón adem noemt, onder " los land" moet 
worden verstaan het land, dat tot het land
bouwbedrijf van een landbouwer behoort, doch 
waarop geen hoeve in den bovenvermelden 
zin staat; 

dat het nu wel mogelijk is, dat een land
bouwer op zijn los land, evenals trouwens op 
het land bij zijne hoeve, in zijn landbouw
bedrijf producten teelt, welke tot de eigen
lijke tuinbouwproducten behooren en dàn de 
landen, waarop zulks geschiedt, geacht moeten 
worden te behooren tot "eene hoeve of los 
land" als bedoeld in a rtikel la, maar dat, 
naar de bovengegeven op het taalgebruik 
steunende uitlegging het land, waarop de tuin
der zijn bedrijf uitoefent - de oorspronkelijke 
verzoeker noemt het door hem gepachte eene 
"tuinderij" -, niet val t onder het begrip " los 
land"; 

dat derhalve uit de woorden der wet geens
zins volgt, dat huurovereenkomsten betreffen
de onroerende goederen, welke in het tuinders
bedrij f worden geëxploiteerd, onder de Crisis
pachtwet 1932 vallen ; 

dat de geschiedenis van de totstandkoming 
der wet, deze opvatting schraagt; 

dat wel is waar de memorie van toelichting 
tot de wet aanvangt met de woorden " De zeer 
buitengewone tijdsomstandigheden zijn van bij
zonderen invloed op de positie van hen, die 
landelijke eigendommen hebben gepacht", 
maar die memorie daarop de woorden laat 
vo lgen: ,, in de jaren, dat van een landbouw-

cr1s1s nog geen sprake was" en derhalve deze 
aanhef er juist op wijst, dat de voorstellers 
van de wet het oog hadden op landelijke 
eigendommen in het landbouwbedrijf ; 

dat zeer zeker, gelijk bij de toelichting tot 
het middel wordt gezegd, uit de memorie va11 
antwoord op het voorloopig verslag der Eerste 
Kamer volgt, dat beoogd wordt eene cr isis
regeling van de "pachtovereenkomst" , doch 
dat met pachtovereenkomst hier niet anders 
kan zijn bedoeld , dan de "pachtovereenkomst", 
zooals deze in het voorstel van wet is aange
duid in a rt. la ; 

dat overigens in de gewisselde stukken en 
bij de openbare behandeling steeds wordt ge
sproken van den " landbouw" , het "landbouw
bedrijf" , één der voorstellers van het ontwerp 
der wet ter vergadering van de Tweede K a
mer, sprekende over den geweldigen omvang 
en de snelle ontwikkel ing der cr isis, erop 
heeft gewezen, dat die omvang en ontwikke-
1 ing gelden "voor beide takken van den land
bouw, den akkerbouw, zoowel a ls de veehou
derij" , en uitingen, waaruit duidelijk de be
doeling spreekt, de werking der wet ook op 
het gebied van het tuinbouwbedrijf te doen 
uitstrekken, ontbreken; 

dat, tot ondersteuning van het middel nog 
wel is aangevoerd, dat er geen aannemelijke 
reden denkbaar is, waarom de wetgever de 
pachtovereenkomsten tot den tuinbouw betrek
kelijk zou hebben uitgezonderd van de heer
schappij der cris iswet, doch dat - daargela
ten, dat die redenen wèl kunnen bestaan, al
thans voor den tuinbouw in het algemeen o. a. 
genomen in den ruimen zin van art. 1 onder 
III van het Koninklijk Besluit van 12 Decem
ber 1922 (Stbl. n°. 672) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur , als 
bedoeld bij art. 11 , tweede lid der Land- en 
'l'uinbouwongern,llenwet 1922, en er zelfs in 
de bestreden beschikking een wordt aange
geven - er geen sprake is van het maken 
van eene uitzondering, maa r dat het gaat om 
de vraag hoever het terrein zich uitstrekt, 
waarop deze, in het gemeene recht diep in
grijpende, wet gelding heeft; 

dat mitsdien het middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

16 No vember 1932. KO INKLIJK BE
SL IT. (Lager Onderwijswet 1920 a rt 
72 . ) 

Al gaat de eisch, dat elke van de leer
krachten, welke aan de school verbonden 
behooren te zijn , een eigen klasselokaal 
heeft, in het algemeen niet uit boven de 
,, normale e ischen", zoo volgt hieruit niet, 
dat bijbouw van een nieuw lokaal ook dàn 
binnen het kader van die eischen zou blij 
ven, wanneer het geta l leel"I ingen slechts 
in geringe mate één van de in art. 28 ge
stelde g rensgetallen overschrijdt en dien
tengevolge een nieuwe leerkracht ver
plicht wordt. Dit klemt te meer, nu reke
ning dient te worden gehouden met de 
moge! ijkheid, dat de lee rli ngenschaal ,•an 
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art. 28 eene verhooging zal ondergaan, en 
dientengevolge zelfs eene vermeerdering 
van het leerlingental niet tot vermeerde
ring van onderwijzers zou behoeven te 
leiden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het bernep, ingesteld door 

Jacobus Risseeuw en Reinier Risseeuw, inge
zetenen der gemeente Oostburg tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland van 27 Mei 
1932, n°. 44, l e a fd ., tot ongegrondverklaring 
van hun beroep tegen het besluit v::m den 
raad der gemeente Oostburg van 18 December 
1931, voor zoover daarbij de door het bestuur 
der schoolvereeniging " Immanuel" overeen
komstig art. 72 der L ager Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking is verleend voor het 
bijbouwen van een vierde leslokaa l aan de bij 
zondere school voor gewoon lager onderwijs 
aan de Brouwerijstraat al daar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Oct. 1932, n°. 644; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen van 
12 November 1932, n° . 15541, a fd . L.0.F. ; 

0 . dat de raad der gemeente Oostburg op 
18 December 1931 heeft besloten, aan het be
stuur der schoolvereeniging "Immanuel" me
dewerking te ve rl eenen, o. a . voor het bij bou
wen van een viercle leslokaa l aan de bijwn
dere school voor gewoon lager onderwijs aan 
de Brouwerijstraat aldaar; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat het bijbouwen van een ochoollokaa l 
eene verandering brengt in de inrichting van 
het schoolgebouw, welke geacht mag worden 
dienstbaar te zijn voor het onderwijs, zooclat 
het bijbouwen van een lokaal te beschouwen 
is als eene verandering van inricht ing in den 
zin van art. 72 der L ager Onderwij swet 1920 ; 
dat daardoor de normale e ischen, aan het ge
ven van lager onderwijs te stell en, niet wor
den ove rschreden ; dat aan de in art. 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 omschreven ver
eischten is voldaan; 

dat van het besluit van den gemeenteraad 
J. Risseeuw en R. Risseeuw bij Geel. Staten 
van Zeeland in beroep zijn gekomen, aanvoe
rende, dat binnenkort het ontwerp-Terpstra 
rot stand zou komen en cli t ontwerp aangeeft 
eene leerlingenschaal van 45 per klasse ; dat 
a lsdan het te bouwen lokaa l weer ledi g komt 
te staan en za l blijken overbodig te zijn ge-
1~_eest; . dat in d~_ze t ijden van mal a ise derge
hJke uitgaven b1J de reeds hooge belastin"en 
niet gewenscht zij n; 

0 

0
clat Geel . Staten bij beslui t van 27 Mei 1932, 

n . 44, l e a fd ., het ingestelde beroep onge
gr<;>nd h ebben verklaard, uit overweging, dat 
bhikens mgekom en berich t van burgemeeste r 
en wethouders van Oostburg over 1931 het ge
middelde aantal leerli ngen aan de genoemde 
school 122¾, bedroeg, in verband waarmede 
eene vierde leerkracht en derhalve ook een 
vierde leslokaal eene wettelijke noodza kelijk
heid is geworden; da t daarbij geen re kening 
kan worden gehouden met een in een aanhan
g ig wetsontwerp door de R egeering gedaan 
voorstel om het maximum getal leerlingen op 

45 te brengen, zoodat de raad terecht het ver
zoek van het schoolbestuur heeft ingewilligd; 

dat van het besluit van Ged. Staten J. R is
seeuw en R . Risseeuw bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat de in hun beroep
schrift bij Geel. Staten gestelde feiten nog des 
te meer kl emmen bij den zeer slechten toe
stand van de gemeente-financiën , zooclat het 
onverantwoordelijk is, thans eene dergelijke 
groote uitgave te doen; 

0. dat niet kan worden gezegd, dat de 
e isch, dat elke van de leerkrachten, welke 
aan de school behooren te zijn verbonden, een 
eigen klasselokaal heeft, in het algemeen 11i t
gaat boven de normal e e ischen aan het geven 
van lager onderwijs te stel !en; 

dat echter hieru it niet vol gt, dat bijbo11w 
van een nieuw lokaal ook dàn binnen het 
kader van de normale e ischen zou blijven, 
wanneer het getal leerlingen slechts in ge-
1·inge mate één van de in art. 28 der Lager 
Onderwijswet rn20 geste lde g rensgetall en over
schrijdt en dientengevolge eene nieuwe leer
kracht verplicht wordt; 

dat dit te meer klemt, nu rekening clienL te 
worden gehouden met de mogelijkh eid , da t de 
leer lingenschaal van art. 28 eene verhooging 
zal ondergaan en dientengevolge zei fs cene 
vermeerdering van het leer lingengeta l niet tot 
vermeerder ing van onderwijzers zou behoeven 
te le iden ; 

dat in het onderhavige geval het grensgetal 
117 slechts met een kl e i11 getal ornrschrerl en 
is, te rwijl het duurzaam karakter van clez 
overschrijding en althans de duurzame aan
wez igheid van een vierde verplichte leerkrachL 
uit nadere inlichtingen, ingewonnen naar aa11-
lei ding van een schrij ven van de Afdeel i11g 
van den Raad van State voor de Geschill e 11 
van Bestuur, niet is gebleken; 

dat onder deze omstandigheden de gemeen
teraad van Oostburg ten onrechte heeft bes lo
ten, aan het bestuur der schoolvereeni g i11g 
"Immanuel" medewerk ing te verleenen voor 
het bijbouwen van een vierde les lokaal aa11 de 
bij zondere school voor gewoon lager onderwij s 
aan de Brouwerij straat a ldaar en Geel. Staten 
ten onrechte bij hun bestreden beslui t het 
tegen het raadsbes lui t gerichte beroep onge
grond hebben verk laard; 

Gezien de Lager-Onden vij s" ·et 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vern ietiging van het bestreden beslui t 
van Geel. Staten van Zeeland van 27 Mei 
1932, n°. 44, l e afd. , en van het beslui t va11 
den raad der gemeente Oostburg van 18 Dec. 
1931, voor zoover daarbij de door het bestuu r 
der schoolvereenig ing " Immanuel" gevraagde 
medewerking is verleend, voor het bij bouwen 
van een vierde les lokaal aan de bijzondere 
school v_<?<Jr gewoon lager onderwijs aan de 
Brouwen Jstraat a ldaar, de gevraagde mede
werking te dien aanzien te weige ren. 

Onze Minister van Onderwijs Kunsten en 
,vetenschappen is belast enz. ' 

(A. B.) 

1 ï _y nve,nbe,· 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderw ijswet 1920 art. 
23.) 

U it den aard van het voorschrift va,, 
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art. 23 le lid sub a vloe it voort, dat aan 
een raadsbesluit, als daarin bedoeld, de 
goedkeuring slech ts kan worden onthouden 
om redenen, ontleend aan de door den ge
meenteraad voor het stichten van de 
school of het leslokaal gekozen plaats. Of 
de toestand der gemeentefinanciën de stich
ting van het leslokaal gedoogt, zull en 
Ged. Staten bij de besl issing omtrent de 
goedkeuring van de gemeentebegrooting 
hebben te beoordeelen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Emmen, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Drenthe, van 2 Juni 
1932, n°. 33, waarbij goedkeuring is onthou
den aan zijn besluit van 22 October 1931, 
waarbij onder b als plaats van stichting van 
een leslokaal, aan te bouwen aan de open
bare lagere school II te Zwartemeer, in die 
gemeente, is aangewezen het perceel, ka
dastraal bekend, gemeente Emmen, Sectie I. 
!l

0 4542 · 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1932, n°. 713 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
November 1932, n°. 7527/1 Afd. L.O.A. en 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 12 November 
1932, n°. 19986, afd. B .B. ; 

0. dat de raad der gemeente Emmen bij 
besluit van 22 October 1931 a. heeft besloten 
tot aanbouw en eerste inrichting van één les
lokaal aan de nieuw gebouwde school II te 
Zwartemeer, b. als plaats van stichting van 
het onder a bedoelde leslokaal heeft aange
wezen het perceel kadastraal bekend gemeente 
Emmen, Sectie I, n°. 4542, uit overweging, 
dat aan de nieuw gebouwde school II te Zwar
temeer reeds van 30 April 1930 af ten minste 
3 verplichte leerkrachten konden worden aan
gesteld ; dat tot 1 Februa1·i 1931 slechts 2 
leerkrachten - het hoofd der school en een 
onderwijzer van bijstand - aan die school 
waren verbonden, omdat meerdere leerkrach
ten aan deze school , met slechts twee lokalen, 
voorloopi g minder gewenscht worden geacht ; 
dat van 1 Februari 1931 af evenwel dri e leer
krachten aan de genoemde school zijn verbon
den, omdat het aantal leer! ingen, da t door 
opening van de Roomsch-Katholieke school 
a ldaar was teruggeloopen, stijgende is, wodat 
ook in de toekomst volgens de huidi ge leer
lingenschaal drie leerkrachten verplicht blij
ven; dat nog langer uitstel tot aanbouw van 
de bovengenoemde school met één leslokaal 
onder deze omstandigheden ongetwijfeld een 
ongunstigen invloed zal uitoefenen op den 
gang van het onderwijs ; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij beslui t 
van 2 Juni 1932, n°. 33, hunne goedkeuring 
aan het raadsbesluit, voor zoover het bepaalde 
onder b betreft, hebben onthouden, ui t over
weging, dat hun coll ege met den Hoofdi nspec
teur van het lager onderwijs in de 5e hoofd
inspectie van oordeel is, dat aanbouw van een 
1 eslokaal aan de openbare I agere school II te 
Zwartemeer nog n iet strikt noodzakelijk is, 

aangezien het leerliugenaantal zoodanig is. 
dat de bestaande lokaliteit voldoende ruimte 
biedt voor het geven van het onderwijs, zij het 
dat in één lokaal thans twee leerkrachten on
derwijs moeten geven; dat, hoewel in het al
gemeen handhaving van een dergelijken toe
stand geen aanbeveling verdient, in de gege
ven omsta ndigheden daarin di ent te worden 
berust, temeer daar op het verstrekken van de 
benoodigde gelden van Regeeringswege voor 
den aanbouw geen uitz icht bestaat; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad van Emmen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat door Ged. Staten 
ten onrechte wordt aangenomen, dat de nor
male eischen ten opzichte van deze school zul
len worden overschreden, wanneer een les
lokaal wordt aangebouwd; dat Ged. Staten 
daarbij te veel rekening houden met den finan
cieelen toestand der gemeente; dat zulks in 
strijd is met de gelijkstelling; dat immers de 
bezuini gingseisch ten opzichte van het bijzo11-
der onderwijs minder streng is dan de eischen, 
te dien opzichte door Ged. Staten gesteld voor 
het openbaar onderwijs in de gemeente Em
men; dat " de normale eischen" ten opzichte 
van het bijzonder onderwijs worden vastgelegd 
bij Koninklijke Besluiten; dat bij die Ko
ninklijke Besluiten uiteraard niet uitsluitend 
rekening ka n worden gehouden met de fin an
c ieele positie van een bepaalde gemeente, om
dat die Koninklijke Besluiten voor het begrip 
"norm ale eischen" dienen als r ichtsnoer voor 
het geheele land ; dat bij meer dan één Ko
ninklijk Besluit is erkend, dat een eigen 
klasselokaal voor elke leerkracht niet uitgaa t 
boven de normale eischen, indien de aanwe
zigheid van een bepaald aantal leerkrachten 
duurzaam vaststaat; dat het aanta l leerlingen 
van school II te Zwartemeer, dat na de ope
nmg van de R.-K. school aldaa r op 1 Jun i 
1930 terugliep tot 64, thans 81 bedraagt; dat 
dit aantal volgens het hoofd der school sta
b_iel is, zc?_odat kan worden aangenomen, ge
~1en de st1Jgmg van het aantal leerlingen, dat 
m de toekomst een derde leerkracht - die 
reeds van 1 Juni 1930 af aan deze school ver
plicht is - verplicht blijft; dat het raadsbe
sluit tot aanbouw van een leslokaal indertijd 
met algemeene stemmen is genomen · dat 
daaruit moge blijken, dat iedereen ove~tuigd 
was, dat ten opzichte van de onderhavige 
school met eenzelfden maatstaf moest worden 
gemeten als in soortgel ijke omstandigheden 
het geval zou zijn geweest ten opzichte van 
een bijzondere school ; 

0 . dat krachtens art. 23, l e lid, onder a, 
der L ager Onderwijswet 1920 een besluit van 
den gemeenteraad betreffende de plaats, waar 
een meuw schoolgebouw of schoollokaal zal 
worden gesticht, aan de goedkeuring van Geel. 
Staten, den hoofdinspecteur gehoord , wordt 
onderworpen; 

dat uit den aard der bepaling voortvloeit 
dat aan zoodanig raadsbesluit de goed keuring 
slechts kan worden onthouden om redenen, 
ontleend aan de door den gemeenteraad voo1· 
het stichten van de school of het leslokaal ge
kozen plaats; 

dat tegen de plaats, waar de gemeenteraad 
van Emmen het onderhav ige leslokaal wil 
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bouwen, geen bedenking bestaat; 
dat dus de goedkeuring alsnog aan het 

raadsbesluit behoort te worden verleend; 
dat dit niet wegneemt, dat Ged. Staten bij 

de beslissing omtrent de goedkeuring van de 
gemeentebegrooting zullen hebben te beoor
deelen, of de toestand der gemeente-financiën 
de stichting van het les lokaal gedoogt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten goed te keuren het besluit 
van den raad der gemeente Emmen, van 22 
October 1931, voor zoover daarbij als plaats, 
,vaar een leslokaal, aan de openbare lagere 
school II te Zwartemeer zal worden aange
bouwd, wordt aangewezen het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Emmen, Sectie I , 
n°. 4542. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
1V etenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

17 November 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 12.) 

De omstandigheden, dat de ingeschre
vene van zijne prilste jeugd af - met uit
zondering van enkele jaren d ie hij in 
Nederland doorgebracht heeft voo,· school
bezoek - in Engeland heeft gewoond, dat 
zijne opleiding gericht is gewee t op een 
toekomstigen werkkring in Engeland en 
dat hij al daar eene betrekking heeft, ma
ken, dat moet worden aangenomen, dat 
de band van den ingeschrevene met Ne
derland dusdanig is verzwakt, dat hij ge
acht moet worden te verkeeren in een 
bijzonder geval, a ls bedoeld in art. 12 
ub /. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Tuf. P. Thoenes te Londen (Engeland), tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Defensie 
van 2 Sept. 1932, VIIe afd. n°. 294 V., waarbij 

.aan zijn zoon J. A. Thoenes, dienstplichtige der 
lichting van 1932 uit Apeldoorn, vrijstell ing 
van den dienstplicht wegens aanwezigheid van 
een bijwnder geval is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 October 1932, n°. 745; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 11 November 1932, VIIe afd. 
n°. 256 V.; 

0. dat de beslissing van Onzen M inister 
steunt op de overweging, dat de in het ver
zoek chrift van den ingeschrevene van 25 Aug. 
1932 omschreven omstandigheden, hierop neer
komende, dat hij door een verbl ij f in werke
lijken dienst van 12 m aanden in zijne pat'ti
,culiere belangen zal worden geschaad, Onzen 
Minister geene aanleiding geven hem te be
schouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval en hem op dezen grond vrijstelling van 
den dienstplicht te verleen en; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat bij 
de opleiding van zijn zoon rekening is gehou
den met het fe it, dat hij later in Engeland 
zijn brood zou moeten verdienen; dat zijn zoon 

in Engeland eene betrekking heeft, waar hij 
nu nog kan terugkeeren; dat de gevolgen 
van weigering der gevraagde vrij stelling zul
len zijn: a. dat zijn zoon zich niet in Engeland 
zal kunnen vestigen waar hij steeds gewoond 
heeft en waar zijne ouders nog wonen; b. dat 
zijne opleiding. welke gericht geweest is op 
een toekomstigen werkkring in Engeland, zijn 
doel gemist zal hebben; c. dat hij gedoemd 
zal zijn, eene betrekking te zoeken in een 
land, waarvoor hij niet is opgeleid en waar 
zijne ouders niet wonen; d . dat hij eene goede 
betrekking in Engeland zal moeten prijsge
ven; dat, toen zijn zoon op 29 Juni 1931 naar 
Engeland terugkeerde, op zijn getuigschrift 
van verandering van woonplaats vermeld 
stond, dat hij niet aan den dienstplicht was 
onderworpen; dat hij, appellant, de dupe is 
geworden van de onjuiste mededeeling op het 
bedoel de getuigschrift; 

0. dat op grond van de door den appel lant 
aangevoerde omstandigheden, dat de inge
schrevene van zijne prilste jeugd af - met 
uitzondering van enkele jaren, dat hij in Ne
der! and doorgebracht heeft voor school bezoek 
- in Engeland heeft gewoond, dat zijne op
leiding gericht is geweest op een toekomstigen 
werkkring in Engeland en dat hij aldaar eene 
betrekking heeft, moet worden aangenomen , 
dat de band van den ingeschrevene met Ne
derland dusdanig is verzwakt, dat hij geacht 
moet worden te verkeeren in een bijwnder 
geval, op grond waarvan hem krachtens art. 
12 onder / der Dienstpl ichtwet vrijstelling van 
rlen dienstplicht behoort tP wol'den vel'lecnd: 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Defensie van 2 Sep
tember 1932, VIIe afd. n°. 294 V, aan J. A. 
'l' hoenes te Londen alsnog voorgoed vrij steil ing 
van den dienstplicht te verleenen . 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A. B .) 

21 Nove,nber 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Vleeschkeuringswet art. 8.) 

Nu een aantal gemeenten den keurings
dienst gemeenschappel ijk hebben geregeld 
en ter uitvoering daarvan gel ijkluidende 
verordeningen op dien dienst hebben vast
gesteld, waarin is bepaald, dat het in art. 
8 le lid bedoeld onderzoek niet plaats 
heeft, kan afwijking en eenzijdige wijzi
ging van die regeling door ééne der be
trokken gemeenten niet worden goedge
keurd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkenële op de beroepen, ingesteld door 

den raad der gemeente Middelburg en den 
Inspecteur van de Volksgewndheid P . Stehou
wer te Breda, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Zee land van 6 Mei 1932 °. 29, 3de 
Afdeeling, waarbij goedkeuring werd onthou
den aan het besluit van den raad dei· gemeente 
Middelburg van 17 Februari 1932, N°. llb, 
inzake wijziging en aanvulling der verorde
ning op den vee- en vlee chkeuringsdienst 
Middelburg; 
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D en Raad van Sta te, Afdeeling voor de 
Geschillen va n Bestuur, gehoord , adv ies van 
3 November 1932, N °. 749; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat , Minister va n B innenla ndsche Za ken , 
va n 16 November 1932 N °. 1370 M , Afdeeling 
Volksgezondheid; 

0. da t de raa d der gemeente Middel burg bij 
besluit va n 17 F ebr uari 1932 heeft besloten: 
I . in te trekken zijn beslui t van 22 December 
1924, 0

• 10b, tot wij zig ing van de "Verorde
ning op den V ee- en Vleeschkeur ingsdienst te 
Middelburg" ; II. de sub I ve rmelde veror
dening te wij zigen a ls volgt : 

a.. aan a r t. 1 wordt toegevoegd een nieuw 
laatste lid , luidende al s volgt : onder "vleesch
waren" wat daaronder wordt verstaan in en 
krachtens de Vleeschkeur ingswet, S . 524 van 
1919 ; 

b. tusschen het eerste en het tweede I id 
van art. 3 wordt een nieuwe a I inea ingevoegd, 
luidende: 

In de gemeenten Veere, A r nemuiden , ie uw
en Sint Joosland, Sint L aurens, Meliskerke en 
Grijpskerke geschiedt de in het l e lid be
doel de kennisgeving ter gemeente-secretarie 
in den t ijd gedurende welken deze geopend is 
voor het pub! iek ; 

c. aan het slot van de 2e a li nea van art. 5 
wordt toegevoegd: of, voor zoover de gemeen
ten Veere, A rnemuiden, N ieuw- en Sint Joos
land, Sint L aurens, Meliskerke en Grij ps
kerke betre ft, in de door burgemeester en wet
houde rs aan te wijzen noodslachtplaa tsen bin
nen hun gemeente, een en a nder met goed
keuring van het hoofd van di enst; 

d. t usschen art . 5 en art. 6 wordt ingevoegd 
een nie uw art. 5bis, lu idende: 

Vl eeschwaren zijn , evena ls slachtdieren en 
vleesch, aan keu ring onderworpen. 

e. a rt. 7 wordt gelezen a ls volgt : 
Te Middelbmg za l het in a r t. 8, eerste lid , 

der Vleeschkeuringswet bedoelde onderzoek of 
sedert de keu r ing in de gemeente van u itvoer 
veranderingen zijn opgetreden, waardoor het 
voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeu rd moet 
worden, geschieden dagelijks, m et uitw ndering 
van Zondagen en de door burgemeester en 
wethouders van Middelburg aan te wij zen da
gen, in de gemeen telijke keurl okalen. Voor 
bedoe ld onde rzoek zal een, bij afzonderlijke 
ve rordeni ng vast te stell en, loon in rekeni ng 
worden gebracht. 

H et is ve rboden het in het le lid van d it 
a rtikel bedoe lde vleesch in de gemeen te M id
de lburg in te voeren , door te voe ren of te ve r
voeren tusschen zonsondergang en zonsopga ng, 
behoudens sch r iftelijk ve rl eende ontheffing 
doo r het hoo fd van di enst . 

D it verbod geldt m et voor: 
vleesch da t per spoo ,· de gemeente wordt 

doorgevoerd of ingevoerd , in welk laatste ge
val het op het sta tion moet ve rb lijven, t.otdat 
het vervoer is toegestaan. 

/. in art. 11 wordt het wo01·d " geeft" ver
vangen door "heeft" ; 

da t Geel. S taten va n Zeeland bij besluit van 
6 Mei 1932 aan dit besluit hunne goedkeur ing 
hebben onthouden, in hoofdzaak uit overwe
g ing , dat in afwijking van de ge ldende rege
ling , welke in gemeen o verl eg met de ove rige 

kringgemeenten in 1922 is tot stand gekomen, 
bij volkomen eenzijdige wijziging de in art. 8 
de r Vl ee chkeuringswet bedoelde invoerkeu
ring wordt voorgeschreven; dat blijkens de 
voordrach t van burgemeeste r en wethouders 
aan den gem eenteraa d, waarin te lezen staat, 
dat een invoerkeur loon levensvoorwaarde voo,· 
het a battoir is, niet het hygiënische belang 
prim a ir is; da t voorts in de kringgemeenten 
vele slagers aanzienlijke bedragen hebben uit
gegeven om hunne slagerij en aan de wettelijke 
e ischen te laten voldoen, dan wel een open
baa r slachthuis is gestich t ; dat bij heffi ng 
van een invoerkeur loon het voor export slach
ten in de kringgemeenten een e inde zal nem en ; 

dat van di t beslu it de gem eente raad va n 
, Middel burg en de veterina ir-Inspecteur van de 

Volksgezondheid bij Ons in be roep zij n ge
komen; 

dat de gemeen teraad in hoofdzaak aa nvoert, 
dat het hoofdbezwaar van Ged. S taten tegen 
de invoe r keur ing en het he ffen va n invoer
keurloon; dat de raad ten stel I igste ontkent, 
dat het hygiënische belang niet p rimair zou 
zijn voor de wij zig ing van de ve rordening; dat 
overleg met de kringgemeenten niet door de 
wet geëischt en ove rbodig was, daar bekend 
was, dat de kr inggemeenten ornrtui gde tegen
standers waren van een door Middelburg te 
heffen invoerkeudoon; da t de ,,e rordening 
van 1922 njet in de a llereerste plaats is ge
weest het resul taat van sam enwe r king tus
schen Middelburg en den kring, doch veeleer 
uitvloe isel van het voorschr ift van a rt. 20 der 
Vl eeschkeur ingswet, dat elke gemeente den 
keur ingsd ienst in haar terri toi r bij verorde
ning moet regelen ; dat naar zijne meening 
dan ook van eene eenzijdige wij zig ing van 
eene in gemeen overl eg tot stand gekomen 
regeling niet kan worden gesproken; 

dat de I nspecteur in hoofdzaak aanvoert, dat 
de invoe rkeur ing van groot hyg iënisch be lang 
is ; dat van e rnstige economische nadeel en 
voor het pi attel a nd geen spra ke is ; dat de 
e isch, dat Middel burg een belangrijken ma at
regel in het belang van haa r ingezetenen za l 
achterwege laten om de exploi tati e van 7 pa r
ticuliere slachtpl aatsjes, di e tevens als nood
slachtpl aatsjes gebr u ikt worden, en één kleine 
gem"entelijke slacht pl aats mogelijk te ma ken , 
niet billijk is ten opzich te van Middelburg; 

0. dat de gemeenten Middel burg , Veere, 
Arnemuiden, Nie uw- en Sint J oosland, Sint 
L aurens, Meliskerke en Grij pskerke den keu
r ingsdienst voor vee en vleesch in 1922 ge-
111e ensch appe lij k hebben gerege ld e n te r uit
voering daarva n gelijkluidende ve rnrdeningcn 
op dien di enst hebben vastgesteld; 

dat art. 7 van e lke dier vero rdeningen l uid
de, dat het in a rt. 8, eerste lid , de r V lecsch
keuringswet bedoelde onde rzoek niet pl aa ts 
heeft ; 

dat a fwij king van een gemeenscha ppe lijke 
regel ing slech ts kan pl aats vinde n op de wijze, 
bij die regeling bepaald , o f bij geb reke daar
van in gemeen ove rl eg, terwijl, indien geen 
ove reenstemming wo rdt be re ik t en een de r ge
meenten meent n iet in de regeling te kunnen 
blijven berusten, opzegging kan pl aats v inden; 

dat eenzijdi ge wij zig ing van de rege ling, a ls 
nu heeft p laats gevonden, mitsdien niet kan 
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worden goedgekeurd; 
Gezien de Vleeschkeuringswet, S. 1919, 

n° 524 · 
· H;bben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

be I ast e_nz. 
(A.B.) 

21 Nove1nber 1932. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Woningwet art. 37.) ... 

Bij de beoordeeling van het gew1Jz1gde 
uitbreidingsplan, waarbij uiteraard · met 
den feitelijken toestand ter plaatse re~e
niug behoort te worden gehouden_, __ bl_1Jft 
buiten geding de vraag, of de w1Jz1grng 
àl dan niet is geschied in overeenstem
ming met het toen van kracht zijnd uit
breidingsplan. 

Geen bepaling der Woningwet stelt de 
in een uitbreidingsplan vastgelegde be
stemming van gronden voor bepaalde 
doeleinden afhankelijk van de voorafge
gane oplegging van een bouwverbod. 

Appellanten zullen tengevolge van de 
wijziging van het plan geen schade van 
beteekenis ondervinden, nu vaststaat dat 
de gemeente hun voor weg be temd ter
reingedeelte bij aan leg van dien weg zal 
moeten aankoopen of tegen schadeloo -
steil i ng onteigenen. 

Het bureau van gemeentewerken kan 
voor de toepassing der Woningwet rede
lijkerwijze worden aangemerkt_ als behoo
rende tot de gemeente-secretal'le. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. en B. Gebbink te Eindhoven, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
10 Juni 1931 tot goedkeuring van een gewij
zigd uitbreidingsplan voor een deel dier ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
November 1932, N°. 630; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van is November 1932 N°. 9175 MfP.B.R., 
Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Eindhoven bij 
bovengenoemd besluit o. a . heeft vastge teld 
het plan, houdende wijziging van het par
tieele uitbreidingsplan Stratum I; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant aan dit 
raadsbesluit bij besluit van 10 Juni 1931, 
G. 1 °. 292, hunne goedkeur ing hebben ge
hecht; 

dat van dit bes! uit van Ged. Staten G. en 
B. Gebbink te Eindhoven bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat het besluit tot 
wijziging van het partieele uitbreidingsplan 
Stratum I bevat in de eerste plaats eene op
schuiving van de rooilijn in Zuidelijke richting 
van den Kanaaldijk Zuid; dat deze opschuiving 
noodzake lijk werd gemaakt, doordat de ge
meente Eindhoven het kanaal is gaan ver
breeden door den Kanaaldijk Zuid aan de 
Noordzijde eenigA meters te versmal I en; dat 
door deze versmalling eene handeling is ver-

richt in strijd met een goedgekeurd uitbrei
dingsplan aangezien de verlegging van den 
Kanaaldijk Zuid in Zuidelijke richting eerst 
mocht plaats hebben na wijziging van het in 
1923 vastgestelde, en door Ged. Staten goed
gekeurde uitbreidingsplan; dat Ged. Staten 
in hunne motiveering thans zeggen, dat het 
kanaal nooit in eenig uitbreidingsplan is opge
nomen• dat dit formeel juist moge zijn, doch 
dat da:artegenover staat, dat de Kanaaldijk 
Zuid over de volle breedte in het op 28 Mei 
1923 vastgestelde uitbreidingsplan was opge
nomen zoodat eene versmalling van den Ka
naaldijk Zuid langs de oordgrens niet mocht 
plaats hebben dan na wijziging van het uit
breidingsplan· dat juist door die versmalling 
Jan~ de Noo;dgrens eene _:,erbreeding in Zui
deliJke richting noodzakehJk 1s gemaakt, zon
der dat de belanghebbenden in de gelegen
heid zijn geweest zich daartegen te verzetten; 
dat door eerst zonder wijziging van dat t11t
breidingsplan, 'den Kanaaldijk Zuid onrecht
matig ten deele bij het kanaal te ".?~gen, en 
dan het uitbreidingsplan te gaan w1Jz1gen, de 
rechtszekerheid van de eigenaren ten zeerste 
wordt geschaad en van wege de gemeente de 
bij de wet gegeven waarborgen in zake _vast
stelling van uitbreidingsplannen en rood1Jnen 
op die wijze voor een goed deel aan de eige
naren wordt ontnomen, al thans ten zeerste 
worden bekort; dat voorts de practij k heeft 
gel erd dat de plaatselijke verordening, rege
lende d~ ·belangen van derden bij uitbreidings: 
plannen, dusdanig wordt toegepast, dat ZIJ 
eenvoudig een middel is om het Hooger Gezag 
in den waan te brengen, dat de belangen der 
eigenaren in de gemeente Eindhoven naar be
hooren worden behartigd; dat bovendien door 
deze wijziging van het partieele uitbrnidings
plan Stratum I voor meer dan de helft prac
tisch een bouwverbod op hunne eigendommen 
wordt gelegd, zonder dat de ~ij de wet ge
eischte waarborgen daarvoor z1Jn m acht ge
nomen; dat zij ook daardoor onrechtmatig in 
hunne rechten zijn bekort; dat de gemeente 
toch in dergelijke gevallen niet bevoegd is om 
een perceel dermate te treffen, zonder daar
aan een bouwverbod te doen voorafgaan; dat 
daarenboven het raadsbesluit niet is ter inzage 
gelegd - noch overeenkom tig art. 34, 4e lid, 
noch overeenkom tig art. 34, 6e lid, der Wo
ningwet - op de gemeentesecreta,·ie; dat het 
wel heeft ter inzage gelegen op het Bureau 
Gemeentewerken, doch dat bij raadsbesluit van 
19 Augustus 1929 als Secretarie is aangewezen 
het pand Sancta Ursula, in welk pand het 
Bureau Gemeentewerken niet gevestigd is, ter
wijl dit Bureau een afzonderlijken dienst 
vormt en niet als een onderdeel der gemeente
secretarie kan worden aangemerkt; dat zij op 
grond van een en ander verzoeken, het onder
havige besluit van Ged. St-aten te vernietigen 
wegens strijd met de wet en het algemeen 
belang; 

0. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen dat, nu het Eind
hovensche kanaal verbreed is door den Ka
naaldijk Zuid eenige meters te versmallen, 
terecht bij het gewijzigde uitbreidingsplan de 
rooilijn van dien dijkweg in Zuidelijke rich
ting is opgeschoven, ten einde eene voldoende 
breedte te waarborgen; 
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clat bij cle beoorcleeling van het gewijzigde 
uitbreidingspl an, waarbij u iteraard met den 
feitelijken toe tand ter plaatse rekening be
hoort te worden gehouden, buiten ged ing 
blij ft de vraag, of de verbreeding van het 
Eindhovensche kanaal met de daarmede ge
paard gegaan zij nde versmall ing van den K a
naaldijk Zuid àl dan niet is gesch ied in over
eenstemming met het toen van kracht zijnde 
uitbreidingspl an; 

0. wijders, dat geen bepaling der Woning
wet de in een uitbreidingsplan va tgelegcle 
bestemming van gronden voor bepaalde doel
ei nden afhankelijk stelt van de voorafgegane 
oplegging van een bouwverbod, zoodat de des
betreffende gr ief der appel !anten in die wet 
geen steun vindt; 

0 . dat evenmi n opgaat het bezwaar der ap
pellanten betreffende het gemis aan waarborg 
voo1· eene behoorl ij ke vergoeding van de door 
hen ten gevolge van de wijzigi ng van het uit
breidingsplan te lijden chade; 

dat toch door deze wijziging het voor open
barnn weg bestemde gedeelte van hun grond 
slechts eene betrekkelijk geringe uitbreiding 
ondergaat en er mede, blijkens de nadere op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Be tuur, inge
wonnen inlichtingen, dan ook geen sprake 
van is, dat de appellanten ten gevolge van de 
wijziging van het plan schade van beteekenis 
zouden ondervinden, indien - gel ijk vaststaat 
- de gemeente bij aanleg van den weg hun 
daarvoor bestemd terreinsgedeel te zal moeten 
aankoopen of tegen schadeloos telling ont
eigenen; 

0. ten slotte, met betrekking tot het bezwaa1· 
betreffende het ter inzage I iggen van het 
raad besluit op het Bureau van Gemeente
werken en niet in het door den gemeenteraad 
als gemeentesecretarie aangewezen panel Sanc
ta U!·sula, dat ook dit bezwaar ongegrond is, 
vermits naar Ons oordeel het bedoelde bureau 
voor de toepassing van de Woningwet redelij
kerwijze a ls behoorende tot de gemeente- ecre
tarie kan worden aangemerkt; 

Gez ien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minjster van Binnenland che Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

21 No ·venibe r 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 23. ) 

H et enkele fe it, dat de inbewaring
geving bij de ed. Bank voor het bur
gerl ijk armbestuur in het a lgemeen kos
ten met zich brengt, welke naar het oor
deel van dit bestuur beter voor andere 
doeleinden zouden kunnen worden besteed, 
geeft geen aanleiding om aan te nemen, 
clat een " bijzonder geval" a ls bedoeld in 
het 4e lid aanwezig is. Evenmin kan a ls 
zoodanig worden aangemerkt dat in het 
gemeentehu is een brandvrije kl uis aan
wez ig is, waarin de fondsen, opgeborgen 
in een afgesloten trommel, veilig kunnen 
worden bewaard . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingevolge art. 

23, 4e lid, der Armenwet ingesteld door het 
Burgerlijk Armbestuur der gemeente Breda, 
tegen het besluit van Geel. Staten van Noord
Brabant van 9 December 1931, G. N °. 278, 
IIe Afdeeling, waarbij goedkeur ing is gewei
gerd om fondsen, die niet ten name van het 
Burgerlijk Armbestuur der gemeente Breda 
staan, te deponeeren in de ten gemeentehuize 
te Breda aanwezige "safe" of kluis ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
November 1932, N°. 751; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnen landsche Zaken, 
van 16 1ovember 1932, N°. 8100, afdeeling 
Armwezen; 

0. dat Geel. Staten van oord-Brabant bij 
besluit van 9 December 1931, G. N°. 278, H e 
Afdeeli ng, afwijzend hebben beschikt op het 
verzoek van het Burgerlijk Armbestuur van 
Breda om met ontheffing van het bepaalde in 
art. 23, 3de lid, der Armenwet goed te keu
ren, dat fondsen , die niet te zijnen name 
staan, worden gedeponeerd in de ten ge
meentehuize te Breda aanwezige "safe" of 
kluis, uit overweging, dat naar den regel van 
art. 23, 3de lid , der Armenwet fondsen, die 
niet ten name staan van eene instelling van 
weldadigheid, door haar in bewaring moeten 
gegeven worden bij de Nederlanclsche Bank : 
dat a ll een in bijzondere gevall en overeenkom
stig art. 23, 4de lid, d ier wet ontheffing kan 
worden verleend om elders dergelij ke fondsen 
te deponeeren; dat het in bewaring geven bij 
de Nederlandsche Bank steeds gepaard gaat 
met en ook voor cl toekomst tot gevolg heeft 
het vervullen van fo1·mali te iten hetgeen door 
het armhestunr a ls een last gevoeld wordt, die 
te meer bezwarend voorkomt, omdat agenten 
en correspondenten dier Bank deze fondsen 
niet in bewaring onder zich mogen nemen ; 
dat deze formaliteiten echter uiteraard ver
bonden zijn aan de naleving van het uitdruk
kelijke wetsvoorschri ft zelf en zij derhalve 
geen bijzonder geva l kunnen vormen, waarin 
aanleiding bestaat om van den algemeenen 
regel af te wij ken ; 

dat van dit besluit het Burgerl ij k Armbe
stuur van Breda bij Ons in beroep is gekomen , 
aanvoerende, dat voora l in dezen tijd de a rm 
besturen in het a lgemeen n iet tot overbodige 
kosten mogen worden genoodzaakt; dat door 
het onthouden der goedkeuring a ls gevraagd, 
het armbestuur zich uitgaven moet getroosten , 
welke, gez ien de voorgestelde wijze van in-be
waring-geven der fondsen, beter voor a ndere 
doelemden kunnen worden besteed; dat noch 
in de in 1928 schriftel ijk gewi selde stukken, 
11och bij de beraadslaging in de beide Kamers 
der Staten-Generaal, a lgemeene richtlijnen zijn 
aangegeven, waamaa r geoordeeld zal worden 
of een bij ronder geval, als bedoeld in art. 23 , 
1 id 4, der A rmenwet aanwezig is ; dat het be
stuur derhalve de meening is toegedaan, dat 
- zonder met de wet in strijd te komen - het 
aangevoerde geval a ls een bijzonder kan ,vor
den aangemerkt; 

0. dat art. 23, 4de lid , der Armenwet be 
paalt. dat 111 bijwndere gevall en, onder goed-
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keuring virn Ged. Staten, fondsen als bedoeld 
in het derde l id van dit artikel, in bewaring 
kunnen worden gegeven elders dan in dit lid 
bepaald , met name bij de N ederlandsche 
B ank· 

dat ' ui t den tekst van deze wetsbepa ling -
verge lnkon bij a r t. 23, 6de lid - moet worden 
a fgele id, dat de in het geval va n het 4cle I iel 
ve roisohte goed keuri ng afh ankelijk is, niet 
slechts van de omstandigheid, dat tegen in-be
waring-gevmg der fondsen elders dan bij de 

ederlandsche Bank geen overwegende be
zwaren bestaan, doch mede van de aanwezig
he id van een bijzonder geval ; 

dat het enkele feit, waarop in het beroep
schr ift wordt gewezen, met name, dat de in
bewaring-geving bij de ederlandsche Bank 
voor het B urgerlij k A rmbestuur in het a lge
meen ko ten met zich brengt, welke naar het 
oordeel van dit bestuur beter voor andere 
doele inden zouden kunnen worden be teed, 
geen aanle id ing geeft om aan te nemen, dat 
hier zoodanig bij zonder geval aanwez ig is; 

dat evenm in a ls zoodan ig bijzonder geva l 
kan worden aa ngemerkt de omstand igheid , 
door bu 1·gemeester en wethouders van Breda 
in eene nadere memorie a lsmede bij de mon
delinge behandel ing der zaak voor de Afdeo
l ing van den R aad van State voor de Geschil
len van Bestuur naar voren gebracht, dat in 
het gemeentehuis te Breda een brandvrije 
kluis aanwezig i , waarin de bedoelde fondsen, 
opgeborgen in een afgesloten trommel, vei lig 
kunnen worden bewaard; 

dat Geel. Staten m itsdien terecht èle ver
e ischte goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en ve i-staan: 

het beroep ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Binnenla nclsche Za ken is 

belast enz. 
(A. B . ) 

21 N ove11iber 1932. ARREST van den H oo
gen R aad. (Loterijwet 1905 art. 1, lid 1 
en 2, 2°.) 

De R echtb., d ie a ls bewezen aannam. 
dat verd. een "Sweepstake Ticket" aan 
H . te Amsterdam verkocht en a fl everde, 
waardoor H ., op de wijze a ls in de be
wezenve rkl ar ing vermeld, in de Irish Free 
State H o pi tal's Sweepstake, zijnde een 
loterij in I e rl a nd aangelegd en in D ublin 
gehouden, kon deelnemen, heeft de bewe
zen verklaarde fe iten terecht en ongeacht 
wat de leden van de Hospi tals Trust !tel . 
te Dublin deden, gequalificeercl a l "het 
deelnemen in eene loterij , di e bui ten het 
Rij k in Europa is aangelegd, openstell en", 
daar immers vo lgens a rt. 2, 2° de verkoop 
en de a fl eve ring va n het ti cket eene wijze 
is, waarop verd. de dee lneming in de 
loterij openstel de. 

De bewering, dat die qualificatie in 
strijd is met de overweging van de R echt
bank, dat de leden van de H ospi tals trust 
te Dublin de gelegenh eid tot deelnemi ng 
openstelden, is onjuist. De beweerde strijd 
bestaa t niet. Immers de R echtb. bes l iste 
t. a. v. de leden van de Trust , dat deze 

de gelegenheid om tegen beta ling van 
zeker bedrag mede te d ingen naar prij zen 
en premi ën, dat is volgens de omschrij ving 
va n art. 1 de r Loterijwet 1905 een " lote
rij", openstelden, hetgeen iets anders is, 
da n de door req. ve rri chte ha ndeling te 
weten het openste l Ion van de cleelne1ning 
in die loterij waa rvan a rt. 2, 2° spreekt . 
(Dit laatste ande•1·.; Proc.-Gen. Ta k.) 

Op het beroep van A . v. cl . V. , requirant 
van cassatie tegen een te zij neo laste gewezen 
vonnis van de A n.-Rechtbank te Am terdam 
van 28 J un i 1932, waa rbij , in hooger beroep 
met vernietig iug van een vonn is van het K a n
tongerecht te Amsterdam van 21 Mei 1932, de 
rnquirant, met toepassing van de artt. 2 aan
hef en onder 2 en 6 der Loterijwet 1905, 23 en 
91 Sr., ter zake "het de deelnem ing in eene 
loterij , d ie buiten het Rijk in Europa is aan
gelegd, open stell en", is veroordeeld tot be
ta ling van eene gel cl boete ten bedrage van drie 
gu lden, met bepaling, dat deze boete bij ge
breke van betaling en verh aa l zal worden ver
va ngen door hechtenis va n één dag ; (Gepleit 
door M r. A. Sa belson. ) 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Deze verdachte, d ie een sigarenwinkel dr ij ft 
aan het Roki n te Amsterdam, heeft a ldaar 
omstreeks de maand Februari van d it jaar 
aan zekeren Wilhelmus J oha nnes H amers de 
deelneming mogelij k gemaakt in een te D ublin 
te houden loterij - T he Irish Free State Hos
pi ta ls Sweepstake - door hem een aandeel 
daar in tegen geld te verkoopen en te leveren . 

De A rr. -R echtbank a ldaar veroordeelde hem 
deswege in eene boete, daarbij het bewezene 
benoemende al s : ,,H et de dee lnem ing in eene 
loterij , di e buiten het Rijk in Europa is aange
legd, openstellen", waa rop hij , ofschoon er
kennende bij monde van zij n raadsma n, dat 
de I ersche Sweepsta ke, blijkens de in de beslis
sing gebezigde bewijsvoering, inderdaad al s 
eene loterij behoort te worden aangemerkt, 
daartegen zich van cassatie heeft voorzien en 
bij ple idooi de dus lu idende m iclclelen heeft 
doen aanvoeren: ,.I. Schending of verkeerde 
toepass ing van de a rtt. 2, 6 en 8 der Loterij 
'~et 1905 en van de a r tt. 23 en 91 Sr., aange
zien de tenlaste gelegde fe iten niet opleveren 
de overtreding bij het bestreden vonn is gequa-
1 ificeerd a ls: ,,het de deelneming in eene 
loting die bui ten het Rijk in Europa is aan
gelegd, openstellen" . 

" ll. Schending of verkeerde toepass ing van 
de ar t t. 1 en 2 der Loterijwet 1905 en van de 
ar tt. 23 en 91 Sr., aangez ien de qua! ificati e 
van het stra_fbaar ha ndelen door gedaagde ten 
onrechte lmdt: ,,het openstellen der deelne
ming in eene loterij" hetgeen in st r ijd is met 
de overweging van de R echtbank dat de 
leden van de Hospi tals Trust Ltd. te D ublin 
de gelegenheid tot deelneming openstelden." 
_ _De beide ~_ri e_~en, welke ik ongegrond acht, 

z1Jn_ voo~_gehJ ktJJd1 ge bespreking vatbaar, aan
gez ien ZIJ geheel in e lkaa r vloeien. Volgens de 
toeltchting ervan verbiedt a r t . 2 der Loterij
wet 1905 de __ clee_l neming in eene loterij, die 
bu iten het R1J k m Europa is ingesteld , open 
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te tell en of openlijk te bevorderen, hetgeen 
de Rechtbank had moeten leiden tot de be
slissing, dat er onderwerpelijk van openstel
ling aan de deelname in bovengemelde loterij 
geen sprake is, daar verdachte slechts de ge
legenheid tot dee lname zou hebben bevol'de rd. 
All een de bestuursleden van den Sweepstake 
zouden die gelegenheid hebben opengesteld. 

Ik geloof echter, dat deze beschouwing on
juist is. I nderdaad, dit geef ik den geachten 
pleiter toe, heeft gemeld bestuur de gelegen
heid tot deelneming opengesteld, doch waar
om verdachte dit niet even zoo goed zou heb
ben gedaa n, door te handelen a ls ik in den 
aanvang dezer conclusie beschreef, is mij een 
raa dsel. Art. 2 der Loterijwet 1905 verbiedt 
immers in de meest uitgebreide bewoordingen 
aandeelen in eene loterij, die buiten het Rijk 
in Europa is aangelegd of ,vordt gehouden, te 
verkoopen, te koop aan te bieden, af te leve
ren , uit te deelen of ten verkoop of tel' ui t
deel ing in voorraad te hebben of op eenige 
andere wijze de deelneming in zoodanige lo
terij open te stell en . H et moet dus al rnar 
Joopen, indien een feit niet bij eene dezer 
rechtskundige benamingen kan worden onder
gebracht. Ook onderwerpelijk in d it geval 
want, naast gemeld bestuur, stelde eveneens 
verdachte de deelneming open, door gemelden 
H armsen een lot te verknopen en dit zoodanig 
te verzorgen, dat het aan de t rekking kon 
mededoen. Met het oog op het feitenmateriaal. 
dat a ls bewijsmiddel is gebrui kt, acht ik dus 
ook n iet a lleen de aan het bewezene gegeven 
qualificatie juist, maar zie ik tevens geen be
zwaar om, behalve het bestuur van den Sweep
stake, verdachte te beschouwen als openstel lel' 
van de gelegenheid tot deelname in eene 
loterij buiten het Rijk in Europa te houden. 
H et eeni ge verschil tusschen beiden is dit, dat 
het bestuur duizenden aandeelen beschikbaar 
stelde, terwijl ten aanzien van verdachte van 
de beschikbaarstelli11g van slechts één geble
ken is, wat in het wezen der zaak geen ,·e l'
anderi ng brengt. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheel' 

Kirberger; 
Gelet ~p de middel en van cassatie, namens 

den requ1rant voorgesteld bij ple idooi en I ui
dende: ( zie concl. Proc.-Gen.} ; 

0. dat, overeenkomstig het bij dagvaa,·d ing 
telaste gelegde, de R echtbank - met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld - heeft 
bewezen verklaard, dat verdachte in de maand 
Februa ri 1932 in den door hem in perceel 
Rokin 121 te Amsterdam gehouden siga ren
winkel , voor een in dien winkel aanwezig per
soon, genaamd Wilhelmus J ohannes Hamers, 
de deelneming in een lotel' ij , welke buiten het 
Rij k in Europa en wel in Ierland was aange
legd ~n a ldaar in Dublin werd gehouden, 
namehJk de Irish Fl'ee State Hospitals Sweep
stake heeft opengestel cl en wel op de na vol
gende wijze : Op plaats en tijd voormeld had 
ve,·dachte ten verkoop voorhanden een strook 
papier, door perforatie gescheiden in twee 
deelen. Op dit grnotste gedeelte stond onder 1 

meer gedrukt: Irish Free State Hospitals 
Sweepstake, conducted and managed bij the 
Hospitals Comm ittee, on the Grand National 
run at Liverpool, England, March 18 th 1932, 
to be drawn in public at. Dublin on March 
8 th 1932. Dit grootste gedeelte heeft hij op 
plaats en tijd voormeld aan genoemden H a
mers verkocht en afgeleverd. Voorts was op 
dit gedeel te, hierna te noemen Sweepsta ke
ticket, vermeld de prijs: tien shillings, bene
vens een nummer en serieletters namelijk K.E. 
47595. 

Deze sweepstaketicket werd bij de perforatie 
afgescheurd van bovenbedoelde strook papier 
en door verdachte aan genoemden Hamers 
overhandigd tegen betaling van vijf gulden. 
Op het kleinste overblij vende gedeelte van 
bedoelde strook papier, de zoogenaamde coun
terfoil, stonden eveneens de letters K . E. en 
het nummer 47595 gedrukt. Op deze counter
foil schreef verdachte den naam en de woon
plaats van gemelden H amers; de counterfoil 
benevens het voor de bovenbedoelde sweep
staketicket en counterfoi I betaal de bedrag 
zond verdachte t ijdig voor de trekkingsdagen 
naar een tusschenpersoon, waarna deze coun
terfoil en het geld t ijdi g voor de trekkings
dagen werden opgezonden naar hoofdadmi 
nistratie van gemelde Sweepstake te Dublin. 

Na eenigen tijd ontving genoemde Hamers 
tijdig voor de trekk ingsdagen van verdachte 
een ontv~ngbewijs afkomstig uit I erland, 
waarop z1Jn naam en woonplaats benevens de 
letters en het nummer van zijn coun terfoil en 
sweepstake-ticket, namelijk K. E. 47595 waren 
geschreven, terwij l voorts op dit ontvangbewijs 
onder meer stond gedrukt: Irish Free State 
Hospitals' Sweepstake. Official R eccipt 0. B. 
15569, R ece ived & entered for the draw The 
Grand National 1932, ten bewijze dat deze 
counterfo il en dit geld te Dublin waren aan
gekomen en deze counterfoil aan de trekking 
van prijzen en premiën zo u deelnemen. 

De trekking van de p rijzen en premiën van 
deze Sweepstake had plaats te Dublin op 14, 
15 en 16 Maart 1932 en gesch iedde op de na
volgende wijze: 

De in Dublin verzamelde counterfoi ls voor 
deze Sweepstake (ruim 8 rnillioen} werden 
gebracht en bevonden zich dus in een g roote 
trommel, counterfoildrum geheeten en werden 
daarin dooreengemengd doordat deze drum 
om zijn as werd gedraa id. In een kleine glazen 
trommel, crystaldrum geheeten bevonden zich 
51 rolletjes papier met de na:nen van de 51 
pa.arden, die ingeschreven waren voor de 
Grand N ational Steeplechase ( paardenwedren} 
welke op 18 Maart 1932 te Aintree bij L iver
pool is gehouden. Uit die counterfoildrum 
werden achtereenvolgens 22 counterfoils ge
trokken, waarvan de nummers en seri elette rs 
benevens de daarop voorkomende namen en 
woonplaatsen werden geboekt en daarna werd 
uit de crystaldrum een papiertje getrokken. 
waarop de naam van een paard vermeld 
sto~1d. De personen, wier namen op de 22 ge
t.ro1<:ke~. counterfods ,·oorkwamen, hadden op 
aeze WIJ ze het paard getrokken, hetwelk op 
d it pap,ertJe stond vermeld. W anneer dit 
paard in bovengemelde Steeplechase als eerste 
aankwam zouden deze 22 personen iede r een 
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prijs of premie van cl: eu,000 ontvangen, ein
digde het paard als n°. 2 dan was deze prijs 
of premie cl: 15,000 voor ieder en als n°. 3 
dan was de prijs of premie cl: 10,000 voor 
ieder. Behaalde het paard niet een van deze 
3 plaatsen of liep het niet mee, dan ontvingen 
de bedoelde 22 personen ieder een geldprijs 
of premie van i: 729.3.4. 

Na deze eerste groep werd een volgende 
groep van 22 counterfoi ls getrokken en ver
vo lgens weer uit de crystaldrum een papiertje 
waarop de naam van een paard vermeld stond. 
Zoo ging dit door, totdat uit de counterfoil
drum 51 X 22 counterfoils en alle 51 pa
piertjes met namen van paarden voor elke 
groep van 22 personen telkens een papiertje 
met een naam van een paard, uit de crystal
drum waren getrokken, zoodat dus bij boven
gemel den paardenwedren 3 maal 22 personen 
een prijs of premie zouden krijgen respectie
velijk van i: 30,000, i: 15 ,000 en cl: 10,000, 
terwijl 48 maal 22 12ersonen een bedrag van 
ol:729 .3.4 zouden ontvangen. 

Vervolgens had de trekking plaats van tien 
counterfoi ls elk voor een geldprijs of premie 
groot i: 3947.14.0 en daarna kwamen de prij
zen of premiën van i: 100 aan de beurt. Voor 
deze prijzen of premiën van cl: 100 werden 
2200 counterfoi ls uit de counterfoildrum ge
trokken, waarbij elke counterfoil den winner 
recht gaf op een geldprijs of premie van 
cl: 100. De wijze van trekken voor de geld
prijzen of premiën van cl: 3947.14.0 en cl: 100 
was gelijk aan de voorgaande, alleen werd 
htans de crystaldrum niet gebruikt. 

Ter bepaling van deze prijzen of premiën 
respectievelijk van i: 30,000, i: 15 ,000 en 
i: 10,000 is op 18 Maart 1932 te Liverpool 
gemelde Grand N ational Steeplechase (paar
denwedren) gehouden. Van de 51 groepen van 
22 personen, die op bovengenoemde wijze elk 
een paard getrokken hadden, ontvingen 3 
groepen en wel ieder persoon uit die groep 

een prijs of premie van respectievelijk i: 30,000, 
5: 15,000 of i: 10,000 wanneer van die paar
den bij genoemde wedren die paardenren won
nen respectievelijk a ls eerste, tweede en derde. 
Bovenbedoelde Irish Free State Hospitals 
Sweepstake, was derhalve een gelegenheid, 
opengesteld door The Hospital s Committee, 
leden van de Hospitals Trust Ltd. te Dublin 
om tegen betaling van t ien shillings mede te 
dingen naar prijzen en premiën in geld, uitge
loofd ten behoeve van de deel nemers die als 
wi')oers werden aangewezen op de bovenom
schreveo wijze, en wel door het lot en door 
bovengenoemde gehouden Steeplechase (paar
denwedren) ; 

0. omtrent de middelen: 
dat art. 2 der Loterijwet 1905 onder meer 

verbiedt aandeelen in eene loterij, die buiten 
het Rijk in Europa is aangelegd of wordt ge
houden, te verkoopen, te koop aan te bieden, 
af te leveren, uit te deelen of ten verkoop of 
ter uitdeeling in voorraad te hebben of op 
eenige andere wijze de d elneming in zoo
danige loterij open te steJlen of openlijk te 
bevorderen; 

dat de Rechtbank, die als bewezen aannam, 
dat verdachte een "sweepstake ticket" aan 
W. J. H amers te Amsterdam verkocht en af-

L. 1932. 

leverde, waardoor deze Hamers, op de wijze 
als in de bewezenverklariog vermeld, in de 
Irish Free State Hospital's Sweepstake, zijnde 
eene loterij, in Ierlaod aaogelegd en in Dublin 
gehouden, kon deel nemeo, de bewezen ver
klaarde feiten tèrecht eo ongeacht, wat de 
leden van de Hospitals Trust Ltd. te Dublin 
deden, qualificeerde als " het de deelneming 
in eene loterij , die buiten het Rijk in Europa 
is aange legd openstellen", daar immers vol
gens gemeld art. 2 onder 2 de verkoop en de 
aflevering van het ticket eene wijze is, waarop 
verdachte de deelneming in de loterij open
stelde; 

dat trouwens de io het tweede middel be
weerde strijd niet bestaat, omdat de R echtbank 
ten aanzien van de leden van de Hospitals 
Trust Ltd bes! iste, dat dezen de gelegenheid 
om tegen betaling van zeker bedrag mede te 
dingen oaar prijzen en premiën, dat is vol
gens de omschrijving van art. 1 der Loterijwet 
1905 eene "loterij", openstelden, hetgeen iets 
anders is, dan de door den 1·equi rant ver
richte handeling, te weten het openstellen van 
de deelneming in die loterij waarvan art. 2 
onder 2 spreekt; 

dat de mirldelen derhalve falen; 
Verwerpt het beroep. 

( . J.) 

21 Nove1nber 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Leerplichtwet a rtt. 1 en 11 ; 
Lager Onderwijswet art. 23.) 

[Kind van req. is blijkens mededeeling 
van B . en W. d.d . 7/10 Sept. 1931 in het 
belang van het onderwijs met ingang van 
14 Sept. van Openb. Lagere school 6 over
geplaatst naar Openb. Lagere school 1 ; 
daarna heeft req . op 9 Nov. 1931 een ken
nisgeving ontvangen van den Inspecteur 
Lager Onderwijs, dat het kind met ingang 
van 10 Nov. 1931 door hem ambtshalve 
was ingeschreven a ls leerling in de openb. 
school 1. Telaste was gelegd o.m., dat 
verd. niet had gezorgd, dat het kind in de 
maand ov. 1931 (10 ·ov. enz.) school 1, 
waarop het was geplaatst, had bezocht, 
nadat het kind , dat ambtshalve op die 
school was ingeschreven, op 10 Nov. daar
op had plaats genomen, althans had kun
nen plaats nemen.] 

Onder de in de telastelegging en be
wezenverklaring gebez igde woorden op 
school 1 "was geplaatst" kan aan de hand 
van hetgeen daarop volgt niet anders be
doeld zijn, dan dat het kind op die 
school een plaats was aangewezen, niet 
dat het kind daar feitelijk had plaats ge
nomen. 

De kern der kwestie, welke de beslissing 
in deze zaak, volgens het namens req. ge
voerd verweer, beheerscht, ligt in de 
vraag of de afvoering van het kind van 
school 6 tegen den wil van req., wettig 
was. Is die afvoering onwettig, dan ont
valt aan de ambtshalve inschrijving op 
school 1 en aan de verplichting van req., 
de wettelijke grondslag. 

ln de Leerplichtwet - bepaaldelijk in 
art. 11 -- straalt weliswaar de gedachte 

20 
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door, dat de ouders en verzorgers vrij zijn 
in de keuze van de door hen voor hun 
kind pa send geachte school; een bepaald 
recht van de ouders of verzorgers om hun 
kind op een bepaalde school te doen plaats 
nemen wordt daarbij echter niet door de 
wet erkend, evenmin als zij gewaagt van 
een - overigens ook wel niet denkbare -
verpl ichting tot afvoering in de daar ge
noemde gevall en. De bepalingen der Leer
plichtwet, waarin een eerbiediging dier 
vrije keuze zou kunnen worden gezien, 
moeten echter worden beschouwd in ver
band met de beschikbare onderwijsgele
genheden; zij gaan dan ook geheel om 
buiten de bepalingen betreffende de in
richting van het onderwijs, zoodat de 
vraag, of op een bepaalde school een be
paalde klasse [zooals in casu op school 6] 
krachtens besluit van B. en W. tijdelijk 
mag worden ontvolkt, hare beantwoording 
niet kan vinden in de Leerplichtwet. 

Hier werd ingevolge art. 25 Lager On
derwijswet 1920 met de tijdelijke ontvol
king van de betrokken kla se op school 6 
bevoegd gehandeld. Nu van deze maatre
gel de afvoering van de leerlingen uit die 
klasse een noodzakelijk gevolg was, staat 
met de wettigheid van dien maatregel ook 
de wettigheid dier afvoering vast. 

u feitelijk vaststaat, dat het hier gold 
een tijdelijke ontvolking van de zesde 
klasse van bedoelde school, kan deze maat. 
regel niet worden gerekend tot de beslui 
ten van den Gemeenteraad in art. 23 La
ger Onderwijswet 1920 genoemd, noch ge
zegd worden in strijd met art. 3 dier wet 
te zijn genomen. 

Op het beroep van C. v. cl. E., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rechtb. te Rotterdam 16 Juni 
1932, waarbij in hooger beroep, na vernieti
g ing van een door het Kantongerecht te 
Gouda op 16 Maart 1932 gedane uitspraak, 
requirant ter zake van: ,,als vader van een 
bij hem inwonend kind, dat als leerling op 
een lagere school is ingeschreven en nog niet 
op grond van art. 3, derde of vierde lid, der 
Leerplichtwet buiten de leerverplichting valt, 
niet zorgen, dat dat kind die school geregeld 
bezoekt, terwijl nog geen zes maanden zijn 
verloopen sedert het kind, dat ambt halve als 
leer] ing eener lagere school is ingeschreven, 
als leerling had kunnen plaats nemen", met 
aanhaling van de artt. 1, 6 aanhef en 2°, 
22 § 1 aanhef en 1 °, 2 en 38 der Leerplicht
wet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van vijf gulden en vijf dagen vervan
gende hechtenis; (gepleit door Mr. G. ter 
Laan). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Volgens het vonnis a quo staat op grond 
der verklaring van den getu ige de Blouw, den 
inspecteur van het lager onderwijs onder wien 
Gouda ressorteert, vast, dat B. eri W. al daar 
in overleg met hem in het belang dier ge
meente eene verschuiving van leerlingen van 
een bepaald leerjaar van de eene school naar 

de andere noodig hebben geoordeeld. Tot deze 
behoorde het op 26 Juli 1919 geboren zoontje 
van requirant, dat leerling zijnde van school 
no. 6, na afschrijving als zoodanig, met in
gang van 10 Nov. 1931 door dien inspecteur 
ambtshalve werd ingeschreven als leerling van 
Echool no. 1. Waar deze jongen nu eenige 
malen in die maand verzuimde, ofschooq als 
leerling geplaatst, werd aan verdachte als 
vader telaste gelegd: ,,dat hij in .de maand 
November 1931 te Gouda als vader niet heeft 
gezorgd, dat zijn zoon Cornelis van der Ende, 
geboren 26 Juli 1919, die bij hem inwoonde, 
de school voor Openbaar Lager Onderwijs J:'i[o. 
1 te Gouda, waarop dat kind a ls leerling was 
geplaatst, geregeld bezocht; hebbende toch 
dat kind, dat niet buiten de leerverplichting 
viel, in genoemde maand de navolgende school
tijden verzuimd, en wel op 10, 12 en 13 NoY. 
1931, de voor- en namiddagschooltijden, en 
op 11 en 14 ov. 1931, de voorm iddagschoo\tij 
den, zulks nadat dit kind, dat ambtshalve als 
leerling op die school was ingeschreven, .op 
die school had plaats genomen, althans had 
kunnen plaats nemen" . 

Nadat de K antonrechter te Gouda hem van 
de aanklacht had vrijgesproken, veroordeelde 
de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, die het pri
maire feit bewezen achtte, hem deswege in 
eene geldboete, waarbij zij dit bewezene q1,1a
lificeerde als: ,,Als vader van een bij hem in
wonend kind, dat a ls leerling op een lagere 
school is ingeschreven en nog niet op grond 
van art. 3, derde of vierde lid, de Leerplicht
wet buiten de leerverplichting valt, niet .zor
gen, dat dat kind die school geregeld bezoekt, 
gepleegd, terwij l nog geen zes maanden zijn 
verloopen sedert het kind, dat ambtshalve als 
leerling eener lagere school is ingeschreven. 
als leerling had kunnen plaats nemen". 

Door hem was a ls verweer gevoerd, ,,dat 
weliswaar de betrokken leerl ing ambtshalve 
door de bevoegde autoriteit is ingeschrev.en 
voor school no. 1, al gebruikt de dagvaar
ding daarvoor minder juist het woord "ge
p laat;st", doch dat de daad van B. en W . . van 
Gouda, die de leerling afschreven van school 
No. 6, niet alleen geen steun vindt in eenige 
wettelijke bepaling, maar zelfs in strijd -is 
met de Leerplichtwet, zoodat verdachte, die 
zijnerzijds aan al zijn verplichtingen uit de 
Leerplichtwet voortvloeiende ten aanzien van 
het betrokken kind had voldaan, door he t 
niet zenden van het kind naar school No. 1. 
zich niet schuldig maakte aan eene strafbare 
handeling". 

Deze weer wordt echter weerlegd met , de 
navolgende overwegingen: ,,dat de Leerplicht
wet normen geeft voor · de vaders of verzorgers, 

·maar hierdoor geenszins is uitgesloten · de 
bevoegdheid van schoolbesturen om in het 
a ll een door hen te voorziene a lgemeen belang 
der school of scholen, mede in verband met 
andere hen toevertrouwde belangen, maatre
gelen te treffen a ls in dit geval is geschied; 

"dat toch het bestuur van een bijzondere 
school uiteraard tot verwijdering van een 
leerling bevoegd is en aan een gemeentçbe
sttrur, dat als zbodanig openbare scholen be
heert, dezelfde bevoegdheid niet kan worden 
ontzegel, m its het zorg draagt, dat overe(lr,i-
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komstig art. 195 der Grondwet, 4e en 5e lid, 
en art. 19 der Lager Onderwijswet 1920, in 
de behoefte aan openbaar lager onderwijs vo01· 
het betrokken kind behoorlijk kan worden 
voldaan; 

,,dat nu blijkens de verklaring van den ge
tu ige de Blouw vaststaat, dat het gemeente
bestuur van Gouda in het algemeen belang 
der gemeente een verschuiving van leerlingen 
van een bepaald leerjaar van de eene school 
naar de andere noodig heeft geoordeeld na 
gepleegd overleg met de rijksinspectie, dit 
gemeentebestuur handelde binnen den kring 
zijner bevoegdheid en verdachte zich naar de 
aanwijzingen van dit bestuur had te gedragen, 
!IU h m op redelijke wijze gel ijksoortig onder
wijs voor zijn kind werd aangeboden; 

"dat een dergelijke bestuursdaad behoort 
tot de bevoegdheid van B. en W. , die immers 
geroepen zijn tot medewerking aan de uit
voering van wetten, tenzij bepaaldelijk mede
werking van den raad is gevorderd; 

"dat verdachte's raadsman nu nog wel heeft 
betoogd, dat onder omstandigheden toch slechts 
de gemee(lLeraad bevoegd zou moeten worden 
geacht om een besluit van zoo ingrijpenden 
aa rd te nemen, waarbij die raadsman ver
moedel ijk doelde op het bepaalde bij art. 23 
der Lager Onderwijswet 1920, met name op 
het daarin sub e bepaalde "de verminde,·ing 
van den omvang van het onderwijs aan eene 
school", dat tot de bevoegdheid van den Raad 
,;mder goedkeu ring van Ged. Staten is ge
bracht, maar de Rechtbank van oordeel is, 
dat in dit geval van zulk een ingrijpend be
slu it geen sprake was, doch slechts van een 
tijdel ijke ontvolking van het zesde leerjaar 
van school No. 6 (notulen B. en W. van 
Gouda d.d. 3 Sept. 1931)." 

Tegen deze uitspraak, waarmede die des 
Kantomechters werd teniet gedaan, kwam re
quirant in cassatie , terwijl zij n raadsman, ter 
ondersteun ing dezer voorz ien ing, de navolgen
de middelen heeft voorgedragen en' toegelicht: 

"I. Schending en/of verkeerde toepassing 
Yan de artt. 1, 6, 11, 18 en 22 aanhef en le 
der Leerplichtwet in verband met de artt. 
350, 358, 415 en 425 Sv., door te beslissen 
dat requirants kind, Cornelis van der Ende, 
geboren 26 Juli 1919, amhtshalve was inge
schreven op de school voor Openbaar Lager 
Onderwijs No. 1 te Gouda, zonder dat de 
Rechtbank recht heeft gedaan op requirants 
verweer, dat deze ambtshalve inschrijving, 
door het fe it, dat requirants kind op de 
school voor Openbaar Lager Onderwijs No. 6 
te Gouda was ingeschreven en geplaatst, wet
te lijke grnndslag miste en voor requirant on
verb indend is." 

"II. Schending en/of verkeerde toepassing 
van art. 11 der Leerplichtwet, in verband met 
de hiervoren genoemde artikelen van het Wet
boek van Strafvordering, 

door te beslissen, dat B. en W . van Gouda 
bevoegdheid hadden om requirants kind af 
te schrijven van de school voor Openbaar 
Lager Onderwijs No. 6 en in het algemeen 
bevoegd zijn tot het verschuiven van leer
lingen van een bepaald leerjaar van de eene 
school naar een a ndere, zulks terwijl art. 11 
der Leerpl ichtwet bij uitslu iting aan de in-

gevolge art. 1 dier wet voor het onderricht 
van een op een lagere school geplaatst kind 
aansprakelijke persoon, het recht toekent de 
afvoering van de lijst der leer] ingen te vor
deren en te bewerkstell igen." 

,,III. Schending door niet-toepassing, al
t hans verkeerde toepass ing van de artt. 3 en 
23 der Lage r Onderwijswet 1920, mede in 
verband met de hiervoren genoemde artikelen 
van het Wetboek van Strafvordering, 

door te beslissen, dat de door B. en W . van 
Gouda gevolgde maatregel, inhoudende het 
overbrengen van alle leerlingen van het zesde 
leerjaar van de school voor Openbaar Lager 
Onderwijs No. 6 te Gouda naar andere scho
l en voor Openbaar Lager Onderwijs aldaar, 
moet worden gequalificeerd als: ,,tijdelijke 
ontvolking van het zesde leerjaar" , zulks ter
wijl in dien maatregel niets anders mag wor
den gelezen dan, hetzij "schorsing van het 
onderwijs" (art. ~3 L. 0. wet sub cl), hetzij 
vermindering van den omvang van het onder
wijs" (art. 23 L. O.wet sub e), tot welke maat
regelen niet B. en W., doch de Gemeenteraad 
dient te besluiten, zoodat ook langs dezen 
weg B. en W. van Gouda buiten de grenzen 
van hunne · bevoegdheid hebben gehandeld." 

" IV. Schending en/of ve rkeerde, althans 
niet-toepassing van de artt. 1, 6 aanhef en 2e 
en 22 aanhef en le der Leerplichtwet, zoo
mede van de artt. 350, 358 en 359 Sv., 

door als bewezen aannemende hetgeen re
quirant bij inleidende dagvaarding is ten laste 
gelegd, (met inachtneming der beslissing der 
Rechtbank, dat requirants zoon op 10 Nov. 
1931 op de school No. 1 te Gouda had kun
nen plaats nemen), voor dit bewijs te gebrui
ken de (redengevende) feiten en omstandig
heden, gelegen in: 

a. de verklaringen van den verdachte; 
b. de verklaring<;ln van den getuige de 

B louw, Inspecteur van het Lager Onderwijs 
te Gouda, en 

c. de inhoud van het extract geboorte
rngister, betreffende requirants zoon, zulks 
terwijl noch deze verklaringen, noch de ge
boorteacte iets inhouden omtrent de plaatsing 
van d it kind op school No. 1 te Gouda, zoo
dat de Rechtbank dit gedeelte der tenlaste
legging nimmer a ls bewezen had mogen aan
nemen, waarbij het onbewezen zijn van dit 
onderdeel - a ls zijnde volgens de aangehaal
de artikelen der Leerplichtwet · een bestand
deel van het delict - had moeten voeren tot 
de onbewezen verk lar ing van het ten laste 
gelegde. 

Terwijl bovendien, wanneer de R echtbank 
de plaatsing bewezen mocht achten door de 
verklaringen van den verdachte en den ge
tu ige de Blouw omtrent de ambtshalve in
schrijving van requirants kind op school No. 
1 (hetgeen u it het vonn is niet blijkt), de 
R echt.bank requirants verweer, dat deze ambts. 
halve inschrijving en dus de plaatsing op 
school o. 1, wettelij ken grondslag miste, had 
behooren te onderzoeken, hetgeen zij heeft 
verzuimd; waarover het le cassatiemiddel af
zonderl ij k handelt." 

Bij de bespreking der vierde grief, waar
mede de geachte raadsman zijn pleidooi aan
ving, betoogde deze aan de hand van de artt. 
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1. 6 en 11 der Leerplichtwet, dat de "plaat~ 
sing" van een kind naar die wet uitsluitend 
geschiedt door de in artikel 1 aangewezen per
sonen. Deze opvatting schijnt mij echter on
juist en in strijd met de gegeven voorschrif
ten. Te beginnen reeds met dat van het 
tweede I id van art. 1, dat aan de in het 
eerste lid opgesomde personen de zorg op
bindt voor de inschrijving van hun kind of 
pupil als leerling eener lagere school en voor 
deszelfs geregeld schoolbezoek. Dit laatste 
echter alleen dan, zoodra het geplaatst is, of 
plaats heeft kunnen nemen. Plaatsen en plaat
sing beteekenen dus niets anders , dan dat door 
het daartoe bevoegd gezag de toezegging is 
gedaan, dat er voor het ingeschreven kind 
met ingang van een bepaalden datum ge
legenheid zijn zal op eene der schoolbanken 
plaats te nemen als leerling, ten einde het 
aan die school te geven onderwijs te volgen. 
Duidelijk komt dit uit in de tweede alinea 
van § 3 van art. 18, houdende als pi icht des 
inspecteurs niet alleen de ambtshalve-inschrij
ving van een kind als leerling aan den voor 
eventueel schoolverzuim aansprakelijke per
soon of personen te berichten, maar ook het 
tijdstip der plaatsing als zoodanig, alsmede 
in art. 22, dat als element der strafbaarheid 
vordert, dat het kind als leerling eener lagere 
school is geplaatst, of had kunnen plaats ne
men . Waar nu voor dit laatste element vol
doende bewijsmateriaal in het onderhavige 
geval in het beroepen vonnis is bijgebracht, 
in het bijzonder door de erkentenis des ver
dachten en de getu igenis van den inspecteur 
de Blouw, mist het eérste onderdeel dezer grief 
feitelijken grondslag. In mijn stelsel beteekent 
dus "die school" in sub 1 ° van art. 1 der 
Leerplichtwet de lagere school , welke door de 
overheid voor het aan een leerplichtig kind 
te verstrekken onderwijs is bestemd, nadat 
door zijn verzorger de inschrijving van dat 
kind als leerling is bevorderd. 

Haar tweede onderdeel, alsmede het eerste 
middel betichten de R echtbank van het ver
zuim geen aandacht te hebben geschonken 
aan requirants verweer, dat de ambtshalve
inschrijving van zijn zoontje als leerling van 
school No. 1 en de plaatsing als zoodanig 
wettelijk niet gefundeerd zijn, nu dit kind 
reeds bij school No. 6 als leerling was inge
schreven en daarop geplaatst. 

Ik hoop, dat deze klacht kan worden af
gewezen, omdat alsdan de gelegenheid zal 
openstaan de kern der zaak te beoordeelen. 
Het wil mij voorkomen , dat dit inderdaad 
mogelijk is, omdat eigenlijk het geheele von
nis der Rechtbank de weerl egging geeft van 
requirants bezwaren, dat de overplaatsing van 
de leerlingen der zesde klasse van school No. 
6 naar school No. 1 niet geoorloofd zijn zou, 
als gaande boven de wet uit. Immers zoowel 
in de eerste a ls in de tweede grief I igt de 
steil ing besloten, dat de afschrijving van zijn 
kind van de eene school en de ambtshalve
inschrijving daarvan aan de andere eene on
wettige en dus onrechtmatige overheidsdaad 
was, waarom het bewezene niet strafbaar moet 
worden geacht. Daarvoor deed de geëerde 
pleiter in het bijzonder een beroep op art. 11 
en meer speciaal op het vierde lid van dit 

voorschrift, hetwelk het schoolhoofd onbe
yoegd verklaart leerlingen af te voeren, tenzij 
op aanvrage van den voor mogelijk schoolver
zuim aansprakelijken persoon en dan nog 
slechts in daarin genoemde gevallen. 

De fout dezer .stelling is hare eenzijdigheid. 
Zij leest in art. 11 de al geheele regeling van 
alle mogelijke a fschrijvingen van leer] ingen 
eener lagere school, wat echter onjuist is. 
Immers wel leert het in welke gevallen de 
aansprakelijke persoon afvoering van een 
leerling als zoodanig kan tot stand brengen, 
maar noch dit, noch een ig ander voorschrift 
der Leerplichtwet reppen over de al of niet 
bevoegdheid van B . en W. om de leerlingen 
eener bepaalde klasse eener lagere school tij
delijk bij eene andere onderwijsinrichting 
onder te brengen en hun daar de gelegenheid 
te openen voldoend lager onderwijs te ont
vangen. Die materie toch moet niet gezocht 
worden op het terrein der Leerplichtwet, welke 
blijkens haren considerans slechts als doel 
heeft door wettelijke bepalingen tot beteuge
ling van het school- en Jeerverzuim en de 
verzekering van de ge legenheid om herhalings
onderwijs te ontvangen, te bevorderen, dat 
kinderen behoorlijk lager ondenvijs genieten. 
Alleen dit doel dus tracht hij te verwezen
lijken, terwijl zij het aan de Gemeente- of aan 
de Lager Ondenvijswet overlaat om, met eer
biediging van art. 195 der Grondwet, in an
dere gevallen regelend op te treden. 

Wil er dus met de voorgedragen · cassatie
middelen iets kunnen worden bereikt, dan zal 
dit moeten zijn door de vierde weer, waarin 
de besproken daad van B. en W. van Gouda 
als onwettig wordt gequalificeerd, met als 
redengeving daarvoor, dat dit College in de 
schoenen van den Raad· is gaan staan, of
schoon zij, naar luid van art. 23 der Lager 
Onderwijswet, uitsluitend dezen aangemeten 
zijn. 

Dit argument lijkt mij evenwel venverpelijk. 
Blijkens het zich in het dossier bevindende af
schrift toch van de notulen der vergadering 
van B. en W. van Gouda van 3 September 
1931, waarvan de korte inhoud, volgens de 
aanteekening op het betrekkelijk audientie
blad der Rechtbank, door haren Voorzitter 
aan den verdachte is medegedeeld, welke 
mededeeling daardoor vaststaat, ook al zwijgt 
het vonnis erover, draagt de verschuiving der 
leerlingen van het zesde leerjaar van school 
No. 6 naar school No. 1 louter een tijdelijk 
karakter en moet hier gedacht worden aan 
een voorbijgaande ontvolking dier school , niet 
aan een blijvende. Daaruit mocht de con
clusie worden getrokken, die mede gebaseerd 
kon worden op de verklaring als getuige van 
den inspecteur de Blouw, dat art. 23 der Lager 
Onderwijswet hier niet van toepassing is, in 
de eerste plaats, omdat door den getroffen 
maatregel het ondenvijs op die school niet kan 
geacht worden "geschorst" te zijn ( art. 23 
aanhef en sub d), immers het bleef doorgaan, 
met uitzondering tijdelijk van dat in de zesde 
klasse, die naar elders werd overgebracht, en 
vervolgens, daar B. en W. niet hebben be
sloten tot "vermindering" van het ondenvijs 
aan die school (art. 23 aanhef en sub e) doch 
enkel bij wijze van noodmaatregel ~t het 
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onderbrengen van de leerlingen, die toen de 
zesde ki asse vormden, naar de gelijksoortige 
onderwijsinrichting van school 1. 

Is dus het gewraakte besluit terecht niet als 
eene daad van wetgeving aangemerkt, dan 
rijst de vraag, of het als uitvoering is te be
schouwen. Inderdaad lijkt mij die qualificatie 
gemotiveerd, want naar art. 195 der Grond
wet heeft de plaatselijke overheid , dus de 
Raad, te zorgen voor voldoend openbaar al
gemeen vormend lager onderwijs in een ge
noegzaam aantal scholen. vVaar nu vaststaat, 
dat de scholen No. 1 en No. 6 te Gouda zijn 
openbare lagere scholen en, naar ik meen 
aangetoond te hebben, B. en W. zich niet 
hebben toegeëigend, wat volgens art. 23 der 
Lager Onderwijswet des Raads is, mag hun 
besluit a ls uitvoering van beide bepalingen 
worden benoemd, waartegen ten onrechte 
wordt opgekomen. 

Wat overigens art. 3 van laatstgenoemde 
wet betreft, dat eveneens, wegens niet toepas
sing, a ls geschonden is aangehaald, zij nog 
aangestipt, dat de Rechtbank daarvan onge
twijfeld verkeerdelijk wordt beschuldigd, waar 
niet is komen vast te staan, dat B. en W. het 
zesde leerjaar voor altijd aan school No. 6 
hebben ontnomen. Ook met betrekking tot de 
beweerde schending van dit voorschrift geldt 
de tegenwerping, dat het zesde leerjaar aan 
die ·chool onveranderd gehandhaafd is ge
bleven, doch de leerlingen der klasse, waarin 
het onderricht van dat leerjaar wordt ver
strekt, niet blijvend, maar tijdelijk ter uit
voering van het besluit van B. en W. elders 
zijn ondergebracht. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerp ing van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Tave rne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (Zie 
Conclusie Proc.-Gen.); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant is bewezen verkl aard, - met quali
ficati e en strafoplegging als voormeld - dat 
hij in de maand November 1931 te Gouda als 
vader niet heeft gezorgd, dat zijn zoon Cor
nelis van der Ende, geboren 26 Juli 1919, 
die bij hem inwoonde, de School voor Open
baar Lager Onderwijs No. 1 te Gouda, waar
op dat kind als leerling was geplaatst, ge
regeld bezocht, hebbende toch dat kind, dat 
niet buiten de leerverplichting viel, in ge
noemde maand de navolgende schooltijden 
verzuimd, en wel op 10, 12, 13 November 1931 
de voor- en namiddagschooltijden, en op 11, 
14 November 1931 de voormiddagschooltijden, 
zulks nadat dit kind, dat ambtshalve als leer
ling op die school was ingeschreven, op 10 
November 1931 op die school had kunnen 
plaats nemen; 

0. <lat de Rechtbank als bewijsmiddelen 
heeft gebezigd, behalve een extract-geboorte
register betreffende genoemden Cornelis van 
der Ende, eene verklaring van verdachte en 
een verklaring van den getu ige De Blouw, 
respectievelijk luidende: 

die van verdachte: ,,dat hij de vader is van 

Cornelis van der Ende, die is geboren op 26 
Juli 1919; dat deze zijn zoon de school voor 
openbaar lager onderwijs No. 1 te Gouda niet 
heeft bezocht op de in de dagvaarding ge
noemde tijdstippen ; dat genoemde knaap op 
de in de dagvaarding genoemde tijdstippen 
bij hem inwoonde; 

" dat hij heeft ontvangen een mededeeling 
van B. en W. van Gouda gedateerd 7/10 Sep
tember 1931 houdende, dat dit college zich in 
het belang van het onderwijs genoodzaakt ziet 
zijn kind Cornelis met ingang van 14 Sep
tember 1931 over te plaatsen naar de Open
bare Lagere School No. 1; dat hij voorts op 
9 November 1931 heeft ontvangen de kennis
geving gedateerd 9 November 1931, waarbij 
de Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Gouda te zijner kennis brengt, dat 
Cornelis van der Ende, geboren 26 Juli 1919 , 
wonende te Gouda, Raam 101, ambtshalve is 
ingeschreven als leerling der Openbare Lagere 
school No. 1 te Gouda, Hoofd de Heer A . 
van K ersen en aldaar den !Oden ovember 
a. s. zal worden geplaatst;" 

die van getuige De Blouw: ,,dat hij, in zijn 
qual iteit van Inspecteur van het Lager On
derwijs in de inspectie Gouda, Cornelis van 
der Ende, geboren 26 Juli 1919 , wonende re 
Gouda, Raam 101, ambtshalve heeft ingeschre
ven als leerling der openbare lagere school 
No. 1 te Gouda, en dat met ingang van 10 

ovember 1931 ; " 
0. dat de R echtbank voorts, naar aanleiding 

van het door verdacht.e's raadsman gevoerd 
verweer: ,,dat weliswaar de betrokken leer
ling ambtshalve door de bevoegde autoriteit 
is ingeschreven voor school 1 , a l gebruikt de 
dagvaarding daarvoor minder juist het woord 
,,geplaatst", doch dat de daad van B. en W. 
van Gouda, die den leerling afschreven van 
school No. 6. niet alleen geen steun vindt in 
eenige wettelijke bepaling, maar zelfs in strijd 
is met de Leerplichtwet, zood at verdachte, die 
zijnerzijds aan al zijn verplichtingen uit de 
Leerplichtwet voortvloeiende ten aanz ien van 
het betrokken kind h ad voldaan, door het 
niet zenden van dat kind naar school 1 zich 
niet schuldi g maakte aan een stra fbare han
deling", heeft overwogen: 

,,dat de Leerplichtwet normen geeft enz. 
(Zie Conclusie Proc.-Gen. ) ; 

0. ten aanzien van de cassatiemiddelen IV 
en I, welke den vorm betreffen en voor ge
zamenlijke behandeling vatbaar zijn: 

dat inderdaad in de telastlegging en bewe
zenverklaring voorkomt de zinsnede, dat Cor
nel is van der Ende op School No. 1 "was ge
p laatst"; dat echter hie1mede niets anders 
bedoeld kan zijn dan dat voor bedoeld kind , 
krachtens de in het vervolg der telastlegging 
genoemde ambtshalve inschrijving, op die 
school een plaats was aangewezen en niet dat 
het kind op de school feit.elijk had plaats ge
nomen; 

dat immers in het verdere gedeelte der te
lastlegging was gest.eld, dat het kind op 10 
November 1931 op genoemde school "had 
plaats genomen, althans had kunnen plaats 
nemen", waarvan alleen bewezen is verklaard, 
dat het kind op de school had kunnen plaats 
nemen, hetgeen kennelijk hierom is geschied , 
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omdat het kind zich nimmer op die school 
had aangemeld; 

dat ook requirant zelf, althans diens raads
man, van die opvatting der telastlegging is 
uitgegaan, daar die raadsman immers bij zijn 
voor de Rechtbank gevoerd verweer, heeft 
aangevoerd, dat het kind ambtshalve door de 
bevoegde autoriteit als leerling van school No. 
1 was ingeschreven en dat de dagvaarding 
daarvoor minder juist het woord "geplaatst" 
gebruikt; 

dat derhalve de grief, dat de Rechtbank be
doeld gedeelte der telastlegging nimmer als 
bewezen had mogen aannemen, geen steek 
houdt, terwijl de bewering, dat het geplaatst 
zijn van het kind op bedoelde chool in den 
zin van het plaats genomen hebben op de 
school een bestanddeel van het hierbedoelde 
delict zoude zijn, al evenmin juist is, daar, 
ingevolge art. 5 der Leerplichtwet, de hier
bedoelde verplichting aanvangt met den dag, 
waarop het kind voor het eerst op de school 
als leerling plaats neemt of na inschrijving 
had kunnen plaats nemen; 

0. dat ook de grief, als zoude de R echtbank 
geen recht hebben gedaan op requirants ver
weer, dat de hier plaats gehad hebbende 
ambtshalve inschrijving van requirants kind 
door den Inspecteur als leerling van school 

1o. 1, wettelijken grondslag zoude missen en 
voor requ irant onverbindend zoude zijn, geen 
doel kan treffen, daar uit geen enkel voor 
kennisneming in cassatie vatbaar stuk blijkt, 
dat requirant dat verweer voor de R echtbank 
heeft gevoerd; dat trouwens de ambtshalve 
inschrijving van een leerplichtig kind, het
welk niet als leerling eener lagere school is 
ingeschreven, welke inschrijving in art. 18 
der Leerplichtwet is geregeld, moeilijk een 
punt van twijfel kan opleveren en de kern 
van de quaestie, welke de beslissing in deze 
zaak, volgens het namens den requirant ge
voerd verweer, beheerscht, clan ook ligt in de 
vraag, of de afvoering van het kind van 
school No. 6, tegen den wil van requirant, 
wettig was, welke vraag in de volgende cas
satiem iddelen ter sprake komt; 

0. dat derhalve de middelen I en IV niet 
tot cassatie kunnen leiden; 

0. betreffende het tweede ca satiemiddel : 
dat op den voorgrond moet worden ge

steld. dat, volgens de telastlegging, requi
rants verzuim niet hierop is gegrond, dat hij 
zijn kind niet school o. 1 heeft doen bezoe
ken, nadat hij van B. en W. bericht had ont
vangen dat zijn kind door genoemd college 
met ingang van 14 September 1931 naar ge
noemde school was overgeplaatst, maar op 
het niet door zijn kind die school doen be
zoeken, nadat dit kind met ingang van 10 
November 1931 door den Inspecteur ambts
halve op die school was ingeschreven; dat 
voorts moet worden aangenomen, dat die 
ambtshalve inschrijving op school No. 1 al
leen geschied kan zijn, omdat werd bevonden, 
dat het kind op die door B. en W. aan
gewezen school niet als leerling ingeschreven 
was , terwijl anderzijds door de overplaatsing 
naar school o. 1 de inschrijving van het 
kind op school No. 6 was komen te vervallen; 
da t derhalve thans niet behoeft te worden 

onderzocht, of de hier gevolgde wijze van 
handelen wel noodig was en of de autoriteiten, 
welke volgens de Leerplichtwet met de voor
bereiding van de strafvervolging zijn belast, 
zich niet op het standpunt hadden kunnen 
plaatsen, dat, reeds krachtens de overplaat
sing van het kind van school No. 6 naar 
school No. 1, requirant, die zich niet op an
dere wijze van zijn wettelijke verplichting 
kweet, verplicht was zijn kind de door B 
en W. aangewezen school te doen bezoeken ; 

dat uit al het voorafgaande voortvloeit, dat, 
indien inderdaad de afvoering van requirants 
kind als leerling van school No. 6 als gevolg 
van vo01melde overplaatsing, als in strijd met 
de wet, ten onrechte zoude zijn geschied, daar
mede aan de ambtshalve inschrijving van dat 
kind als leerling van school No. 1 en dus ook 
aan de als bewezen aangenomen verplichting 
van requirnnt om zijn kind die school te doen 
bezoeken, de wettelijke grondslag zoude ont
vallen; 

0. dienaangaande: 
dat aan requirant kan worden toegegeven, 

dat in de Leerplichtwet de gedachte door
straalt, dat de ouders of verzorgers in het 
algemeen vrij zijn in de keuze van de door 
hen voor hun kind passend geachte school; 
dat immers in art. 11 is bepaald, dat een op 
een lagern school geplaatst kind, op aanvrage 
van den ingevolge art. 1 voor zijn onderricht 
aansprakelijken persoon, door het hoofd der 
school van de lijst der leerlingen mag worden 
afgevoerd en dat het hoofd der school bevoegd 
is aan een dergelijke aanvrage geen gevolg te 
geven, wanneer zij gedaan wordt om een an
dere dan een der aldaar opgesomde vier re
denen, waarvan die onder 2° genoemd bestaat 
in de voorgenomen plaatsing van het kind 
op een andere school; dat genoemd artikel 
verder bepaalt, dat een ambtshalve ingeschre
ven leerling, gedurende de eerste zes maan
den, nadat het op de school geplaatst is , 
zonder toestemming van den Inspecteur van 
de lijst der leerlingen niet mag worden af
gevoerd dan in de gevallen onder 1 °, 2° en 3° 
van het tweede lid van genoemd artikel be
doeld, welke bepaling in de Memorie van 
Toelichting tot het desbetreffend wetsontwerp 
aldus is toegelicht, dat, volgens het stelsel der 
wet, ook bij ambtshalve ingeschreven leerlin
gen de vader volkomen vrij moet zijn in de 
keuze der school, zoodat deze zelfs terstond na 
die ambtshalve inschrijving zijn kind " weder 
op een andere school kan overplaatsen of wel 
a lsnog huisonde:nvijs kan laten geven"; 

0. dat daarbij echter niet mag worden voor
bijgezien, dat een bepaald recht van de ouders 
of verzorgers om hun kind op een bepaalde 
school te doen plaats nemen in de wet zelve 
niet uitdrukkelijk is erkend en de wet even
min uitdrukkelijk gewaagt van een verplich
ting tot afvoering in de daar genoemde ge
vallen, welke verplichting clan ook niet wel 
denkbaar is, b.v. voor het geval de voorge
nomen plaatsing van het kind op een andere 
school, om welke reden clan ook, niet zou 
kunnen worden verwezenlijkt; 

0. voorts, dat de bepalingen der Leerplicht
wet, waarin zoude kunnen worden gezien een 
eerbiediging, voorzooveel mogelijk, van voor-
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me1de vrijheid van keuze der ouders of ver
zorgers, gelijk van zelf spreekt, moeten wor
den beschouwd in verband met de in de be
trnkken gemeente beschikbare gelegenheden 
tot hf)t ontvangen van onderwijs, - welke ge
legenheid in het onderhavige geval in de 1 
chool No. 6, waar requirants kind tevoren 

was ingeschreven, ten tijde der dagvaarding 
feitelijk niet bestond - en die bepalingen 
dan ook geheel omgaan buiten de bepalingen 
betreffende de inrichting van het onderwijs, 
zood at de vraag. of op een bepaal de school 
een bepaalde klasse, krachtens besluit van 
B. en W. tijdelijk mag worden ontvolkt -
hetgeen blijkens het bestreden vonnis hier 
heeft plaats gehad - hare beantwoording niet 
kan vinden in de Leerplichtwet; 

0. dat ook elders in de wet deze bevoegd
heid niet uitdrukkelijk is ge regeld , evenmin 
als de bevoegdheid om de leerlingen over de 
verschillende scholen te verdeelen en in ver
band daarmede een leerl ing ongevraagd van 
een bepaalde school te doen afvoeren; 

0. echter dat, waar volgens art. 25 der 
Lager Onderwijswet 1920 de regeling van de 
schooltijden, die van de vacantiën, het leer'. 
plan. de lijst der bij het onderwijs te gebrui
ken boeken en de verdeeling in klassen door 
B. en W., in overeenstemming met den In
specteur worden vastgesteld, B. en W. ook 
moeten geacht worden het bevoegde orgaan te 
zijn om, mits de gelegenheid tot het ont
Yangen van lager onderwijs in de gemeente 
blijft bestaan, te bepalen, dat in een be
paalde klasse op een bepaalde school tijdelijk 
geen onderwijs zal worden gegeven; 

0. dat van dezen maatregel de afvoering 
van de leerlingen, welke in die klasse waren 
geplaatst, een noodzakelijk gevolg was, zoodat 
met de wettigheid van dien maatregel ook 
de wettigheid dier afvoering vaststaat; 

0 . dat derhalve ook het tweede middel niet 
tot cassat ie kan leiden; 

0. dat ook het derde cassatiemiddel onge
grnnd is, daar de Rechtbank feitel ijk heeft 
vastgesteld, dat het hier gold een tijdelijke 
ontvolking van de zesde klasse van meerge
noemde school, zoodat deze maatregel niet kan 
worden gerekend tot de besluiten van den 
Gemeenteraad in art. 23 der Lager Onderwijs
wet 1920 genoemd en evenmin kan worden 
gezegd in strijd met art. 3 dier wet te ziju 
geno111en; 

0. dat mitsdien geen der m iddelen tot het 
beoogde doel kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

22 .Yovember 1932. KO INKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
13.) 

De omstandigheid dat de kinderen eerst 
zeer geruimen t ij d na het eindigen van 
de school uit B. zouden kunnen vertrek
ken, is oorzaak dat aan het bezoeken van 
de school te B . zoo groote bezwaren zijn 
,·erbonden, dat reeds uit dezen hoofde 
het raadsbe I uit, waarbij een vroeger be
si uit tot het verleenen van vergoeding ex 
art. 13 voor het bezoeken van de school te 

0. was ingetrokken en een dergelijke ver
goeding voor het bezoeken van de school 
te B . was verleend, niet kan blijven ge
handhaafd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Sj. de Jong, te Dijkshoek, onder Jorwerd, ge
meente Baarderadeel , tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland, van 27 April 1932, 
n°. 100, 2e afdeeling waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep op dit College tegen het 
besluit van den raad der gemeente Baardera
deel, van 15 Februari 1932, n°. 11, waarbij 
besloten is: 1 °. de vergoeding ingevolge art. 
13 der Lager-Onderwijswet 1920, die thans 
door hem wordt genoten, met 1 Mei 1932 in 
te trekken; en 2°. met ingang van 1 Mei 1932 
tot wederopzegging hem ovNeenkomstig art. 
13 der Lager-Onderwijswet 1920 te vergoeden 
de ko:,.ten van het vervoer van zijne kinderen 
naar de bijzondere I age re school te Bozum per 
spoor 3e klasse van Jorwerd naar Bozum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
October 1932, n°. 687; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen, van 
17 November 1932, n°. 7682, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Baarderadeel 
bij besluit van 15 Februari 1932 de door Sj. 
de Jong krachtens besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 23 September 1931 genoten 
wordende vergoeding van f 90 per kind en per 
jaar voor het vervoer van twee kinderen naar 
de bijzonderé school voor gewoon lager onder
wijs te Oosterlittens heeft ingetrokken en 
heeft besloten met ingang van 1 Mei 1932 tot 
wederopzegging aan Sj. de Jong te vergoeden 
de kosten van vervoer zijner kinderen naar de 
bijzondere school te Bozum per spoor 3e ki asse 
van Jorwerd naar Bozum; 

dat, nadat Sj. de J·ong bij Ged. 'taten van 
Friesland in beroep was gekomen, dit College 
het beroep ongegrond heeft verklaard, daarbij 
overwegende, dat de raad het besluit heeft 
genomen op grnnd dat de school te Bozum 
van dezelfde richting is als die te Oosterlit
tens. zoodat het voor de kinderen verlangde 
onderwiJs evengoed te Bozum als te Ooster-
1 ittens kan worden genoten (van welke om
standigheid de raad zich tevoren niet voldoen
de rekenschap had gegeven) en dat de ko ten 
van het vervoer naar Bozum ongeveer de helft 
bedragen van die van het vervoer naar Oos
tert i ttens ; 

dat de appellant blijkens zijn adres wel de 
voorkeur geeft aan de school te Oo terlittens, 
doch niet betwist, dat de school te Bozum van 
dezelfde richt ing is, terwijl hij voorts de reis 
per spoor naar Bozum voor de bedoelde kin
deren te gevaarlijk acht, en ten slotte betwist, 
dat de raad nu de omstandigheden niet zijn 
veranderd, tot wijziging van de eenmaal ver
leende vergoeding gerechtigd zou zijn; dat 
naar het oordeel van Ged. Staten de reis voor 
de kinderen 11aar de school te Bozum (va11 de 
woning van den appellant tot de halte Jor
werd is de afstand ruim tien minuten loopen, 
van de halte Bozum tot de school ook onge-



1932 23 N O V E ~f B E R 312 

veer tien minuten beide langs veilige wegen), 
geen bijwnder gevaar oplevert; dat bij beslu it 
van Ged. Staten van 23 September 1931 is 
bepaald, dat de daarin genoemde vergoeding 
tot wederopzegging wordt toegekend; dat de 
raad dus tot wijziging of intrekking bevoegd 
bleef; dat, nu bleek van het bestaan van een 
gelegenheid tot het bezoeken van een obool 
van de gewenschte richting, welke veel minder 
bezwaarlij k voor de gemeente zou zijn, en 
waarmede ten onrechte geen rekening was ge
houden, het n iet onredelij k kan worden geacht, 
dat de raad wijziging in de vergoeding bracht, 
te minder nu hij die wijzi ging deed ingaan 
met den aanvang van een nieuw schooljaar; 
dat de appellant bovendien geheel vrij blij ft, 
zij n kinderen te Oosterlitten te blijven doen 
schoolgaan, in welk geval hij ook de vergoe
ding outvangt tot het bedrag, dat voor het 
vervoer der kinderen naar Bozum wu worden 
ontvangen; 

dat van dit besluit Sj. de Jong bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de ge-

• meenteraad, nadat de beslissing van Geel. Sta
ten, van 23 September 1931 , kracht van ge
wijsde had gekregen, niet bevoegd is in d ie 
beslissing wijziging te brengen, clan a lleen 
wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe 
aanleiding geven; dat evenwel in casu de 
omstandigheden in geen opzich t waren gewij 
zigd ; dat het raadsbesluit hem zou noodzaken 
zij n kinderen thans over te plaat en naar 
Bozum, waartegen hij bezwaar heeft, omdat 
een dergelijke overplaatsing het regelmatig 
voortschrijden van het onderwijs voor zij n kin
deren schaadt; dat hij voorts vooral tegen die 
overplaats ing bezwaar heeft, omdat h ij het 
niet verantwoord acht zoo jeugdige kinderen 
dagelijks zonder geleide per trein te laten 
re izen ; dat bovendien de afstand van zijn 
woning naar de halte Jorwerd en die van het 
station Bozum naar de school aldaar vrij 
groot zijn, zoodat zij n kinderen, wanneer zij 
de CIHjstel ij ke School te Bozum zouden bezoe
ken, vroeger van huis zouden moeten gaan en 
vee l later zouden thuiskomen dan thans het 
geval is, hetgeen hem ook uit een oogpunt van 
toez ich t op de kinderen ten zeerste bezwaart; 
dat hij als landarbeider niet in staat is zij n 
kinderen de school te Oosterlittens te doen 
bezoeken, tenzij de volled ige vervoerkosten 
door de gemeente worden vergoed; 

0. dat in verband met de omstandigheid , 
dat de kinderen eerst zeer geruimen tijd na 
het eindigen van de school uit Bozum zouden 
kunnen vertrekken, aan het bezoeken van de 
school te Bozum, zoo groote bezwaren zijn 
verbonden, dat reeds uit dezen hoofde de be
t reden besluiten van den gemeenteraad van 

Baarderadeel en van Ged . Staten van Fries-
1 and niet kunnen bl ijven gehandhaafd; 

Gez ien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevondèn en verstaan: 

het bestreden besluit van Geel. Staten van 
Fries land en dat van den gemeenteraad van 
Baarderacleel , van 15 Februari 1932, n°. 11, 
te vernietigen. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappeo is belast enz. 

(A.B.) 

23 November 1932. ARREST van den H oo
gen Raad. (Wegenbelasting der gemeente 
Schiebroek). 

De beteekenis van a rt. 280 der Ge
meentewet en van art. 1 der verordening 
tot heffing eener wegenbelasting in de ge
meente Schiebroek, die voor belastingplich. 
tighe icl e ischen, dat gebouwde eigendom
men, zoo zij niet belenden aan openbare 
land- of waterwegen, in de onmiddellijke 
omgevi ng daarvan gelegen zijn, is, dat er 
niet a l leen een korte afstand moet zijn 
tusschen weg en eigendommen, doch ook 
dat er tusschen beide moet zijn een on
middel lij k verband, dat wil zeggen, da t de 
weg voor de e igendommen den toegang 
tot het openbaar verkeer moet ontsluiten. 
De uitspraak van den Raad van Beroep 
moet worden vernietigd, daar deze ten on
rechte niet heeft onderzoch t of, veel min
der beslist dat, zoodan ig onmiddellijk ve r
band ten deze aanwezig was , terwijl ook 
omtrent den af tand tu chen den weg en 
de perceelen voldoende gegevens in de 
uitspraak ontbreken. 

Bovendi en heeft men verzuimd te letten 
op het voorschrift der verorden ing da. 
een lagere hela ting bepaal t voor e igen
dommen, di e in de onm iddellijke nabij 
he id van een openbaren I and- of water
weg ge legen zijn dan die rechtstreeks aan 
den weg belenden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen II te Rot
terdam van 28 April 1932 betreffende zijn 
aanslag in de wegen belast ing der gemeente 
Sch iebroek over 1931; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat bij de b slu iten van den Gemeente
raad van Schiebroek van 19 Dec. 1930 en 24 
April 1931, goedgekemd bij K. B. van 5 Aug. 
1931, n°. 28, is vastgesteld een verordenrng 
op de heffing eener belasting onder den naam 
van Wegenbelasting; 

dat art. 1 dier verordening luidt: 
"In deze gemeente wordt eene belasting 

onder den naam van \Vegenbelasting geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen in de gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijhe id daa rvan ge legen zijn 
en wegens ongebouwde eigendommen, die aan 

.deze wegen belenden of op deze wegen ui t
gang hebben, naar gronds lagen, volgens welke 
een bil lijke bijdrage gevorderd wordt in de 
kosten ten · laste der gemeente komende voor 
aanleg en onderhoud dier land- en waterwe
gen, voor hunne verl ichting en voor afvoer 
van water en vuil."; 

terwijl de artt. 5 en 6, lid 1 luiden : 
Art. 5. ,,De belasting bedraagt 3 pct. van 

<le belastbare opbrengst." 
Art. 6, lid 1. ,,De belasting is slechts voor 

2/3 verschuld igd voor gebouwde eigendommen, 
die n iet rechtstreeks aan openbare land- of 
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waterwegen belenden, maar in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan gelegen zijn."; 

0. dat belanghebbende over 1931 in deze be
lasting is aangeslagen ter zake van de per
ceelen kadastraal in die gemeente bekend 
onder de nos. 1676, 1677 , 1678 , 1679 , 1681, 
1682, 1683 en 1684: dat hij daa rtegen be
zwaar heeft ingebracht bij den Gemeenteraad 
van Schiebrnek ; dat deze den aanslag heeft 
gehandhaafd, op grond dat alle perceelen be
lenden aan een openbare straat der gemeente 
Schiebroek, welke straat vrneger een gedeelte 
uitmaakte van de zoogenaamde Kleiwegsloot ; 

dat belanghebbende zich toen heeft gewend 
tot den Raad van Beroep, die bij bovenver
melde uitspraak den aanslag heeft vern ietigd 
voor zoove1· betreft de ongebouwde perceelen 
nos. 1681. 1682, 1683 en 1684, doch heeft ge
handhaafd den aanslag betreffende de ge
bouwde perceelen nos. 1676, 1677, 1678 en 
1679. waarbii de Raad heeft overwogen: 

,. dat den Raad bij onderzoek ter plaatse uit 
eigen aanschouwing is gebleken, dat de in den 
aanslag betrokken gebouwde e igendommen in 
de onm iddellijke nabijhe id gelegen zijn van 
een landweg in de gemeente Schiebroek, te 
weten den Stationsweg: 

,.dat toch zich tusschen dien weg, zijnde 
naar partiien ter vergadering verk laarden een 
openbare landweg in die gemeente, en de be
doelde gebouwde eigendommen van appell ant , 
slech ts een dorpscafé bevindt ; 

"dat derhalve de gebouwde e igendommen 
met daarbij behoorende erven wegens welke 
deze aanslag is opgelegd te weten artt. 1676 , 
1677. 1678 en 1679 , terecht in deze belasting 
zijn betrokken;" 

0. dat in cassatie is gesteld : 
.,Schending of verkeerde toepass ing van 

art. 1 van de verordening tot heffing eener 
vVegenbelasting in rle gemeente Schiebrnek, 
in verband met art. 280 van de Gemeentewet. 
aangezien de Raad van Beroep besliste, dat 
rle onde rwerpelijke percee len terecht in de 
straatbelasting zijn aangeslagen , niettegen
staande de vernrden ing voornoemd en de Ge
meentewet in voormelde artike len bepalen . 
dat in die belasting slechts mogen worden 
aangeslagen gebouwde eigendommen, die aan 
openbare land_ of waterwegen belenden of in 
de "onmiddellijke" nabijh e id daarvan ge legen 
zijn en uit de uitspraak va n den Raad reeds 
blijkt, dat dit in casu niet het geval is"; 

0 . hieromtrent en ambtsha lve: 
dat volgens art. 280 (het vroegere art. 242c) 

der Gemeentewet en art. 1 der bovenvermelde 
gemeentevernrdening voor belastingpl ichtig
heid noodig is, dat gebouwde eigendommen. 
zoo zij niet belenden aan openbare land- of 
waterwegen , in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan gelegen zijn ; 

dat de beteekenis daarva n is, dat er niet 
a ll een een korte afstand moet zijn tusschen 
weg en eigendommen, maar ook dat er tus
schen beide moet zij n een onm iddell ijk ver
band, dat wil zeggen, dat de weg voor de 
eigendommen den toegang tot het openbare 
verkee r moet ontsluiten; 

dat de R aad van Beroep besl issencle, dat 
bovenvermelde gebouwde perceelen in de on
middellijke nabijhe id zijn ge legen van den 

openbaren landweg, den Stationsweg, omda 
tusschen dezen weg en de perceelen slechts 
een dorpscafé zich bevindt, derhalve een on
jui ten en in e lk geval een onvoldoenden 
maatstaf heeft aangenomen en niet heeft on
derzocht of, veel minder heeft besli st, dat, 
bovenbedoeld onmiddell ijk verband hier aan
wez ig is, terwijl ook omtrent den afstand tus
schen den weg en de perceelen voldoende ge
gevens in de uitspraak niet voorkomen; 

dat bovendien in geval hier een onmiddel 
lijke nabijheid van den Stationsweg moet wor
den aangenomen, de Raad niet gelet heeft 
op de hierboven aangehaalde bepaling van 
art. 6, lid 1, der verordening, waar in zoo
danig geval eene belasting is bepaald die 
lager is da n wanneer de e igendommen recht
streeks aan den weg belenden ; 

dat de uitspraak derh a lve niet in stand kan 
blij ven; 

Vernietigt de uitspraak en verwijst het ge
ding naar den Raad van Beroep voornoemd 
ter verdere behandeling en beslissing van de 
zaak in voltall ige vergadering met inacht
neming van d it arrest. 

(W.) 

23 Nove1nbe1· 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vergunningsrecht der gemeen
te Den H elder). 

Uit tekst en gesch iedenis van art. 20 der 
Drankwet van 28 Juni 1881, S. 97, volgt, 
dat de grondslag voor het berekenen van 
het vergunni ngsrecht niet is de huurwaar
de, welke de local ite it waarin sterke drank 
wordt verkocht op zich zelf in het vrije 
verkeer heeft, doch dat deze is een fic
t ieve huurwaarde: te weten de som, welke 
bij wijze van veronderstelling jaarlijks te 
bedingen ware door den rechthebbende op 
Iocal iteit en vergun11ing voor het in ge
bruik afstaan van de localite it, waarin 
de vergunning wordt uitgeoefend, gelet 
op den omvang van het bedrijf, waarvoor 
de vergunning strekt, en op het feit, dat 
daarin sterke drank in het kl ein mag 
worden verkocht, doch buiten aanmerking 
gelaten de huunvaarde, welke de locali teit 
heeft in verband met den omvang van 
dat deel van het bedrij f, hetwelk niet den 
verkoop van sterken drank in het klein 
betreft. 

Waar de Raad van Beroep ten onrechte 
niet buiten aanmerking heeft gelaten het
geen van de huurwaarde kan worden toe
gesch reven aan het debiet van andere 
waren clan van sterken drank, moet de 
uitspraak van den Raad worden vernie
tigd. 

De H ooge Raad enz · 
Gez ien het bern;psre~l;t in cassatie van J . 

te A. , tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Alk
maar van 29 Oct. 1931, betreffende zijn aan
slag in het vergunningsrecht der gemeente 
Den Helder over het jaar 1931/32 ; 

Gehoord de raaclsl ieden van partijen; 
Gez ien de stukken; 
Ge let op de schrifte lijke conclusie van den 

Aclv.-Gen. Van Lier, namens den Proc. -Gen ., 



1932 23 0VEMBER 314 

tot vernietiging der aangevallen uitspraak en 
handhaving van de beslissing van den ge
meenteraad van Den Helder en den daarbij 
opgelegden aanslag; 

0. dat blijkens art. 1 der verordening op de 
heffing van het vergunningsrecht voor de uit-
oefening van den kleinhandel in sterken drank 
in de gemeente Den Helder het vergunnings
recht jaarlijk bedraagt f 12.50 voor elke f 50 
huurwaarde of gedeelte daal'\·an, die die lo
caliteit, in verband met den omvang van het 
bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten, met dien verstande, 
dat het recht niet lager dan f 25 zij; 

dat belanghebbende is aange lagen voor een 
Yergunningsrecht ten bedrage va_': f 562:50. en 
de gemeenteraad dien aanslag b1J besch1kk1ng 
op bezwaarschrift heeft gehandhaafd; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd, dat, uitgaande van de h~1urwaarde voor 
de personeele belasting van ziJn geheele per
ceel, de local iteit, waarvoor hem vergunning 
is verleend eene huurwaarde heeft van ten 
hoogste f 2000 dat echter de bed rij fsontvang
sten slechts ~oor ongeveer een vijfde deel 
voortkomen uit ve1·koop van sterken drank, 
zoodat ten deze eene huurwaarde moet wor
den aangenomen van f 400 hetgeen leidt tot 
een aanslag van f 100 (8 X f 12.50); 

dat de gemeente ter verdediging van den 
opgelegden aanslag in het midden heeft ge. 
bra ht dat de localiteiten, waarin sterke drank 
wordt' verkocht. op grond van ligging en ka
rakter worden ingedeeld in kla sen, dat in de 
eer te klasse, waartoe de localiteit van be
langhebbende behoort, de huurwaarde wordt 
verhoogd met f 50 voor el ken omzet van 126 
liter gedisti ll eerd, dat de omzet van gedis
tilleerd in de zaak van belanghebbende voor 
het vergunningsjaar is geschat op 702 1 iter , 
zoodat de huurwaarde van zijn localiteit, ten 
bedrage van f 2000 is verhoogd tot f 2250 en 
het, vergunningsrecht mitsdien is bepaald op 
45 X f 12.50 of f 562.50; 

dat de Raad van Beroep, met verwerping 
zoowel van het standpunt van belanl!'hebbende 
als van dat der gemeente, de beschikking van 
den gemeenteraad heeft vernietigd en het 
bedrag van het vergunningsrecht heeft va t-
gesteld op f 500, na te hebben overwogen: 

dat het verband tusschen de huurwaarde 
i,tden omvang van het bedrijf, waarvoor de 
vergnning strekt, bij de schatting naar 's raads 
oordeel a ldus moet worden gelegd, dat eener
zijds wordt rekening gehouden met den stand, 
de inrichting. de ligging en de_ grootte der 
bedoelde localiteiten en anderzijds met den 
01nzet van sterken drank, en wel in dier 
voege, dat de vraag wordt beantwoord of1 in 
aanmerking genomen dien stand, 111ncht111g, 
ligging en g rootte, de geschatte omzet van 
sterken drank normaal is te achten en vol 
doende om de inrichting, omvattende de lo
ca li teiten waarin sterke drank wordt verstrekt, 
tot haar recht te doen komen, zoodat de huur
waarde, wanneer het debiet ben den den nor
malen omzet blijft, lager en wanneer het de
biet boven den normalen omzet rijst, hooger 
wordt geschat; 

dat do Raad, het bovenstaande tot richt
:Sn~er nemend, uit eigen weten chap, na be-

zichtiging ter plaatse en in aanmerking ne
mend den tand, de inrichting, de ligging en 
de grootte der bedoelde vergunningslocalitei
ten, alsmede den omvang van het bedrijf waar. 
voor de vergunning strekt, zooals die omvang 
blijkt uit de in het vertoogschrift verstrekte 
en door belanghebbende niet bestreden ge
gevens betreffende den omzet van sterken 
drank, welke omzet normaal voor· de inrich
ting wordt geacht, de huurwaarde stelt op 
f 2000, zoodat het bedrag van het vergun
ningsrecht op 40 maal f 12.50 i f 500 moet 
worden bepaald"; 

0. dat belanghebende als middel van cas
satie stelt: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
20 tweede I id , der Drankwet, en ter toe
! ici1ting betoogt, dat de wijze, waarop de 
Raad van Beroep het vergunningsrecht heeft 
berekend, onjuist is en geen steun vindt in 
de wet terwijl daarentegen de door belang
hebbende gevolgde wijze van berekening,. lei 
dende tot een vergunningsrecht van f 100 Juist 
is te achten; 

0. hieromtrent: 
dat het tweede I id van art. 20 der hier nog 

toepasselijke Drankwet van 28 Juni 1881 , S. 
97 luidde: 

Àls grondslag voor de berekening van_ het 
vergunningsrecht wordt aange~omen de iaa:r
lijks te schatten huurwaarde, die de local1t1:!t, 
in verband met den omvang van het bedr1Jf, 
waarvoor de vergunning strekt. kan geacht 
worden te bezitten; 

dat zoowel uit dezen tekst als uit de gesch ie. 
den is van het tot stand komen dezer wet voort. 
vloeit, dat de grond lag voor he_t berekenen 
van het vergunningsrecht met 1s de huur
waarde, welke de localiteit op zich zelf be
schouwd in het vrije verkeer heeft, doch eene 
fi ctieve huurwaarde, te weten de som, welke 
bij wijze van veronderstelling jaal'l ijks te be
dingen ware door den rechthebbende op Jo
cal iteit en vergunrnng voor het In gebruik 
afstaan van de localiteit, waarin de vergun
ning wordt uitgeoefend, gelet op de? omvang 
van het bedrijf, waarvoor de vergunmng strekt, 
en op het feit dat daarin sterke drank_ 111 

het klein mag worden verkocht, doch buiten 
aanmerking gelaten de huurwaarde, welke de 
Jocaliteit heeft in verband met den omvang 
van dat deel van het bedrijf. hetwelk niet 
den verkoop van sterken drank in het klein 
betreft; 

dat de wet niet nader aangee ft op wel ke 
wijze deze veronderstelde huurwaarde moet 
worden gevonden, ,.oodat elk __ stelsel -~an de 
eischen der wet voldoet, waarb1J eenerz1J ds tut
gegaan wordt van den omvang van het ver
gunn ingsbedrijf en gezocht wordt naar den 
invloed , welke dit voor de te bepalen -ver
onderstelde huurwaarde zal hebben, ander
zijds niet in rekening wordt gebracht hetgeen 
,·an de huurwaarde kan worden toegeschreven 
aan debiet van andere waren dan sterken 
drank; 

dat uit een en ander volgt, dat de Raad van 
Beroep zich terecht niet heeft vereen igd met 
de wijze waarop belanghebbende het v~_rgun
ningsrecht had berekend, nu deze daarb1J ver
waarloosde den omvang van zijn vergunnings-
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bedrij f en den invloed daarva n op de door de 
wet bedoelde huurwaarde; 

dat voor h et overige het cassa tiemiddel is 
o-egmnd, daar immel'S de Raad van Beroep, 
gelijk ook de gemeenteraa d had gedaan, ten 
onrechte niet buiten rekening heeft gelaten 
hetgeen van de huurwaarde kan worden toe
geschreven aan het debiet van andere waren 
dan van sterken drank ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voornoemd, ter verdere behandeling 
en besli ss ing van de zaak met inachtneming 
Yan dit arrest in voltallige vergaderi ng. 

(W. ) 

23 No.-ember 1932. KONINKLIJK BE
SL IT. (Lage,- Onderwijswet 1920 art. 
72.) 

De mogelijkheid , om langs den weg van 
art. 72 m~clewerking te vragen voor aan
schaffing van leer- en hulpmiddelen, ook 
al heeft de aanschaffing reeds vóór de in
diening der aanvrage plaats gehad, wordt 
niet afgesneden door de omstandigheid, 
dat het schoolbestuur aanvankelijk de kos
ten van aanschaffing heeft willen kwijten 
uit de vergoeding bedoeld in art. 101, nu 
deze vergoeding daarvoor niet toereikend 
was en deze kosten daaru it dan ook niet 
zij n bestreden. Nu moet worden aangeno
men, dat de leer- en hulpmiddelen, hun 
aard en hoeveelheid in aanmerking geno
men, de "normale eisch en" niet te boven 
gaan, en aan de in art. 73 omschreven 
e ischen is voldaan, had de medewerking 
door den Raad derhalve niet mogen wor
den geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ooststellingwerf, tegen 
het beslui t van Geel. Staten van Friesland van 
6 Juli 1932, 11°. 71 , 2e a fd. , F., waarbij met 
rnrn ietig ing van het beslui t van dien raad 
Yan 23 Januari 1932, n°. 7, is bepaald, dat 
de door het bestuur der Vereeni g ing tot stich
ting en in standhouding van scholen met den 
Bijbel te Oosterwolde en omstreken, gevestigd 
te Oosterwol de (gem. Ooststellingwerf), over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking inzake beschik
baarstelling van de benoodigde gelden tot dek
king van de kosten van de in de jaren 1925 
tot en met 1927 aangescha fte leermiddelen tot 
een bedrag van f 91.98 zulks wegens nood
zakelijke vernieuwing en aanvulling van den 
aanwezi gen voorraad a lsnog behoort te wor
den verleend; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 3 
November 1932, 11°. 754; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
November 1932, n°. 15769, afd. L.O.F. ; 

0. dat de raa d der gemeente Ooststell ing
werf bij besluit Yan 23 J anuari 1932, n° . 7, 
afwijzend heeft beschikt op het verzoek van 
het bovengemelde schoolbestuur om de benoo
digde gelden te mogen ontvangen tot dekking 

der kosten van in de jaren 1925 tot en met 
1927 aangeschafte leermiddelen tot een totaal 
bedrag van f 91.98, zulks wegens noodzakelijke 
vernieuwing en aanvulling van den aanwezi
gen voorraad; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
Wij Ons meerma len op het standpunt hebben 
gesteld, dat bij de aanschaffing van lee rmid
del en ten behoeve van eene bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 slechts toepass ing 
kan erlangen voor zoover de aangevraagde 
lee1middelen behooren tot die, welke noodig 
zijn ter voldoening aan de normale eischen 
aan het geven van zoodanig onderwijs te stel
len; dat derhalve de raad heeft te beoordee
len of de aangeschafte leermiddelen, waarvoor 
de medewerking wordt gevraagd, in het be
lang van het onderwijs noodig of wenschelijk 
waren; dat de Inspecteur van het Lager-On
derwij s in de inspectie Heerenveen in zijn ad
vies heeft medegedeeld, dat het hem niet 
mogelijk is te beoordeelen of de aanschaffing 
van bedoelde leermiddelen in de jaren 1925-
1927 noodzakelijk is geweest, terwijl het hem 
voorts wil voorkomen dat de uitgaven, waar
voor de medewerking wordt gevraagd, behoo
ren tot de gewone explo itatie-u itgaven, die 
volgens art. 88 der wet uit de openbare kassen 
aan de besturen der schol en onder de daar ge
stelde voorwaarden, worden vergoed; dat der
hal ve mag worden aangenomen, dat het niet 
meer mogelijk is uit te maken, dat de aange
schafte leermiddelen noodig of wenschelijk 
waren; dat het verwek van het schoolbestuur 
daarom niet meer voor inwillig ing vatbaar is; 
dat de raad voorts nog wenscht op te merken, 
dat de bij de aanvrage gevoegde lijst van lee r
middelen den ste lligen indruk wekt, dat het 
hier betreft leermi ddelen, waarvan de kosten 
van aanschaffing behomen tot die, bedoeld in 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1020; 

dat, ingevolge een door het schoolbestuur 
bi~ Ged . . Staten ingesteld beroep, dit college 
b1J besluit van 6 Juli 1932, n°. 71, 2e Afd. F ., 
met vernietiging van het bestreden raadsbe
sluit heeft bes list, dat de gemeenteraad de 
door het schoolbestuur gevraagde medewer
king alsnog behoort te verleenen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat overeenkomstig het bepaalde bij art. 72, 
le lid, der L ager-Onderwijswet 1920, het be
stuur eener rechtspersoonlijkheid bezittende 
instelling of vereeniging, welke ten behoeve 
van eene van haar uitgaande bijwndere lagere 
school nieuwe schoolmeubelen, de leer- en 
hulpmiddelen daaronder begrepen, wenscht 
aan te schaffen, tot den raad der gemeente 
waarin de school is gevestigd, eene aanvrag~ 
kan nchten om de mor die aanschaffing be
noocl ,gde gelden te ontvangen; dat ingevolge 
art. 75 2e lid, der wet de aldus gevraagde 
medewerking slechts wordt geweigerd wan
neer niet aan de in art. 73 omschrev~n ver
eischten is voldaan; dat naar Wij meermalen 
hebben beslist, de bewoord ingen van art. 72 
geen aanl eiding geven om onderschei d te ma
ken naar gelang het betreft vernieuwing van 
reeds aanwez ige leermiddelen, aanschaffing 
voor het eerst van nieuwe leerm iddel en of 
aanschaffing in verband met de uitbreiding 
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van het aantal leerlingen; dat Wij Ons even
wel op het standpunt stellen, dat bij de aan
schaffing van leermiddelen ten behoeve van 
eene bijzondere school voor gewoon lager on
derwijs het betrokken school bestuur slechts 
voor zooveel aanspraak op medewerking van 
den gemeenteraad heeft, als de in de aanvrage 
bedoelde leermiddelen geacht kunnen worden 
noodig te zijn ter voldoening aan de normale 
eischen aan het geven van zoodanig onderwiJS 
te stellen; dat op grond van het vorenstaande 
in een geval als het onderwerpelijke, waarin 
art. 73 is in acht genomen, eene a fwijzende 
beschikking op de ingediende aanvrage moet 
steunen op de overweging, dat door de plaats 
gehad hebbende aanschaffing de "normale 
eischen" werden overschreden; dat het bestre
den raadsbesluit eene dergelijke overweging 
niet behelst, maar te dezen aanneemt, dat niet 
meer mogelijk is uit te maken, dat de aange
schafte leermiddelen noodig of wenschelij k 
waren; dat een dergelijke negatieve motievee
ring de genomen beschikking wettelij k niet 
rechtvaardigt; dat bij gebreke van een ande
ren rechtsgrond de beschikking geacht moet 
worden met de wet in strijd te zijn; 

dat van het besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de raad bij de beoordeel ing van 
de kwestie, of de aangevraagde leermiddelen 
behooren tot die, welke noodig zijn ter vol
doening aan de normale eischen aan het geven 
van gewoon Jager onderwijs te stellen, had te 
overwegen of die leermiddel en in het belang 
van het onderwijs noodig of wenschelijk wa
ren; dat, nu zulks ook naar het oordeel van 
den Inspecteur van het L ager-Onderwij s niet 
meer was uit te maken, aangezien de aan
schaffing der leermiddel en had plaats gehad 
in de jaren 1925 tot en met 1927, die vraag 
bevestigend noch ontkennend kon worden be
antwoord; dat hij op grond hiervan de ge
vraagde medewerking heeft geweigerd; dat 
n iet bewezen is !runnen worden, dat door de 
p laats gehad hebbende aanschaffing de "nor
male eischen" werden overschreden; dat hier
u it echter evenmin tot het tegenovergestelde 
van zijne beslissing mag worden geconclu
deerd; dat immers dan aan de besturen der 
bijwndere scholen het recht wordt toegekend, 
zonder eenig voorbehoud gelden uit de ge
meentekas te ontvangen voor reeds aange
schafte leermiddelen, omdat in verreweg de 
meeste gevallen niet meer is na te gaan, of 
die leermiddelen noodig of wenschelijk waren; 
dat de bij de aanvrage gevoegde lijst van 
leermiddelen den stelligen indruk wekt, dat 
het hier betreft leermiddelen, waarvan de 
kosten van aanschaffing behooren tot die, be
doeld in art. 101 der wet, welke evenwel uit 
de gemeentelijke vergoeding ingevolge dat 
artikel n iet meer konden worden bestreden; 

0. dat art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
voor schoolbesturen den weg opent, ·om mede
werking van den gemeenteraad te vragen 
voor de aanschaffing van lee r- en hulpmid
delen, ook al heeft de aanschaff ing reeds vóór 
de indiening plaats gehad; 

dat deze weg niet wordt afgesneden door de 
omstandigheid, dat het schoolbestuur aanvan
kel ij k de kosten van aanschaffing beeft will en 

kwijten uit de vergoeding, bedoeld 10 art. 101 
der wet, nu blijkens de overgelegde stukken 
deze vergoeding daarvoor niet toereikend was 
en deze kosten daaruit dan ook niet zijn be
streden; 

dat, in aanmerking genomen den aard en 
de hoeveelheid der leer- en hulpmiddelen, 
moet worden aangenomen, dat zij n iet de noi-
male eischen, aan het geven van l ager onder
wijs te stellen, te boven gaan; 

dat onder deze omstandigheden de medewer
king slechts had mogen worden geweigerd, als 
niet aan de in art. 73 omschreven vereischten 
ware voldaan, waarvan in het onderhavige 
geval geen sprake is; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit heb
ben bes! ist, dat de gemeenteraad de door het 
schoolbestuur gevraagde medewerking alsnog 
behoort te verleen en; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

25 Nove,nber 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 17.) 

Nu blijkens de stukken de concessionaris 
door B . en W . schriftelijk is opgeroepen 
om over het opleggen van nieuwe voor
waarden te worden gehoord, is aan het 
voorschrift van art. 17 2e lid voldaan . 
Daaraan doet niet af de omstandigheid, 
dat het schrijven van B. en W. door den 
geadresseerde n iet is ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H . E. J. Brokers te Tubbergen, tegen het be
sluit van burgemeester en wethouders van Al 
melo van 15 Februari 1932, waarbij hem ten 
aanzien van de smederij in het pand Bornsche
straat n°. 216 te Almelo, gelegen op het per
ceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, 
sectie F n°. 1256, n ieuwe voorwaarden zijn 
opgelegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
November 1932, n°. 758; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 21 Novem 
ber 1932, afd. Arbeid, n°. 789 H.; 

0. dat burgemeester en wethouders van Al
melo bij het bovengemelde besluit hebben 
overwogen, dat hinder wordt ondervonden van 
de trillingen van den electromotor in de sme
derij in het pand Bornschestraat n°. 216 te 
Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt
Almelo, sectie F n°. 1256, welke smederij in 
exploitatie is bij H. E. J. Brokers ; dat door 
het opleggen van nieuwe voorwaarden aan den 
concessionaris aan dezen hinder kan worden 
tegemoet gekomen; dat blij kens mededeeling 
van het Districtshoofd der Arbeids inspectie 
van 25 Januari 1932 de navolgende voorwaar
den geen wijziging behoeven om de nalevin~ 
van de eischen, gesteld krachtens de Veili ~ 
heidswet, niet onmogelij k te maken ; dat de 
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eoncessionaris ter uitvoering van het bepaalde 
in het 2de l id van art. 17 der Hinderwet is 
-opgeroepen om op 8 Februari 1932 in de ver
gadering van burgemeester en wethouders te 
worden gehoord terzake van het voornemen 
tot het opleggen van den ieuwe voorwaarden; 
dat de concessionaris voor dit verhoor niet is 
,·erschenen; 

dat burgemeester en wethouders op voor
melde gronden aan H. E. J. Brokers, met be
trekking tot het in werking hebben van de 
bovenomschreven inrichting, de navolgende 
nieuwe voorwaarden hebben opgelegd: 

1. de motor mag niet langer tegen den muur 
gemonteerd blijven, doch hem moet een plaats 
op den beganen grond worden gegeven, even
wel op zoodanige wijze, dat hij geheel vrij van 
den muur wordt gemonteerd op geperste kurk
platen ter dikte van 5 cm; 

2. de transmissie-ondercleelen mogen met 
"·orden gemonteerd tegen den scheid ingsmuur 
tusschen smederij en wagenmakerij of tegen 
de zolderbalken; 

3. de wanden in de onmiddellijke nabijheid 
van den motor moeten van onbrandbaar mate
riaal zijn vervaardigd of daarmede worden 
bekleed· 

4. de' deur tusschen smederij en wagen
makerij moet in overleg met den eigenaar van 
de laatste inrichting goed in de sponningen 
worden pasgemaakt, zij moet aan 2 zijden 
over de volle oppervlakte met eternit worden 
bekleed, terwij l de verdere betimmeringen en 
de kozij nen eene omkleeding van plaatijzer 
moeten hebben; 

dat van het bes luit van burgemeester en 
wethouders H. E. J. Brokers bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat in de be
slissing van burgemeester en wethouders staat, 
dat hij is opgeroepen t~r uitvoering van het 
bepaal de in het 2e l id van art. 17 , ten e inde 
door burgemeester en wethouders te worden 
gehoord en niet is verschenen; dat hij echter 
n immer een dergelij k schrijven heeft ontvan
gen; dat de trillingen van den motor nooit 
h inder van eenige beteekenis kunnen zijn, 
daar d it niet het meest gelu idmakende onder
deel der smederij vormt, aangez ien immers het 
slaan van den hamer duidelijker hoorbaar is; 
dat hij ongeveer tien jaar geleden de smederij 
in denzelfden toestand kocht; dat de smederij 
en het huis, waar de klagers wonen, door den
zei fden e igenaar zijn gebouwd; dat dus de 
bewoner van het aangrenzende perceel reeds 
bij den koop van deze situatie op de hoogte 
was en nu geen aanleiding kan hebben een 
dergelij ken overdreven en kostbaren eisch te 
stellen, temeer waar hij we llicht om deze 
redenen tegen !ageren prijs, in het bezit van 
zijne woning kwam; dat de voorwaarde, dat 
de transmissie-onderdeelen n iet tegen den 
scheidingsmuur gemonteerd mogen zijn, voor 
hem niet te dragen kosten medebrengt, ter
wijl de hinder zeer gering is; dat de voor
waarde, dat de deur tusschen de smederij en 
de wagenmakerij in overleg met den eigenaar 
van de laatste in r ichting goed in de sponnin
gen moet worden pasgemaakt en met eternit 
moet worden bekleed, terwijl de verdere betim
meringen en de kozijnen eene omkleeding van 
plaatij zer moeten hebben, hem eigenaardig 

voorkomt, daar hij zelf ook eigenaar van het 
bewuste perceel is en zijn huurder nooit een ig 
verzoek daartoe deed ; dat hij , zooveel als in 
zijn vermogen is, wil medewerken tot beper
kiug van het brandgevaar; dat vnoral de 
voorwaarden onder 1, 2 en 4 der besl issing 
voor hem niet na te komen zijn, vooral in 
aanmerking genomen de slechte tijdsomstan
digheden; dat de eischen ongemotiveerd zijn 
en strijden met Ons besluit van 31 Jul i 1894, 
n° . 24; 

0. dat blijkens de stukken de concessionaris 
bij schrijven van 4 Februari 1932 door burge
meester en wethouders is opgeroepen om ter 
zake van hun voornemen tot het opleggen van 
nieuwe voorwaarden te worden gehoord; 

dat hiermede aan het voorschrift van art. 
17, 2e lid, der Hinderwet is voldaan, waaraan 
niet afdoet de omstandigheid, dat het bedoelde 
schrij ven door den geadresseerde niet is ont
vangen; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat blijkens 
het ambtsbericht van den Directeur-Generaal 
van den Arbeid, met wien~ gevoelen Wïj Ons 
vereenigen, de le en de 2e nieuwe voorwaarde, 
a ls voor den concessionaris onnoodig bezwa
rend, door eene andere, minder bezwarende, 
kan worden vervangen; 

dat de 3e en 4e der nieuw gestel de voor
waarden aan het bezwaar van hinder, hetwelk 
burgemeester en wethouders tot oplegging van 
nieuwe voorwaarden aanleiding heeft gegeven, 
op geen enkele wijze tegemoet komen, terwij l, 
nu niet is gebleken van een bijzonder brand
gevaar, deze voorwaarden ook uit dien hoofde 
m isplaatst moeten worden geacht en m itsdien 
niet behooren te worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van het bestreden bes! uit, 
I. de daarbij opgelegde voorwaarden onder 

1 en 2 te vervangen door de navolgende ,oor
waarde: 

de motor voor den ventilator mag niet aan 
den gemeenschappelij ken scheidingswand Zlln 
bevestigd, doch moet zijn opgesteld op nè'.l 
grond. 

II. de daarbij onder 3 en 4 gestel rle vonr
waarden te doen vervallen. 

M•)t L0opaling wijders, dat aan de hierboven 
opgelcgàe nieuwe voorwaarde moet zijn vol
daan binnen 1 maand na de dagteekening van 
dit beslu it. 

Onze Minister van Econom ische Zaken en 
Arbeid is bel ast enz. 

(A.B.) 

26 Nove1nber 1932. KONI NKLIJ K BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228c.) 

Nu de gebouwen, die de Raad wenscht 
te verkoopen, voor verschillende doelein
den in het belang der gemeente zeer gun
stig zij n gelegen en de verkoop er van 
derha lve ongewenscht moet worden ge
acht, hebben Ged. Staten terecht aan het 
desbetreffend raadsbeslu it hun goed keu
ring onthouden. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 



l 

1932 26 NO VE MEER 318 

den raad der gemeente Cuyk en Sint Agatha, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van 27 April 1932, N°. 350, Ille 
Afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dier gemeente van 4 No
,·ember 1931, tot openbaren verkoop van een 
aan de gemeente toebehoorend pand; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
3 November 1932, 0

• 623; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 22 ovember 1932, N°. 20146, afdeeling 
Binnenland ch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Cuyk c. a. op 
4 November 1931 heeft besloten, in het open
baar aan den meestbiedende te verkoopen 
een huis met bergplaatsen on schuur, staande 
en gelegen te Cuyk in de Maasstraat, ka
dastraal bekend gemeente Cuyk c. a. Sectie C 
nummers 1175, 1176 en 1177, te zamen groot 
vier aren en dertien centiaren; 

dat Ged. Staten van oord-Brabant bij be
s! uit van 27 April 1932, G. N°. 350; , Ille 
Afdeeling, aan het raadsbesluit .de goedkeu
ring hebben onthouden, uit overweging, dat 
het hier bedoeld pand (de zoogenaamde oude 
botermijn) wordt gebruikt voor veldwachters
woning, brandspuithuis, bergplaats en nood
stal voor vee, dat bij aanvoer ter markt ver
dacht wordt gevaar op te leveren voor be
smetting; dat het pand voor bovenvermelde 
doele inden zeer gunstig is gelegen, imm ers 
als veldwachterswoning in de onmiddellijke 
nabijhei d van het lokaal voor inverzekering
stelling, a ls brandspuithuis in het midden der 
gemeente en als noodstal in de onmiddellijke 
nabijheid van een der keuringsplaatsen van 
het aangevoerde vee; dat het pand is gelegen 
vlak bij het raadhuis en voor eene eventueele 
verruiming van den tusschen het onderwer
pelijke panel en het raadhuis gelegen door
gang naar het veer over de Maas, het in nan
den houden van het pand voor de gemeente 
zeer wenschel ijk is; 

dat bovendien de gemeente, wanneer zij te 
eeniger t ijd het voor haar gunstig ge legen 
terrein weer in eigendom zou willen verkrij
gen, wellich t een grooter bedrag zou moeten 
betalen dan de onderhavige verkoop thans 
naar redelijke verwachting zou opbrengen; 
dat op grond van het vorenstaande deze ver
koop in strijd zou zijn met het gemeentebelang 
en mitsdien aan het raad bes lui t geen goed
keuring kan worden verleend; 

dat van het besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat het gebouw blijkens de door de 
Gezondheidscommissie en den Inspectetir der 
Volksgezondheid uitgebrachte äeskundige rap
porten voor veldwachterswoning niet geschikt 
is en ook niet dan na algeheelen nieuwbouw 
daarvoor geschikt is te maken; dat in de on
middellijke nabijheid der zoogenaamde oude 
botermijn geen voor inverzekeringstelling ge
schikt lokaal aanwezig is en het gebouw slechts 
bij hooge uitzondering als noodstal voor ter 
markt aangevoerd vee wordt gebruikt ; dat 
het beschikbaar houden van een op gunstigen 
stand gelegen gebouw a lléén voor noodstal en 
bergplaats voor de gemeente veel te duur ui t-

komt en hierin op veel eenvoudiger en voor 
de gemeente minder kostbare wijze kan worden 
voorzien; dat het gebruik van het terrein en 
deszelfs opstand niet in overeenstemming is 
met zijne gunstige ligging op een der voor
naamste punten van de bebouwde kom der 
gemeente en voor meer rendabele doeleindeu 
kan worden benut en op grond daarvan de 
verwachting wordt gekoesterd, dat bij pu
blieke veiling een hoogere prijs zal worden 
bedongen dan het gebouw en het terrein than 
a ls waarde voor de geme.ente representeeren ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken en 
nadere inlichtingen, ingewonnen naar aanlei
ding van een schrijven van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, de bedoelde gebouwen, welke de ge
meenteraad wenscht te verkoopen, gebruikt 
worden als brandspuithuis, bergplaats en noocl
stàl voor vee; 

dat bovendien uitsluitend de ontstentenis 
van behoorlijk onderhoud een beletsel oplevert 
om de gebouwen te gebruiken als Yeldwach
terswoning en an-estanten lokaal; 

dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, om 
door herstel de gebouwen ook voo1· deze 'laa t
ste doeleinden geschikt te maken; 

dat de meerbedoelde gebouwen Yoor deze 
doeleinden zeer gunstig, zijn gelegen en de 
verkoop er van derhalve öngewenscht moet 
worden geacht; 

dat onder deze omstand igheden Ged. Staten 
terecht aan het raadsbes.luit de goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

26 November 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet houdend algemeene regelen 
Waterstaatsbestuur art. 19 .) 

Een besluit van Ged. Staten tot vast
stel I ing van de leggers van waterleidingen 
van een waterschap is n iet te beschouwen 
als een besluit, houdend besl issing om
trent een gesch i I over het bestaan ' van 
de verplichting tot onderh.oud van een 
waterstaatswerk, a ls bedoeld in art. 19 A 
IXa. der wet. 

Wij WILHELM! -A, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

M .• Scholten van Aschat te Vught, d istr icts
bestuurder der Maatschappij tot bevordering 
van welstand voornamelijk onder Landl ieden, 
gevestigd te Breda, en als zoodanig die Maat
schappij vertegenwoordigende, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
16 ' September 1931 , G. n°. 77a, Ie Afd., tot 
vaststelling van de leggers der waterleidingen 
van het waterschap " Het Stroomgebied van 
de Dommel", in zooverre daarbij di e Maat
schappij is aangewezen a ls onclerhol.idspl ich 
tige van den duiker in dé Veestraat onder de 
gemeente Sint Michielsgestel ' te r p laatse, waar 
de Beeksche waterloop (legger A n°. 8, le 
.afd.) die straat kruist; 
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Den Raa d van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
November 1932, n°. 342; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 22 November 1932, n°. 421, 
afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun bovengenoemd bes luit hebben vastgeste ld 
de leggers der waterleidingen van het water
schap " H et Stroomgebied van de Dommel", 
daarbij op den legger A n°. 8, l e a fd. , a ls 
onderhoudsplichtigen van den evenbedoelden 
duiker vermeldende de e igenaars der perceelen 
D 75, 77, 324 en 469 ; 

dat de a ppell a nt namens de genoemde M aat
schappij, aan wie die percee len in eigendom 
toebehooren, in be roep tegen di t beslu it aan
voert, dat in den legger van den Beekschen 
waterloop, l e a fdeeling , van het waterschap 
,,Het Stroomgebied van de Dommel" a ls on
derhoud pl ich tige van den duiker in de Vee
straat onder Sint-Michielsgestel, ter plaatse 
waar de genoemde waterloop dezen gemeente
weg kruist, is aangewezen de vorenvermelde 
Maatscha ppij; dat Ged. Staten meedeelen, 
dat, toen de destijds nog gemeentelijke legger 
op 1 September 1887 is vastgesteld, de Maat
schappij voormeld - zonder vermelding van 
eenigen t itel : waarop deze p i icht wu steunen 
- als onderhoudsplichtige is aangewezen ; dat 
deze _verpli ch ting, toen beheer en onderhoud 
van den Beekschen waterloop bij het water
schap was overgegaan, onveranderd in den 
nieuw ontworpen legger is overgenomen; dat 
de Veestraat is een weg, in e igendom en in 
onderhoud bij de gemeente Sint Michiel sges
tel; dat de "Maatschappij voornoemd bij in
standhouding van den duiker geenerle i belang 
heeft dat hij verzoekt, dat de Maatschappij 
worde ontheven van den bedoelden onder
hol1dsplicht; 

0. dat het bestreden bes! ui t van Ged. Staten 
tot vaststelling van de leggers van waterlei
dingen va n het waterschap niet is te beschou
wen a ls een besluit, houdende besli ssing om
trent een geschil over het bestaan van de ver
plichting tot onderhoud van den onderhavigen 
duiker, a lreeds hierom wijl noch door de voor
noemde M aatschappij , noch door een ander bij 
het waterschapsbestuur of Ged. Staten tegen 
het vermei den op den legger van de onder
houdspl ichtigen van den <lui ker gerecl a
meerd is; 

dat dus de appell ant aan art. 19 A IXa, der 
Waterstaatswet 1900 niet de bevoegdheid kan 
ontleenen van het bes] uit van Ged. Staten bij 
Ons beroep in te stellen; 

dat evenmin eene andere wetsbepaling be
roep van zoodanig besluit op Ons openstelt; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellaut niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A. B.) 

30 Novernber 1932. KONINKLIJK BE
SLUIT. 

Vergunning voor het in werking bren
gen van een autobusdienst. Stellen van 
een tijdsduur voor de vergunning. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Besch ikkende op de beroepen, ingesteld dom· 

\V. Veenstra, autobusdienstondernemer te Hee-
1 en veen, tegen de beschikking van Ged. Sta
len van Drenthe van 30 iaart 1932, n °. 20 , 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen, voor wat hunne provincie 
betreft, van een autobusdienst tusschen Ap
pelscha en Assen, a lsmede tegen de beschik
king van Ged. Staten van Friesland van 26 
Mei 1932, n°. 191, waarbij hem tot en met 
31 December 1937 vergunning is verleend tot 
het in werking houden van een dagelijkschen 
autobusd ienst tusschen H eerenveen en Appel
scha en ui tbreiding van dien dienst tot 
Assen, voor zoovee l hunne provincie be treft. 
niet is toegestaan ; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , advies van 
9 November 1932, n°. 753; 

Op de voordracht van Onzen l\'.linister van 
Waterstaat van 24 ovember 1932, n°. 486, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Geel. Staten van D renthe bij bes luit 
van 30 Maart 1932 aan W. Veenstra te H ee· 
1·enveen vergunning hebben geweigerd tot het 
in werking brengen van een a utobusdi enst 
tusschen Appelscha en Assen, wat betreft de 
provincie Drenthe, daarbij overwegende, dat 
het hun College gewenscht voorkomt geen ver
gunningen te verleenen op trajecten, di e thans 
door de N ederlandsche T ramweg Maatschappij 
worden bereden, zoola ng omtrent opheffing 
dei· t r~m geen def initief besluit is genomen, 
zoodat de onderwerpelijke aanvrage behoort 
Ie worden afgewezen; 

dat Ged. Staten van Friesland bij beslui t 
van 26 Mei 1932 tot en met 31 December 
1937 aan \V. Veenstra vergunning hebben 
verleend tot het in werking houden van een 
autobusdien t tusschen H eerenveen en Appel 
scha en uitbreiding van dien dienst tot As
sen 'wat betre ft de provincie Friesland, niet 
hebben toegestaan, uit overweging, dat de 
aanvrager den dienst, welke thans wordt Uit

geoefend tusschen H eerenveen en Appelscha , 
wenscht uit te breiden tot Assen; dat Ged. 
Staten van meening zijn , dat de voordee len, 
welke deze uitbreiding mogelijk voor het pu
bliek zal ople,veren, n iet opwegen tegen de 
nadeel en welke zij voor eene goede exploitatie 
Yan de 'bestaande openbare vervoermiddelen 
zal te weeg brengen ; dat daarom aan de uit
bre iding geen voldoende behoefte bestaat; 

dat W. Veenstra van deze besluiten bij Ons 
in be roep is gekomen, aanvoerende, dat er 
geen rechtstreeksche verbin~in~ H eerenveen
Assen bestaat en deze verb111d111g dus zonder 
eenige schade voor welk vervoermiddel ook 
tot stand ka n worden gebracht; dat voorts 
reeds in verschill e nde van Onze besliss ingen 
is bepaald, dat de vergunning, buitengewone 
omstandigheden voorbehouden, voor onbepaal 
den t ijd di ent te worden verleend; 

0. dat zooals reeds meermalen door Ons is 
overwog~n, het ste ll en van een __ termijn 1;iet 
bevorderlijk is aan eene behoorl!Jke exploita
tie van een autobusdienst, terwijl zich geen 
bijzondere omstandigheden voordoen, di e in 
de provincie Friesland het ~~ellen van __ een ter
mijn van 5 jaren wenschehJk doen z1Jn naast 
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de aan Ged. Staten krachtens art. 4 der wet 
Openbare Vervoermiddelen toekomende be
,·oegdheid tot intrekking va n de vergunning; 

dat mit dien de gestelde tijdsduur van de 
vergunning behoort te vervallen; 

dat echter de uitbreiding van den dienst tot 
Assen terecht is geweigerd, ter bescherming 
van rle be langen van de Nederlandsche Tram
weg Maatschappij ; 

Gezien de wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. in het besluit van Ged. Staten van 
Frie land te doen vervallen de woorden: 
"voor het tijdvak 1 J anuari 1933 tot en met 
31 December 1937"; 

2°. voor het overige de beroepen ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Water taat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gewnden aan den Raad 
,·an State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Waterstaat , P. J . Re y me r. 

(B.) 

30 No vember 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Straten- en wegenbelasting der 
gemeente Vl aardingen.) 

De zienswijze van belanghebbende a ls 
zouden naar spraakgebruik en rechtskun
dige beschouwing onder "gebouwde eigen
dommen" slechts mogen worden begrepen 
opstallen, welke op duurzame wijze in den 
grond zijn bevestigd is onjuist. Bij ver
plaat bare, niet op den grond bevestigde 
opstallen zal niet alleen moeten worden 
gelet op aard en constructie, doch vooral 
op de bestemming en het doel dat bij de 
plaatsing heeft voorgezeten. Terecht heeft 
dan ook de Raad van Beroep beslist, dat 
tanks a ls de onderhavige onder gebouwde 
e igendommen zij n te rangschikken. 

Aan den Raad van Beroep staat niet ter 
beoordeeling de vraag of ten deze van 
belanghebbende in den zin van art. 280 
(oud 242c) der Gemeentewet eene billijke 
bijdrage wordt gevorderd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepsch1·ift van de N.V. M .... , 

gevestigd te X. tegen de u itspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
II te Rotterdam van 6 Juni 1932 in de tra
ten- en Wegenbelasting in de gemeente Vlaar
dingen , belastingjaar 1931 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Besier, namens den Proc.-Gen. , 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0. dat, blijkens art. 1 der desbetreffende 
heff ingsverorden ing, in de gemeente Vlaar
dingen een belasting wordt geheven onder den 
naam van Straten. en Wegenbelasting, we
gens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare I and- of 
waterwegen in de gemeente be lenden ,:, f in de 
onmiddellijke nab ijheid daarvan gelegen zijn 
en wegens ongebouwde eigendommen, die aan 
deze wegen belenden of op deze wegen uit
gang hebben, terwijl art. 2 dier verordening 

luidt: 1°. Onder e rven, bedoeld in art. 1 , 
worden ver taan de ongebouwde e igendommen, 
voorkomende onder hetzelfde kadastrale num
mer van een gebouwd eigendom; 2°. Bedraagt 
de belastbare kada trale opbrengst van een 
gebouwd eigendom, als beêloeld in het eerste 
lid van dit artikel, meer dan f 60, zoo wordt 
het voor de bereken ing dezer belasting geacht 
te bestaan uit een erf, als bedoeld in a rt. 1 , 
met een belastbare kadastrale opbrengst van 
f 50 en een ongebouwd eigendom met een 
kadastrale opbrengst gelij k aan het restant ; 
tern·ijl voorts art. 9 in hoofdzaak ze!(t, dat 
voor gebouwde eigendomm en de belasting 
wordt geheven naar de gevelbreedte dier 
e igendommen en naar hunne be lastbare op
brengst volgen de kadastra le leggers; 

dat belanghebbende werd aangeslagen we
gens gebouwde eigendommen en, toen haar 
aanslag door den gemeenteraad bij beschik
king op bezwaarschrift was gehandhaafd, van 
die beschikking in beroep is gegaan en bij 
den Raad van Beroep heeft aangevoerd: 

1 °. dat een aanslag, gebaseerd op de be
lastbare opbrengst van tanks, d . w. z. reser 
voirs voor vlo istoffen, niet voldoet aan de 
bedoeling, welke bij de ontwerpers van de 
verordening heeft voorgezeten, toen de "be
lastbare opbrengst" als grondslag werd ge
nomen; dat haar tanks niet zij n gebouwde 
e igendommen, daar zij niet nagelvast zijn. 
verplaatst kunnen worden, terwijl sommige 
d ier tanks slechts met bouten in elkaar gezet 
zijn; 

2°. dat deze aanslag van haar niet vordert 
een billijke bijdrage a ls vere ischt in art. 280 
(oud 242c) de r Gemeentewet; 

dat echter de Raad van Beroep den aanslag 
(lees: de beschikking van den gemeenteraad) 
heeft gehandhaafd na te hebben overwogen: 

"dat in de wet op de Grondbelasting geen 
definiti e is gegeven van het begr ip "gebouw" ; 

,,dat bij de schatting voor de grondbelas
ting, naar den Raad uit e igen wetenschap 
bekend is, in het algemeen worden aange
merkt a ls "gebouwen" getimmerten of inrich
tingen welke dienen om goederen te bewaren 
of personen of goederen te beschermen tegen 
de buiten lucht. waaronder du vall en deze 
tanks , die immers bestemd zijn om daarin 
vloeistoffen te bergen en deze tegen de bui
ten] ucht te beschermen; 

" dat wat betreft de omstandigheid, dat deze 
tanks verplaatstbaar zouden zijn, zulks nog 
niet tot de zien wijze voert, door appellante 
voorgestaan, nu het immers niet in appel 
lante's bedoeling ligt om buiten noodzaak van 
derzelver verplaatsbaarheid gebruik te maken 
en naar 's Raads oordeel bij verplaatsbare, 
niet op den grond bevest igde opsta llen, niet 
al I een op aard en constructie moet gelet wor
den bij de beantwoording der vraag of zij als 
gebouwen moeten worden be chouwd, doch 
vooral op de bestemming en het doel dat bij 
de plaatsing heeft voorgezeten; 

.,dat het ten deze niet gaat om een kermis
tent, koekkraam, kamptent of zei fs een houten 
keet of loods, die door een aannemer tijdelijk 
bij een uit te voeren werk wordt opgericht, 
doch over tanks met een uitgesproken blijvend 
karakter, ook al worden zij om uti l iteitsrede-
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nen op het terrein zelf wellicht verplaatst; 
" dat de R aad dan ook deze tanks aanmerkt 

a ls gebouwde eigendommen in den zin van 
art. 1 der wet van 25 Mei 1870, S. 82, wegens 
dewelken de gemeente bevoegd was van appeL 
1 ante deze belasting te heffen ; 

"dat wat betreft appell ante's tweede g rief 
art. 280 {oud 242c) der Gemeentewet aan de 
gemeenten toestaande eene belasting a ls de 
onderh av ige te heffen het aan den gemeente
lijken wetgever onder toezicht der Koningin 
overlaat om het bedrag dezer belasting naa,· 
billijkheid te regelen en de vraag of bij deze 
regeling inderdaa d de billijkheid betracht is 
niet te1· beoordeeling van den Raad staat, zoo
dat de R aad wat betreft de in het beroep
schrift ges ignaleerde onbillijkheid niet in een 
onderzoek vermag te treden" ; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
I . Schending en verkeerde toepassing van 

de artt. 1 en 2 der heffingsverordening, 280 
(oud 242c) der Gemeentewet, 1 der wet van 
26 Mei 1870, S. 82, betrekkelijk de grondbe
lasting, 16 der wet van 19 Dec. 1914, S . 564, 
en ter toel ichting in het midden brengt: 

dat art. 1 der verordening, zich aanslui ten
de aan de regeling der grondbelasting, be
paal t, dat de onderwerpelijke belasting wordt 
geheven wegens "gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven" ; dat a ls "gebouw
de eigendommen" zoowel naar het spraakge
bruik, a ls volgens rechtskundige beschouwing 
slechts aangemerkt mogen worden opstallen, 
welke op duurzame wijze in den grond zijn 
bevestigd; da t aan dit criterium niet kunnen 
voldoen constructies, welke, gelijk de R aad 
met betrekking tot de onderwerpelijke tanks 
vaststelt, in elk geval in het midden laat, op 
het terrein van belanghebbende verplaatsing 
plegen te ondergaan; dat de R aad wel a ls 
bedoeling van belanghebbende aanneemt om 
n iet bu iten noodzaak van de verp laatsbaarheid 
der tanks gebruik te maken, doch aldus zijn 
oordeel a fhankelijk stel t van . eene ten deze 
onverschi llige omstandigheid; dat beslissend 
is, dat de verplaats ing niet alleen technisch 
mogelijk is, maar tevens bij belanghebbende 
in feite pleegt te geschieden , waaruit volgt, 
dat de tanks niet onder het begrip "gebouwde 
eigendommen" kunnen worden begrepen, zon
der aan de duidelijke woorden der Verorde
ning geweld aan te doen; 

II. Schending en verkeerde toepassing van 
de in middel I aangehaalde artikelen der Ver. 
ordening en Gemeentewet, doordat de Raad 
het beroep van belanghebbende op de ongel
digheid van den aanslag, omdat deze niet 
vordert eene billijke bijdrage a ls vereischt in 
art. 280 {oud 242c) der Gemeentewet, heeft 
verworpen; 

0. omtrent het eerste middel : 
da t de zienswijze van belanghebbende, in de 

toelichting vooropgesteld, a ls zouden naar 
spraakgebruik en rechtskundige beschouwi ng, 
onder "gebouwde eigendommen" slechts mo
gen wOl"den begrepen opstallen, welke op duur
zame wijze in den grond zijn bevestigd, niet 
kan worden gedeeld; 

dat met betrekking tot dit punt de R aad 
van Beroep met juistheid heeft overwogen, 
dat bij verplaatsbare, niet op den grond be-
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vestigde opstall en niet alleen op aard en con
structie moet worden gelet, doch vooral op 
de bestemming en het doel , dat bij de plaat
sing heeft voorgezeten, terwijl de Raad verder 
in het licht stelt, dat hier geen sprake is van 
een kermistent of dergelijke getimmerten, 
doch van tanks, welke een uitgesproken blij
vend karakter dragen; 

dat, waar dit laatste het geval is, de R aad 
terecht heeft beslist, dat de tanks van be
langhebbende zijn te rangschikken onder "ge
bouwde eigendommen" en dan ook geen der 
aangehaalde artikelen heeft geschonden of 
verkeerd toegepast; 

dat belanghebbende in haar verdere toe
] ichting nog beweert, dat de Raad heeft vast
gesteld, dat de tanks op het terrein van be
langhebbende verp laats ing plegen te onder
gaan, a lthans de Raad in het midden heeft 
gelaten, of zulks het geval is ; 

dat evenwel deze ,bewering feitelijken grond. 
slag mist, daar de R aad wel aanneemt, dat 
de tanks voor verplaatsing vatbaar zijn, doch 
daarnevens ook, dat belanghebbende van die 
verplaatsbaarheid buiten noodzaak geen ge
bruik zal maken en dat de tanks van een 
uitge proken blijvend karakter zijn, a l worden 
zij om utiliteitsredenen op het terre in zelf 
wellicht verplaatst; 

dat het eerste middel dus niet tot cassatie 
kan le iden; 

0 . dat ook het tweede middel faalt, aange
zien de Raad van Beroep terecht heeft be
slist, dat niet te zijner beoordeel ing staat de 
vraag, of ten deze van belanghebbende in den 
zin van art. 280 (oud 242c) der Gemeentewet 
een bi llijke bijdrage wordt gevorderd ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

2 December 1932. KONINKLIJK BESLUI'J.'. 
(Woningwet art. 37.) 

Nu appellant den in een wijziging van 
het uitbreidingsplan betrokken grond sinds 
eenige jaren aan de gemeente heeft ver
kocht, terwijl niet is gebleken, dat hij uit 
anderen hoofde bij de wij zig ing in de be
stemming van dezen grond belang wu 
hebben, kan hij niet a ls belanghebbende 
worden aangemerkt. 

De grief van appell ant dat, indien aan 
het terre in , alvorens het door hem aan 
de gemeente was verkocht, de bestemming 
van bouwterrein ware gegeven, hem daa r
voor een hoogere prijs, dan waarvoor hij 
het aan de gemeente heeft moeten a fstaan, 
zou zijn ten deel gevallen, is niet een be
zwaar tegen de wijziging van l)et uitbrei
dingsplan, doch is gericht tegen z. i. niet 
o irbare handelingen van het gemeente
bestuur tegenover hem, waarover bij de 
besliss ing omtrent de goedkeuring van het 
gewijzigde uitbreidingsplan geen uitspraak 
kan worden gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . Boshuizen te Amersfoort tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 5 Juli 1932, 
waarbij eene wijziging van het ui tbrei dings
p lan voor die gemeente is goedgekeurd; 

21 
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Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 16 

ovember 1932, 0
• 779; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 29 N ovember 1932, 0

• 9577/M/P.B.R., 
a fdeeling Volksgezondheid ; 

0. dat de raad van Amersfoort in zij ne ver
gadering van 26 April 1932 heeft besloten het 
uitbreid ingsplan voor de gemeente Amersfoort, 
waarbij de grond wordt aangewezen, die in de 
naaste toekomst voor den aanleg van straten, 
grachten en pleinen is bestemd, vastgesteld bij 
zijn besluit van 30 September 1919, 0

• 751, 
goedgekeurd door Ged. Staten der provincie 
Utrecht bij besluit van 8 Maart 1920, l e afd . 
N°. 193/177, laatstelijk gewijzigd bij zijn be
slui t van 27 October 1931, N°. 586/587, te wij
zigen voor zooveel het gedeelte betreft gelegen 
tusschen de Gasthuislaan en den Bisschopsweg 
op de wijze als aangegeven op de bij het be
sluit behoorende plattegrond-teekening met de 
daarop vermei de gegeven ; 

dat Ged. Staten van trecht bij bes] uit van 
5 Juli 1932, l e afdeeling N°. 2201/1312, aan 
dit raadsbesluit goedkeuring hebben verleend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten J. Bos
huizen te Amersfoort bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat hij onder dagteeke
ni ng van 24 Maart 1932 zich tot den raad van 
Amersfoort heeft gewend met een adres, in 
hoofdzaak inhoudende, dat hij op grnnd van 
voorwaarde 9e van het besluit van 24 Januari 
1928, N°. 50, houdende vergunning aan hem 
tot het aanleggen van wegen in het Vermeer
straatkwartier, een gedeelte van het op het 
uitbreidingsplan voor speelterrein bestemde, 
hem toebehoorende, terrein aan de gemeente 
heeft moeten overdragen tegen f 1.50 per M2, 
zijnde de waarde, die de g rond had, voor tot 
ophooging en straataanleg werd overgegaan; 
dat uit een tot hem gericht schrijven van bur
gc,mee ter en wethouders van 10 Maart 1932 
blijkt, dat, zoodra de thans áanhangige wijzi
ging van het uitbreidingsplan is vastgesteld, 
het bedoelde terrein a ls bouwterrein zal wor
den verkocht; dat het bedoelde terrein door 
hem bouwrijp is gemaakt door het aanleggen 
van de er langs li ggende straten en het Du
pontpl ein; dat de gemeente door het speel
terrein a ls bouwterrein te verkoopen, de vruch
ten van zijn arbe id zou gaan plukken; wes
halve hij zich tot den raad wendde met het 
verzoek vóór de vaststelling van de aanhan
gige wijziging eene bevredigende oplossing in 
deze zaak te geven in dien zin, dat hem ten 
goede komt hetgeen de gemeente uit den 
eventueelen verkoop zal ontvangen, vermin
derd met de aan hem als speel terrein betaalde 
waarde plus de kosten van de vorige maand 
plaats gehad hebbende ophooging; dat de ge
meenteraad aan dit adres geen aandacht heeft 
geschonken; dat hij zich daarop tot Ged. Sta
ten heeft gewend met het verzoek hem ter 
zake voormeld recht te doen wedervaren en 
slechts, als dit geschied mocht zijn, de wijzi
ging van het uitbreidingsplan goed te keuren; 
dat niettegenstaande dit adres de betrokken 
wijziging door Ged . Staten is goedgekeurd; 
dat hij den 13den Augustus 1932 van Ged. 
Staten berich t ontving, waarin hij naar den 

burgerlijken rechter werd verwezen met mede
deeling, dat Ged. Staten niet tusschenbeide 
konden komen; dat hij echter van meening is, 
dat juist hier Ged. Staten een taak hadden te 
vervull en en voor onrecht eene billijke rege
ling in de pl aats hadden moeten stellen, alvo
rens de wijziging goed te keuren; dat hij door 
dezen samenloop van omstandigheden de dupe 
wordt; dat Ged. Staten door het niet tijdig 
aandacht schenken aan zijn a dres, om voren
genoemde reden, zich geen oordeel hebben 
kunnen vormen over de gegrondheid van zijn 
bezwaarschrift en het beslui t van den gemeen
teraad hebben goedgekeurd; dat Ged. Staten 
dus niet hebben kunnen waken over zijne be
langen, terwijl de wetgever juist bedoelt, dat 
het genoemde College óók aan de particuliere 
belangen aandacht schenkt, m. a.w., dat de 
gemeente geen riemen snijdt van particulier 
leer, hetgeen evenmin geoorloofd is a ls het 
omgekeerde; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
appellant geen eigenaar meer is van het door 
hem bedoelde terrein, immers dezen grond in 
1928 aan de gemeente Amersfoort heeft ver
kocht, terwijl niet is geb leken, dat hij uit an
deren hoofde bij de wijziging in de bestemming 
van dezen grond belang zou hebben; 

dat de door hem aangevoerde gr ief, door 
hem te voren eerst aan den raad en daarna 
aan Geel. Staten kenbaar gemaakt, en hierin 
bestaande, dat, indien aan het bovenbedoelde 
terrein vóór 1928 de bestemming van bouwter
rein ware gegeven, hem een hoogere prij s 
daarvoor, dan waarvoor hij het aan de ge
meente heeft moeten a fstaan, ten deel zou zijn 
gevall en, niet is een bezwaar tegen de onder
werpelijke wijziging van het uitbreidingsplan, 
doch veeleer gericht is tegen zijns inziens min 
oirbare gedragingen, waaraan het gemeente
bestuur zich jegens hem zou hebben schuldig 
gemaakt, waarover echter bij de besli ssing
omtrent de goedkeuring van het gewijzigde 
uitbreidingsplan geen uitspraak kan worden 
gedaan; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den appell ant in zij n beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

2 Dece,nbe,· 1932. KO ·1NKLIJK BESLUIT. 
(W"et houdend algemeene regelen ,:vater
staatsbestuur art. 19.) 

De derv ing van inkomsten, die het bud
get van een onderdeel van een polder on
dervindt door vrijstelling van polderlasten 
voor bepaalde perceelen, beho01t slechts 
dàn geheel of gedeel te lijk op een ander 
poldergedeelte te worden verhaa ld , indien 
het reglement voor den polder dit bepaal t. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

H . Oosterhoff te Scherpenzeel en zes anderen, 
door H. Y. H aven te Munnekeburen en door 
het Bestuur van den Grooten Veenpolder in 
de gemeente \:Veststell ingwerf tegen het be
sluit van Geel . Staten van Friesland van 1 
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Juni 1932, r 0
• 82, 2e Afdeeling W, tot ont

houding van goedkeuring aan de begrootingen 
van den genoemden veenpolder voor het dienst
jaar 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 16 

November 1932, N°. 802; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

W aterstaat van 30 November 1932, N°. 423, 
Afdeeling W aterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
bovengenoemd be luit aan de begrootingen 
1932 van den Grooten Veenpolder in West
stellingwerf hunne goedkeuring hebben ont
houden, daarbij o. a. overwegende, dat H. Y. 
Haven bezwaar heeft tegen de voorgenomen 
sa larisverhooging van den secretaris en den 
ontvanger van den veenpolder en het denk
beeld aan de ha nd doet om den bedienaar van 
het gemaal met het secretariaat te belasten; 
dat de verhooging van de wedden van den 
secretari en den ontvanger reeds bij de pol
derbegrooting dienst 1931 haar beslag heeft 
gekregen, zooclat bezwaren daartegen bij de 
begrooting 1932 niet meer in behandeling kun
nen· worden genomen; dat de hoofdingenieur 
aangaande het denkbeeld om het secretariaat 
van den veenpolder op te dragen aan den be
dienaar van het electrisch gemaal opmerkt, 
dat, daargelaten de vraag, of deze beambte 
daarvoor de nooclige geschiktheid bezit, daar
tegen bezwaar schijnt te bestaan op grond van 
de omstandigheid, dat hij, wanneer zijne tegen
woordigheid in he t gemaal niet vereischt is, 
voor den polder timmer- en straatwerk ver
richt; dat hun College de opvatting van den 
hoofdingenieur deelt; dat H. J. Heida, zoo
mede G. Pijlman c.s., er bezwaar tegen heb
ben, dat volgens de begrootingen de Scheene
kavel aan den Grachtkavel f 3064 betaalt a ls 
bijdrage in de kosten van bemaling van het 
onbelaste Langelille-gebied; dat volgens art. 
2 van het poldeneglement het Langelille-ge
bied vrij is van Ia ten; dat tot nu toe deze 
schadepost we1·d gedragen door den geheelen 
veenpolder; dat intusschen de Grachtkavel, 
waarin het onbelaste Langelille-gebied is ge
legen, is drooggelegd; dat het gevolg daar
van is, dat veel hoogere lasten zullen worden 
geheven van de g l'Onden in dien kavel; dat 
die la ten voor 1932 zijn geraamd op f 28 per 
geklassificeercle hectare (polclerlast), vermeer
derd nog met de gebruikelijke maal gelden; 
dat, indien het Langelille-gebied niet regle
mentair van lasten was vrij gesteld, het een 
zalfden hoogen la t wu hebben te betalen; dat 
het polderbestuur nu meent, dat de daardoor 
veel grooter wordende schadepost ook door den 
geheelen veenpolder behoort te worden gedra
gen, evenal het geval was vóór de dl'Oogleg
g ing van den Grachtkavel; dat deu, opvatting 
van het polderbestuur door hun Coll ege, in 
overeen temming met het daarover uitgebracht 
advies van den hoofdingenieur, niet wordt ge
deeld; dat toch de verhooging van den chade
post uitsluitend het gevolg is van de droog
leggingswerken van den Grachtkavel, en het 
daarom niet dan redelijk is, dat die verhoo
ging alleen komt ten I aste van den Gracht
kavel en niet mede ten laste van den Scheene
kavel; dat dit standpunt met zich brnngt, dat 

de Grachtkavel-perceelen voor 1932 nog hoo
ger moeten worden belast dan het polder
bestuur raamde bij de door hem aangeboden 
begrooting dien t 1932 ; dat dit gevolg door 
het polderbestuur mag worden betreurd, maar 
dat daaraan toch niet zal kunnen worden ont
komen; dat hun College er geen bezwaar 
tegen heeft, dat op den Scheenekavel blijft 
rnsten het deel van den schadepost, wegens 
het onbelaste L angelille-gebied, dat vóór de 
droogl egging van den Grachtkavel op het ge
bied van den Scheenekavel druk te; 

dat van dit bes! uit H. Oosterhoff te Scher
penzeel en zes anderen, H. Y. H aven te ?l'lun
nekeburen en het Bestuur van den Grooten 
Veenpolder in de $"emeente Weststellingwerf 
bij Ons in beroep ziJn gekomen; 

dat H. Oosterhoff e. a. aanvoeren, dat de 
bemaling van het onbelaste gedeelte steeds 
voor rekening van den geheelen polder kwam, 
zoodat het billijk is, dat ook nu de Scheene
kavel in evenredigheid zijn aandeel bijdraagt ; 
dat de kosten van bemaling van het onbelaste 
gede I te even hoog zijn als van de belastbare 
landen ; dat dan ook huns inzi ens de bijdrage 
van den Scheenekavel evenredig moet zijn aan 
de lasten, welke van dergelijke landen in den 
Grachtkavel worden geheven; 

dat H. Y. Haven aanvoert, dat hij zich met 
het bes! uit van Geel. Staten niet kan ver
eenigen, waarbij hij omtrent de bijdragen der 
kavels voor het onbelaste land eenige beschou
wingen geeft en voorts opmerkt, dat Geel. Sta
ten weliswaar het denkbeeld, om den bedie
naar van het gemaal met het eer tariaat te 
bela ten, hebben verworpen, daar die func
tionaris, wanneer zijne tegenwoordigheid in 
het gemaal niet vereischt is, vooi- den polder 
timmer- en straatwerk verricht, doch dat hij 
hem nog nooit met straatwerkzaamheden bezig 
heeft gez ien ; 

dat het polderbestuur aanvoert, dat een ge
deelte van den polder vrij van lasten is ; dat 
de lasten hiervan eerder drkten op den ge
heelen polder; dat het billijk is, nu de polder 
ten gevolge van de reorganisatie is verdeeld 
in Scheene- en Grachtkavel, dat de kosten van 
bemaling van dit gebied door beide kavels 
worden gedragen naar evenredigheid van 
hunne grootte; dat, wanneer de omslag van 
de in den Grachtkavel gelegen gelijksoortige 
landerijen, welke ook geen belang hebben bij 
de drooglegging, op f 33 per H.A. moet wor
den ge teld, het zijns inziens voor de hand 
1 igt, dai de bijdrage van den Scheenekavei 
daaraan e-.enredig moet zijn; 

0. ten aanzien van het beroep va n het pol
derbestuur, dat het bestreden bes! uit van Geel . 
Staten met ingang van 25 Juni 1932 ged u
rende 30 dagen overeenkomstig art. 21 der 
W aterstaatswet 1900 ter inzage heeft gelegen, 
terwijl het beroepschrift eerst op 26 Juli 1932 
bij Onzen Commissaris in de provincie Fries
land is ingekomen, zoodat de in het genoemde 
artikel gestelde beroepstermijn niet is in acht 
genomen en mitsdien deze appellant in zijn 
beroep niet-ontvankelijk is; 

0. ten aanzien van de beide andere beroe
pen, dat vrijstelling van polderlasten, daar
gelaten bijzondere bepalingen, welke het regle
ment, der instelling daaromtrent mocht inhou-
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den, geen ander gevolg heeft dan dat de las
ten welke ten beho~ve van den polder of een 
poldergedeelte worden geheven, door de v1~j
ge telde perceelen niet behoeven te worden 
opgebracht; _ _ 

dat de derving van mkomsten, die het bud
get van een onderdeel van een polder door de 
vrij steil ing ondervindt, slechts dán geheel of 
gedeeltelijk op een ander f>?ld~rgedeelte be
hoort te worden verhaald, md1en het regle
ment dit bepaalt; 

dat van de op de onderhavige begrootingen 
voorkomende bijdrage, welke de Grachtkavel 
van den Scheenekavel zou hebben te vorderen 
voor de bemaling van het vrijgestelde gebied 
aan het Zuideinde der La11gelille, met welke 
bijdrage een verhaal als vorenbedoeld wordt 
beoogd, in het reglement van den Grooten 
Veenpolder in de gemeente Weststelhn~werf 
niet wordt gesproken; 

dat weliswaar art. 8bis van het Reglement 
de gelegenheid opent om ommige ko ten ge
meenschappelijk door beide kavels te doen 
dragen, maar dat hiervan alleen __ dà_n sprake 
kan zijn, indien beider belang btJ die kosten 
is betrokken; 

dat in het onderhavige geval a lleen het be
lang van den Grachtkavel aanwijsbaar is; 

dat hieruit volgt, dat de bijdrage in de be
grootingen van den polder niet kan worden 
gehandhaafd: 

dat derhalve Ged. Staten terecht, zij het op 
anderen grond, hunne goedkeuring aan de be
grootingen hebben onthouden; 

0 . ten slotte, dat de appellant N. Y . Haven 
nog bedenking heeft tegen hetgeen Ged. Sta
ten in het be treden besluit hebben overwogen 
met betrekking tot de bezoldiging van den 
secretari en den ontvanger van het water
schap en het denkbeeld, om het secretariaat 
van den veenpolder op te d ragen aan den 
bedienaar van het electrische gemaal, doch 
dat naar ons oordeel Ged. Staten op goede 
gronden geen aanleiding hebben gevonden, 
tegen de daa rbij betrokken uitgaven bezwaar 
te maken; _ 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het regle
ment van den Grooten Veenpolder in de ge
meente Weststellingwerf; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. het bestuur van den Grooten Veenpolder 

in de gemeente Weststellingwerf niet-ontvan
kel ijk te verklaren in zijn beroep; 

II. de beide andere beroepen ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.} 

2 December 1932. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet art. 22.} 

u Ged. Staten binnen den in a rt. 22 
le lid slot bedoelden termijn van twee 
maanden geene beslissing en geen bericht, 
de beslissing verdagend, aan het gemeente
bestuur hebben ingezonden, worden zij ge
acht het raadsbesluit tot wijziging van de 
instructies van de met de keuring belaste 
ambtenaren goed te keuren. Voor een be
sluit van Ged. Staten, om na afloop van 
dien termijn alsnog het raad bes! uit goed 

te keuren, is derhalve geen plaats. Zoo
danig besluit kan dan ook niet blijven ge
handhaafd. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Inspecteur van de Volksgezondheid C. 
Tenhaeff te Leeuwarden tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 28 Juli 1932, 
n°. 15, l e afd. B , houdende goedkeuri_ng van 
het besluit van den raad van Weststellmgwerf 
van 29 April 1932, 0

• 4a, tot aanvulling der 
instructies voor het personeel van den Vleesch
keuringsdienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 

ovember 1932, N°. 774; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 29 November 1932, 0

• 1402 E, afdeeling 
Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Weststelling
werf bij be luit van 29 April 1932 aan de 
instructies voor den keuringsveearts, hoofd van 
dienst, den keuringsveearts (niet hoofd van 
dienst} en den hulpkeurmeester heeft toege
voegd een art. 22 luidende: ,,Op de jaar~edde 
wordt ingaande 1 Mei 1932, voor een t1Jdvak 
van drie jaar, een korting toegepast van 
2½ % van de eerste f 1000 en 5 % van het 
meerdere''; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 28 Juli 1932 dit bes luit hebben goedge
keurd· 

dat 'de Inspecteur van de Volksgezondheid 
C. Tenhaeff in beroep aanvoert, dat de sala
rissen van den keuringsveearts, hoofd van 
dienst, en de hulpkeurmeesters, in verband 
met hun11e omvangrijke werkzaamheden reeds 
te gering zijn en een salarisverlaging niet ge
doog-en; 

O. dat art. 22 lid 1, der Vleeschkeuringswet 
1919, S. 524, o'. m. de besluiten tot wi~ziging 
van de instructie voor de met de keurmg en 
de herkeuring belaste ambtenaren onderwerpt 
aan de goedkeuring van Ged. Staten; 

dat daarbij de artt. 196 en 197 der Gemeen
tewet (oud} van toepassing zijn met dien ver
stande, dat de daar genoemde termijn wordt 
gesteld op 2 maanden; 

dat in het onderhavige geval bl ijkens de 
overgelegde ambtsberichten, toen twee maan
den waren verloopen na den dag, waarop het 
raadsbesluit aan Ged. Staten was aangeboden, 
Ged. Staten binnen dezen termijn geene be
slissing en geen bericht, de beslissing verda
gende, aan het gemeentebestuur hebben inge
wnden; 

dat zij mitsdien ingevol ge de wet geach t 
worden het besluit goed te keuren; 

dat voor een be luit van Ged. Staten, om na 
afloop van dien termijn alsnog het raadsbe
sluit goed te keuren, geen plaats is; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten niet kan blijven gehandhaafd ; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, S. 1919, n° . 
524-

, H ebben goegevonden en verstaan: 
het be treden be luit te vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B. } 
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2 December 1932. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet art. 21.) 

Een bepaling in de instructie van den 
keuringsveearts, volgens welke niet de ge
meente de kosten van diens vervanging 
tijdens verlof zal betalen, doch hij zelf in 
zijne vervanging zal hebben te voorzien, 
hetzij door voor de aanwezigheid van een 
betaal den vervanger te zorgen, hetzij door 
een collega bereid te vinden, wederkeerig 
tijdens verlof el kaars dienst waar te ne
men, legt een niet onbelangrijk risico op 
den keuringsveearts en maakt, in strijd 
met de ten dezen gewenschte zekerheid, 
het bedrag der zu ivere inkomsten uit zijne 
betrekking van toevallige omstandigheden 
afhankelijk. Uit dien hoofde is bedoelde 
bepaling niet voor goedkeur ing vatbaar. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Westmaas tegen het 
besluit van Geel. Staten van Zuid-Holland 
van 25 Aprilj7 Mei 1932 B 0

• 3045/93 (3e 
afdeeling) G.S. N°. 167, waarbij ,de goedkeu
ring is onthouden aan een besluit van den 
raad van Westmaas van 1 September 1931 tot 
wijziging van de instructie voor den Keurings
veearts, hoofd van den dienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 November 1932, N°. 651; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 29 November 1932, N°. 1401 E, afdeeling 
Volksgezondheid; 

0. dat de raad van de gemeente Westmaas 
bij besluit van 1 September 1931 de Instructie 
voor den Keuringsveearts in den Keurings
kring Westmaas heeft gewijzigd in dezer voege, 
dat art. 12, luidende: ,,Hij heeft recht op een 
jaarlijksch verlof, met behoud van wedde, van 
25 dagen", wordt gelezen: ,,Hij heeft recht 
op een jaarlijksch verlof, met behoud van 
wedde, van 25 dagen; de functionaris wijst 
voor dien tijd, onder goedkeuring van burge
meester en wethouders, een vervanger aan. 
Kosten voor vervanging zullen niet worden 
uitbetaald" , terwijl in art. 13, luidende: ,,Hij 
wordt bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis 
vervangen door den door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen of te benoemen keu
ringsveearts" tusschen de woorden "ontsten
tenis" en "vervangen" wordt ingevoegd "uit
gezonderd verlof"; 

dat dit raadsbesluit steunt op de overwegin
gen, dat de Keuringsveearts, Hoofd van 
Dienst, volgens zijne instructie recht heeft op 
een verlof van 25 dagen met behoud van 
wedde; dat de raad der gemeente Mijnshee
renland bij de behandeling van de rekening 
van het vleeschkeuringsbedrijf in den Keu
ringskring Westmaas de opmerking maakte, 
dat kosten voor vervanging van het Hoofd 
van Dienst, tijdens verlof, niet uitbetaald moe
ten worden, omdat tijdens dat verlof zijn dienst 
a ls Keuringsveearts wordt waargenomen door 
een collega, die gelijkertijd zijne particuliere 
praktijk gratis waarneemt; dat hij dezelfde 
meening is toegedaan als de raad der gemeente 
Mijnsheerenland; dat het bekend is, dat de 
dierenartsen bij verlof, wederkeerig, zonder 

kostenberekening voor elkander de praktijk 
waarnemen en dat alzoo de vervanger van den 
heer Kranenburg, tijdens het verlof, zonder 
vergoeding ook de betrekking van den Keu
ringsveearts behoort waar te nemen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holl and bij be
sluit van 25 April 1932 G.S. N °. 167, hunne 
goedkeuring aan voornoemd raadsbesluit heb
ben onthouden, uit overweging, dat de Keu
ringsveearts er bij de voorzienjng in zijn ver
vanging in de eerste plaats op zal hebben te 
letten, dat deze vervanging een richtige uit
voering van de Vleeschkeuringswet 1919, S . 
524, blijft waarborgen; dat, zoo hij e r niet in 
slaagt, een zoodanige vervanging te bewerk
stelligen, ook niet de gestelde bepaling hem 
dwingt de hieruit voortvloeiende kosten voor 
zijne rekening te nemen; dat hierin moet wor
den gezien eene afwenteling van kosten van 
den Keuringsdienst der gemeente Westmaas 
op den leider van dien di enst; dat art. 20, 
2e lid, der Vleeschkeuringswet, S. 1919, n°. 
524, deze kosten ten laste der gemeente 
brengt; dat mitsdien de gestelde bepaling in 
strijd is te achten met de wet; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad van Westmaas bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat hij van meening 
is, dat de veeartsen in het algemeen kosteloos 
voor elkander de praktijk waarnemen, hier
onder ook te verstaan de betrekking van Keu
ringsveearts, zoodat het dan niet billijk geacht 
moet worden, dat voor een vervanger pro deo 
kosten in rekening worden gebracht; dat de 
werkzaamheden als Keuringsveearts ruim
schoots worden beloond door de aan de be
trekking verbonden jaarwedde, momenteel 
g root f 2000; dat de tegenwoord ige tijd in het 
bijzonder dwingt ~! beperking der uitgaven, 
wat voor een bedr1Jf a ls het onderhavige in 
de eerste plaats noodzakelijk is, gelet op het 
feit, dat per inwoner ieder jaar door de aan
gesloten gemeenten moet worden bijgedragen 
een bedrag, varieerende van 15 tot 22½ cents; 
dat na de oprichting van het bedrijf in Sep
tember 1922 gebleken is, dat het getal jaar
ljjks plaats hebbende slachtingen belangrijk 
beneden het geraamde aantal gebleven is; 

0. dat krachtens deze wijziging van de In
structie voortaan niet meer de gemeenten de 
kosten van vervanging van den K euringsvee
arts tijdens diens verlof zullen betalen, doch 
die functionaris zelf in zijne vervanging zal 
hebben te voorzien, hetzij door voor de aan
wezighei~. van een betaalden vervanger te wr
gen, hetz1J_ do~r een coll ega bereid te vinden, 
wederkeeng t1Jdens verlof elkaars dienst waar 
te nemen; 

dat de meening van Ged. Staten dat dit 
niet zou strooken met art. 20, :ie' lid, der 
Vleeschkeuringswet, S. 1919, N °. 524, waarbij 
b~paald 1s, dat de ko~.ten_ van den Keurings
dienst, voor zoover ZIJ met door de heffing 
van een keurloon worden bestreden, gedragen 
worden door de gemeente, niet door Ons wordt 
gedeeld, daar het belasten van een keurings
veearts met de zorg voor zijne vervanging 
mteraard met zich brengt, dat zijne bezoldi
ging niet meer uitslui tend strekt tot vergoe
ding van zijne diensten, doch tevens van de 
daaraan verbonden uitgave, zoodat de kosten 
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van vervanging middell ij k op de gemeente 
blijven drukken; 

dat echter, mede bl ijkens nadere inlichtin
gen, ingewonnen op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, de onderhavige regeling een niet 
onbelangrij k risico op den keuringsveearts legt 
en - in strijd met de ten deze gewenschte 
zekerheid - het bedrag der zuivere inkom
sten uit zijne betrekking van toevallige om
standigheden afhankel ijk maakt ; 

dat daartegenover niet is aangetoond, dat 
de regeling in het onderhavige geval uit een 
oogpunt van doelmatigheid voordeelen biedt, 
welke haar niettemin zouden rechtvaardigen; 

dat alreeds hierom en, daargelaten nog, of 
de bezoldiging van den functionaris het op
leggen van de bedoelde verplichting wel ge
doogt, de onderhavige wijziging van de In
structie niet kan worden aanvaard; 

dat dus Ged. Staten terecht, zij het op 
eenigszins anderen grond, hunne goedkeuring 
aan het raadsbesluit hebben onthouden; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, S. 1919, N°. 
524· 

' H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

2 Deceniber 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 12. ) 

Een voorwaarde, welke de kosten, ver
bonden aan de controle op de naleving 
van de overige voorwaarden ten laste van 
den concessionaris brengt, behoort niet te 
worden gesteld, aangezien volgens art. 12 
voorwaarden slechts kunnen strekken tot 
tegemoetkoming aan bezwaren van ge
vaarschade en hinder en zoodanige voor
waarde die strekking mist. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N. V . American Petroleum Company te 
's-Gravenhage tegen het besluit van burge
meester en wethouders van Utrecht van 23 
Dec. 1930, n°. 4150/12 V.H., waarbij aan 
haar en hare rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot het uitbreiden 
van de inrichting tot opslag van vluchtige 
producten gevestigd op het perceel aan de 
K eulschekade n°. 5, kadastraal bekend ge
meente Catharijne, sectie C n°. 4822; 

Den Raad Yan State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
16 November 1932, n°. 795; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 28 Nov. 
1932, n°. 830 H , afd. Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders de ver
gunning hebben verleend onder een aantal 
voorwaarden, waarvan de voorwaarden onder 
A 2 en 3 betreffende de ondergrondsche be
waarplaats van diesel- en gasolie met vaten
vulinrichting, luiden als volgt: 

2. de ketels moeten zijn vervaardigd ..--in 
plaatijzer met eene dikte van ten minste 5 
mm ; voorts moeten zij van een mangat zijn 
voorzien en bestand zijn tegen een in. en uit
wencligen druk van 7 kg per om2 ; 

3. indien burgemeester en wethouders het 
noodig oordeelen, moeten de ketels, vóórdat 
zij in den grond worden geplaatst en later, 
indien twijfel mocht ontstaan, of zij nog den 
noodigen druk kunnen weerstaan, voor reke
ning van den vergunninghouder, opnieuw 
worden beproefd ; 

en de voorwaarde onder B 37 luidt: 
37. de motor in de pompkamer moet ge

heel gesloten zijn; schakelaars moeten op ten 
minste 1.60 m. boven den vloer of bu iten de 
ruimte zijn geplaatst en de voorwaarde 3 van 
den staat van de bij de vergunning behoo
rende gedrukte voonvaarden, betreffende den 
ondergrondschen benzineketel van 6000 liter, 
luidt: 

3. indien burgemeester en wethouders het 
noodig oordeelen, moet de ketel, vóórdat hij 
in den grond wordt geplaatst en later, indien 
twijfel mocht ontstaan, of hij nog den noo
digen druk kan weerstaan voor rekening van 
den vergunninghouder, opnieuw worden be
proefd; 

dat van dit besluit de N. V American 
Petroleum Company te 's-Gravenhage bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
voorwaarde A 2 haar overbodig voorkomt; 
dat de voorwaarde B 37 beter ware te be
pal en, dat de motor zal moeten voldoen aan 
de voorschriften, zooals deze door den Elec
trotechnisch-Adviseur van de Arbeidsinspee
tie zijn aanbevolen voor electromotoren bij 
gebruik in ruimten, waar ontplofbare gas
mengsels aanwezig zijn; dat de andere ge
noemde voorwaarden haars inziens onjuist 
zijn, omdat, daar het toezicht op het naleven 
der Hinderwet opgedragen is aan het gemeen
tebestuur, de gemeente dan ook de kosten zal 
moeten dragen van alle maatregelen, die zij 
voor dit toezicht noodig oordeelt; dat, alleen 
indien de tanks bij herbeproeving niet meer 
aan den voorgeschreven druk mochten blijken 
te voldoen, er aanleiding zou kunnen zijn de 
kosten aan de concessionar isse in rekening te 
brengen; 

0. dat, mede naar het oordeel van de Di
recteur-Generaal van den Arbeid, waarmede 
Wij Ons vereenigen, aan de bezwaren van de 
appellante behoort te worden tegemoetgeko-
1nen; 

dat met name een voorwaarde, welke de 
kosten, verbonden aan de controle op de na
leving van de overige voorwaarden ten laste 
van de concessionarisse brengt, niet behoort 
te worden gesteld, aangezien volgens art. 12 
der Hinderwet voorwaarden slechts kunnen 
strekken tot tegemoetkoming aan bezwaren 
van gevaar, schade en hinder en zoodanige 
voorwaarde die strekking mist; 

Gezien de Hinderwet: 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het slot van de voorwaarde onder A 2 
te lezen: bestand zijn tegen een inwendigen 
druk van 7 kg per cm2 ; 

2°. in de voorwaarde A 3 en in de derde 
voorwaarde van den staat van gedrukte voor
waarden te doen vervallen de woorden: voor 
rekening van den vergunninghouder; 

3°. de voorwaarde onder B 37 te lezen a ls 
Yolgt: 

37. de motor in de pompkamer moet zijn 
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of een '.cortsluitanker-motor met een lucht
spleet van 0.45 mm tusschen den rotor en 
den · sta tor, óf een geheel gesloten motor, óf 
een gevent il eerd gesloten motor, waarvan de 
huisaansluiting buiten de pompkamer uit
komt. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 6 maanden na de èlagteekening van 
dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast enz. 

(A.B.) 

5 December 1932. ARREST van den H oogen 
Raad. (Crisispachtwet 1932 artt. 1 en 3.) 

De Crisispachtwet 1932 maakt geen on
derscheid tusschen pachter , die recht
streeks van de producten van den gepach
ten grond bestaan en pachter-onderver
huurders. 

Terecht heeft de Rechtb. de door den 
Kantonrechter uitgesproken niet-ontv.heid 
vernietigd. 

De wet schrijft nergens voor dat in ap
pèl pachter en verpachter moeten worden 
opgeroepen. Art. 347 Rv. is hier niet va11 
toepassing. 

Geven eerbiedig te kennen: 
1°. H. Verburg, koopman, wonende te Vrees

wijk en 
2°. D. Heykamp, landbouwer, wonende te 

Jutphaas (adv. Mr. H. J. Frima); 
dat bij zijn beschikking van 29 Juli 1932 de 

Kantomechter te Wijk-bij-Duurstede niet-ont
vankelijk heeft verklaard C. A. M. van Beu
sekom, handelaar in levende dieren, wonende 
te Utrecht, in diens verwek tot gedeeltelijke 
ontheffing - ingevolge de Crisispachtwet 1932 
- der verplichting tot betaling van den 
pachtprijs, bepaald bij huurovereenkomst tus
schen hem - van Beusekom - als pachter en 
verzoekers a ls verpachters van een perceel 
weiland, gelegen te Houten, groot 4.32.30 
Hectaren; voornamelijk op grond van deze 
overweging: 

,,dat de Crisispachtwet uitsluitend is ge
maakt, om t,egemoet te komen in den nood 
van hen, die rechtstreeks bestaan moeten van 
de producten van den grond, dien zij in pacht 
hebben; 

,,dat dit met den verzoeker niet het geval is, 
daar, gel ijk uit het verhoor is gebleken, deze 
het land niet heeft gepacht als veehouder, om 
het zelf te gebruiken, doch slechts als koop
man en winkelier in levende dieren, (sier
vogels, knaagdieren, amphybieën enz.), die 
den grond slechts voor een zeer klein gedeelte 
in eigen gebruik heeft ten behoeve van zijn 
bedrij f, doch het voor het overige heeft onder
verhuurd aan een derde, die het dan ook fei
telijk voor eigen gebruik beweidt en die dus 
als de eigenl ijke pachter is te beschouwen, 
terwijl verzoeker meer optreedt als verpachter; 

,,dat verzoeker dan ook niet kan geacht wor
den zelf rechtstreeks het risico te dragen van 
de catastrophale daling van de prijzen van het 
veehoudersbedrijf;" 

dat C. A. M. van Beusekom van deze be-

schikking in beroep is gekomen bij de Arr.
Rechtbank te Utrecht, die bij beschikking van 
26 September 1932 de voormelde beschikking 
van den Kantonrechter heeft vernietigd en 
den appellant ontvankelijk in zijn ingediend 
verzoek heeft verklaard; 

dat verzoekers bij Uw Raad beroep in cas
satie instellen tegen deze beschikking der 
Rechtbank en daartoe aanvoeren de navolgen
de middelen: 

1. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Crisispachtwet 
1932, omdat de Rechtbank in de bestreden be
schikking, door te overwegen, dat de huur
overeenkomst tusschen partijen voldoet aan de 
vere ischten , die art. 1 Crisispachtwet voor het 
begrip pachtovereenkomst in den zin dier wet 
stel t en ( dat) beperking van de categor ie van 
pachters als door den Kantonrechter aan zijn 
beslissing ten grondslag gelegd niet strookt 
met den duidelijken tekst der wet en een mo
gelij ke bedoeling van den wetgever niet mag 
leiden tot het toepassen van een restrictie, 
waarvan in de wet niets is te vinden, een te 
ruime en daardoor onjuiste uitlegging geeft 
aan de voormelde artikelen der wet. 

Toelichting: 
De Crisispachtwet heeft - gel ijk bovenver

melde Kantonrechter terecht in zijn beschik
k ing overwoog - uitsluitend ten doel om tege
moet te komen in den nood van hen, die 
(rechtstreeks) bestaan moeten _van de produc
ten van den door hen gepachten grond, anders 
gezegd (gelijk door Kantongerecht Rotterdam, 
Kamer voor Crisispachtzaken, 15 October 1932, 
W . 12510): ,,Om hen, die in het landbouwbe
drijf hun hoofdbestaan vinden, zoo noodig 
tegemoet te komen met betrekking tot de land
pachten" (vgl. ook: Kamer voor Crisispacht
zaken te Arnhem, 28 October 1932, N . J. 
1932, blz. 1507). 

De geschiedenis der wet stelt deze bedoeli ng 
van den wetgever duidelijk in het licht; in de 
Memorie van Toelichting wordt steeds van 
pachter gesproken; daarmede is bedoeld de 
pachter in eigenl ijken zin, d. i. dengene, die 
zijn bedrijf vindt in het bebouwen of het laten 
weiden van. vee op den gehuurden grond. Zoo 
wijst de Memorie van Toelichting op de steeds 
grooter " onevenredigheid", die dreigde te ont
staan tusschen de opbrengst van het bedrijf en 
het bedrag van den pacht. 

Deze opvatting strookt met de overwegingen 
van het arrest van Uw Raad d.d. 14 November 
1932, W. 12516 ( . J. 1932, 1585 met Noot 
P. S. Red.). 

De Rechtbank miskent de strekking der wet 
ten eenenmale, door haar overweging: ,,dat 
een beperking van de categorie van pachters 
als door den K antonrechter aan zijn beslissing 
ten grondslag gélegd niet strookt met den dui
delijken tekst der wet en een mogelijke bedoe
ling van den wetgever niet mag leiden tot het 
toepassen van een restrictie, waarvan in de 
wet niets is te vinden." 

2. Verzuim van vormen, gesteld bij artt. 
347 Rv. en 3 Cris ispachtwet 1932, althans 
schending of verkeerde toepassing dier artike
len, omdat in hooger beroep niet is geproce
deerd op overeenstemmende wijze, als voor 
eersten aanleg voorgeschreven, immers de 
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Rechtbank haar beslissing heeft gegeven, zon
der dat de verpachters op het verzoek zijn ge
hoord of naar aanleiding daarvan opgeroepen. 

Op de aangevoerde gronden concl udeeren 
verzoekers tot cassatie van de bestreden be
schikking der Rechtbank voornoemd, met zoo
danige verdere uitspraak als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te Utrecht van 26 September 1932, waarbij, 
met vernietiging van die van den Kanton
rechter te Wijk bij Duurstede van 29 Juli be
vorens, thans-gerequestreerde alsnog ontvan
kelijk is verklaard in zijn verzoek tot gedeel
telijke ontheffing, krachtens de Crisispachtwet 
1932, van de betaling van den op 1 Juni 1932 
verschenen pachttermijn, verschuldigd voor 
een door hem van de nu-requestranten ge
huurd perceel weiland gelegen onder de ge
meente Houten, en waarbij de zaak naar dien 
Kantonrechter is teruggewezen ter verdere be
handeling, zulks met inachtneming van de 
bovengenoemde beschikking der R echtbank, 
terwijl het anders of meer gevorderde hem is 
ontzegd; 

Gelet op de beide tegen laatstgemelde be
schikking aangevoerde middelen van cassatie; 

0. dat noch in de Crisispachtwet 1932, noch 
elders cassatie~eroep tegen eene beschikking 
als de onderwerpelijke is uitgesloten, zoodat 
dit naar art. 95 R. 0. - Wet van 18 April 
1827 - ontvankelijk is; 

0. dat de eerste grief wordt aangedrongen 
met het betoog dat de Rechtbank, ook al zou 
thans-gerequestreerde niet behooren tot die 
categorie van pachters, welke rechtstreeks be
staan van de producten van den door hen ge
huurden grond, ten onrechte heeft aangeno
men, dat hem, ten einde verlaging van de 
overeengekomen pacht te bereiken, daarvoor 
de bepalingen der Crisispachtwet 1932 ten 
dienste staan; ; 

0. dat dit middel ongegrond is ; 
0. immers, dat gemelde wet, blijkens haren 

considerans en hare bewoordingen een onder
scheid als het gewilde niet kent ; 

0. toch, dat de considerans luidt: ,,Alzoo 
Wij in overweging genomen hebben, dat het 
in verband met de heerschende buitengewone 
omstandigheden wenschelijk is bijzondere maat
regel en te treffen ten aanzien van Joopende 
pachtovereenkomsten", terwijl art. 1 onder 
pachtovereenkomst verstaat: ,,eene huurover
eenkomst, als bedoeld in den Zevenden Titel 
van het Derde Boek van het Burgerlijk Wet
boek, waarbij het gehuurde goed bestaat uit 
een hoeve of Jos land," en art. 2 met be
trekking tot deze pachtovereenkomsten aar. 
eiken pachter de bevoegdheid verleent, wan
neer zij voor 1 Januari 1932 zijn aangegaan, 
indien hij van oordeel is, dat in verband met 
de heerschende buitengewone omstandigheden 
niet in redelijkheid van hem kan worden ge
vorderd den bedongen pachtprijs te voldoen, 
daarvan geheele of gedeeltelijke ontheffing 
van den Kantonrechter te vragen; 

0. dat derhalve gerequestreerde, bij ver
zoekschrift stellende, gelijk feitelijk vaststaat, 
dat hij is pachter krachtens eene voor 1 Ja-

nuari 1932 aangegane pachtovereenkomst en 
dat in redelijkheid de nakoming daarvan in 
deze crisistijd ten aanzien van den bedongen 
pachtprijs niet van hem kan worden verlangd, 
daarmede alles aangevoerd heeft wat voor de 
ontvankelijkheid van zijn verzoek noodig is, 
zoodat door den Kantonrechter te Wijk bij 
Duurstede gevolg had moeten zijn gegeven 
aan het bepaalde in art. 3; 

0. dat, nadat dit zou zijn geschied, uit
eindelijk de Kamer voor Crisispachtzaken de 
zaak in behandeling zal hebben te nemen en 
moeten bes! issen, of het verzoek al dan niet 
behoort te worden toegewezen; 

0. dat ook de tweede grief niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. toch, dat art. 347 Rv. geldt voor de 
gewone procedure en niet voor de behandeling 
in hooger beroep van verzoekschriften, terwijl 
overigens in de Crisispachtwet 1932 nergens 
verordend wordt, dat in appèl pachter en ver
pachter, gelijk in art. 3 voor de behandeling 
van eersten aanleg is voorgeschreven, moeten 
worden opgeroepen. 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 
De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het vorenstaand verzoekschrift en de 

Conclusie van den Proc.-Gen., strekkende tot 
... ................. enz.; 

Zich vereenigende met die Conclusie en de 
gronden waarop ze berust, overnemende: 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(N. J.) 

5 D ecC?nbcr 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 350; Motor- en Rijw.wet 
art. 22.) 

De Rechtb. leest de dagvaarding alsof 
den gereq. ware telastegelegd, dat hij de 
vrijheid en de veiligheid van het verkeer 
zou hebben belemmerd en in gevaar ge
bracht, uitsluitend door, alvorens onder de 
nader aangeduide omstandigheden een 
zwenking naar links te maken, niet tijdig 
zijn linkerr ichtingaanwijzer uit te steken. 

De opvatting is om twee redenen met de 
woorden der dagv. onvereenigbaar en wel 
a. omdat den gereq. duidelijk is telaste
gelegd de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer belemmerd en in gevaar gebracht 
te hebben door zijn geheele wijze van rij 
den n.l. 1 °. zwenken naar links terwijl 
een motorrijtuig, welke bestuurder had te 
kennen gegeven te willen voorbijrijden, 
zich dicht achter het zijne bevond, en 2°. 
het daarbij gelijktijdig of slechts korten 
tijd daarvóór uitsteken van zijn linker
richtingaanwijzer, b. omdat door de t.1.1. 
van die tweede handeling niet slechts 
wordt te kennen gegeven, dat gereq. zijn 
linkerrichtingaanwijzer niet tijdig heeft 
uitgestoken, maar tevens, anders zou het 
geen zin hebben telaste te leggen, wat hij 
in dit opzicht wèl heeft gedaan - dat hij 
ook geen ander middel bezigde om van 
zijn voornemen tot verandering van rich
ting (e doen blijken. 

De Rechtb. heeft dus niet op den grond
slag der telastelegging beraadslaagd en 
bes! ist. 
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Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te H aarlem, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van 22 September 1932, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Haarlemmermeer den 28sten 
April 1932 gedane mondelinge uitspraak, de 
gerequireerde F. v. d. H ., vrachtrijder, ter 
zake van het hem telaste gelegde feit, van alle 
rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Gerequireerde had zich voor de Arr.-Recht
bank te Haarlem in hooger beroep te verant
woorden ter zake: ,,dat hij op 19 Maart 1932 
des namiddags omstreeks te 51/2 uur in de ge
meente H aarlemmermeer als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig daarmede heeft ge
reden over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, den Sloterweg, en toen, 
na aanvankelijk de voor hem rechterzijde van 
dien weg te hebbjln bereden, een zwenking 
naar links heeft gemaakt, en gelijktijdig met 
het m aken van die zwenking, of slechts zeer 
korten tijd daarvoor, den linkerr ichtingaan
wijzer van dat door hem bestuurde motorrij
tuig heeft uitgestoken, zulks terwijl toen dicht 
achter het motorrijtuig van verdachte een 
vierwielig motorrijtuig reed, bestuurd door 
J an J ansen, die zijn voornemen om verdachte 
voorbij te rijden door luide signalen met den 
claxon had doen blijken, door welke wijze van 
rijden van verdachte een aanrijding tusschen 
die motorrijtuigen is ontstaan en de vrijheid 
en de veiligheid van het verkeer op dien weg 
werden belemmerd en in gevaar gebracht." 

N adat zij deze telastelegging aldus had uit
gelegd, dat de daarin voorkomende woorden 
"dat verdachte . .. gelijktijdig met het maken 
van die zwenking of slechts korten tijd daar
voor den linkerrichtingaanwijzer van dat door 
hem bestuurde motorrijtuig heeft uitgestoken", 
in dien zin zijn te verstaan "dat verdachte 
niet tijdig vóór het maken van die zwenking 
den linkerrichtingaanwijzer van het door hem 
bestuurde motorrijtuig heeft uitgestoken", ver
klaarde zij van die aanklacht bewezen: ,,dat 
de verdachte het hem telaste gelegde heeft be
gaan, met dien verstande, dat bewezen is, dat 
hij op t ijd en plaats in de dagvaarding vermeld 
als bestuurder van een vierwieli g motorrijtuig 
daarmede heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer open taanden rijweg, den 
Sloterweg, en toen, na aanvankelij k de voor 
hem rechterzijde van dien weg te hebben be
reden, een zwenking naar 1 inks heeft gemaakt 
en niet tijdig voor het maken van die zwen
king den linkerrichtingaanwijzer van dat door 
hem bestuurde motorrijtuig heeft uitgestoken, 
zulks terwijl toen dicht achter het motorrij tuig 
van verdachte een vierwieli g motorrijtuig reed 
bestuurd door J an Jansen, die zijn voornemen 
om verdachte voorbij te rijden door luide sig
nalen met den claxon had doen blijken." 

Dit bewezene achtte zij evenwel niet straf
baar als overtreding van art. 22a der Motor
en Rijwielwet, ,,aangezien de bestuurder van 
een motorrijtuig, waarmede over een voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg wordt 
gereden, niet ui tsluitend door het uitsteken 

van een zoogenaamden "richtingaanwijzer" . 
doch ook op andere wijze, als onder meer door 
het goed zichtbaar uitsteken ter zijde van het 
rijtuig van een der armen of van een stok in 
de richting, welke zal worden ingeslagen, vol
doende van een voorgenomen zwenking kan 
doen blijken," zoodat, nu niet tevens het ver
zuimen daarvan in de dagvaarding was opge
nomen, de verdachte van alle rechtsvervolging 
werd ontslagen. 

Met dit vonnis zijner R echtbank kan de 
Officier van Justitie zich niet vereenigen, wes
halve hij zich daartegen van cassatie voorzag 
en ter ondersteuning dezer voorziening bij 
schriftuur als middel heeft opgeworpen: 
,,Sch nding of verkeerde toepassing van art. 
350 Sv. juncto art. 22 der Motor- en Rijwiel 
wet en art. 4 eerste I id sub b van het Motor
en Rijwielreglement". 

Ik ondersteun zijn betoog. Immers de Recht
bank heeft aan den tekst der dagvaarding 
eene uitlegging gegeven, die niet door den 
beugel kan. Waar toch hare steller daarin de 
verrichtingen opsomde, waardoor verdachte de 
vrijheid en de veiligheid van het verkeer wu 
hebben in gevaar gebracht, nl. door het zwen
ken van rechts naar links en het daarmede 
gelijktijdig of even te voren ui tsteken van den 
richtingaanwijzer, ofschoon een achterop ko
mend motorrijtuig door luide signalen met den 
claxon had blijk gegeven hem te willen voorbij 
rijden, maakt de Rechtbank hiervan, dat be
doeld zou zijn requ irant overtreding van den 
verkeersnorm van art. 4 van de Motor- en 
Rijwielwet te verwijten, wat onjuist is en in 
strijd met het zinsverband. Er is dus niet be
raadslaagd en beslist op den grondslag der 
aanklacht, weshalve ik concludeer tot vernie
tiging van het bestreden vonnis voorzoover 
opnieuw is rechtgedaan en tot verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam, ten 
e inde haar op het bestaande hooger beroep te 
berechten en af te doen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
concl. Proc.-Gen.); 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan den 
gerequireerde is telaste gelegd: (zie concl. 
Proc.-Gen.) ; 

dat, nadat de Rechtbank de telastelegging 
in dezen zin had uitgelegd, dat de daarin 
voorkomende woorden "dat verdachte ... ge
lijktijdig met het maken van die zwenking of 
slechts korten tijd daarvoor de linkerr ichting
aanwijzer van dat door hem bestuurde motor
rijtuig heeft uitgestoken" aldus zijn te ver
staan, (zie verder concl. Proc.-Gen.); 

dat de Rechtbank voorts den gerequireerde 
te dier zake van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen, dienaangaande overwegende: dat 
dit telaste gelegde en bewezene evenwel niet 
oplevert een overtreding van het bij art. 22a 
Motor- en Rijwielwet gestelde verbod, aange
zien de bestuurder van een motorrijtuig, waar
mede over een voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg wordt gereden, niet uit
sluitend door het uitsteken van een zoogenaam-
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den "richtingaanwijzer" doch ook op_ andere 
wijze als onder meer door het goed zIChtbaar 
uitst~ken ter zijde van het rijtuig van een der 
armen of een stok in de richting, welke zal 
worden ingeslagen, voldoende v_~n een voor
genomen zwenkin_~ kan doen blijken, zoodat, 
nu niet tevens bij de dagvaardrng aan ver
dachte is telaste gelegd, dat hij_ me.1e. heeft 
nagelaten op zoodanige andere wijze t1jd1~ van 
zijn voorgenomen zwenking te doen blijken, 
het telaste gelegde en bewezen verklaarde on
voldoende feitelijke gegevens bevat om daarop 
het bovenvermelde verbod van toepassing te 
doen zijn en derhalve niet oplevert overtreding 
van art. 22 aanhef en a der Motor- en Rij
wielwet zoodat nu dit telaste gelegde en be
wezen ~erklaarde ook niet bij eenige andere 
wetsbepal ing strafbaar is gesteld, de verdachte
appellant van alle rechtsvervolging moet wor
den ontslagen; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat de Rechtbank, blijkens laatstbedoelde 

overweging, de dagvaarding leest, alsof" den 
gerequireerde ware telaste gelegd, dat hij de 
vrijheid en de vei ligheid van het verkeer op 
den bedoelden weg zou hebben belemmerd en 
in gevaar gebracht, uitsluitend door, alvorens 
onder de nader aangeduide omstandigheden 
een zwenking naar links te maken, niet tijdig 
zijn linkerrichtingaanwijzer uit te steken; 

dat die opvatting echter om twee redenen 
met de woorden der dagvaarding onvereenig
baar is, en wel : 

vooreerst, omdat den gerequireerde duidelijk 
is telaste gelegd de vrijheid en de ve iligheid 
van het verkeer belemmerd en in gevaar ge
bracht te hebben door zijn geheele wijze van 
r ijden, namelijk: 1 ° het zwenken naar links 
terwijl een motorrijtuig, welks bestuurder had 
te kennen gegeven te willen voorbijrij den, zich 
dicht achter het zijne bevond, en 2° het daarbij 
gelijktijdig of slechts korten tijd daarvóór uit
steken van zijn linkerrichtingaanwijzer; een 
-en ander met de nader omschreven aanrijd ing 
als gevolg; 

en voorts, omdat door de telastelegging van 
die tweede handeling niet slechts wordt te 
kennen gegeven, dat gerequ ireerde den linker
richtingaanwijzer niet tijdig heeft uitgestoken, 
maar tevens, - anders zou het geen zin heb
ben telaste te leggen, wat hij in dit opzicht 
wèl heeft gedaan, - dat hij ook geen ander 
middel bezigde om van zijn voornemen tot 
verandering van richting te doen blijken; 

dat mitsdien de Rechtbank, hierbij uitgaan
de van hare onjuiste uitlegging der dagvaar
ding over de vraag of bewezen is, dat het 
feit 'door den verdachte is begaan en welk 
strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens 
de wet oplevert, niet op den grondslag der 
telastlegging heeft beraadslaagd en beslist, 
welk zelfde verzuim de R echtbank bovendien 
heeft begaan, door bij die beraadslaging en 
bes] issing het bestanddeel der telastlegging, 
luidend: ,,door welke wijze van rijden van 
verdachte een aanrijding tusschen die motor
rijtuigen is ontstaan en de vrijheid en de vei
li gheid van het verkeer op dien weg werden 
belemmerd en in gevaar gebracht" , buiten 
beschouwing te laten; 

dat derha lve de artt. 350 en 358 in verband 

met de artt. 415 en 425 Sv. zijn geschonden, 
zoodat het middel gegrond is en het bestreden 
vonnis, ingevolge het bij art. 358, laatste lid 
Sv. bepaalde, behoort te worden vern1et1gd; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, ten einde op het bestaand hooger 
beroep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J . ) 

7 Decenib er 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigening en crisistijd. Kosten 
bij inbewoningneming.) 

De stelling van het eerste middel, als 
zou de Rechtbank als werkelijke waarde 
hebben aangenomen den verkoopprijs, dien 
\>;erweerder door een voor hem gunstig 
oogenblik af te wachten voor de te ont
eigenen perceelen in de toekomst zou kun
nen verkrijgen, mist feitelijken grondslag, 
daar de Rechtbank slechts te kennen geeft, 
dat het aankomt niet op een noodgedwon
gen doch op een vrijwilligen verkoop e~ 
uit niets volgt, dat de Rechtbank daarbij 
denkt aan een vrijwilli gen verkoop op een 
ander oogenblik dan dat van de eigen
domsontneming. (Anders: Concl. A.-G.) 

De grief, dat de Rechtbank kosten ver
goedt voor het nemen van een hypotheek 
groot f 7000, instede van een hy,potheek 
van f 6500, waartoe haar berekenrng zou 
moeten leiden, kan niet tot cassatie leiden, 
vermits niet blijkt van de onjuistheid der 
bes] issing, dat verweerder een hypotheek 
zal moeten nemen van f 7000; weliswaar 
is n iet duidelijk, hoe de R echtbank aan 
dit bedrag is gekomen , doch door de on
duidelijke motiveering van het vonnis in 
dit opzicht kan geen schending of verkeer
de toepassing van een der aangehaalde 
wetsartikelen hebben plaats gehad. Anders: 
Conclusie A.-G.). 

De grief tegen toekenning van een be
drag van f 100 als noodzakelijke kosten 
van inbewoningneming bij den aankoop 
van een huis is gegrond. 

A. Verdijk, als burgemeester van Eindho
ven, eischer tot cassatie, adv. Mr. J . van 
Kuyk, gepleit door Mr. A. H . J . van der 
Biesen, te Amsterdam; 

tegen: 
H. Koppelmans, te Eindhoven, verweerder, 
niet verschenen , 

en tegen: 
C. Huismans, wed. van F. J. van Dijk, te 
Brussel, mede-verweerster, adv. Mr. J . van 
Kuyk. (niet gepleit) 

Adv.-Gen. Van Lier nam de volgende con
clusie: 

Bij het aangevall en vonn is werd ten name 
van de gemeente Eindhoven de onte igening 
uitgesproken van twee perceelen (twee erven 
met twee huizen onder één dak met achter
bouw en bergplaats) gelegen aan de Groote 
Berg te Eindhoven en werd de schadeloosstel
ling vastgesteld op f 12,518.75. 
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Met twee middel en wordt tegen het vonnis 
opgekomen . 

Vooreerst wordt er een grief van gemaakt, 
dat de Rb. voor de vaststelling van de werke-
1 ijke waarde van de te onteigenen perceel en 
heeft aangenomen den koopprij s, dien de 
ei gen aar kan bedingen, als hij tot verkoop 
van zijn perceelen wel wil overgaan, maar dit 
niet noodgedwongen doet en derhalve een voor 
hem gunstig oogenbl ik kan afwachten, welke 
methode volgens de Rb. in deze crisistijden 
de eenige is om een billijke waarde van de te 
onteigenen perceelen vast te stellen. 

Terecht wordt hiertegen bezwaar gemaakt. 
Ingevolge de in deze toepasselijke artt. 88, 91 
en 40 der Onteigeningswet moet de werkelijke 
waarde van het onteigende worden vergoed en 
wel volgens de rechtspraak va n den H. R. 
berekend naar het tijdstip, waarop de ontne
ming van het onteigende plaats heeft, d. i. 
wanneer de onteigening wordt uitgesproken 
{zie arresten H . R. 12 Dec. 1881, W. 4719; 
22 Jan. 1912, W. 9307; 21 Dec. 1915, W. 
10030, N. J. 1916, 163 ; 27 Febr. 1924, W. 
11248, N. J. 1924, 502) . Hiermede is niet te 
rijmen een waardebepaling naar een af te 
wachten t ijdstip, hetwelk voor den onteigende 
gunstig zou zijn . Als reden, waarom de Rb. 
naar dat oogenbl ik rekende, wordt aange
geven, dat dit in deze cris istijden billijk zou 
zijn. Het komt mij voor, dat de wettelijke 
voorschr if ten deze opvatting niet toelaten. De 
Wet geeft voor crisistijden geen bijzondere 
bepalingen, zoodat ook in crisistijden de te 
vergoeden schade berekend dient te worden 
naar de waarde, welke het onte igende heeft, 
op het oogenbl ik der ontneming van den 
eigendom (vergel. arr. H. R. 15 J an. 1915 , 
W. 9803, N. J. 1915, 399). Dit behoeft ook 
niet onbillijk te zijn. In een geval a ls waarom 
het hier gaat en waarin de Rb. aannam, dat 
de onteigende in staat gesteld dient te wor
den zich andere perceelen aan te schaffen, zal 
hij deze door de c ri sisomstandigheden ook te
gen lage prijzen kunnen aankoopen. 

Door het eerste onderdeel van het tweede 
middel wordt er tegen opgekomen, dat aan 
den onteigende boven de werkelijke waarde 
der te onteigenen perceelen bedragen zijn toe
gekend voor overdrachtskosten van aan te 
koopen onroerende goederen {f 763.75) , voor 
kosten hypotheekneming {f 115) en vCJor kos
ten bij de inbewoningneming te besteden 
(f 100). 

In het vonnis is overwogen, dat alsnog moe
ten worden vergoed de kosten tot i nstandhou
di ng van gedaagde's bestaanbron; dat hij 
toch, terwijl hij ze lf van het te onte igenen een 
kamer en een keukentje in gebrui k heeft, 
grootendeels moet leven van de exploitatie der 
perceel en, waar hij die perceel en zei f exploi
teert, de huren ophaalt en de lasten betaalt 
en zelf voor het onderhoud daarvan zorgt, 
zoodat, waar deze perceelen voor hem de be
staansbron opleveren, hij genoodzaakt is tot 
behoud daarvan kosten van wederbelegging in 
onroerend goed te maken, terwijl gedaagde op 
zijn leeftijd moeilij k een anderen werkkring of 
een betrekking zal kunnen vinden. 

Volgens het middel zou nu a lleen dan ver
goed ing voor het verlies van die bestaansbron 

mogen zijn toegekend, wanneer de onte igende 
door het ten gevolge van de onteigening ver
! iezen van zijn bestaansbron, in zijn inkomsten 
zou achteruitgaan, hetwelk echter door de Rb. 
niet onderzocht, veel minder bes] ist zou zijn. 
Ik merk op, dat de Rb. ook heeft overwogen, 
dat gedaagde door het hem toe te leggen be
drag van f 11,500 onroerende goederen a ls be
legg ingsobject kan koopen, die dezelfde rente
mogelijkheden als de te onteigenen perceelen 
bieden. Deze overweging in verband met het
geen de Rb. zegt omtrent de exploitatie der 
perceel en door den gedaagde zei f en hetgeen 
hij daarbij persoonlijk verricht, doen mij den 
gedachtongang van de Rb. aldus opvatten, 
dat de nieuw aan te koopen onroerende goe
deren voor gedaagde deze] fde revenuen kun
nen opbrengen, a ls hij uit de te onteigenen 
perceelen trok, indien hij zelf daarbij gelijke 
werkzaamheden blijft verrichten als vroeger . 
De grief, dat de Rb. zich er geen rekenschap 
van zou hebben gegeven, of gedaagde door 
het ver! iezen van zijn bestaansbron in zijne 
inkomsten zou achteruitgaan, lijkt mij alzoo 
feite lijk niet gegrond, nu de Rb. blijkbaar 
aannam, dat de aan te koopen perceelen al
leen dan gelijke revenuen zullen geven, en 
gedaagde slechts dan geen inkomensschade zal 
lijden, wanneer hij als voorheen werkzaam 
blijft. Bij deze opvatting ontvangt gedaagde 
alleen volledige schadeloosstelling, indien hij 
in staat wordt gesteld weder perceelen te ex
p!oiteeren op de wijze zooals hij dit voor de 
onteigening placht te doen, en dit brengt 
mede dat in de schadeloo stelling worden be
grepen de kosten va l lende op de overdracht 
van de aan te koopen perceelen en die ver
oorzaakt worden door het si uiten van een 
hypotheek, alsmede de verhuiskosten. Met dit 
onderdeel van dit middel kan ik mij dus niet 
vereenigen. 

Bij het 2e onderdeel wordt aangevoerd , dat 
uit de overwegingen van het vonnis volgt, dat 
gedaagde met het sluiten van een hypotheek 
groot f 6500 kan volstaan, maar desniettemin 
de kosten vallende op de hypotheekneming 
zijn berekend naar een hypotheek van f 7000. 
Inderdaad is het niet duidelijk hoe de Rb. aan 
dit laatste bedrag is gekomen. Er wordt aan 
gedaagde een bedrag van f 11,500 toegelegd 
voor den aankoop van onroerend goed en 
voorts overwogen. dat na aflossing van de be
staande hypotheek en betaling van boete voor 
,·ervroegde a fl oss ing zal overblijven een be
drag van c irca f 5000. Hieruit volgt, dat het 
bedrag, dat gedaagde zal hebben op te nemen 
f 6500 groot zal zijn en niet f 7000. Hoewel 
dit nu wel geen groot ver chi ) zal maken voor 
de kosten vallende op de hypotheekneming, is 
de gr ief toch gegrond. 

In het laatste onderdeel van dit middel 
wordt er een grief van gemaakt, dat een be
drag van f 100 a ls schadevergoeding is toege
kend voor kosten, die bij inbewoni ngneming 
van een gekocht huis daaraan noodzakelijk 
moeten worden gemaakt. In het vonnis is over
wogen, dat bij verkoop van een huis dit ge
woonlijk zich in een dergelijken toestand be
vindt, dat er bij iubewoningneming noodzake
lijk kosten aan moeten worden besteed, en 
dat de Rb. deze kosten billij kheidshalve stelt 
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op f 100, waar ZIJ 111 aanmerking neemt, dat 
de daartoe benoodigde werkzaamheden voor 
zooveel mogelijk voor gedaagde zelf zullen 
worden verricht. Of de onteigende deze kos
ten zal hebben te maken - voor verhuiskos
ten is reeds f 40 t.oegelegd -, staat evenwel 
geenszins vast; indien hij perceel en koopt, 
welke reeds bewoond zijn, zal hij bedoelde uit
gaven ni t hebben en bovendien zijn de kosten 
bij inbewoningneming te maken doorgaans 
voor den nieuwen bewoner, voor zoover zij 
niet behooren tot het gewone onderhoud van 
het huis. Er is m. i. dan ook geen aanleiding 
tot vergoeding van dergelijke veronderstelde 
kosten. 

Ik acht alzoo de bezwaren aangevoet·d in het 
eerste middel en in het 2e en 3e onderdeel 
van het andere gegrond. Daar naar mijne be
chouwing een ni"euwe va tstelling van de 

werkel ijke waarde der te onteigenen perceelen 
zal dienen te geschieden, zal de zaak terug
gewezen dienen te worden. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het aangevallen vonnis en verwijzing van de 
zaak naar de Rb. te 's-Hertogenbosch ter ver
dere berechting en a fdoening met inachtne
ming van het in deze te wijzen arrest en met 
vei·oordeeling van partij Koppelmans in de 
kosten op de cassatie geva ll en. 

De Hooge Raad enz.; 
0 . dat uit het bestreden vonnis en uit het 

vonnis der voornoemde Rb. van 3 M ei 1932, 
waarnaar het bestreden vonnis verwijst, blijkt: 

dat ei cher ten behoeve der gemeente Eind
hoven bij inleidende dagvaa,·ding heeft gevor
derd de onteigening in het belang der volks
huisvesting van de perceelen kadastraal be
kend in de gemeente Eindhoven S ctie D, 
nummer 1462 en 1463, toebehoorende aan 
verw erder en dezen daarbij als schadeloosstel
! ing heeft aangeboden de som van f 12,500; 

dat bij het bestreden vonnis, waarbij mede
verweerster, hypotheekhoudster, als tusschen
komende partij in het geding is toegelaten, de 
gevorderde onteigening is uitgesproken en aan 
de tusschcnkomende partij haar vordering is 
toegewezen, met bepaling van de door de ge
meente Eindhoven te betalen schadeloosstel
] ing op f 12,518.75, met compensatie der pro
ceskosten, in dier voege, dat in het hoofdge
ding iedere partij haar eigen kosten drage, 
behoudens de kosten der deskundigen, blijven
de deze voor de helft ten I aste van ieder der 
pa1tijen en met veroordeeling van eischer in 
de kosten van partij Huismans, aan haar zijde 
begroot op f 60, die van het royement daar
onder begrepen ; 

dat de Rb. daarbij heeft overwogen: 
,,dat de werkelijke waarde van de te ont

e igenen perceelen door de deskundigen is 
vastgesteld op een bedrag van f 11,500; 

"dat e ischer dit bedrag te hoog, gedaagde 
dit bedrag te laag vindt; 

,,dat de Rb. zich met de door de desh111di
gen geschatte waarde kan vereenigen; 

,,dat toch de deskundigen om tot vast tel-
1 ing van dat bedrag te komen, hebben gevolgd 
de methode van schatting in ééns volgens hun 
intuïtief inzicht, en daarbij hebben aangeno
men de verkoopwaarde, die zij zoeken in den 

koopprijs dien de eigenaren kunnen bedingen 
als zij wel tot verkoop van hun perceelen wil
len overgaan, maar dit niet noodgedwongen 
doen en derhalve een voor hen gunstig oogen
bl ik kunnen afwachten; 

,,dat in deze crisistijden de methode, ge- · 
volgd door de deskundigen, de eenige is om 
een billijke waarde van de te onteigenen per
ceelen vast te stell en; 

" dat gedaagde alsnog moet worden vergoed 
de kosten tot instandhouding van zijn bestaans
brnn; 

"dat toch gedaagde, tenvijl hij zelf van het 
te onteigenen een kamer en een keukentje in 
gebruik heeft, grootendeels moet leven van de 
exploitatie der perceelen, waar hij die percee
len zelf exploiteert, de huren ophaalt en de 
lasten betaalt en zelf voor het onderhoud 
daarvan zorgt, zoodat, waar ten deze percee
len voor hem de bestaansbron opleveren, hij 
genoodzaakt is tot behoud daarvan kosten van 
wederbelegging in onroerend goed te maken, 
terwijl gedaagde op zijn leeftijd moeilij k een 
anderen werkkring of een betrekking zal kun
nen vinden; 

.,dat gedaagde door het hem toe te leggen 
bedrag van f 11 ,500 onroerende goederen als 
beleggingsobject kan koopen, die dezelfde 
rente-mogelijkheden als de te onte igenen per
ceelen bieden; 

" dat, waar gedaagde zijn perceelen bezwaard 
heeft met een hypotheek van f 6500, hij deze 
hypotheek zal hebben af te lossen, en voorts 
de voor vervroegde aflo sing verschuldigde 
boete zal moeten betalen, waarna hem zullen 
overblijven een bedrag van circa f 5000; 

,,dat gedaagde, om in dezelfde bestaans
positie te komen als voor de onte igening, een 
hypotheek zal moeten nemen van f 7000 ; 

,,dat zoowel de overdrachtskosten als de ko -
ten van hypothee kneming moeten komen ten 
1 aste van de onteigenende partij; 

,,dat, zulks rn overeenstemm ing met de de -
kundigen, voor de overdrachtskosten benoo
digd is f 763.75 zijnde het gemiddelde tusschen 
de kosten vallende op een onderhandschen en 
op een publieken verkoop voor de hypotheek
neming, zijnde de af luitprovisie f 35 en de 
hypotheekakte f 0, dus is benoodigd f 115 ; 

,.dat gedaagde nog recht heeft op de kosten 
val lende op zijn verhuizing en de kosten Yan 
huisinzet, welke door de Rb. in overeenstem
ming met de de kundigen, worden gesteld 
op f 40 ; 

,.dat de deskundigen over het hoofd hebben 
gezien, dat bij verkoop van een huis dit als 
gewoonlijk zich in een dergelijken toestand 
bevindt, dat er bij inbewoningneming nood
zakel ijk kosten aan moeten worden besteed; 

"dat de Rb. deze ko ten billijkheidshalve 
stelt op f 100, waar zij in aanmerking neemt, 
dat de daartoe benoodigde werkzaamheden, 
voor zooveel mogelij k, door gedaagde zelf zul
len worden venicht; 

"dat derhalve de Rb. de schadeloosstelling 
in totaal vaststelt op f 12,518.75"; 

0 . dat tegen het bestreden vonnis zijn ge
richt de volgende middelen van cassatie: 

1. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 37, 40, 77, 78, 80, 88, 91 en 92 der 
Onte igeningswet i. v. m. art. 152 der Grond-
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wet, doordat de Rb. zich heeft vereenigd met 
de door de deskundigen in hun advies ge
schatte waarde der te onteigenen perceelen en 
de te vergoeden waarden dienovereenkomstig 
heeft vastgesteld op f 11,500, daarbij overwe
gende: dat de deskundigen om tot vaststel-
1 ing van dat bedrag te komen, hebben ge
volgd de methode van schatting ineens volgens 
hun intu itief inzicht en daarbij hebben aan
genomen de verkoopwaarde, die zij zoeken in 
den verkoopprijs, dien de eigenaren kunnen 
bedingen, a ls zij wel tot verkoop van hun per
ceelen willen overgaan, maar dit niet nood
gedwongen doen en derhalve een voor hen 
gunstig oogenbli k kunnen afwachten, welke 
door de deskundigen gevolgde methode in 
deze crisistijden naar het oordeel der Rb. de 
eenige is om een billijke waarde van de te 
onteigenen perceelen vast te stellen, 

ten onrechte, daar bij de bepaling van de 
werkelijke waarde, bedoeld in de artt. 40 en 
92 der Onteigeningswet, moet worden aange
nomen de koopprijs, die voor het te onteige
nen goed zou zijn te krijgen bij een vrijwill i
gen verkoop ten tijde van de eigendomsontne
ming, althans ten tijde van de uitspraak van 
het vonnis, waarbij het onderzoek der deskun
digen geacht wordt zich aan te sluiten, en in 
geen geval de verkoopprijs, dien een ont
eigende door af te wachten een voor hem 
gunstig oogenblik, voor de te onteigenen per
ceelen in de toekomst zou kunnen verkrijgen; 

2. Schending of verkeerde toepassing van 
de in het eerste middel genoemde artikelen, 
doordat de Rb., deels overeenkomstig het ad
vies der deskundigen en deels in afwijking 
daarvan, de aan den onteigende te beta-
1 en schadevergoeding heeft vastgesteld op 
f 12,518.75, bestaande volgens het oordeel der 
Rb. uit f 11,500 voor de waarde der te ont
e igenen perceelen en f 763. 75 voor de over
drachtskosten van door den onteigende nieuw 
aan te koopen onroerende goederen, f 115 voor 
kosten verbonden aan een daarop te slui ten 
hypotheek van f 7000 en f 40 voor kosten, val
lende op zijne verhuizing en van huisinzet en 
f 100 voor kosten cije bij inbewoningneming 
van een gekocht' huis daaraan noodzakelijk 
moeten worden bestemd, welke aan den ont
eigende door de Rb. toegekende schadeloos
stell ing, wat de posten groot f 763.75, f 115 
en f 100 betreft, is gebaseerd op de stelling, 
dat aan gedaagde a lsnog moet worden ver
goed de kosten tot instandhouding van zijn 
bestaansbron, omdat gedaagde, die zelf van 
het te onteigenen een kamer en een keukentje 
in gebruik heeft, grootendeels moet leven van 
de exploitatie der perceelen, waar hij die per
ceelen zei f exploi teert, de huren ophaalt en 
de la ten betaalt en zelf voor het onderhoud 
daarvan zorgt, zoodat, waar deze perceelen 
voor hem de bestaansbron opleveren, hij ge
noodzaakt is tot behoud daarvan kosten van 
wederbelegging in onroerende goederen te 
maken, terwijl gedaagde op zijn leeftijd moei
lijk een anderen werkkring of een betrekking 
zal kunnen vinden, ten onrehtec, daar: 

1 °. de Rb. niet heeft onderzocht, veel min
der heeft beslist, dat de onteigende door het 
ten gevolge van de onteigening verliezen van 
zijn bestaansbron, in zijne inkomsten zal ach-

teruitg-aan, terwijl dit toch de eenige reden 
zou mogen zijn, om aan gedaagde, boven de 
werkelijke waarde der te onteigenen perceelen, 
de bedragen van f 763.75, f 115 en 100 als 
schadeloosstel! ing toe te kennen; 

2°. wat betreft het bedrag van f 115, de 
Rb., zelfs al zou aan gedaagde schadevergoe
ding wegens bedrijfs- of inkomensschade toe
komen, ten onrechte heeft aangenomen, dat 
gedaagde, die volgens het oordeel der Rb. 
andere onroerende goederen als beleggings
object met dezelfde rentemogelijkheden als de 
onteigende za l kunnen koopen voor f 11,500 
terwijl hij van de hem toe te kennen vermo
gensschade circa f 5000 zal overhouden, een 
hypotheek van f 7000 in plaats van een hy
potheek groot f 6500 op zijn nieuw aan te 
koopen perceelen zal moeten nemen, ten ge
volge van welke beslissing der Rb. aan ge
daagde uit dezen hoofde een grootere schade
loosstel] ing is toegekend, dan waarop hij voor 
het sluiten van een nieuwe hypotheek ad 
f 6500 recht zou hebben; 

3°. wat betreft het bedrag van f 100 als 
kosten, die bij inbewoningneming van een ge
kocht huis daaraan noodzakel ijk moeten wor
den gemaakt, de Rb. over het hoofd heeft 
gezien, dat, zelfs al zou aan gedaagde be
drij fs- of inkom tenschade moeten worden ver
goed, een exploitant van huizen daarin tot 
instandhouding van zijn bestaansbron niet zelf 
behoeft te wonen, zoodat de Rb. bij deze be
sliss ing een factor in aanmerking heeft ge
nomen, die aan de onteigening geheel vreemd 
is, terwijl, indien de Rb. met die beslissing 
mocht hebben bedoeld, dat een e igenaar van 
een hui , waarin hij zelf woont, er aanspraak 
op kan maken om na de onte igening wederom 
in een e igen huis te wonen, voornoemde beslis
sing evenmin juist is, daar een eigenaar van 
een huis, waarin hij woont, geen recht heeft 
om bij onteigening van dat huis, te verlangen, 
dat hij in staat gesteld zal worden om na de 
onteigening wederom in eigen huis te wonen, 
terwijl bovendien, zoowel voor het geval het 
de bedoeling der Rb. mocht zijn geweest dat 
gedaagde zelf in een van die aan te koopen 
perceelen zal gaan wonen, als voor het geval, 
het de bedoeling der Rb. mocht zijn geweest 
om te beslissen, dat huizen, die verkocht wor
den, zich gewoonlijk in een dergelijken toe
stand bevinden, dat bij inbewoningneming 
door anderen daaraan noodzakelijk kosten 
moeten worden besteed, dit een factor is, die 
reed in de door gedaagde te betalen aankoop
som van nieuwe perceelen ad f 11,500 is ver
disconteerd, evengoed a ls in de door de Rb. 
aangenomen verkoopwaarde van gedaagde's te 
onteigenen perceelen, van welke perceelen vol
gens de feitelijke beslissing der Rb. ook één 
perceel is onbewoond en niet verhuurd, heb
bende de Rb. tevens bij de beantwoording der 
vraag, of gedaagde voor het hem als vermo
gensschade toe te kennen bedrag van f 11,500 
andere gel ijkwaardige perceelen zou kunnen 
koopen, reeds beslist, dat gedaagde door het 
hem toe te leggen bedrag van f 11,5 00 on
roerende goederen, als beleggingsobject. kan 
koopen, die dezelfde rente-mogelijkheden als 
de te onteigenen perceelen bieden; 

0. dat mede-verweerster heeft verklaard zich 
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te gedragen aan het oordeel van den H. R.; 
0. dat in het eerste middel - na een om

schrijving van wat, volgens de artt. 40 en 92 
der Onteigeningswet, moet worden beschouwd 
als de werkelijke waarde van een te onteige
nen goed - wordt gesteld, dat in deze zaak 
de Rb. als de werkelijke waarde heeft aange
nomen den verkoopprijs, dien verweerder door 
af te wachten een voor hem gunstig oogen
blik voor de te onteigenen perceelen in de 
toekomst zou kunnen verkrijgen; 

dat deze stelling feitelijken grondslag mist 
en het middel dan ook faalt; 

dat toch de Rb. met de deskundigen als de 
werkelijke waarde aanneemt den koopprijs, 
dien eigenaren kunnen bedingen, als zij wel 
tot verkoop van hun perceelen willen over
gaan, maar dit niet noodgedwongen doen en 
derhalve een voor hen gunstig oogenblik kun
nen afwachten; 

dat de Rb. hiermede slechts uitdrukt, dat 
het aankomt niet op een noodgedwongen, doch 
op een vrijwill igen verkoop en uit niets volgt, 
dat de Rb. daarbij denkt aan een vrijwilligen 
verkoop op een ander oogenbl ik dan dat van 
de eigendomsontneming; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat het eerste onderdeel eveneens fe ite! ijken 

grondslag mist; 
dat immers de Rb., gelijk uit h aar over

wegingen voortvloeit, op grond van de hier 
aanwezige feitelijke verhoudingen heeft ge
oordeeld, dat de perceelen, door verweerder 
geëxplo iteerd, hem meer opleveren dan zij 
als beleggingsobjecten in het algemeen zou
den doen en verweerder in zijn inkomen zal 
achteruitgaan, indien hem slechts wordt ver
goed de werkelijke waarde dier perceelen, 
daar hij met die vergoeding niet een bestaans
bron zou kunnen verwerven met gelijke op
brengst als de tegenwoord ige; 

dat het tweede onderdeel niet tot cassat ie 
kan leiden, vermits niet blijkt van de onjuist
heid der beslissing, dat verweerder een hy
potheek zal moeten nemen van f 7000 en nu 
wel niet duidelijk is, hoe de Rb. aan dat 
bedrag is gekomen, doch door de onduidelijke 
motiveering van het vonnis in dit opzicht geen 
schending of verkeerde toepa sing van een 
der bij het middel aangehaalde wetsartikelen 
kan hebben plaats gehad; 

dat het derde onderdeel terecht opkomt 
tegen de toekenning van een bedrag van f 100 
als noodzakelijke kosten van inbewon ingne
ming bij den aankoop van een huis; 

dat toch niet gebleken is van eenige reden, 
waarom verweerder er aanspraak op kan ma
ken om zelf dat huis te gaan bewonen, ter
wijl, zou al een vergoeding van kosten, nood
zakel ij k bij de inbewoningneming door der
den, zij n toegelaten, dan toch zou moeten ge
bleken zijn, dat verweerder een leegstaand 
huis zou moeten aankoopen, hetgeen echter 
niet is vastgesteld en ook niet ligt in de lijn 
van een huizenexploitant bij het kiezen van 
een beleggingsob ject; 

0 . dat, blijkens het vorenstaande, het be
streden vonnis niet in stand kan blijven ten 
aanzien der schadeloosstelling, welke alsnog 
behoort te worden bepaald op f 12,418.75 en 
mitsdien evenmin ten aanzien van de rege-

1 ing der proceskosten, nu aan verweerder niet 
meer aan schadeloosstelling wordt toegewezen 
dan bij dagvaarding werd aangeboden; 

dat voorts de omstandigheid, dat in cassatie 
e ischer en verweerder over en weer op eenige 
punten in het ongelijk worden gesteld, aan
le iding geeft de kosten in cassatie ten deele 
te compenseeren; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen wat betreft het bedrag der schadeloos
stelling en de regeling der proceskosten; 

Stelt de schadeloosstelling vast op f 12,418.75; 
Veroordeelt verweerder in de kosten van 

eersten aanleg, enz.; 
Compen eert de kosten in cassatie, in dier 

voege, dat verweerder zal dragen een vierde 
der kosten van e ischer (salaris f 400 R ed. ); 

Veroordeelt wijders verweerder in de kosten 
in cassatie aan zijde van mede-verweerster (sa
laris f 25 Red.). 

(W.) 

8 Dectrnb e,· 1932. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73. ) 

Het voorschrift van art. 73, 3e I id eer
ste zin stelt slechts den e isch dat bij eene 
verbouwin g opgegeven wordt, waarom zij 
wordt gewenscht. Het school bestuur heeft 
dus niet in strijd ' met de wet gehandeld, 
door in eene aanvrage de reden, waarom 
de verandering van inrichting wordt ge
wen cht, niet te vermelden. 

Bij de beoordeel ing van de vraag of de 
gewenschte verandering van inrichting de 
"normale ei chen" overschrijdt, moet 
slechts in beschouwing komen datgene, 
wat de aanvrage ze lve inhoudt, terwij l 
buiten aanmerk ing behoort te blijven de 
nadere omschrijving van de gewenschte 
voorzieningen, welke het schoolbestuur in 
den vorm van plannen of begrootingen 
aan het gemeentebestuur mocht hebben 
kenbaar gemaakt. Langs den weg van art. 
77 zal moeten worden beslist, welk bedrag 
aan de gevraagde voorzieningen zal mogen 
worden ten koste ge legd. 

Wij VVILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Alkemade tegen het 
besluit van Geel. Staten van Zuid-Holland van 
6 Juni 1932, N° . 4f8, waarbij met vernietiging 
van het besluit van dien raad van 14 October 
1931 is bepaald, dat aan het bestuur der Ver
een iging voor Christelijk Nationaal School
onderwijs te Oude "Vetering, gemeente Alke
made, alsnog medewerking tot verandering 
van inrichting zijner school zal worden ve r
leend; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
12 October 1932, N°. 686, en 22 November 
1932, N°. 686/166; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
December 1932, N°. 16492, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Alkemade bij 
besluit van 14 October 1931 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bovenbedoel
de schoolbestuur om de noodige gelden be-
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schikbaar te stellen voor de aanschaffing van 
sanitaire a r tikelen, aan te brengen in de onder 
zijn bestuur staande bijzondere lagere school 
te Oude Wetering, gemerkt A. 149, a lsmede 
voor den aanleg van waterleid ing en de in 
verband daarmede noodige veranderingen en 
herstell ingen, ui t overweging, dat wel iswaar 
de aanvrage geheel aan de wettelij ke eischen 
voldoet, doch dat het buitengewoon recht, den 
schoolbesturen bij art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 toegekend, eene strikte interpretatie 
vordert en het begrip "verandering van in
richting van het gebouw der school" niet in 
zoo onbeperkten zin mag worden verstaan, dat 
daardoor de gemeenten verplicht zouden kun
nen worden tot uitgaven, d i8 de normale 
e ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, niet alleen verre te buiten gaan, doch 
ook boven de financieele draagkracht van deze 
gemeente uitgaan; dat blijkens de stukken, 
bij de aanvrage overgelegd, en een ter 
plaatse ingesteld onderzoek gebleken is, dat 
het schoolbestuur een drietal privaten wenscht 
om te bouwen tot urinoirs, een drietal urinoirs 
tot privaten, terwijl het een opbergkast tot 
privaat voor het onderwijzend personeel en 
een urinoir tot bergkast wenscht in te richten; 
dat door deze wijze van verandering van in
rich ting de gemeente tot uitgaven wordt ge
dwongen, welke ongemotiveerd kunnen worden 
genoemd, daar zoowel privaten als urinoirs 
benevens de bergkast in een uitstekenden staat 
verkeeren, zoodat het eene roekelooze geldver
spill ing zou wezen, voor deze verandering gel
den te voteeren, terwij l de school vereen iging 
door haar ongemotiveerde aanvrage blijk 
geeft, den ernst der tijden n iet te begrijpen; 
dat met zeer ger inge kosten aan den eisch, 
neergelegd bij art. 15, 2e lid, van Ons besluit 
van 15 Februari 1924, S. 48, tot vaststelling 
van algemeene regelen omtrent den bouw en 
de inrichting der lokalen, waarin lager onder
wijs gegeven wordt, voldaan kan worden, door 
het aanbrengen van eene waterspoeling in de 
bestaande privaten en urinoirs door middel 
van een sproeier; dat de toepassing van deze 
methode tot gevolg heeft, dat de bestaande 
indeel ing onveranderd kan blijven, terwijl de 
goede gang van het onderwijs hierdoor in geen 
enkel opzicht wordt geschaad; dat het aan
brengen van een waschgelegenheid in elk lo
kaal een eisch is, welken het Bouwbeslu it n iet 
oplegt, terwij l de aanwez igheid van dergelij ke 
gelegenheden, juist een middel is om den 
goeden gang van het onderwijs in gevaar te 
brengen, daar het geven van eene gelegenh eid 
tot drinken en handen wasschen door de 
schoolkinderen onder de lesuren niet bevor
derlij k kan worden genoemd voor den goeden 
gang van het onderwijs; 

dat, nadat van dit besluit het schoolbestuur 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, deze bij beslu it van 6 J uni 1932, 

0
• 418, met vern ietig ing van het bestreden 

raadsbesluit, hebben bepaald, dat aan het 
a ppell eerende schoolbestuur alsnog medewer
k ing tot verandering van inrichting van zij ne 
school zal worden verleend, daarin o. a . over
wegende, dat hier, gelij k ook de raad in zijne 
a fwijzende beschikking blijkbaar aanneemt, 
sprake is van eene verander ing van inrich t ing 

in den zin der artt. 72 en volgende der wet; 
dat, zooals ook de raad in zijn besluit vast
stelt, de wettel ij ke voorwaarden door het. 
schoolbestuur zij n in acht genomen; dat voorts 
n iet kan worden verklaard, dat door de aan
vrage om beschikbaarstelling van gelden voor 
de aansluiting der betrokken school aan de 
bestaande drinkwaterle iding en de aanschaf
fing van sanitaire artikelen, benoodigd om die 
aansluiting aan haar doel te doen beantwoor
den, de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen zullen worden over
schreden; dat overigens de wijze, waarop een 
en ander zal worden uitgevoerd, zoomede de 
omvang en de kosten dier werken en leveran
t iën, in d it . stadium der zaak ten onrech te in 
het geding zij n gebracht, aangezien deze aan
gelegenheden uitsluitend bij het overleg, be
doeld in art. 77, en alleen door de in die wets
bepaling genoemde partijen aan de orde kun
nen worden gesteld; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat bij nader onderzoek is gebleken, 
dat de aanvrage n iet voldoet aan de wettel ij ke 
bepalingen, aangezien bij het verzoek ont
breekt de in het derde lid van art. 73 der La
ger-Onderwijswet 1920 vereischte toel ichting; 
dat hij handhaaft zijne meening, dat de be
staande inrichting gevoeglijk onveranderd kan 
bl ij ven; dat uit het rapport van den H oofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 3e 
Hoofdinspectie o. m. blijkt, dat volgens inge
zonden adv ies van den Bouwkund ig-Inspecteur 
de eischen, door het school bestuur gesteld, in
derdaad te ver gaan; dat de meening van 
Ged. Staten, dat de raad zich niet mag bezig 
houden met de wijze, waarop de werken zul
len worden uitgevoerd, a ls verouderd kan 
worden beschouwd, nu er reeds vele van Onze 
besluiten zij n gevallen, waarbij aanvragen van 
school besturen werden afgewezen alleen op 
grond van het stellen van abnormale eischen; 

0. ten aanzien van de grief van den appel
lant, dat bij de onderhavige aanvrage, welke 
zij ns inziens had moeten voldoen aan den eisch 
van art. 73, 3e lid, eersten zin, der Lager
Onderwijswet 1920, d it wetsvoorschr ift niet is 
in ach t genomen; dat blijkens de stukken 
vaststaat, dat het schoolbestuur gelden heeft 
aangevraagd voor de aanschaffing van sani
ta ire a r ti kelen, aan te brengen in het school
gebouw Oude Wetering A 149, alsmede voor 
den aanleg van waterleiding en de in ver
band daarmede nood ige veranderingen en her
stell ingen; 

dat dus de aanvrage strekt tot het verkrijgen 
van de medewerking voor eene verandering 
van inrichting van het gebouw der school , als 
bedoeld in art. 72 dier wet; 

dat het voorschrift van art. 73, 3e lid , eer
sten zin, der wet slech ts den eisch stelt, dat 
bij eene "verbouwing" opgegeven wordt, waar
om zij wordt gewenscht; 

dat alreeds hierom de appell ant ten onrechte 
meent, dat het schoolbestuur in strij d met de 
vorengenoemde wetsbepaling zou hebben ver
zuimd, in zij ne aanvrage de reden, waarom de 
verandering van inrichting wordt gewenscht, 
te vermelden ; 

0. ten aanzien van de vraag, of de verande-
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ring van inrichting, waarvoor de gelden zijn 
aangevraagd, de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, over
schrijdt, dat voor de beantwoording daarvan 
slechts in beschouwing moet komen datgene, 
wat de aanvrage zelve inhoudt, terwijl buiten 
aanmerking behoort te blijven de nadere om
schrijving van de gewenschte voorzieningen, 
welke het schoolbestuur in den vorm van plan
nen of begrootingen aan het gemeentebestuur 
mocht hebben kenbaar gemaakt; 

dat moet worden geoordeeld en door het 
gemeentebestuur ook niet is betwist, dat de 
onderhavige verandering van inrichting, zoo
als hierboven is aangegeven, de bedoelde nor
male eischen niet te buiten gaat; 

dat mitsdien ook deze grief van · het appel 
leerende gemeentebestuur niet kan worden ge
deeld; 

dat langs den in art. 77 der Lager-Onder
wijswet 1920 aangegeven weg beslist zal moe
ten worden, welk bedrag aan de in de aan
vrage vermelde voorzieningen ten koste zal 
mogen worden gelegd; 

dat dus Ged. Staten terecht hebben beslist, 
dat de gevraagde medewerking alsnog be
hoort te worden verleend; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 

12 December 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Artt. 6, 11, 12 IJkwet; Maat.) 

Een flesch met een schenktuit en in den 
glaswand voorzien van twee horizontale 
strepen met daarnaast resp. het cijfer 1 
en het cij fer ½ is naar haar uiterlijk be
stemd om als maat te worden gebru ikt en 
is een maat in den zin der IJkwet. 

Anders A.-G. Wijnveldt: Het bewezen 
verklaarde is niet strafbaar, omdat niet 
bewezen is, dat requirant aan de fl esch 
de bestemming van maat heeft gegeven; 
het enkele voorkomen van streepen met 
1 L. en ½ L. maakt de flesch nog niet 
tot maat. 

A. E. is requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rb. te Almelo van 27 Sept. 
1932, waarbij in hooger beroep, met vernie
tiging van een vonnis van het Ktg. te En,c 
schede van 27 April 1932, requirant is ver
oordeeld. 

Adv.-Gen. Wijnveldt nam de volgende con
clus ie: 

De oorspronkelijke telastelegging aan re
quirant luidde: ,.dat hij in de gemeente 
Hengelo op 6 Oct. 1931 des namiddags om
streeks 1 uur in de door hem gehouden rij
wielherstelplaats, gelegen aan den openbaren 
weg het Marktplein, welke herstelplaats be
stemd was en gebruikt werd tot het verkoopen 
en afleveren van waren, voorhanden heeft ge
had een andere dan wettelijke maat, n.l. een 
glazen flesch met metalen schenk- of giettuit, 

als maat, in welke flesch motorolie werd af
gemeten om aan het publiek te worden ver
kocht en afgeleverd, zulks terwijl de inhoud 
daarvan op de flesch was uitgedrukt door in 
de gla wand aangebrachte horizontale stree
pen, waarnaast respectievelijk 1 en ½ was 
aangegeven, aanduidende dat de maat 1 Li ter 
vloeistof bevatte, wanneer deze tot de streep 
met 1 was gevuld en ½ Liter, wanneer de 
vloeistof tot de streep met ½ reikte". 

De Ktr. te Enschede sprak requirant op 27 
April 1932 vrij , op grond, dat bij dagvaarding 
niet ten laste wordt gelegd, dat verdachte aan 
de fl esch de bestemming heeft gegeven van 
eene maat, waarin door de daarop aange
streepte teekens de hoeveelheden van een liter 
en een halve liter waren aangegeven en haar 
als zoodanig heeft gebruikt, doch: ,.dat de 
inhoud op de flesch was uitgedrukt door in de 
glaswand aangebrachte horizontale streepen 
waarnaast respectievelijk 1 en ½ was aange
geven, aanduidende dat de maat 1 liter vloei
stof bevatte, wanneer deze tot de streep met 
1 was gevuld en ½ liter, wanneer de vloei
stof tot de streep met 1/2 reikte"; 

dat bovenomschreven feitelijk deel der dag
vaarding in het bijgebracht bewijs niet een 
wettig en overtuigend bewijs gevonden heeft 
en derhalve niet wettig en overtu igend be
wezen is te achten dat verdachte de hem ten 
laste gelegde feiten begaan heeft. 

In hooger beroep oordeelde de Rb. te Al
melo anders, en vernietigde dit vonnis. 

Zij zegt in haar vonnis, dat uit de bewijs
middelen gebleken i , dat in den glaswand der 
flesch twee horizontale strepen en daarnaast 
respectievelijk het cijfer 1 en het cijfer ½ 
zoodanig waren aangebracht, dat de inhoud 
van de flesch tot aan die strepen respectieve
lijk. 1 Liter en ½ Liter bedroeg. Op grond 
van die omstandigheden acht zij bewezen, dat 
de inhoud op de flesch was uitgedrukt, daar 
degene, aan wien in die flesch vloeistof werd 
geleverd, uit een en ander moest afle iden, dat 
de inhoud van die flesch tot aan die strepen 
respectievelijk 1 Liter en ½ Liter bedroeg. 

De Rb. qualificeerde het bewezene feit als 
,. voorhanden hebben van andere dan wette-
1 ijke maten op de plaatsen, vermeld in het 
eerste I id van art. 11 van de IJkwet", en 
veroordeelde, met aanhaling der artt. 11, 29 
en 34 IJkwet en artt. 23 en 91 Sr. tot eene 
geldboete van f 1, bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis 
en verbeurdverklaring en vernietiging van de 
in beslag genomen flesch. 

Requirant kwam tijdig in cassatie en droeg 
bij schriftuur als middel voor: 

"Schending, althans verkeerde toepassing 
van artt. 6, 11, 29 en 34 der IJkwet, door
dat de Rb. aangenomen heeft, dat een flesch 
met een metalen schenk- og giettuit en voor
zien in den glaswand van twee horizontale 
strepen met daarnaast respectievelij k het cij
fer 1 en het cijfer ½ is een andere dan wet
tel ijke maat in den zin van de IJkwet. 

De bespreking van dit middel meen ik het 
best te kunnen aanvangen, door te vermelden, 
dat de Rb. in haar vonnis na het bewezen ver
klaarde feit gequalificeerd te hebben, zooals 
hierboven is aangegeven, zegt: .,dat een 
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flesch, als in de bewezen geachte telasteleg
ging omschreven, naar haar vorm en uiter
lijke '.kenteekenen de eigenschap vert.oont om 
te dienen tot bepaling van den inhoud van 
vloeistoffen en dus een maat is; 

dat het in ai:t . 6 van de IJkwet bepaalde 
aan die fl esch - in het midden gelaten of 
deze is een flesch als in dat artikel bedoeld -
het karakter van m aat niet kan ontnemen, nu 
de ir..houd daarop is uitgedrukt; 

dat iul k een flesch een andere dan wette
lijke maat is, omdat niet overeenkomstig art. 
12 van de IJkwet de wettelijke naam erop is 
uitgedrukt." 

Ik meen dan op te moeten merken, dat niet 
is te laset gelegd, ,,dat niet overeenkomstig 
art. 12 · der wet de wettelijke naam ernp is 
uitgedrukt". 

Te laste is gelegd, dat requirant voorhan
<len had een flesch waarin motorolie werd 
afgemeten om aan het publiek te worden ver
kocht en afgeleverd - daarnaast komt de 
mededeeling betreffende de horizontal e stree
pen en cijfers op de flesch. 

Deze telastelegging bevat m. i. geen straf
baar feit, imme rs blijkt daaruit niet, dat re
quirant aan de fl e ch de bestemming heeft 
gegeven van Liter- of halve Lite r-maat. M. i. 
zal dus requi rant moeten worden ontslagen 
van alle rechtsvervolging. 

R eq11ira11t zegt in de toelichting tot het mid
de l, dat de smeeroliefl esch een voorwerp is, 
dat door vorm en uiterlijk niet is aangewezen 
om te dienen ter bepaling van de volumen 
van waren, terwijl .er ook het volume niet is 
op aangegeven. Zijn het.oog bevat voorts een 
uiteenzetting der feiten hierop neerkomend, 
dat een a utomobilist, aan wien uit de flesch 
smeerolie wordt geleverd , uit de streepen en 
cijfers af zou moeten leiden, zooals h et von
ni s zegt, dat de inhoud van die streepen 
respectievelijk 1 Liter en ½ Lite,· bedraagt, 
maar dat dit nergens op beru t, daa r di e 
st reepen en c ijfe rs uitsluitend voor interne, 
adm inistratieve doele inden dienen. 

ln beginse"I kan ik voorloopig met het mid
del · medegaan, wanneer ik bedenk dat vol- ' 
gens Uwe beslissing van 28 0 ct. 1929 (W. 
12051, 2) melk[l esschen nog niet tot maten 
in dèi'l \t in der wet worden gemaakt, al vor- , 
de rde art. 13, sub 4, van het Melkbeslui t, dat 
op het verpakkingsmiddel worde aangegeven 
de hoeveelheid melk daarin aanwezig . 

Wat betreft de beteekenis van het begrip 
,, inhoudsmaat'' meen ik nog te mogen ver
wijzen naar Uw anest van 2 Juni 1930 met . 
de 'daaraan voorafgaande conclusie van Mr. 
B es ie,· (W. 12189). 

lJ it dit arre t volgt m. i. ook, dat i.c. art. 
6 der wet in het geheel niet ter sprake kan 
komen daar dit o. m. spreekt van fl esschen 
wnari,.; . vloeistoffen zoowel tot onmiddellijk 
11 ls late r verbruik worden verstrekt. Di t is 
h ie1· i II het geheel . niet het geval. • 

lk concludeer ambtshalve, dat het •vonnis 
wat betreft qualificatie en,v.eroorcleeling worde 
Yerniétigd, en dat de H. R. ten principale 
recht doende, aangezien het te laste gelegde 
feit bij geen wettelijke bepaling is strafbaar 
gesteld requirnnt ontslag van alle rechtsver
volging. 

L. 1932. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij inleidende dagvaarding aan re

quirant is te laste gelegd: enz., zie conclus ie; 
dat bij het bestreden vonnis de Rb. dit te 

laste gelegde wettig en overtuigend bewezen 
heeft verklaard met dien verstande, dat de 
Rb. de in de telastelegging voorkomende 
woorden: ,,een andere dan wettelijke maat" 
en " maat" als rechtskundige benamingen 
heeft opgevat; dat het bewezen verklaarde is 
gequalificeerd en te dier zake straf is opge
legd als boven is vermeld; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat dit in de schriftuur a ldus wordt toege-

1 icht: dat de vraag of een voorwerp valt on
der het begrip " maat" in het algemeen of 
" inhoudsmaat" meer in het bijzonder, waar de 
IJkwet daarvan geen definitie geeft, getoetst 
moet worden aan hetgeen volgens het spraak
gebruik, in verband met de strekking en de 
bepalingen der IJkwet, onder de uitdrukking: 
,,(inhouds)-maat" moet worden verstaan; dat 
het kenmerkende van een inhoudsmaat tweeër
lei is: het voorwerp moet door zijn vorm en 
uite rlijk zijn aangewezen om te dienen ter be
paling van het volumen van waren in dien 
zin, dat reeds op 1-\et eerste gezicht moet op
vallen, dat de eigenlijke bestemming van het 
voo rwerp deze is, dat e r mede wordt gemeten 
en, in de tweede plaats, op het voorwerp moet 
een inhoud staan uitgedrukt, opdat de kooper 
zich van de afgemeten hoeveelheid eene nauw
keurige voo rstel! ing kunne maken ; dat nu de 
ondenverpelijke smeerolieflesch beide kenmer
ken mist, hetgeen dan ten aanzien van beide 
pu11ten in de schriftuur met gegevens, die ten 
cleele feitel ijken grnnd lag mi sen, immers 
waarvan niet blijkt uit de stukken, waarvan 
de H. R . kennis neemt, nader wordt toege-
1 icht; 

0. dat de Rb. omtrent de vraag of de in de 
bewezenve rklaring bedoelde flesch een "maat" 
in den zin der IJkwet is, heelt overwogen: 
dat de Rb. op grond van den in het vonnis 
vermelden inhoud van de bewijsmiddel en en 
de daaru it gebleken omstandigheden, dat in 
cl n g laawand der fle ch twee horizontale 
st repen en daarnaa t respectievelijk het cijfer 
1 en het cijfer ½ zoodanig waren aange
bracht, dat de inhoud van de !Ie ch tot aan 
die strepen respectievelijk 1 Liter en ½ Liter 
bedroeg, bewezen acht, dat de inhoud op de 
fl esch was uitgedl'ukt, daar degene, aan wien 
in die fl esch vloeistof werd geleverd, uit een 
en• ande,· moest afleiden, dat de inhoud van 
die fleroh_ tot . aan die strepen respectievelijk 
1 T, ite1· en ½ Liter bedroeg ; 

dat een ,fl esch, als in de bewezen geach te 
telastelegging omschreven, naar haar vorm 
en uiterlijke kenteeke nen de eigenschap ver
toónt om te 'dienen tot bepaling van den in
houd van vloeistoffen el'l dus een m11at is; , 

.dat het in art. 61 der IJkwet bepaalde aan 
die • fl esch ~ .. i,i het midden gelaten of deze js 
een fl esch als in dat artikel bedoeld ,-.L het 
karnkter van maat niet kan ontnemen, nu cl,; 
inhoud, dl\arop is .uitgedrukt terwijl de Rb. 
zulk een flesch acht te zijn een arn;lere c;lan 
wettelijke maat, omdat, niet overeenko;nstig 
a1t. 12 van de .IJkwet de .wettelijke naam ,erop 
is uitgedrukt; 

22 
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0. dat de Rb. terecht een fl esch als in de 
bewezenverklaring omschreven, waarin niet 
t:nkel motorolie werd afgemeten om aan het 
publiek te worden verkocht en afgeleverd 
maar die naar haar uiterlijk voorkomen daar
toe ook bestemd was, zijnde immers de inhoud 
van het afgemeten gedeel te der vloeistof op 
de flesch uitgedrukt op de wijze als in de 
bewezenverklaring omschreven, a ls een maat 
in den zin van de IJkwet, in verband met de 
;trekking en de bepalingen dier wet, heeft 
aangemerkt; 

dat dus het middel , dat blijkens de daar
van gegeven toelichting enkel bestrijdt, dat 
hier van een maat in den zin der genoemde 
wet sprake wu zijn, i ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

13 Decernber 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen W ater
staatsbestuur art. 19.) 

Al hebben Ged. Staten appellant terecht 
niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek 
om voorziening tegen het besluit van een 
waterschapsbestuur tot toelating van een 
hoofdingeland, zoo is hij toch ontvankelijk 
in zijn beroep bij de Kroon tegen dat be
sluit van Ged. Staten, daar a rt. 19 A IV 
dit beroep voor alle belanghebbenden open
stelt. 

Aan de ve1melding op de lijsten van 
stemgerechtigde ingelanden van den naam 
van een eigenaar, gevolgd door "en cons.", 
kan geen beslis ende beteekenis worden 
toegekend. 

,vanneer het waterschapsreglement be
paalt, dat ,·oor hen, die eenig land onver
deeld bezitten, één hunner kan optreden, 
mi ts rloo r zijne mede-eigenaars daartoe 
gemachtigd, kan, 11u onder een aan een 
derde gegeven volmacht tot stemm mg 
rnorkomt een blijkbaar verval chte hand
teekening van één der eigenaren naast de 
echte van den anderen eigenaar, de door 
den gemachtigde uitgebrachte stem niet 
als geldig worrlen be chouwcl. 

Wij WILHELlIINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J . K. van der nfaas, te Benthuizen en A. van 
Gorkum, te Hazer woude tegen het gemeen
schappelijk besluit ,·an Geel. Staten van oord
Holland en rnn Zuid-Holland van 30/7 Dec. 
1931 omtrent de bezwaren van de appellanten 
tegen het besluit van 1 Juli 1931 van de Ver
eenigde Vcrgacleri.ng van het Hoogheemraad
schap van Rijnland tot toelating van K. van 
der Torren a ls hoofdingeland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen \,an Bestuur, gehoord, adv ies van 16 
Xovember 1932, n° . 707; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 December 1932, n°. 446, 
afd. Waterstaatsrecht; 1 

0 . dat de Colleges rnn Ged. Staten van 
Xoord-Holland en ,·an Zuid-Holland bij ge
mePnschappelijk besluit van 3p/7 December 
1931, I . A. van Gorkum, te Hazerswoude niet
onlrnn kelijk hebben verklaard in zijn verzoek 
om ,·oorziening, inge,·olge art. 55 van Rijn-

lands reglement, tegen het besluit van de Ver
eenigde Vergadering van het Hoogheemraad
schap van Rijnland van 1 Juli 1931 tot toe
lating van K. van der Torren als hoofdinge
land; II. de verweken vai:i J. K . van der 
Maas, te Benthuizen en A. van Gorkum voor
noemd om vernietiging van genoemd beslu it 
hebben afgewezen; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat wa t 
het verzoek van A. van Gorkum om voorzie
ning, uit krachte van art. 55 van Rijnlands 
reglement, tegen het besluit tot toelating be
treft, de appellant door de Vereenigde Ver
gadering van Rijnland in zijn tot haar gericht 
verwek om voorziening tegen de verkiezing 
van K. van der Torren niet-ontvankelijk ver
klaard is, uit hoofde van overschrijding van 
den bij art. 54 van Rijnlands reglement ge
stelden termijn van beroep; dat art. 55 van 
dat reglement van besluiten van de Vereenig
de Vergadering omtrent toelating beroep op 
Ged. Staten toekent aan den niet-toegelatene, 
aan de ingelanden wier bezwaren ongegrond 
zijn bevonden en aan ieder lid der Vereenigde 
Vergadering; dat de appellant niet is niet-toe
gelatene, noch behoort tot één der beide laatst
genoemde groepen van personen en derhalve 
niet gerechtigd is tot het vragen van voorzie
ning bij hunne colleges ingevolge art. 55 nm 
Rijnlands Reglement; dat, wat de verzoeken 
om vernietiging betreft, de door de adressan
ten aangevoerde bezwaren o. m. betrekking 
hebben op: 1. de uitoefening van het stem
recht van H . .Flinte1:mau door P. L. Kooman; 
2. de uitoefening van het stemrecht van P a. 
Yan den Toom door R. van Vliet ; dat, wa t 
punt 1 aangaat, H. Flinterman eene doorloo
pende volmacht had afgegeven aan J . van der 
Eijk; dat hij, Flinterman, daarna onder dag
teekening van 6 Juni 1931 een volmacht afge
geven heeft aan P. J. Kooman, welke vol 
macht met eene verklaring van intrekkking 
van de aan Van der Eijk afgegeven volmacht, 
bij de stemm ing aan het stembureau overhan
digd is; dat de verzoeker Van der Maas nu 
beweert, dat de volmacht aan Kooman door 
bedrog verkregen i en de bedoelde verklaring 
van intrekking het gevolg is van bedrog, sub
sidiair niet door Flinterman zelf onderteekend 
is; dat de aan Kooman afgegeven volmacht, 
blijkens de door Dijkgraaf en Hoogheemraden 
overgelegde bescheiden, door FI interman zei [ 
voor echt erkend is; dat, afgezien van do 
vraag, of de volmacht van Van der Eijk is 
komen te vervallen, hetzij door intrekking, 
hetzij van rechtswege, de uitoefening van het 
stemrecht van Flinterman door Kooman wettig 
heeft plaats gehad, aangezien zij geschied is 
op grond van een echte volmacht; dat in ve1·
band hiermede een onderzoek naar de echtheid 
van de verklaring van intrekking voor de bo
oordeeling van de al- of niet-wettigheid van 
de deelneming van Kooman aan de stemming 
achterwege kan blijven; dat de vraag, of aan 
de afgifte van de volmacht aan Kooman een 
,·er keerde voorstel I ing Yan zaken ten grond
slag ligt, op de al. of niet-echtheid van do 
volmacht niet van invloed is en derhalve bij 
de beoordeeling van de al- of niet-wettigheid 
van de deelneming van Kooman aan de stem
ming buiten beschou \\·ing kan blijven; dat, 
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wat punt 2 aangaat, Pa. van den Toorn vol
macht heeft afgegeven aan R. van Vliet, 
welke volmacht geteekend is "Petronella van 
den Toorn", Wed. J. van Beek Hzn."; dat 
de verzoeker Van der Maas er op wijst, dat 
Pa. van den Toorn sedert eenige jaren her
trouwd is met J. Hassefras, weshalve de ver
zoeker van meening is, dat zij, op grond van 
art. 27 van Rijnlandsreglement, onbevoegd is 
tot afgifte van de volmacht; dat de leden 4 
en 5 van genoemd reglement luiden als volgt: 
"Vrouwen worden tot de uitoefening van het 
stemrecht niet persoonlijk toegelaten; zij kun
nen, wanneer zij rechtens niet worden verte
genwoordigd, daartoe eenen gemachtigde stel 
len. Voor gehuwde vrouwen ... wordt het 
stemrecht uitgeoefend door diegenen, welke 
hen rechtens vertegenwoordigen"; dat Pa. 
van den Toorn op de lijst van stemgerechtigde 
ingelanden vermeld staat als "Petronella van 
den Toorn, wed. J. van Beek Hzn."; dat deze 
lijst den grondslag vormt voor de toelating 
tot de stembus, eventueel voor de bevoegdheid 
t.ot de afgifte van volmachten; dat, daar de 
lijst Pa. van den Toorn nog noemt als "Wed. 
J. van Beek Hzn.", zij alleen zelve bevoegd 
was tot de afgifte van de volmacht, weshalve 
deze volmacht als wettig dient aangemerkt te 
worden en mitsdien de deelneming van Van 
Vliet aan de stemming, krachtens haar wettig 
heeft plaats gehad ; dat zij, wat de ter kennis 
van hunne colleges gebrnchte klacht van J. 
van Roon, gericht tot den Officier van Justi
t ie, betreft, opmerken, dat Van Roon mede
eigenaar is van het onder n°. 296 van de lijst 
van stemgerechtigde ingelanden bedoelde bezit 
van N. W. de Leen en cons. ; dat De Leen en 
Van Roon op 9 Juni 1931 volmacht hebben 
gegeven aan J. F. Kaashoek; dat zich op 11 
Juni 1931 bij het stembureau te Hazerswoude 
als gevolmachtigde van De Leen en cons. 
heeft aangemeld B. van Herk Jr., die daar 
tot de stembus is toegelaten; dat, volgens me
dedeeling van Van Roon, de door Van Herk 
vergelegde volmacht den naam van Van 

Roon zou dragen, terwijl hij (van Roon) nim
mer een volmacht aan Van Herk heeft afge
geven, weshalve de door dezen overgelegde 
volmacht vervalscht zou zijn; dat op 11 Juni 
1931 zijn uitgebracht 1077 stemmen, waarvan 
het hoofdstembureau er 7 van onwaarde ver
klaard heeft, als niet-ingevuld; dat van de 
overblijvende 1070 stemmen er 543 uitgebra.cht 
waren op K. van der Torren; dat de Veree
nigde vergadering op verschillende gronden 
nog 14 stemmen ongeldig verklaard heeft, zoo. 
dat het aantal door haar geldig verklaarde 
stemmen 1056 bedraagt waarvan de volstrekte 
meerderheid 529 is; dat de bedoelde 14 stem
men op K. van der Torren uitgebracht konden 
zijn, weshalve de vereenigde vergadering het 
op dezen uitgebrachte aantal stemmen even
eens met 14 verminderd heeft en bepaald 
heeft op 529; dat van der Torren alzoo toege
laten is, als hebbend de volstrekte meevder: 
heid der uitgebrachte geldige stemmen op 
zich vereenigd; dat N. W. de Leen en cons. 
één stem kunnen· uitbrengen; dat voor het 

· geval deze stem onkeldig verklaard moet wor➔ 
rlen, wowel het totaal aantal der uitgebracht~ 
geldige stemmen, als het aan Van der Torren 

toegekende aantal stemmen elk met 1 vermin
derd behoort te worden; dat alsdan deze 
aantallen bedragen respectievelijk 1055 en 
528; dat de volstrekte meerderheid van 1055 
bedraagt 528, zoodat ook in dat geval Van 
der Torren de volstrekte meerderheid op zich 
vereenigd wu hebben; dat de al - of niet-gel
digheid van de door Van Herk overgelegde 
volmacht derhalve niet van invloed heeft kun
nen zijn op de toelating; 

dat van dit gemeenschappelijk besluit J. K. 
van der Maas te Benthuizen en A. van Gor• 
kum te Hazerswoude bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat J. K. van der Maas aanvoert, dat hij 
meent, dat dit besluit althans eene verkeerde 
toepassing is van art. 27 van Rijnlands Regle
ment, aangezien Petronella van den Toorn, op 
de kiezerslijst voorkomende als weduw van J. 
van Beek Hzn., op den dag der stemming en 
ruim 7 jaren daarvoor was gehuwd met Joh. 
Hassefras en dus niet zelf een volmacht kon 
teekenen, daar genoemd artikel uitdrukkelijk 
bepaalt, dat voor gehuwde vrouwen het stem
recht wordt uitgeoefend door dengene, die 
haar rechtens vertegenwoordigt, in dit geval 
haar echtgenoot; dat verder ten onrechte in 
genoemd besluit is gesteld, dat het geen be
slissenden invloed op de stemming zou hebben, 
dat is gestemd op een valsche volmacht door 
P. van Herk Jr. te Boskoop namens De Leen 
en cons. ; dat de colleges van Ged. Staten ten 
onrechte het aantal geldige stemmen 1056 met 
één stem hebben verminderd; dat zij hebben 
verzuimd er rekening mee te houden, dat de 
werkelijke gemachtigde, J. F. Kaashoek te 
Hazerswoude, tot de stemming, waarvoor hij 
zich aanbood, niet werd toegelaten, omdat de 
valschelijk gemachtigde was voorgegaan; dat 
het aantal geldige stemmen dus niet vermin
derd mag worden, aangezien de valsche vol
macht ten gevolge had, dat de werkelijke ge
machtigde niet werd toegelaten; dat hij meent, 
dat voor de stemming als gemachtigde van 
H. Flinterman Azn., wel degelijk intrekking 
van de doorloopende volmacht aan J. van der 
Eijk, welke op de kiezerslijst is aangegeven, 
noodig is geweest en Flinterman hem, appel
lant heeft verklaard, deze intrekking niet te 
hebben geteekend, zoodat J. van der Eijk, die 
zich voor de stemming aanbood als gemach
tigde van voornoemden Flinterman, ten on
rechte niet werd toegelaten, terwijl P. J. Koo
man op zijn door bedrog verkregen volmacht 
(voorgewende ziekte van J. van der Eijk) werd 
toegelaten; dat het hem verwonderde, dat de 
kiezerslijsten van de onderkiesdistricten Bos
koop en Waddinxveen niet ter inzage aan de 
provinciale griffie van Zuid-Holland aanwezig 
waren, toen hij zich aanmeldde voor inzage 
der stukken en waarschijnlijk ook daar onre• 
gelmatigheden plaats hadden; 

dat A. van Gorkum aanvoert, dat hij zijne 
bezwaren tegen de toelating van K. van der 
Torren handhaaft; dat de late indiening van 
zijn bezwaar tegen de toelating een gevolg is 
van het niet houden van eene openbare verga
dering door Rijnlands Vereenigde Vergadering 
en van het niet ter inzage leggen en ter open
bare kennis brengen van het besluit tot toe
lating; dat hij bjj . de geheele stemming ""r 
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het hoofdstembureau te Hazerswoude is tegen
woordig geweest en o. a. ook heeft gezien, dat 
door C. A. van Dam te Hazerswoude is ge
stemd als gemachtigde van Maria van Leeu
wen weduwe N. C. Vink, die reeds jaren ge
huw'd is met den heet· Spruyt, zoodat zij zon
der bijstand van haren echtgenoot, die haar 
1·echtens vertegenwoordigt volgens art. 27 van 
Rijnlands reglement, geen volmacht mag tee
kenen · 

0 . dat de appellanten in hunne bij On in
gestelde beroepen ontvankelijk zijn en bepa~l
delijk A. van Gorkum, ook voor zoover z1Jn 
beroep zich richt tegen de beslissing van Ged. 
Staten onder I , waarbij zij hem niet-ontvan
kelijk hebben verklaard in zijn verzoek om 
voorziening ingevolge art. 55 van Rijnlands 
reglement tegen het onderhavige besluit van 
de vereenigde vergadering, aan de W ater
staatswet l!lOO recht van beroep kan ontleenen, 
te weten aan het bepaalde in art. 19 A IV 
krachtens hetwelk van wodanig besluit van 
Ged. Staten aan alle belanghebbenden beroep 
op Ons openstaat; 

0. dat A. van Gorkum door Geel. Staten bij 
het bestreden besluit onder I terecht niet-ont
vankelijk is verklaard in zijn vorenvermelcl 
verzoek om voorziening, vermits hij niet be
hoort tot degenen, aan wie in art. 55, 4e lid , 
van Rijnlands reglement de bevoegdheid is 
toegekend_, van een besluit der __ vereen igde 
vergadering als het onderhavige b1J Ged. Sta
ten voorziening te vragen; 

0. ten aanzien van de in het bestreden be
sluit van Ged. Staten onder II gegeven beslis
sing, strekkende tot afwijzing van de verzoek_en 
om vernietiging van het besluit der Vereerng
de Vergadering, dat art. 28 van Rijnlands 
reglement voorschrijft, dat Dijkgraaf en Hoog
heemraden jaarlijks uit de gaarderboeken doen 
opmaken een lijst van stemgerechtigde inge
landen, aanwijzende o. a. hunne namen, voor
namen, woonpl aatsen, het getal bunde1·s, dat 
zij bezitten en het getal stemmen, dat elk han
ner kan uitbrengen; 

0 . dat de beslissende beteekenis, welke blij
kens de strekking van de in het reglement ver
vatte regeling te dezer zake aan de lijsten der 

·stemgerechtigden toekomt, meebrengt dat, voor 
zoover op de lijsten ingelanden met name wor
den vermeld als gerechtigd tot het uitbrengen 
van stemmen, deze ingelanden tot de stembus 
moeten worden toegelaten; 

dat echter aan de vermelding op de lijsten 
van den naam van een eigenaar, gevolgd door 
"en cons." geen beslissende beteeken is kan 
worden toegekend, vermits die vermelding de 
mede-eigenaren niet met name noemt; 

0. dat art. 27, laatste lid, van het reglement 
bepaalt, dat voor hen, die eenig land onver
deeld bezitten, één hunner kan optreden, 
m its door zijne mede-eigenaars daartoe ge
machtigd; 

dat in de vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waar in, over deze zaak verslag is 
uitgebracht, door J. van Roon is verklaard, 
dat hij en r_ W. de Leen Het grondstuk, ver
meld onder volgnummer 296 der lijst, geza
menlijk in eigendom bezitten; 

dat, nu van eene machtiging, als in den aan-

vang dezer overweging bedoeld, in deze niet is 
gebleken, slechts beide eigenaars bij boven
vermelde stemming konden optreden; 
· dat dus de aan P. van Herk Jr. gegeven 
volmacht de handteekening behoefde van N. 
W. de Leen en van J. van Roon; 

dat de echtheid van de handteekening van 
J. van Roon, welke op de aan P. van Herk J r. 
gegeven volmacht is gesteld, door Van Roon 
is betwist en, naar met zekerheid, op grond 
van vergelijking met een door hem als echt 
erkende en niet betwiste handteekening onder 
de volmacht van J. F. Kaashoek, mag worden 
aangenomen, valsch is te achten; 

dat dus van Herk gestemd hee ft zonder be
hoorlijke volmacht, zoodat de door hem uitge
brachte stem ongeldig is; 

dat door de ongeldigheid van de door Van 
Herk uitgebrachte stem weliswaar ook het to
taal aantal geldig uitgebrachte stemmen met 
één moet worden verminderd, doch dat -
zooals de appellant Van der Maas te recht 
opmerkt en Ged. Staten in hun nader rapport 
toegeven - het toelaten van Van Herk tot de 
stembus tengevolge heeft gehad, dat Kaas
hoek, die zich, voorzien van een deugdelij ke 
door de Leen en Van Roon onderteekende 
volmacht, later voor de stemming heeft aan
gemeld, daartoe niet is toegelaten; 

dat, nu Va n der Torren gekozen is ver
klaat'd, met slechts één stem meerderheid, deze 
onregelmatigheden invloed kunnen hebben uit
geoefend op den uitslag der stemming, zoodat, 
in afwijking van de beslissing van Ged. Sta
ten, het onderhavige besluit der Vereenigde 
Vergadering behoort te worden vernietigd we
gens strijd met Rijnlands reglement ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het regle
ment voor het Hoogheemraadschap van Rijn
land; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. het beroep van A. van Gorkum tegen 

het gemeenschappel ijk besluit van Ged. Staten 
van Noord-Holland en van Zuid-Holl and van 
30/7 December 1931, voorzoover deze bij dat 
besluit onder I niet-ontvankelijk is verklaard 
in zij n verzoek om voorziening, ingevolge art. 
55 van Rijnlands reglement, tegen het beslui t 
van de vereenigcle vergadering tot toelating 
van K. van der Torren als hoofdingeland, on
gegrond te verk laren; 

II. met vernietiging van genoemd gemeen
schappelijk besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland en van Zuid-Holland, voor 
zoover bij dat besluit onder II de verzoeken 
van J . K . van der :11-laas en A. van Gorkum 
om vernietiging van het vorenvermelde besluit 
der vereenigde vergadering van het H oog
heemraadschap van Rijnland zij n afgewezen. 
dit besluit der vernen igde vergadering te ver
nietigen. 

Onze Minister van Vi7ate rstaat 1s belast enz. 
(A. B.) 

13 D ece1nber 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuri ng 
verleend aan eene regeling tot toelatino
van kinderen uit S. op de openbare school 
te A. , nu zulks, tengevolge van de op-
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heffing der school te S., tot een alleszins 
gewenschte bezuiniging zal leiden. Daar
tegenover is niet van voldoend gewicht 
het bezwaar van den grooteren a fstand, 
daar het aantal kinderen uit S. zeer ge-
1·ing is en niet belangrijk zal stijgen, ter
wijl voorts aanspraak op vergoeding ex 
art. 13 kan worden gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Gerritsen en 7 andere hoofden van gezin
nen te Someren, die voor hunne leerplichtige 
kinderen openbaar Jager onderwijs in die ge
meente verlangen, tegen het besluit van Ged. 
Staten van oord-Brabant van 1 Juni 1932, 
G n°. 375, waarbij goedkeuring is verleend 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Asten, van 28 April 1932, en aan dat van den 
raad der gemeente Someren, van 12 Mei 1932, 
tot va tstelling van een Regeling omtrent de 
toelating van kinderen uit de gemeente So
meren op de openbare lagere school te Asten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 9 
November 1932, n°. 639; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
December 1932, n°. 81602, afd. L.0.A. ; 

0 . dat Geel . Staten van oord-Brabant bij 
hun besluit van 1 Juni 1932, G n°. 375, goed
keuring hebben verleend aan het besluit van 
den raad der gemeente Asten, van 28 April 
1932, en aan dat Yan den raad der gemeente 
Someren van 12 Mei 1932, tot vaststelling van 
een regeling omtrent de toelating van kin
deren uit de gemeente Someren op de open• 
bare lagere school te Asten; 

dat van di t besluit H . Gerritsen en 7 an
d_~ren, a ll en te Someren, bij Ons in beroep 
z1Jn gekomen, in hoofdzaak aanvoerende dat 
zij teza men vorm en de groep Prote. tan'tsche 
g-ezinshoofden te Someren ; dat gedurende 
tientallen jaren te Someren eene openbare 
lagere school heeft bestaan ; dat ind Decem
ber 1931 van Roomsch-Katholieke zijde open
lijk gewerkt is voor het bezit van eene 
Roomsch-Katholieke Jongensschool; dat het 
bestuur dezer gemeente, waarvan de bevolking 
overwegend Roomsch-Katholiek is, heeft ge
meend het meest doelmatig te handelen doot· 
het gebouw der openbare lagere school aan 
het Roomsch-K atholieke schoolbestuur a f te 
staan, als gevolg waarvan de meeste leerlingen 
der toen bestaande openbare lage1·e school 
naar het bijzonder onderwijs zouden overgaan• 
dat op 17 Mei j.l. het gebouw der openbar~ 
lagere school door het R.K. schoolbestuur is 
in gebruik genomen en dat - a ls tijdel ijke 
maatregel - met ingang van dienzelfden da
tnm voor hunne kinderen de gelegenheid werd 
openge teld tot het ontvangen van openaai· 
Jager onderwijs in de gemeentewoning School
traat 1; dat inmiddels op 12 Mei 1932 de 

gemeenteraad be loot de openbare lagere 
school in het dorp met ingang van een nader 
te bepalen datum op te heffen , alsmede met 
de gemeente Asten eene gemeenschappelijke 
regeling aan te gaan omtrent de toelating van 
kinderen uit de gemeente Someren op de open
bare lagere school der gemeente Asten welke 
reegeling door Ged. Staten is goedge'keurd; 

dat door de totstandkoming der regeling tus
schen Someren en Asten hunne kinderen thans 
en in de toekomst verplicht zullen worden de 
nu reeds bouwvallige openbare lagere school 
te Asten te bezoeken, zoodat de veraf wone11de 
lee rlingen ruim 7 K .M:. vice ve r a te voet 
zullen hebben af te leggen; dat weliswaar te 
Someren momenteel het aanta l leerlingen der 
openbare lagere school slechts 6 bedraagt, doch 
met ingang van het komende schooljaar en 
voorts telkenjare, gezien de gezinssamenstel
lingen, grooter wordt, zelfs het getal 20 zal 
overschrijden, terwijl bovendien ingeval van 
choolbouw te Someren nog 5 kinderen uit 2 

te Someren wonende Prntestantsche gezinnen, 
welke momenteel de openbare lagere school 
te Asten bezoeken, in de school te Someren 
kunnen worden verwacht ; dat zij rneenen, aan
spraak te mogen maken op tichting van een 
nieuwe gemeenschappelijke school, niet te 
A ten, doch in de kom hunner woonplaats, 
zu lks èn met het oog op den afstand voor 
hunne kinderen naar Asten èn in verband met 
het groo1er aantal leerlingen, dat in de toe
komst mt Someren op de openbare lagere 
school is te verwachten; dat de eventueele toe
pa sing van art. 13, le lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 voor hen van geen practisch be
lang kan zij n; dat sommigen der belangheb
benden aan zandwegen ver buiten de kom der 
gemeente wonen en hunne woningen ver van 
elkaar verwijderd I iggen, zoodat niet met een 
openbaar vervoermiddel op voordee li ge en 
doelmatige wijze het vervoer van huis naar 
school vice versa kan worden geregeld ; dat 
de afstand voor hunne kinderen van 6- 10 jaar 
naar de school te Asten belangrijk te g root en 
de veiligheid langs de wegen veel te gering 
is om te worden afgelegd zonder toezich der 
ouders , die tot de landarbe idende klasse be
hooren en derhalve niet hunne werkzaamheden 
als zoodanig kunnen onderbreken; dat zij het 
buitengewoon bezwaarlijk achten, hunne kin
deren van 's morgens tot 's avonds ronder con
trole van huis te weten; dat huns inziens het 
bestreden bes! uit van Geel. Staten moet worden 
vernietigd; 

0. dat de · gemeenschappelijke regeling be
oogt, na opheff ing van de openbare lagere 
school te Someren aan de in die gemeente 
wonende kinderen gelegenheid te bieden tot 
het genieten van openbaar lager onderwijs in 
de school te Asten; 

dat mede op grond van nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewonnen 
inlichtingen moet worden aangenomen, dat 
deze verandering in de onderwijsvoorziening 
ter plaat e tot een alleszins gewenschte bezui
niging za l leiden; 

_dut _daartegenover niet van voldoende ge· 
wwht 1s te achten het bezwaar, dat de kinde
ren een grooteren af tand naar hu11 school 
zullen hebben af te leggen; 

dat toch het aantal kinderen in de gemeente 
Somere~, waarvoor de ouders openbaar lager 
onderw1Js verlangen, zeer gering is en, naar 
mag worden verwacht, in de toekomst niet in 
belangrijke mate zal stijgen, wodat het na
dee l, dat een verdere afstand voor choolbe
zoek za l moeten worden afgelegd, slecht wei-
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nige kinderen treft, terwijl voorts, voorzoovet· 
de afstand meer dan 4 K.M. bedraagt, de 
ouders aanspraak zullen kunnen maken op de 
vergoeding, bedoeld in art. 13 der Lager-On
derwijswet 1920; 

dat de school te Asten weliswaar niet aan 
de te stellen eischen voldoet en eerlang een 
betere huisvesting zal behoeven, doch dat daar
in geen aanleiding kan worden gevonden, de 
door den gemeenteraad van Someren gekozen 
oplossing te verwerpen, te minder, nu de 
school te Someren in het geheel geen schoolge
bouw tot hare beschikking heeft en tijdelijk 
in een gemeentewoning is ondergebracht; 

dat dus Ged. Staten terecht hunne goed
keuring aan de gemeenschappelijke regeling 
hebben verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en de 
Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·wetenschappen is bel ast enz. 
(A.B.) 

16 Drcembe1· 1932. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 126.) 

Terecht hebben Ged. Staten bezwaar ge
maakt tegen een bepaling van een ambte
narenreglement, luidend: ·,,Indien de op 
wachtgeld gestelde ambtenares in het 
huwelijk t.reedt, vervalt het wachtgeld op 
den dag van haar huwelijk" . Goedkeuring 
wordt door de Kroon verleend aan een 
beluit van B. en W., genomen op uitnoo
diging van Geel. Staten, waarbij bedoelde 
bepaling wordt gelezen: ,,Indien de op 
wachtgeld gestelde ambtenares in het hu
welijk treedt, wordt gedurende den duur 
van het huwelijk geen wachtgeld genoten; 
met ontbinding van het huwelijk wordt 
voor toepass ing van dit artikel gelijk ge
steld eene onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak tot scheiding van tafel 
en bed". 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 8 December 1932, 2e Afdeeling, 
A n° 965 · 

'Gezien e~n adres met bijlagen van Geel. Sta
ten van Overijssel d.d. 24/31 Mei 1932, 2e 
afdeeling, nr. 5401/4008, houdende verzoek om 
goedkeuring van het besluit van Burgemeester 
en W ethouders van Denekamp d.d. 12 Maart 
1932, n° . 384, tot intrekking en vaststelling 
opnieuw van art. 72 van het Reglement voor , 
de ambtenaren in dienst der gemeente Dene
kamp; 

0. dat Ons uit de overgelegde stukkèn is 
gebl eken: dat art. 72 van het Reglement voor 
de ambtenaren in dienst der gemeente Dene
kamp, gelijk dit door den Raad is vastgesteld, 
luidt: ,,Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt het 
wachtgeld op den dag van haar hruwelijk"; 

dat Geel. Staten van Overij se] bij besohik
king van 8 December 1931, 2e afdeeling, nr. 
11649/8743, overwegende, dat de aanspraak 
np wachtgeld behoort te herleven, wanneer 
het huwelijk van een op wachtgeld geste lde 

ambtenares wordt ontbonden, den Raad -der 
gemeente Denekamp hebben aangemaand om 
vóór 15 Maart 1932 in het R eglement o.m. 
déze wijziging aan te brengen, dat art. 72 zou 
worden gelezen als volgt: 

,,Indien de op wachtgeld gestelde ambtena
res in het huwelijk treedt, wordt gedurende 
het huwelijk geen wachtgeld genoten; met 
ontbindi ng van het huwelijk wordt voor toe
passing van dit artikel gelijk gesteld eene 
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 
tot scheiding van tafel en bed"; 

dat Burgemeester en Wethouders van Dene
kamp bij schrijven van 20 Februari 1932, nr. 
164, aan Geel. Staten voornoemd hebben doen 
weten, dat de Raad dier gemeente bezwaar 
heeft gemaakt tegen bovenomschreven wijzi 
ging in het reglement, wijl naar het oordeel 
van den Raad door die wijziging echtscheiding 
zou worden bevorderd of althans vergemakke
lijkt en dat hij aan een dergelijken maatregel 
niet behoort mede te werken; 

dat Ged. Staten voornoemd hebben over
wogen, dat hunne beslissing berust op de ge
dachte, dat de aanspraak op wachtgeld be
hoort te herleven, wanneer het huwelijk van 
een op wachtgeld gestelde ambtenares wordt 
ontbonden, hetzij door den dood , hetzij door 
echtscheiding, dat er alleszins reden is om de 
van tafel en bed gescheiden vrouw dezelfde 
rechten toe te kennen als de van echt geschei
den vrouw en dat niet kan worden toegegeven, 
dat een aan deze gedachte uitdrukking ge
vende regeling echtscheiding zal bevorderen 
of in de hand werken, waarop Geel. Staten -
bij hunne beschikking van 8 Maart 1932, 2e 
afdeeling, nr. 2113/1890 - hebben goedgevon
den Burgemeester en Wethouders van Dene
kamp uit te nood igen om vóór 1 Mei 1932 
art. 72 van het R egle ment voor de ambtenaren 
in dienst der gemeente Denekamp in te trek
ken en te vervangen door een artikel van den 
volgenden inhoud: 

,,Indien de op wachtgeld gestelde ambtena
res in het huwelijk treedt, wordt gedurende 
den duur van het huwelijk geen wachtgeld ge
noten; met ontbinding van het huwelijk word t 
voor toepassing van dit artikel gel ij k gesteld 
eene onherroepelijk gewor den rechterlijke uit
spraak tot scheiding van tafel en bed" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Dene
kamp bij hun in hoofde dezes vermeld beslui t 
aan die uitnoodiging gevolg hebben gegeven; 

0. dat de Raad der gemeente Denekamp 
blijkens een schrij ven van Burgemeester en 
Wethoud!3rS dier gemeente d.d. 29 Augustus 
1932 n° . 694, in zijne vergader ing van 26 
Augustus 1932 op verwek van Onzen Minister 
van Justitie in de gelegenheid is gesteld om 
ter zake van het door Burgemeeste1· en Wet
houders genomen besluit zijn gevoelen te doen 
kennen en dat de Raad alstoen zijn aanvan
kelijk bezwaar heeft gehandhaafd; 

0 . dat Wij erkennen dat het bezwaar van 
dén Raad in zooverre gegrond is, dat in de 
door Burgemeester en Wethouder vastgestelde 
bepaling een element, dat mogelijkerwijze op 
het voornemen stappen tot .echtscheiding te 
doen belemmerend zou kunnen werken, geëli
mineerd is, doch aan den anderen kant van 
oordeel zijn , dat het ge·val , dat door die be-
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paling metterdaad een echtscheiding zou wor
den "bevorderd", zich wel uiterst zelden of 
nooit zal voordoen; 

0 . dat daarentegen van de bepaling zooals 
die nu luidt de consequentie is, dat - in af
wijking van het in wachtgeldregelingen alge '. 
meen aanvaard beginsel - ook wanneer het 
huwelijk van de op wachtgeld gestelde amb
tenares door den dood van haar echtgenoot 
ontbonden wordt, het wachtgeld niet herleeft; 

0. dat Wij, gesteld voor de keuze tusschen 
de bepaling, zooals die door den R aad is va8t
gesteld, en de bepaling, woals zij door Bur
gemeester en Wethouders is gewijizgd, van 
oordeel zijn, dat aan het door Burgemeester 
en W ethouders voorgestane stelsel de minste 
bezwaren verbonden zijn; 

0. dat een bepaling, a: ls door Burgemeester 
en W ethouders vastgesteld, wordt aangetrof
fen in de groote meerderheid der verordenin
gen welke den rechtstoestand der ambtenaren 
beheerschen, o.m. in de rijksregeling betref
fende de toekenning van wachtgeld aan bur
gerlijke ambtenaren, zij het dan ook, dat de 
gelijkstelling van onherroepelijke scheiding 
·van tafel en bed met ontbinding des huwelijks 
niet algemeen wordt aangetroffen; 

0. dat Wij op grond van een en ander van 
oordeel zijn de Ons gevraagde goedkeuring 
niet te moeten weigernn; . 

Gelet op at·t. 126 der Ambtenarenwet 1929; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Onze goedkeuring te verleenen aan het be
s] uit van Burgemeester en ·wethouders der 
gemeente Denekamp d.d. 12 Maart 1932, nr. 
384, tot intrekking en vaststelling opnieuw 
van art. 72 van het Reglement voor de amb
tenaren in d(ernt der gemeente Denekamp. 

Onze Minister van Justitie is belast enz. 
{A.B.) 

16 Decemb er 1932. KO lNKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 art. 77.) 

Nu Burg. en vVeth. tegen de plannen en 
rle raming van kosten geen bezwaar had
den gemaakt, heeft de Raad terecht de 
gelden, die de gemeente ingevolge de wet 
verplicht is uit te betalen, op de begroo
ting uitgetrokken, en hebben Ged. Staten 
ten onrechte aan het desbetreffend raads
besluit goedkeuring onthouden uit over-

' weging, dat in het bedrag zijn begrepen 
de kosten van een lokaal voor lichamelijke 
oefening, dat h. i. in casu onnoodig is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hoensbroek tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 27 
Juni 1932, La. 6744/2 Q, 6e Afcleeling, waar
bij goedkeur ing is onthouden aan het raads
besluit dier gemeente van 29 Maart 1932, N°. 
228/5-10, tot wijziging van de gemeentebegroo
ting voor het dienstjaar 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
Octobe,· 1932, N°. 762; · 

O'p de voordracht van Onzen 1inister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 13 December 1932, N° . 21372, Afdeeling 
Binnen! andsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Hoensb1;0,ek bij 
besluit van 29 Maart 1932 de b~grootin,&' ,voor 
1932 in dien zin heeft gewijzigd, dat daaraan 
werd toegevoegd een post van uitgaaf voor de 
stichting van eene bijwndere lagere school, 
namelijk de neutralû volksschool, met lokaal 
voor onderwijs in lichamelijke oefeningen, tot 
een bedrag van f 78,000; 

dat Geel. Staten van Limburg bij besluit van 
27 Juni 1932 aan dit besluit goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, èlat in dit be
drag zijn begrepen de kosten van het bouw.en 
en inrichten van een bij die school behoorend 
lokaal voor lichamelijke oefening tot een be-. 
drag van f 11,200; dat in de onmiddellijke 
nabijheid van de te stichten school een ge
schikt lokaal voor het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening aanwezig is, welk lokaal 
met de voor dat onderwijs benoodigde leer- en 
hulpmiddelen te1· beschikking van het betrnk
ken schoolhestuur kan worden geste l cl; dat 
voor kinderen, die de te stichten school zullen 
bezoeken, derhalve voldoende gelegenheid be
staat om in het vak voor lichamelijke oefen ing 
onderwijs te genieten; dat uit den bouw va11 
een bij de te stichten school behoorend lokaal 
voor het geven van dergelijk onderwijs der
halve een onnoodige uitgaaf voor de gemeente 
zqu voortvloeien van f 11,200; dat vooral on
der de heerschende economische omstandig
heden alle niet-noodzakelijke gemeente lijke 
uitgaven behooren te worden vermeden, zoo
dat het doen van uitgaven voor gemeld doel 
iq strijd zou zijn met het geldelijk belang der 
gemeente; 

dat de raad van Hoensbroek van dit besluit 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Ged. Staten bij schrijven van 17 November 
1931 berichtten, dat zij bezwaar zouden hebben 
tegen een uitgaaf boven den bereids in de ge
meentebegrooting voor 1931 opgenomen post 
voor stichting der neutrale volksschool, ge
raamd op f 80,000; dat Ged. Staten bij de 
goedkeuring van de begrooting voor dat jaar 
geen bezwaar hadden tegen den genoemden 
post: dat bij de thans voor] iggende wijziging 
van de begrooting voor het dienstjaar 1932 de 
kosten van stichting der school begroot zijn -
inclusief het lokaal voor lichamelijke oefen ing 
- op f 78,000, welk bedrag de werkelijke kos
ten omvat; dat de bouw van school en lokaal 
voor lichamelijke oefening bereids - op grond 
van vorenomschrevcn feiten - aangevangen is 
en reeds wover gevorderd, dat de school spoe
dig zal zijn opgeleverd; dat door het onthou
den van de goedkeuring aan het raadsbesluit 
tot wijziging der begrooting derhalve de mo
gelijkheid wordt ontnomen tot het verlijden in 
de gemeenterekening van de uitgaven betref
fende het lokaal . voor, lichamelijke oefeningen. 
waarvoor bereids roricl f 6000 zijn uitgegeven; 
dat de gelden voor den bouw van de school, 
overeenkomstig de bepalingen der Lager-On
derwijswet 1920 beschikbaar zijn gesteld bij 
zijn besluit van 24 Juli 1930; dat bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 28 Oc
tober 1931 is ' besloten geen bezwaren te maken 
tegen het bestek en de plannen voor de stich
ting der school ; 

0. dat art. 7~ dEJ r Lager-Onderwijswet 19~0 
cl~ beoordeel ing rnn plannen en bedrag, <lat 
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ten behoeve van de stichting van eene bijzon
dere school moet worden beschikbaar gesteld, 
aan burgemeester en wethouders opdraagt en 
de beschikbaarstelling van de aangevraagde 
gelden slechts mag worden geweigerd, wanneer 
niet aan de in art. 77 omschreven vereischten 
is voldaan; 

dat de raad van Hoensbroek terecht de gel
den, welke, nu burgemeester en wethouders 
tegen de p lannen en de raming van kosten 
geen bezwaar hadden gemaakt, de gemeente 
ingevolge de wet ver pi icht is uit te betalen, 
op de begrooting heeft uitgetrokken, en Ged. 
Staten ten onrechte aan het d~sbetreffende 
raadsbesluit goedkeuring hebben on tb ouden; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
''"ijswet 1920 ; 

Hebben goedgeYonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten '>an Limburg alsnog goed
keuring te verleenen aan het besluit van den 
raad der gemeente H oensbroek van 29 Maart 
1932, tot wijziging van de begrooting voo,· 
1932. 

Onze l\l(inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B . ) 

als vergoed ing over 25 dagen der maand De
cember 1931, te betalen aan den wethouder, 
die gedurende meer dan een maand onafge
broken met de waarneming van het burge
meesterschap is belast geweest; dat deze post 
is gesteld op f 231.85 zijnde: f 201.61 we_gens 
.,vast inkomen" en f 30.24 wegens " kinde1·
toelage"; dat naar hun oordeel de wethouder
waarnemend burgemeester geen kindertoelage 
als zoodanig geniet; dat uit het tweede l id 
van art. 85 der Gemeentewet valt af te leiden. 
dat onder het begrip " wedde", in dat artikel 
bedoeld, enkel kan vallen hetgeen de betrok
ken wedderegeling noemt "vast inkomen". 
wodat de kindertoelage niet daaronder kan 
worden begrepen; dat de genoemde post de r
halve slechts tot een bedrag van f 201. 61 kan 
worden goedgekeurd; dat de raad van Roosen
daal en Nispen, ondanks herhaalde vertoogen 
hunnerzijds, weigerachtig is gebleven, den 
post tot dat bedrag te verlagen; dat aan het 
onderhavige besluit derhalve geen goedkeu
ring kan worden verleend; 

dat van dit besluit de raad van Roosendaal 
en Nispen bij Ons in beroep is gekomen, aa11 -
voerende, dat volgens de desbetreffende rege
ling in het provinciaal blad 1928, N°. 33. 
waarbij Ged. Staten uitvoering geven o. a . aan 

17 December 1932. KONINKLIJK BESLUIT. art. 80 (oud 73) der Gemeentewet, de burge-
(Gemeentewet art. 85.} meesters a ls jaarwedde -genieten a. een vast 

Nu krachtens de door Ged. Staten inge- inkomen en b. eene kindertoelage, voor zoove1· 
volge art. 80 vastgestelde regeling de zij meer dan twee wettige of gewettigde kin-
burgemeester als jaarwedde geniet een deren beneden den leeftijd van 18 jaar te hun-
vast inkomen benevens eene kindertoelage, nen laste hebben; dat krachtens deze regeling 
maakt volgens deze regeling de kindertoe- de kindertoelage tot de jaarwedde behoort ; 
lage een deel der jaarwedde uit en moet dat eene andere regeling (eene regeling na-
derha lve bij de krachtens art. 85 toege- melij k volgens welke de kindertoelage niet tot 
kende vergoeding met deze toelage reke- de jaarwedde wu behooren) immers ook strijd 
n ing wor,den gehouden, wanneer de daar- met art. 80, tweede lid, der Gemeentewet zou 
voor gestelde voorwaarden bij den wet- doen ontstaan; dat de raad hiervoor steun 
houder aanwezig zijn. vindt in Ons besluit van 21 Januari 1921, vol -

Wij "WILHELMINA, enz.; gens hetwelk het verleenen van eene vacantie-
Beschikkende op het beroep, ingesteld door toelage aan den burgemeester daadwerkel ijk 

den -raad der gemeente Roosendaal en ispen neerkomt op eene verhooging zij ner wedde en 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord- die uitkeering derhalve niet anders dan met 
Brabant van 22 Juni 1932, G. N°. 390, IIIe inachtneming van het bepaalde in art. 73 oud 
Afdeeling, houdende niet-goedkeuring van de der Gemeentewet mag worden toegekend; dat, 
wijziging van de begrooting dier gemeente wanneer de kindertoelage tot de jaal'\vedde 
,·oor het dien tjaar 1931 ; behoort, zij, naar 's raads meening. evenzeer 

Den Raad van State, Afdèeling voor de Ge- behoort tot de minimum-jaarwedde a ls tot bij -
schillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 28 :voorbeeld de maximum-jaarwedde (eene - be-
September 1932, N°. 670 ; P_~l ing. volgens welke dit niet het geval zou 

Op de voordracht van Onzen Minister van ZIJn, geeft de wet niet} , indien overigens de 
Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken voorwaarden. waaronder zij dient te worden 
Yqn i4 December 1932, N°. 21607, afdeeling -~toegekend, aanwezig zijn ; dat, daar de, ,·èr-
Binnenlandsch Bestuur: goed1 ng voor den waarnemend burgem eester 

0. dat de raad van Roosendaal , en Nispen 11.'!·ar .?e minimum-jaa1'\~'edde wordt berekend, 
in zijne vergadering van 8 Maart 1932 de be- ZIJ btJ aanwez1gh':1d die r voorwaarden, der-
g rooting der inkomsten en uitgaven der ge- halve. ook tot de Jaal'\rndde, waarnaar de be-
rneente voor het dienstjaar 1931 heeft gewij- rekemng dier vergoed111g p laats heeft, be-
zige] in dien zin. dat onder volgnummer 13(i hoort; dat _meer rechtstreeks met betrekking 
rnn Hoofdstuk II, afdeeling I, der uitgaven tot de considerans van het beslu it van Ged. 
een post wordt opgenomen, groot f 231.85, Staten moge worden opgemerkt: dat Ged. 
voor vergoeding ex art. 85 tler Gemeentewet, Staten overwegen "dat Uit het tweede lid van 
waartegenover de post volgnummer 423 van a rt. S5 der Ge~eentewet valt af te leiden, dat 
Hoofdstuk XVI , afdeeling I (onvoorziene uit- onder het begrip "wedde", in dat arti kel be-
gaven) , met d it bedrag wordt verlaagd; doeld , enk<::! kan va ll en hetgeen de betrokken 

dat Ged. Staten van 'oord-Brabant bij hun wedd~regel111g noemt "vast inkomen", zoodat 
bovenvermeld besluit aan dit raadsbeslui t de k111dertoelage met daaronder kan worden 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit begrepen" ; dat Ged. Staten deze hunne mee-
overweging, dat de .. voorrnelde post is bedoeld lllng te kennen geven zonder eenige motivee-



345 17 DECEMBER 1932 

ring hunner afleiding, terwijl de raad in het 
bovenstaande, op gronden aan wetsbepalingen 
ontleend, tot het contradictoire dier meening 
is gekomen; dat Ged. Staten in die overwe
ging derhalve zonàer meer als in de betrokken 
wedderegeling vervat aannemen, dat het be
gr ip "vast inkomen" identiek is met het be
grip "m inimum wedde", in het tweede lid 
van art. 85 der Gemeentewet bedoeld, terwijl 
de raad, zooals ook ui t de bovenstaande rede
neer ing volgt, daa,·tegenover ste lt, dat die 
begrippen slechts geïdentificeerd zouden mo
gen worden, indien de wet die identiciteit uit
drukkelijk è,f wel zelf had bepaald è,f wel in 
de betrokken wedderegeling had toelaatbaar 
,·erklaard; 

0. dat art. 85, lste lid, der Gemeentewet 
bepaalt dat hij , d ie in geval van ongesteld
heid, a fwezigheid of ontstentenis van den bur
gemeester met de waarneming gedurende meer 
clan eene maand onafgebroken is belast ge
weest, voor dien tijd eene vergoeding uit de 
gemeentekas geniet tot het bedrag van de 
helft· van de aan het ambt verbonden· weelde ; 

dat, blijkens de stukken, krachtens de inge
volge art. 80 der Gemeentewet door Ged. Sta
ten vastgestelde regeling de burgemeester a ls 
jaarwedde geniet een vast inkomen benevens 
eene kindertoelage, voor zoover hij meer dan 
twee wettige of gewettigde kinderen beneden 
den leeftijd van 18 jaar te zijnen laste heeft; 

dat volgens deze regeling de kindertoela ge 
een deel der jaanrndde uitmaakt; 

dat derhalve bij de krachtens art. 85 toege
kende Ye1·goecling terecht met deze toelage, 
waartoe de voorwaarde aanwezig is, rekening 
is gehouden; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het raadsbeslui t hunne goeclkeming hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Geel. Staten van Noord-Brabant Yan 22 
Juni 1932 G N°. 390, Ille Afcleeling, alsnog 
goedkeuring te verleenen aan het besluit van 
den raad Yan Roosendaal en Nispen van 8 
Maart 1932 tot wijziging van de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1931. 

Onze, i\Iinister van Binnenlandsche Zaken is 
belast ·cnz. (A. B.) 

17 Der- e111 ber 1932. KONINKLIJK BESLUIT. · 
(Hinderwet artt. 5 en 21·. ) 

H et bezwaar; dat op de overgelegde 
plattegronclteekening een bepaald gebouw
tje niet voorkomt; moet worden afgewezen, 
uu dit gebouwtje blijkt geen deel uit te 
maken van de im·ichting, waarvoor de 
vergunning is gevraagd. 

Het bezwaar dat de inr icht ing mede a ls 
hoefsmederij zou worden gebezigd, hoewel 
vergunning was verleend tot oprichting 
van eene smederij, als welker bestemming 
de overgelegde beschrijving vermeldt: ,,het 
vervaardigen van smeedwerk", richt zich 
niet tegen de dooi· B. en W. verleende 
ve·rgunning, doch veeleer tegen de niet
toepassing door het gemeentebestuur van 
a1·t. 21. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. van der Hoef te Apeldoorn, tegen het be
slui t van burgemeester en wethouders van die 
gemeente van 24 Mei 1932, waarbij A . G. 
:Nieuwenhuis a ldaar en zijne rechtverkrijgen
den voorwaardelijk vergunning is ve rl eend tot 
het oprichten van eene smederij in het per
ceel aan den Arnhemscheweg n°. 177, ka
dastraal bekend gemeente Apeldoorn, Sectie 
N n°. 3279 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1932, n°. 805; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 15 Dec. 
1932, n°. 865 H , Afd. Arbeid; 

0. dat, nadat in de zitting, bedoeld bij art. 
7 der H inderwet tegen de voo rgenomen op
richting der bovengenoemde smederij bezwa
ren waren ingebracht door S. van der Hoef 
te Apeldoorn, burgemeester en wethouders bij 
hun evengenoemd besluit de gevraagde ver
gunning onder een 3-tal voorwaarden hebben 
verleend· 

dat va;1 dit beslui t S. van der Hoef bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. 
burgemeester en wethouders onbevoegd waren 
op het verzoek eene besch ikking te nemen; 
dat immers de overgelegde plattegrondteeke
ning de juiste situatie niet weergeeft, aange
zien een houten garage, ongeveer 3 X 5 me
ter, waarvoor geen bouwvergunning door den 
vm·igen eigenaar was gevraagd, er niet op 
voorkomt; dat deze stond op de plaats, waar 
nu de nieuwe werkplaats is gebouwd, en ver
plaatst is naar de overzijde aan de grens van 
zijn appellants, terrein; dat voorts het ge
nomen besluit in strijd is met de wet, daar de 
aanplakking der kennisgeving op het terrein 
rler inrichting niet aan den gestelden termij n 
van 14 dagen, in art. 7 der wet genoemd , 
heeft voldaan, immers, slechts gedurende 6 
dagen de kennisgeving is aangeplakt op eene 
plaats ongeveer 5 m. van den openbaren weg, 
welke plaats in het geheel niet in het oog 
valt; dat, nu de zaak in werking is gesteld , 
blij kt, dat de inricbting is eene hoefsmederij, 
wat uit de aanvraag niet is kunnen blijken; 

1dat, daar de wet spreekt van versch illende 
soorten van smederijen (a,·t. 2 XII: anker- , 
grof-, kachel-, hoef-, sloten- en andere) de 
aanvraag hiervan had moeten doen blijken, 
daar burgemeester en wethouders dan voor
schriften voor de · veili gheid der omwonenden 
hadden kunnen geven; dat thans een onhoud
bare toestand is ontstaan, die zoo spoedig 
mogelijk, met het oog op de veiligheid, voor
ziening vereisch t, daar de paarden in de open 
lucht, ternauwernood vastgebonden, en op den 
gewonen zandgrond, onmiddellijk achter het 
woonhuis, dus buiten de eigenlijke smederij , 
worden beslagen en eventueele uitwerpselen 
maar iu den zandgrond moeten verz inken en 
dit aan de frissche lucht niet ten goede zal 
komen; dat ook een ondragelijke lucht ver
spreid wordt door het hoornbranden der hoe
ven; dat tegen het schichtig worden der paar
den geen afsluiting om het terrein van de 
inrichting is gemaakt; dat een laag tuin
hekje van ± 1 meter hoog ter weerszijden, 
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dat van het bouwen der huizen vóór ± 10 
jaar af heeft dienst gedaan, daarvoor z. i. 
zeker niet in aanmerking kan komen; wes
halve de appellant vernietiging van het be
streden besluit van burgemeester en wethou
ders heeft verzocht; 

0. ten aanzien van des appellants grief 
betreffende de overgelegde pl attegrond-teeke
ning, waarop z. i. ten onrechte een houten 
garage niet voorkomt; dat dit bezwaar moet 
worden afgewezen, nu blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten dit gebouwtje geen deel uit
maakt van de inrichting, waarvoor vergun
ning is gevrnagd; 

0. ten aanzien van het bezwaar van den 
appellant, dat het verzoek om vergunning 
niet gelijktijdig met de op 20 April 1932 
plaats gehad hebbende aankondiging aan het 
publiek, doch eerst ongeveer 8 dagen daarna 
door aanplakking op het terrein der inrich
t ing zou zijn bekend gemaakt; dat dit be
zwaar feitelijken grondslag mist, nu op grond 
van een nader ambtsbericht van burgemeester 
en wethouders van Apeldoorn met aan zeker
heid grenzende waarschijnlijkheid mag wor
den aangenomen, dat de bedoelde aanplak
king reeds in den avond van 19 April 1932 
is geschied, terwijl de onjuistheid hiervan 
niet is aangetoond; 

0. met betrekking tot des appellants 3de 
grief, met name, dat de inrichting, welke 
reeds in werking is gesteld, mede als hoef
smederij zou worden gebezigd, waarvoor geen 
vergunning zou zijn verleend; dat door burge
meester en wethouders van Apeldoorn aan 
A . G. ieuwenhuis aldaar en zijne rechtver
krijgenden vergunning is verleend tot oprich
ting van eene smederij ; 

dat hoewel het bestreden besluit zulks niet 
uitdrukkelijk vermeldt, moet worden aange
nomen, dat deze vergunning is verleend over
eenkomstig de bij het verzoek om vergunning 
gevoegde beschrijving; 

dat, nu deze beschrijving als bestemming 
der inrichting vermeldt: het vervaardigen van 
smeedwerk, het bezigen der inrichting als 
hoefsmederij niet door de verleende vergun
ning zou worden gedekt; 

dat echter dit bezwaar zich niet richt tegen 
de door burgemeester en wethouders verleen
de vergunning, doch veeleer tegen de niet
toepa sing door het gemeentebestuur van art. 
21 der Hinderwet; 

dat mitsdien ook deze grief niet tot vernie
tiging van het bestreden besluit kan leiden; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Economische Zaken en 

Arbeid is belast enz. 
(A.B.) 

19 1Jece111be1· 1932. ARREST van cl n Hoo
gen Raad. (Wet Woonwagens en Woon
schepen art. 31; Gemeentewet art. 168; 
B. W. art. 625.) 

Het behoeft geen betoog, dat gemeente-
1 ijke bepalingen, als bedoeld in art. 31, 
lid 2 Wet vVoonwagens en Woonschepen 
1918, haar doel - de belangen der open-

barn orde, veiligheid, zedelijkheid en ge
zondheid te dienen, door toezicht mogelijk 
te maken op en eventueel maatregelen te 
treffen tegen de, op het aangewezen ter
rein te plaatsen woonwagens - niet zou
den kunnen bereiken, indien het den hou
ders van woonwagens vrij zoude staan, 
zich aan gemeentelijk toezicht en aan 
eventueel noodig geoordeelde maatregelen 
te onttrekken <loot· eenig terre in te huren 
of te koopen, en aldaar met hun woon
wagens standplaats te nemen. 

Onaannemelijk is, dat de wetgever met 
art. 31 voornoemd bevoegdheid van den 
omvang als de gemeenteraad te Roermond 
heeft uitgeoefend, in zijn bovenbedoelde 
Yerordening [verbod om met een woon
wagen anders 'dan op een bepaald terrein 
te gaan staan met een mogelijkheid van 
vrijstelling van B. en W. ] niet zou hebben 
willen blijvi,n . toekennen. 

Wel iswaar mag ook dan de gemeente
lijke verordening niet in strijd zijn met . 
een ige andere wet, doch een strijd met 
art. 625 B. W. moet hier worden ontkend. 
Dit artikel omschrijft eigendom wel als 
het recht om van eene zaak het vrij genoL 
te hebben en daarover op de vo lstrekste 
wijze te beschikken, doch maakt daarbij 
dit voorbehoud, dat men er geen gebruik 
van mag maken strijdende tegen de be
voegdelijk vastgestelde verordeningen. 
Door het ·aan eigenaars van terreinen met 
vrijlating overigens van het vrij genot 
daarvan opleggen van het verbod daarop 
woonwagens standplaats te doen hebben 
of verleenen, komt die verordening dan 
ook niet in strijd met dat artikel. 

Op de Yordering van den Procureur-Gene
raal bij den Hoogen Raad der N ederlanden , 
requirant van cassatie in het belang der wet 
tegen een in kracht van gewijsde gegaan von
nis van het Käntongerecht te Roermond van 
18 Mei 1932, waarbij J. W. B. , koopman, ter 
zake van het hem bij dagvaarding telaste ge
legde en bewezene is ontslagen van alle· rechts-
vervolging. -

Vordering van don Pro9ureur-Generaal Tak. 

De Procureur-Genernal; 
0. dat krachtens art. 31, al. 2 der Wet op 

de Woonwagens en Woonschepen 1918, S . 492. 
aan de gemeenteraden de OeYoegdheid is ver
bleven bepalingen vast te stell en betreffende 
de plaats, door woonwagens en woonschepen 
bij verblijf binnen de gemeente in te nemen; 

0. dat van die verbleven bevoegdheid, welk(> 
oorspronkelijk verleend werd in art. 135 der 
Gemeentewet, door den Gemeenteraad van 
Roermond is gebru ik gemaakt in zijne Vcror
dfclning van 1 December 1924, afgekond igd op 
19 December van dat jaar, laatstel ij k gewij
zigd op 22· Juli 1926, waarvan afkondiging is 
gesch ied op 27 Augustus 1926, door, op straffe 
van hechtenis of geldboete in art. 3 daarvan 
bedreigd, in art. 1 al. 1 te bepalen: ,,H et is 
verboden in de gemeente een andere staan
plaats met een woonwagen in te nemen dan 
op het daarvoor aangewezen terrein, zijnde 
het omheind zuidwestelijk gedee lte van het 
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perceel Kadastraal bekend, gemeente Roer
mond, Sectie C, N°. 2556, gelegen aan het 
Bonne-Aventure · " 

0 . dat krachtens gemelde bepalingen aan 
den destijds verdachte Johann Willem B. werd 
te la te gelegd: ,,dat hij den 7 April 1932, 
des namiddags circa 7.15 uur te Roermond, 
met zijn woonwagen een standplaats heeft in
genomen op een terrein genaamd "de Zand
heuvel" gelegen langs de spoorl ijn "Roer
mond-Vlodrop" , aan den Gebroekerweg, alzoo 
op een andere plaats dan het daarvoor aan
gewezen terrein, zijnde het omheind Zuid
westelijk gedeelte van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Roermond Sectie C 2556 ge
legen aan het Bonne-Aventure;" 

0. dat de Kantonrechter te Roermond, of
schoon het telaste gelegde bewezen achtende, 
hem bij op tegenspraak gewezen vonnis van 
18 Mei jl. deswege niet strafbaar bevonden 
en van alle rechtsvervolging ontslagen heeft, 
uit overweging: ,,dat art. 1 par. 1 der ver
ordening van Roermond dd. 1 December 1924 
,-erbiedt in die gemeente een andere stand
plaats met een woonwagen in te nemen dan 
op het daarvoor aangewezen terrein, zijnde een 
omheind Zuid-westelijk gedeelte van het per
ceel kadastraal bekend, gemeente Roermond, 
Sectie C N°. 2556 gelegen aan het Bonne
Aventure·" 

" dat d~aruit volgt, dat onbeperkt niemand 
elders eene standplaats met een woonwagen 
mag innemen dan op het terrein in het daar
voor aangewezen woonwagenkamp, zoodat het 
aan den eigenaar van den grond verboden is 
om op zijn eigendom eene standplaats met een 
woonwagen in te nemen op een hem toebehoo
rend perceel grond gelegen in de gemeente 
Roermond;" 

,, dat een dergelijk voorschrift de bevoegd
heid aan den gemeenteraad gegeven over
schrijdt en aldus de par. 1 van dit artikel met 
het oog op het voorschrift van art. 625 B. W. 
is in strijd met de wet; 

"dat in art. 1 par. 2 dier verordening aan 
Burgemeester en Wethouders wel de bevoegd
heid is gegeven om in bijzondere gevallen van 
het verbod in het eerste lid vrijste lling te ver
leenen, doch dat dit College, wanneer die vrij
stelling wordt gevraagd, deze ook kan wei
geren en zij alzoo bevoegd zijn om door hunne 
weigering te beletten, dat op eenig perceel 
grond een woonwagen geplaatst wordt en zoo 
doende inbreuk gemaakt wordt op het recht 
van den eigenaar;" 

.,dat het tweede I id van art. 1 der Woon
wagenverordening verbindende kracht mist en, 
daar dit )iel in verband met het eerste lid is 
aan te merken als eene onspl itsbare wilsver
k laring van den wetgever, aan beide bepalin
g en verbindende kracht moet worde n ont
zegd;" 

0. dat blijkens de ambtelijke verklaring van 
den griffier bij gemeld Kantongerecht tegen 
genoemd vonnis tijdig geen rechtsmiddel is 
aangewend en dit dus gewijsde is geworden; 

0. dat echter ondergeteekende deze uit
spraak onjuist acht en derhalve ten behoeve 
eener goede rechtsbedeel ing daartegen opkomt 
bij wijze a ls aangegeven in art. 456 Sv. , ter 
ondersteuning daarvan stellende: 

"Schending, door toepassing van art. 352 en 
door niet-toepassing van de artt. 351 en 398 
Sv., in verband met de artt. 135 der Gemeen
tewet, 1 en 31 der Wet op de Woonwagens en 
Woonschepen 1918, S. 492, 1 en 3 der opge
melde Verordening van Roermond en 625 
BW·" 

·o. t~ch, dat laatstgemeld wetsvoorschrift de 
mogelijkheid erkent van beperking van den 
eigendom door wet en verOl"clening; 

0. dat nu zoowel de Wet op de Woonwagens 
en Woonschepen 1918, S. 492, in haar art. 31, 
als de Verordening op die wagens van Roer
mond in haar art. 1 geen ontzetting uit den 
eigendom inhouden, doch slechts eene beper
king daarvan, door eenerzijds te bepalen, dat 
de bevoegdheid der gemeenteraden om krach
tens art. 135 der Gemeentewet aan woonwa
gens, bij verblijf binnen de gemeente, eene 
bepaalde plaats aan te wijzen, aan hen is ver
bleven, en anderzijds, door van die bevoegd
heid gebruik te maken, i=ers voor alle in 
die gemeente vertoevende woonwagens zonder 
onderscheid als standplaats voor te schrijven 
het terrein aan het Bonne-Aventure, behoudens 
de mogelijkheid van vrij steil ing krachtens het 
tweede I id van het eerste artikel; 

0. dat eene dergelijke Verordening ongetwij
feld geacht kan worden de huishouding der 
gemeente te betreffen en mitsdien rechtsgel
dig is; 

0. dat deze opvatting strookt met de geschie
denis der Wet op Woonwagens en Woon che
pen 1918, S. 492; 

0. toch, dat in het Voorloopig Ver~lag bij 
art. 31 gewenscht werd (Kamerstukken 56.1 ) 
"zekerheid te verkrijgen, dat de ingevolge het 
tweede lid te maken gemeentel ijke voorschrif
ten ook op particuliere terreinen betrekking 
kunnen hebben", waarop de Regeering ant
woordde (Memorie van Antwoord 56.2): ,,Dat 
de gemeentel ijke voorschriften ook op particu
liere gronden betrekking kunnen hebben, in 
zooverre als ook deze kunnen worden aangewe
zen als verboden terrein voor het verblijf van 
woonwagens en woonschepen, schijnt niet twij
felachtig;" 

0. dat die opvatting trouwens geboden 
wordt door den geheelen opzet dier wet, zooals 
die blijkt uit het rapport der Staatscommissie 
van 22 September 1903, n°. 51, en uit hare 
Memorie van Toelichting (194. 3 blz. 5 en 6); 

0. dat mitsdien de bestreden beslis. ing niet 
kan worden gehandhaafd; 

Vordert onder overlegging eene grosse van 
dit vonnis, van het betrekkelijk audi ëntieblad 
en van eene ambtelijke verklaring yan den 
bevoegden griffier, dat het in het belang der 
wet zal worden gecasseerd, met bepaling, dat 
daardoor geen nadeel zal worden toegebracht 
aan de door de gewijsde g eworden uitspraak 

. door partijen verkregen rechten. 

De Hooge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant bij zijne vordering voorgebracht: 
(zie vordering Adv.-Gen.); 

0. dat bij dagvaarding aan Bam berger voor
noemd was telaste gelegd : ,,dat hij den 7den 



t932 19 DECEMBER 348 

April 1932, des namiddags circa 7.15 uur te 
Roermond met zijn woonwagen een stand
plaats he~ft ingenomen op een terrein ge
naamd " de Zandheuvel" gelegen la ngs de 
Spoorlijn "Roermond-Vlodrop" aan de Ge
broekerweg a lzoo op een andere plaats dan 
het daarv~r aangewezen terrein, zijnde het 
omheind Zuidwestelijk gedeelte van het per
ceel kadastraal bekend gemeente Roermond 
Sectie C. 2556 gelegen aan het Bonne-Aven
ture ·" 

dat bij het bestreden vonnis dit telaste ge
legde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard maar niet strafbaar is geoordeeld met 
beslissing als boven is weergegeven ; 

dat in het vonn is omtrent het niet strafbaar 
zijn van het bewezene in hoofdzaak is over
wogen: dat de verdachte heeft aangevoerd, 
dat hij het perceel !(rond, in de telastelegging 
bedoeld, waarop hiJ met zijn woonwagen een 
standplaats heeft ingenomen, heeft gepacht en 
dat de getuige Coulen heeft verklaard, dat 
hij bedoeld perceel aan den verdachte heeft 
verpacht reeds sedert meerdere jaren om daar
op zijn woonwagen te plaatsen; 

dat art. 1 , § 1, (zie verder de vordering van 
den Proc.-Gen.); 
·o. omtrent het mi ddel: 
dat art. 31, 2e lid , Wet Woonwagens en 

Woonschepen 1918, S. 492, inhoudt, dat de 
gemeenteraden bevoegd blijven bepalingen 
vast te stellen betreffende de plaats, door 
woonwagens en woonschepen bij verblijf bin
nen de gemeente in te nemen; dat de gemeen
teraad van R oermond van deze wettelijke, uit 
art. 135 (thans art. 168) der Gemeentewet 
stammende, bevoegdheid gebruik heeft ge
maakt door de in het vonnis bedoelde verorde
ning vast te stell en en daarbij in art. 1 te 
verbieden - en in art. 3 op overtreding van 
dit verbod straf te ste llen - in de gemeente 
een andere staanplaats met een woonwagen in 
te nemen dan op het daarvoor aangewezen, in 
de verordening omschreven terre in, met dien 
verstande, dat B. en W. in bij zondere gevall en 
van het verbod vrijstelling kunnen verleenen 
en aan het verleenen van deze vrijstelling 
voorwaarden kunnen verbinden in het bel ang 
der openbare orde, veilighe id , zedelijkhe id en 
gezondheid; 

dat het geen betoog behoeft, dat gemeente
lijke bepalingen als de bovenbedoelde haar 
doel - de belangen der openbare orde, ve il ig
heid , zedelijkhe id en gezondhei d te dienen 
door toezicht mogelijk te maken op en even
tueel ma atregelen te treffen tegen de, op het 
aangewezen terre in te p laatsen woonwagens -
niet zouden kunnen bereiken, indien het den 
houdef"S van woonwagens vrij zoude staan, zich 
aan gemeentelijk toezicht en aan eventueel 
noodig geoordeelde maatregelen te onttrekken 
door eenig terre in te huren of te koopen, en 
al daar met hun woonwagens standplaats te 
nemen ; 

dat dan ook onaannemelij k is, dat de wet
gever met de bepaling van voornoemd art. 31 
der genoemde wet, bevoegdheid van den om
vang a ls thans de gemeenteraad van R oer
mond heeft uitgeoefend , in zijne bovenbedoelde 
verordening, niet wude hebben will en blijven 
toekennen ; 

dat echter ook dàn de gemeentelijke veror
dening geene bepalingen mag bevatten, di e 
met eenige andere wet in strijd zijn en als zoo
danige wetsbepaling, waarmede strijd_ aan
wezig zoude zijn, in het bestreden vonnis art. 
625 B. W. wordt aangemerkt, maar ten ou
rechte; 

0. toch, dat genoemd wetsartikel eigendom 
wel omschrijft a ls het recht om van eene zaak 
het vrij genot te hebben en daarover op de 
volstrekste wijze te beschikken maar daarbij 
dit voorbehoud maakt, dat men er geen ge
bruik van mag maken, strijdende tegen de 
bevoegdelijke vastgestelde openbare verorde
ningen; dat nu eene bepaling, als opgenomen 
in de gemeentelijke verordening van Roer
mond de eigenaars van andere terreinen dan 
het in de verordening aangewezen te rrein en
kel dèze beperking in de wijze van beschikking 
over hunne terreinen oplegt, dat zij daarop 
geen woonwagens staanplaats mogen doen heb
ben of verleenen maar hen overigens het Yrij 
genot van en de beschikki ng over hun e igen
dom niet ontneemt; dat van strijd van de ver
ordening met genoemd wetsartikel dan ook 
geen sprake kan zij n ; 

0 . dat hieruit volgt, dat de Kantomechter 
te Roermond ten onrechte het in zijn vonnis 
bewezen verklaarde niet strafbaar heeft geoor
deeld, va llende toch dit feit onder de bepa
lingen van de artt. 1 en 3 van de meerver 
melde verordening en moetende het worden 
gequal ificeerd als: ,, In de gemeente Roer
mond een andere staanplaats met een woo n
wagen innemen dan op het daarvoor aange
wezen terrein, zijnde het omheind zuidweste lij k 
gedeelte van het perceel K adastraal bekend, 
gemeente Roermond, sectie C. N °. 2556 , ge
legen aan het Bonne Aventure"; 

dat dus het middel is gegrond en het rnn
nis, behalve ten aanzien van de be wezenver
klaring, niet in stand kan blijven ; 

Rechtdoende ingevolge art. 98 R. 0.: 
Vernietigt in het belang der wet het in het 

middel bestreden vonnis doch enkel, voor zoo
ve1· het bewezenverklaa rde n iet strafbaar is 
geoordeeld en de verdachte te di er zake Yan 
alle rechtsvervol gi ng is ontsl agen; 

Verstaat, dat het beweze11verklaarde opl e
vert het boven gequalificeerde fe it ; 

Verstaat verder, dat di t a rrest geen nadeel 
kan toebrengen aan de rechten doo r partij en 
verkregen. 

(N. J. ) 

19 JJer· i ,nber 1D32. ARREST van den Hoo
gen Raad . (Tarwebeslu it 1931 art. 4.) 

De gr ief, dat, nu a rt ikel 4 van het 
Tarwebeslui t 1931 - te weten, zooals di t 
luidde vóór de daarin bij K. B. van 14 
Mei 1932 S. 202 aangebrachte wijziging 
- de verplichting t-0t het bijhouden van 
bepaalde registers oplegt o. a . aan hem, 
die "tarwebloem A of B" a fl evert, het 
telastegelegde en bewezenverklaarde, waar
in alleen sprake is van "tarwebloem", 
niet strafbaar is, zou juist zijn, wanneer 
de Tarwewet 1931 S. 65 of de krachtens 
die wet vastgestelde voorschriften nog een 
a nder soort tarwebloem zouden kennen 
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da11 tarwebloem A of tarwebloem B, doch 
dit is niet het geval. 

Derhalve is de vermelding " A of B" , 
wat betreft de in art. 4 Tarwebesluit ge
regelde verplichting tot bijhouden en ter 
inzage verstrekken der daarbedoelde re
gisters zonder eenige beteekeni en is die 
vermelding dan ook bij vorengenoemd 
wijzigingsbesluit komen te vervallen. 

Op het beroep van H. v. D. requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von-
1us van de Arr.-Rechtbank te Middelburg van 
19 Sep~m?e~ 1932, waarbij in hooger beroep, 
11a vermet1gmg van een door het Kantonge
recht te Zierikzee op 8 Juni 1932 gedane uit
praak, requirant, ter zake van: ,,terwijl men 

tanvebloem A of B aflevert, niet nakomen 
zijne verplichting het door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw voorge
schreven register_ betr.".lffende aankoop, ver
koop en ,;,erwerkmg b1J te houden, tweemaal 
gepleegd , met aa!1haling van de artt. 4, 1, 
2, 3, 6 Tanvebeslmt 1931, S. 254, 1 , 2, 3, 4 
5, 7, 9 Tarwewet 1931, 1, 4', 6 Tarwebeschik'. 
king 1931, 1, 23, 62 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot twee gel~boeten, elk van vijftien gulden en 
tweemaal v11f dagen vervangende hechtenis· 
(gepleit door Mr. R. J. v. Klaveren). ' 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 
" Schending, althans verkeerde toepassing 

Yan art. 4 Tarwebesluit 1931, in verband met 
art. 1 van dat Besluit, de artt. 1 , 2 en 5 der 
Tarwewet 1931 en de artt. 1 en 4 der Tanve
beschikking 1931; en van de artt. 1 en 2 Sr., 
doordat gemelde Rechtbank in haar vonnis 
overweegt, .,dat het aan verdachte te laste 
gelegde en bewezene: dat de verdachte te 
Zierikzee als bereider van tarwebloem en 
tarwemeel, terwijl hij op 22 December 1931 
en op 14 Januari 1932 had afgeleverd aan 
J. A. van de Zande te Zierikzee telkens circa 
250 Kilogram tarwebloem, op 21 Januari 
l 932, des namiddags omstreeks 3 uur is be
vonden niet te hebben voldaan aan zijn ver
plichting het door den Minister van Binnen
lan?sche Zaken en Landbouw voorgeschreven 
register van het model 1, gevoegd bij de 
Tarwebeschikking 1931, van dag tot dag bij 
te houden, waar immers op laatstgenoemden 
datum en uur de aflevering van bedoelde hoe
Yeelheden tanvebloem op dat door hem, ver
dachte, gehouden register niet stond vermeld;" 

oplevert: 
"terwijl men tanvebloem A of B aflevert 

11iet nakomen zijne verplichting het door den 
i\Iinister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw voorgeschreven register betreffende aan
koop, verkoop en verwerking bij te houden, 
tweemaal gepleegd;" en deswege het bewe
zene strafbaar acht en den verdachte evenzeer 
strafbaar." 

Ik acht het verwerpelijk. Vaststaat immers 
dat verdachte heeft afgeleverd tarwebloem e~ 
dat hij omt_rent die aflevering niets heeft aan
geteekend m het door den in de artt. 1 en 4 
,·an het Tarwebesluit 1931 aangewezen Minis
ter v~n Landbo!-'w vastgestelde register. On
der die om tand1gheden was het dus niet noo
dig, dat de feitelijke rechter onderzocht en 
besliste, of tarwebloem A dan wel B was af-

geleverd, daar volgens gemeld Besluit de 
tarwebloem als geheel slechts in twee soorten 
wordt onderverdeeld en wel in soort A en 
soort B, terwijl naar artikel 4 daarvan voor 
?0ide soorten de inschrijving is voorgeschreven 
m het zooeven genoemde register. Of dus ver
dachte de aflevering van soort A dan wel van 
soort B niet had ingeschreven, doet niet ter 
zake, daar hij in elk geval de inschrijving van 
de aflevering van tarwebloem niet had ver
zorgd, welke geboden wordt en waarvan he t 
nalaten gestraft wordt in de in het beroepen 
vonnis toegepaste artikelen. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij pleid~i: (Zie 
Conclusie Proc.-Gen.) 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld -
hetgeen in het cassatiemiddel is vermeld; 

0. dat tot toelichting van het middel i · 
aangevoerd, dat, nu art. 4 van het Tarwe
besl uit 1931, S. 254 - te weten, zooals di1. 
luidde vóór de bij Koninklijk Besluit van 14 
~ei 1932, S. 202, daarin aangebrachte wij
ziging - de verplichting tot het bijhouden van 
bepaalde registers oplegt o. a. aan hem, die 
,,tarwebloem A of B" aflevert, het telast
gelegde en bewezenverklaarde, waarin alleen 
sprake is van " tarwebloem" niet strafbaar is, 
en dan ook ten onrechte door de Rechtbank 
overeenkomstig evengenoemd art. 4 is gequali
ficeerd; 

0. dat deze grief juist zoude zijn, wanneer 
de Tarwewet 1931, S. 65, of de krachtens deze 
wet vastgestelde voorschriften nog een ander 
oort tarwebloem zoude kennen dan tarwe

bloem A of tarwebloem B; dat dit echter niet 
het geval is, daar art. 1 van het Tarwebesluit 
1931, S. 254, bepaalt, dat dit besluit onder 
tarwemeel of tarwebloem A verstaat: tanve
meel of tarwebloem waarvan de samenstel
ling voldoet aan eischen door Onzen met de 
zaken van den Landbouw belasten Minister 
gesteld, en onder tarwemeel of tarwebloem B : 
alle tanvemeel of tarwebloem niet vallende 
onder tarwemeel of tarwebloem A; dat der
halve de vermelding " A of B", wat de in 
art. 4 van het Tarwebesluit 1931, S. 254, ge
rngelde verplichting tot het bijhouden en ter 
inzage verstrekken der daar bedoel de registers 
betreft, zonder eenige beteekenis is en die ver
melding dan ook bij het wijzigingsbesluit van 
30 Mei 1932, S. 223, is komen te vervallen; 

0. dat mitsdien het telastgelegde en bewe~e,,. 
verklaarde afleveren van "tanvebloem" niets 
anders was dan het afleveren van "tarwe
bloem A of B" als in het ongewijzigde art. 4 
genoemd, en de Rechtbank terecht heeft over
wogen, dat voormelde bij Koninklijk Beslui t 
v_a'? 14 Mei 1932, S. 202, aangebrachte wij
z1gmg voor den_ requirant nj<>t van belang is ; 

0. dat het middel <lus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep· (N. J .) 
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19 D ecemb er 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad . (Winkelsluitingswet art. 1.) 

Art. 1 der Winkel sluitingswet verstaat 
onder " winkels" onder andere alle open 
of besloten ruimten, waar of van waaruit 
voorwerpen of stoffen aan het publiek in 
het klein plegen te worden verkocht of 
afgeleverd. 

R eq. heeft blijkens het vonnis verklaard, 
dat hij in Oostvoorne een vischtjjnt heeft 
en had, waarin hij aan het publiek in 
het klein visch placht te verkoopen. Deze 
vi schtent is dus volgens die verklaring 
een winkel in den zin der wet. 

R eq. heeft voorts verklaard, dat hij op 
22 Mei 1932 des namiddags ± 9.30 uur 
te Oostvoorne zijn vischtent voor het pu
b! iek geopend had en aan drie personen 
visch heeft verkocht en afgeleverd; het
geen ook bij proces-verbaal is vastgelegd. 

Uit laatstgemelde verklaring van req. 
en ui t den inhoud van het proces-verbaal 
kan slechts worden afgeleid, de req. de 
visch, in de bewezenverklaring bedoeld, 
ve ,·kocht cm afleverde uit zijn vischtent. 
De R echtb . heeft mitsdien een voldoend 
met redenen omkleede beslissing gegeven, 
dat de aan req. behoorende ruimte, waarin 
de overtreding is gepleegd, een winkel is. 

Op het beroep van L. L . B., requirant van 
cassati e tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Rotterdam van 13 October 1932, waar
bij in hooger beroep is vernietigd een vonnis 
van het Kantongerecht te Briell e van 20 Juli 
1932 en de requirant ter zake "op Zondag na 
des middags 12 uur een vischwinkel voor het 
publiek geopend hebben", met aanhaling van 
de artt. 1 , 2, 4 lid 1 aanhef en onder c, 1 ° 
van de Winkelslui t ingswet 1930 S. 460, 23 en 
91 Sr., is veroordeeld tot betaling van eene 
geldboete van vijf gulden subsidiai r twee da
gen hechtenis; (Gepleit door Mr. W. ,T. C. A. 
N ygh). . 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

V an dezen verd. verklaarde de Arr. -R echtb. 
te Rotterdam wettig en overtu igend bewezen : 
,,dat hij op Zondag 22 Mei 19 32, des namid
dags circa 9.30 uur, te Oostvoorne zijn v isch
tent. zijnde een winkel in den zin van art. 1 
der ·winkelsluitingswet 1930, S. 460, voor het 
publiek geopend heeft gehad, vermits hij op 
tijd en plaats voormeld aan drie personen, 
volgens e igen opgave genaamd Leendert Roe
lofs, Arie Roskam en Leendert Manintveld 
visch heeft verkocht en afgeleverd. " 

Zij legde hem deswege, o. a. met toepassing 
van de artt. 1 , 2, 4 lid 1 aanhef en c en 10 
der bovenaangehaalde wet, eene geldboete op 
wegens: ,,Op Zondag na des middags 12 uur 
een "vischtent voor het publiek g~opend heb
ben , na tevoren nog omtrent ZlJn verweer, 
dat zijn tent geen winkel is in den zin van 
voormeld art. l, omdat <le door hem afgele
verde waren Cvisch en zuur ) worden verkocht 
voor g-ebrnik te i· plaatse, overwogen te hebben, 
dat dit moe, worden verworpen, met als reden
geving daarvoor: ,,dat toch, daargelaten of de 
vischtent van verdachte kan worden beschouwd 

als een inrichting als bedoeld in art. 3 sub 2 
der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, in ieder 
geval ver<lachte niet aannemelijk heeft ge
inaakt, dat de bewezen verklaarde verkoop 
van visch aan de bij dagvaarding genoemde 
personen geschiedde voor gebruik ter plaa tse." 

Met het navolgende middel steunt hij nu 
zijn cassatievoorziening tegen gemelde uit
spraak: ,,Schending of verkeerde toepassing 
van de artt. 359 j 0

• 358 Sv. en de artt. 1 en 
10 der Wet van · 29 November 1930, S . 460 , 
door niet een met redenen omkleede beslissing 
te geven, dat de aan requirant toebehoorende 
ruimte, waarin de overtreding is gepleegd, is 
een winkel." 

Ik geloof niet, dat zijn grief sl agen kan. 
Vol gens art. 1 toch der Winkelsluitingswet 
1930, S. 460, verstaat zij onder " winkels" alle 
open of besloten ruimten, waar of van waarui t 
voorwerpen of stoffen aan het publiek in het 
klein plegen te worden verkocht of afgeleverd. 
V erdachte's inrichting mag derhalve voor een 
"winkel" worden gehouden, zoodra bewezen 
is, dat alle elementen voor toepassing van art. 
1 daarop aanwezig zijn, tenzij zou blijken , dat 
zijn ingeroepen verweer gerechtvaardigd is in 
dien zin, dat in zijn tent uitsluitend of hoofd
zakelijk visch en zuur voor gebruik ter plaatse 
worden verkocht en dat dit onderwerpelijk 
heeft plaats gehad. Van dit laatste is de,· 
R echtbank niet gebleken, terwijl het eerste als 
vaststaande kon worden aangenomen op de 
eigen verkl aring van den verdachte en den 
inhoud van een proces-verbaal van den Rijks
veldwachter L. Oudenaarden en den Gemeente
veldwachter J . Smit. 

H et middel mist dus rondom feitelij ken 
grondslag, weshalve ik concludeer tot verwer
p ing van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; . 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pl eidooi en lui
dende: (zie concl . Proc.-Gen. ) ; 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als voormel d, de Rechtba nk overeenkomstig 
de telastelegging wettig en overtuigend heeft 
bewezen verklaard, (zie concl . Proc.-Gen.); 

0. omtrent het middel : 
dat het middel aldus is toegelicht, dat noch 

vaststaat, dat requirant's vischtent een winkel 
is, noch dat de a ls bewezen aangenomen ver
koop en levering uit de vischtent gesch iedde ; 

dat art. 1 va n gernelde wet onder "winke ls" 
onder a ndere verstaat alle open of besloten 
ruimten, waar of van waaruit voorwerpen of 
stoffen aan het publiek in het kl ein plegen te 
worden verkocht of afgeleverd; 

dat onder de in het vonnis opgenomen be
wijsmiddelen eene verklaring van requira nt 
voorkomt, dat hij in Oostvoorne een vischtent 

. heeft en ha d, waar in hij aan het publiek in 
het kle in visch placht te verkoopen; 

dat deze v1schtent dus volgens gemelde ver
klaring een winkel is in den zin der wet· 

d_at wijders onder gemelde bewijsmiddelen 
vo_orkomen eene verklaring van requirant, dat 
h11 op 22 M ei 1932 des namiddags circa 9.30 
te Oostvoorne zijne vischtent voor het pub] iek 
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geopend had en op tij'd en plaats g"noemd aan 
drie personen visch' heeft verkocht en afge-
1.everd; womede een proces-verbaal, inhou
dende, dat de ' daarin genoemde verbalisanten 
op 22 Mei 1932 des namiddags omstreeks 91/2 
uur waarnamen, dat requirant te Oostvoorne 
zijn vischtent voor het publiek geopend had en 
visch heeft verkocht ' en äfgeleverd aan de drie 
in de bewezenverkl11ring genoemde personen; 
' dat uit laatstgemelde verklaring van requi

rant en uit den weergegeven inhoud van het 
proces-verbaal slechts kan worden afgeleid, 
dat requirant de visch, in de bewezenverkla
ring bedoeld, verkocht en afleverde uit zijn 
vischtent; · 

dat mitsdien de Rechtbank een voldoend met 
l'edenen omkl_eede beslissing heeft gegeven, dat 
de aan requ1rant behoorende ruimte, waarin 
de ovel'tredrng is gepleegd, een winkel is, zoo
dat het middel, als missende feitelijken grond
slag, niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

21 Dae,nber 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Forensenbelasting der gemeen
te Rheden) . 

Terecht is door den R aad van Beroep 
geoordeeld , dat, waar het eerste jaar waar
over de woonforensenbelasting, zooals die 
rn de wet van 15 J ui i 1929, S. 388, is 
geregeld, wordt geheven, slechts een tijd
vak van 8 maanden omvat, ook de belas
ting over dat jaar niet moet geheven wor
den over het voll e bedrag maar beperkt 
moet worden tot 2/3 van het bedrag waar
ovet·, wanneel' men te doen had gehad 
met een belastingjaar van 12 maanden, 
belasting zou zijn geheven. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Chef der Afd. Belastingen van de gemeente 
Rheden tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Arnhem 
van 24 Juni 1932, betreffende den aanslag van 
A. te X. in de forensenbelasting der gemeente 
Rheden over het belastingjaal' 1 Mei 1931-
31 Dec. 1931 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging van de 
bestreden uitspraak en dat de Hooge Raad, 
ten principal e recht doende den aanslag zal 
handhaven ; 

0. dat belanghebbende blijkens aanslagbil jet 
dd. 20 Oct. 1931 over 8 maanden van 1931 
in de woonforensenbelasting der gemeente 
Rheden is aangeslagen voor een bedrag van 
f 158.40; 

dat nadat belanghebbende tegen dezen aan
slag een bezaarschr ift had ingediend bij den 
Gemeenteraad van Rheden, deze op 30 Maart 
1932 heeft besloten den aanslag te handhaven, 
waarop zij zich heeft gewend tot den Raad 
van Beroep voornoemd , die hiernp in de be
streden uitspraak den aanslag heeft vermin
rlerd tot f 105.60; 

dat de Raad deze bes! issing grnndt op de 
yo]gende overwegingen:' 

,,dat art. 5 der betreffende vernrdening be
paalt, dat de belasting voor het eerst geheven 
wordt "met inachtneming van het bepaalde 
bij art. 39, laatste lid, der wet van 15 Juli 
1929, S . 388, over het tijdvak 1 Mei 1931 tot 
en met 31 Dec. 1931"; 

,,dat, waar volgens art. 1, sub 2, der be
tl'effende verordening het belastingjaar loopt 
van 1 Jan . tot 31 Dec., uit het gebntik van 
de woorden "over het tijdvak 1 Mei 1931-
31 Dec. 1931" naar het oordeel van den Raad 
moet worden afgele id, dat deze voor het eerst 
geheven belasting zich ook beperkt tot ge
noemd tijdvak van 2/3 jaar en dus beperkt 
blijft tot 2/3 van het bedrag dat anders vol 
gens verordening over een heel belastingjaar 
zou kunnen geheven worden ; 

"dat deze opvatting nog steun vindt in de 
bepaling van genoemd laatste lid, waarbij het 
in art. 255 van ·de Gemeentewet genoemde 
aantal van 90 dagen voor dat tijdvak vermin
derd wordt tot 60 dagen , en in de toelichting 
op het amendement waarbij deze bepaling in 
de wet werd gebracht, en waarin voor de be
perking van het in het eerste heffingsjaar tot 
8 maanden wordt aangevoerd, dat de bestaan
de woonforensenbelasting van kracht is tot 1 
Mei 1931 waaruit blijkt, dat men geen dub
bele belasting wenschte, hetgeen toch zou ge
schieden , indien de belasting over de periode 
1 Mei 1931-31 Dec. 1931 tot het volle tar ief 
werd geheven; 

"dat de aanslag ad f 158.40 dus met 4/12 
tot f 105.60 dient te worden verminderd;" 

0. dat tegen deze uitspraak de navolgende 
middelen van cassatie zijn aangevoerd : 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 39, laatste lid, der wet van 16 Juli 1929, 
S . 388 , doordat de Raad van Beroep in zijn 
bovengenoemde · uitspraak aanneemt, dat de 
belasting niet ten volle, doch slechts voor 2/3 
moet worden geheven; 

II. (subsidiair) : Schending of verkeerde 
toepassing van art. 5 der Verordening tot hef
fing eener belasting bedoeld in art. 288 der 
Gemeentewet voor de gemeente Rheden, door
dat de Raad van Beroep aanneemt, dat de 
belasting niet ten volle doch slechts voor 2/3 
had moeten worden geheven; 

tot toelichting van welke middelen betoogd 
is , dat art. 3 der Verordening een uitvloeisel 
is van art. 39 der wet op de financieele ver
houding tusschen het Rijk en de gemeenten 
en bedoelt, dat de volle belasting zal moeten 
worden geheven over het overgangstijdperk, 
en dat, zoo dit geschiedt, van eene dubbele 
belasting, gelijk in de uitspraak van den Raad 
van Beroep wordt geleerd, geen sprake is ; 

0. wat het eerste cassatiem iddel betreft, da( 
in de uitspraak van den Raad van Beroep 
terecht de opgelegde belasting is terngge
bracht tot 2/3 van de anders over een vol be-
1 astingjaar geheven belasting, daar uit het 
laatste lid van art. 39 der wet van 15 Juli 
1929, S. 388, waarbij zoowel de grondslag der 
belasting - 60 dagen verblijf in stede van 90 
dagen - als het tijdvak waarover de belas
ting wordt teruggebracht tot 2/3 volgt, dat 
de wetgever bedoeld moet hebben, dat ook 
slechts 2/3 van de belasting zou worden ge
heven; dat het middel derhalve niet tot cassa -
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tie kan le iden en dit evenmin het geval is 
met het tweede subsidia ir voorgestelde cas
satiemiddel, daar toch aan art. 5 van de Ge
meenteverordening van 9 Juli 1930, dat ver
wijst naar art. 39, laatste lid, der wet van 
15 Juli 1929, S. 388, geheel dezelfde beteeke
nis moet worden gehecht a ls aan dit wets
voorschrift; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

24 D ece1nbe1· 1932. KONINKLIJK BE8LUI'l'. 
(Gemeentewet art. 213 j 0

• art. 235.) 
Door eene goedkeuring van . een ra<1ds

besluit ex art. 212, door Ged . Staten ver
leend voor een bepaald aantal jaren, is de 
door de wet vernischte goedkeuring ver
kregen. Zoodanige goedkeuring kan niet 
gezegd worden met eene weigering van 
goedkeuring of met eene gedee ltelij ke we i
gering gelij k te staan. De gemeenteraad 
kan clan ook niet aan art. 235 j 0

• art. 213 
de bevoegdhei d ontleenen om de vrnag, 
of"Ged. Staten de goedkeuring zonder ter-, 
m1J n hadden behooren te verl eenen, aan 
het oordeel der Kroon te onderwerpen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente 's-Gravenhage tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 23 Mei 1932, n°. 17, betreffende toepas
s ing van art. 212, le lid, der Gemeentewet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Sept. 1932, n°. 657; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 21 Dec. 1932, n°. 18740, afd. B. B. ; 

0 . dat de raad van 's-Gravenhage in zijne 
vergadering van 24 Aug. 1931 heeft besloten: 

1 °. aan B. en W. op te dragen het u it
oefenen van de macht, omschreven in art. 173 
der Gemeentewet behalve in de gevallen, dat 
kwij tschelding op billijkheid is gegrond en 
met bepaling, dat jaarlijks van de gedane 
kwij tschelding mededeeling zal worden ge
daan aan den gemeenteraad; 

2°. aan B. en W. op te dragen het uit
oefenen van de macht, omschreven in art. 177 
der Gemeentewet, voor zooveel betreft het 
voeren van de volgende rechtsgedingen: 

a. ontruiming van landerijen en het in
yord,eren van pachtsommen en de ontbinding 
van overeenkomsten ter zake van de huur van 
landerijen ; · 

b. ondet· de gemeente gelegde beslagen; 
c. leeningen en de uitvoer ing van de des

betreffende overeenkomsten ; 
d. vorderingen op debiteuren van de Bank 

van Leening of hunne borgen; 
e. rechtsgedingen voortspruitende uit art. 

67, onder 2, art. 70 en 76 dei· Armenwet· 
met bepaling, dat van het voeren van ee~ 
rechtsgeding den raad zal worden kenn is ge-' 
geven, onder ove1·legging van het rechtskun
dig advies; 

3° . aan B. en ·w. op te dragen het uit
oefenen van de macht, omschreven in a r t. 171 
der Gemeentewet, voor zooveel betreft het 
aanvaarden van gemaakte erfstellingen of Ie-

gaten, of gedane schenkingen, voor ZOQver 
een en ander op het oogenblik van aanvaar
den geen hoogere waarde heeft dan f 1000 en 
voor zooverre daaraan voor de gemeente geen 
bezwarende voorwaarden zijn verbonden, en 
met bepali't1g, dat omtrent de aanvaarde erf
steil ingen, legaten of, gedane schenkingen jaar. 
lijks mededeeling zal worden gedaan aan den 
gemeenteraad; , . 

4°. dat door- B . en W . het recht van b&
roep en recht van reclame kan worden ui t
geoefend in de volgende gevallen: 

a. bij het inbrengen van bezwaren tegen 
de toepassing van art. 53 der wet op de In
komstenbelasting 1914, als. bedoeld bij art. 
54 dier wet; . 

b. bij het inbrengen van bezwaren, betref
fende de toepassing van art. 12 der wet op 
de Vermogensbelasting; 

c. bij het inbrengen van bezwaren, betref
fende de gemeente van aansl ag, als bedoeld 
in art. 48 der wet op de personeele belasting; 

d. bij het inbrengen van bezwaren tegen de 
plaats van aanslag in de dividend- en tan
tièmebelasting 1917, a ls bedoeld in art. 14ter 
dier wet· 

e. bij 'het indienen van bezwaarschriften bij 
den Pensioenraad en het instellen van be
roep op den Centralen Raad van Beroep, een 
en ander ter zake van toepassing van de 
Pensioenwet 1922; 

/. bij het instellen van beroep op den Cen
tralen Raad van Beroep ter zake van toepas
sing van de Ambtenarenwet; 

g. bij het instellen van beroep op den 
Raad van Beroep en op den Centralen R aad 
van Beroep ter zake van toepassing van de 
Ongevall enwet 1921, de Invaliditeitswet en 
de Ziektewet; 

onder bepaling, dat jaarlijks aan den raad 
mededeeling zal worden gedaan van de ge
vall en, waarin B. en W . zijn opgetreden; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij be
sluiten van 23 Mei 1932 deze raadsbesluiten 
voor den tijd van 5 jaar hebben goedgekeurd ; 

dat van deze beslu iten van Ged. Staten de 
rnad van 's-Gravenhage bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de goedkeur ing 
door Ged. Staten niet onvoorwaardelijk, doel: 
slechts voor den t ijd van 5 jaar is verleend ; 
dat deze besliss ingen van .Ged. Staten geba
seerd zijn op den wensch om hun de gelegen
heid te geven, de bij de raadsbesluiten ge
troffen regelingen van tijd tot tijd opnieuw te 
beoordeelen en daarbij recht te doen weder
varen aan eventueel in den loop der jaren bij 
hen opgekomen bezwaren of wenschen, terwijl 
eene periodieke controle des te meer wensche
l ijk geacht werd, omdat het hier eene nieuwe 
wetsbepaling betreft, waarvan all e consequen
ties nog. niet kunnen worden overzien en 
waarbij dan oo,k de praktijk nog tot het ont
staan van nadere gezichtspunten kan leiden ; 
dat het hem voorkomt, dat deze besluiten van 
Ged. Staten in strijd zijn met de bepalingen 
der Gemeentewet, daar art. 213. dezer wet 
alleen de goedkeuring der raadsbesluiten door 
Ged. _Staten voorschrijft en niet aan Ged . 
Staten het recht ve rleent aan deze goedkeu
ring voorwaarden te verb inden, hetgeen in 
wezen neerkomt op het wijzigen van de beslui -
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ten zelf, terwijl de wetgever geen reden zag 
in art. 212 der Gemeentewet te bepalen, dat 
deze delegatie niet anders dan voor een be
paalden tijd zoude kunnen gelden; dat hij 
van meening is, dat Ged. Staten door het 
goedkeuren van de betreffende besluiten voor 
den tijd van slechts 5 jaar, getreden zijn bui
ten de bevoegdheid hun toegekend in de ge
meentewet; dat het verleenen van goedkeu
ring voor een bepaalden tijd gelijk te Aellen 
valt met weiger ing van de goedkeuring; 

0. dat art. 235 der Gemeentewet, dat bij 
art. 213 mede van toepassing is verklaard op 
besluiten van Ged. Staten tot weigering van 
de krachtens laatstgenoemd wetsartikel ge
vorderde goedkeuring, bepaalt, dat, ingeval 
Ged. Staten weigeren, het besluit van een 
gemeentebestuur goed te keuren, dit bestuur 
binnen dertig dagen, te rekenen van de dag
teekening van de verzending der beslissing 
van Ged. Staten, bij Ons voorziening kan 
vragen; 

dat Ged. Staten bij hunne bestreden beslui
ten aan de onderhavige raadsbesluiten hunne 
goedkeming voor vijf jaren hebben verleend; 

dat daarmee de door de wet vereischte goed
keuring op de raadsbesluiten is verkregen en 
niet kan worden gezegd dat zoodanige goed
keuring met eene weigering van goedkeuring 
of met eene gedeeltelijke weigering gel ijk 
staat; 

dat toch deze raadsbesluiten, welke Ged. 
Staten voor vijf jaren hebben goedgekeurd -
waartegen de aard van de krachtens a,·t. 213 
der gemeentewet gevorderde goedkeuring zich 
niet verzet - de goedkeuring hebben verkre
gen, welke zij behoeven om, zij het slechts 
voor den genoemden tijdsduur, rechtskracht 
te kunnen bezitten; 

dat dan ook de gemeenteraad aan art. 235 
juncto art. 213 der Gemeentewet niet de be
voegdheid kan ontleenen om de vraag, of 
Ged. Staten de goedkeuring zonder termijn 
aan de onderhavige raadsbesluiten hadden be
hooren te verleenen, in beroep aan Ons oor
deel te onderwerpen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

24 December 1932. KO Ii KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 97 .) 

Ged. Staten hebben ten onrechte de in 
art. 97 2e lid sub b bedoelde vrijstelling 
geweigerd voor de waarneming van de 
betrekking van directrice van een herstel
lingsoord aan het hopfd van de aan dat 
hers teil i ngsoord verbonden buitenschool, 
nu met het oog op den zeer nauwen samen
hang tusschen de beide inrichtingen tegen 
de vereeniging van beide functies geen 
overwegend bezwaar kan worden gemaakt, 
zulks te minder daar de directrice gedu
rende den geheelen op den geviseerden 
lesrooster vastgestelden tijd voor het aan 
de school te geven onderwijs b schikbaar 
zal zijn. 

L. 1932. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging "Herstel
lingsoord De Leidsche Buitenschool", geves- · 
tigd .te Leiden, alsmede door Mej. G. Crève
coeur, hoofd eener school te Katwijk, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 20 Juli 1932, B n°. 4494 (4e afd.), G. S. 
n°. 29/1, waarbij de vrijstelling, bedoeld in 
art. 97, tweede lid, sub b, der Lager Onder
wijswet 1920, ten behoeve van Mej. G. Crè
vecoeur is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 I ov. 1932, n°. 759; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ~ 'etenschappen van 20 
Dec. 1932, n°. 16864, Afd. L. 0. F.; 

0. dat, nadat het Bestuur der Vereeniging 
,,Herstellingsoord De Leidsche Buitenschool" 
en Mej. G. Crèvecoeur, hoofd van de Leidsche 
Buitenschool te Katwijk, zich tot Ged. Staten 
van Zuid-Holland hadden gewend met ver
zoek om vrijstelling, als bedoeld in art. 97, 
2e lid sub b der Lager Onderwijswet 1920 aan 
het genoemde schoolhoofd te verleenen voor 
de waarneming van de betrekking van direc
tr ice van het voormelde herstellingsoord, Ged. 
Staten, den Inspecteur van het Lager Onder
wijs in de Inspectie Leiden gehoord, bij be
sluit van 20 Juli 1932, B n°. 4494 (4e afd.), 
G. S. n°. 29/1, de gevraagde vrijstelling heb
ben geweigerd, uit overweging, dat het bestu
ren der buitenschool en de leiding van het 
herstellingsoord betrekkingen zijn, welke de 
geheele persoonlijkheid e ischen; dat bij com
bineering dezer betrekkingen er gegronde vrees 
bestaat, dat het onderwijsbelang zal worden 
geschaad; 

dat van dit be I uit de verzoekers bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de 
Verneniging "Herstellingsoord De Leidsche 
Buitenschool" met ingang van 1 Febr. 1932 
tot hoofd der door haar bestuurde Buiten
school, bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, gelegen te Katwijk aan Zee, aan 
den Leidschen Straatweg, tijdelijk heeft be
noemd Mej. G. Crèvecoeur, ten einde de les
sen der school te besturen, zooals bedoeld in 
art. 109 der Lager Onderwijswet 1920; dat 
de voormelde lagere school is gebouwd op het 
terrein van en 01·ganisatorisch één geheel 
vormt met het Herstellingsoord der voormelde 
Vereoniging te Katwijk; dat Mej. G. Crève
coeur als hoofd der school tevens is belast met 
het Bestuur van voormeld Hers teil ingsoord; 
dat er huns inziens geen grond bestaat voor 
de door Ged. Staten gekoesterde vrees voor 
benadeeling van het onderwijsbelang, omdat 
het onderwijs aan de Leidsche Buitenschool, 
dat tot nog toe werd gegeven door een school
hoofd en twee onderwijzers(essen) van bijstand, 
thans wordt gegeven door drie onderwijzers 
van bijstand onder leiding van het school
hoofd, aldus door vier in plaats van drie 
onderwijskrachten, komende het salaris van 
den derden onderwijzer van bijstand geheel en 
al ton laste der Vereeniging; dat, dank zij 
deze regeling, het schoolhoofd, dat niet zelf 
met het onderwijs in een klasse is belast, met
terdaad voortdurend toezicht houdt op - en 

23 
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leiding geeft aan het werk der drie onderwij
zers van bijstand, iets, waartoe tot nog toe 
het schoolhoofd, dat voor zijn eigen klasse 
moest zorgen, niet voldoende in staat was ; 
dat zij er op willen wijzen, dat de Leidsche 
Buitenschool te Katwijk wordt bezocht door 
gemiddeld 60, ten hoogste 65 kinderen, d_ie 
uit verschillende gemeent.en en van verschil
lende scholen afkomstig z-ijn, en in den regel 
sl echts een half jaar op de Buitenschool blij
ven; dat deze omstandigheden een sterke in
d ividualisatie van het onderwijs noodzakelij1. 
maken, hetwelk hooge eischen stelt aan het 
onderwijzend personeel ; dat een schoolhoofd, 
hetwelk (gelijk tot nog toe het geval was) 
zelf een klas met onderling in leeftijd en ken
nis zeer verschillende kinderen heeft te ver
zorgen, practisch geen gelegenheid heeft om, 
naast zijn eigen klas, ook nog leiding te geven 
aan het werk van zijne ondergeschikten in de 
andere klassen; dat zij, appellanten, dan ook, 
in stee van de vrees van het college van Ged. 
Staten van Zuid-Holland te deelen, zich veel
eer ervan overtuigd houden, dat de door hen 
beoogde regeling (drie onderwijzers van bij
stand en één schoolhoofd, zonder klasse) door 
de bijzondere op de Buitenschool heerschende 
omstandigheden wordt geëischt en noodza~e
lijk is, juist in het belang van het onderw1Js; 
dat deze regeling, die sedert den aanvang van 
1932 reeds feitelijk in werking is getreden, 
dan ook reeds zeer goede resul tater1 heeft ge. 
wrocht· dat bovendien echter de door hen, 
appella'nten, gevraagde vrij'stelling zou kun
nen worden verleend tot wederopzeggens toe, 
en alsdan vatbaar is voor intrekking, wanneer 
in de toekomst daartoe termen mochten ont
staan; dat in overeenkomstige gevallen dan 
ook reeds herhaaldelijk in dier voege, name
lijk tot wederopzeggens toe, vrijstellingen zijn 
gegeven· dat zij nog zouden willen opmerken, 
dat ook 'op andere Buitenscholen de ervaring 
heeft geleerd, dat eene regeling, a ls thans 
voor de Leidsche Buitenschool gewenscht, de 
practisch eenig mogelijke voor dergel ijke in
stellingen 1s en dat de hier gevraagde vrij
stellingen in een ander geval dan ook reeds 
is verl eend ; 

0. dat met het oog op den zeer nauwen samen
hang, welke tusschen het herstellingsoord en 
de daaraan verbonden school bestaat en het 
bijzonder karakb:,r, dat in verband daarmede, 
bl ij kens de overgelegde stukken en het mede
gedeelde in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, aan deze school moet 
worden toegekend, tegen de vereeniging van 
de functi e van directrice der inrichting en 
die van hoofd der school geen overwegend 
bezwaar kan worden gemaakt en dit te min
der, daar volgens de verklaring van het Be
stuur der Vereeni g ing, bij de openbare behan
del ing dezer zaak afgelegd, de directrice ge
durende den geheelen op den geviseerden les
rooster vastgestelden tijd voor het aan_ de 
school te geven onderwijs beschikbaar zal zijn; 

dat onder deze omstandigheden geen vol
doende grond aanwezig is tot weiger ing van 
de gevraagde vrijstelling, welke vrijstelling 
bovendien te allen t ij de kan worden ingetrok-

ken , indien de belangen van de school dit 
mochten eischen; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 20 
Juli 1932 B. n°. 4494 (4e Afd.) G. S. n°. 
29/1 aan Mej. G. Crèvecoeur, hoofd der aan 
het " Herstellingsoord de Leidsche Buiten
school" verbonden school voor gewoon lager 
onderwijs, alsnog vrijstelling, als bedoeld in 
art. 97, 2e lid, onder b, der Lager Onderwijs
wet 1920, te verleenen voor de waarneming 
van de betrekking van directrice van het ge
noemde herstellingsoord. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

24 Decernbe,· 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. 12.) 

Al moge worden aangenomen, dat na 
een bepaalden datum bezwaren van hygi ë
nischen aard zich tegen de opgraving van 
een lijk uit een algemeen graf, waarin 12 
lijken zijn bijgezet, teneinde het naar een 
eigen graf te doen overbrengen, niet meer 
wuden verzetten, zoo is toch de gevraagde 
vergunning terecht geweigerd met het oog 
op de rust, welke de wet aan het stoffelijk 
overschot ook van hen, die niet in een 
eigen graf begraven liggen, waarborgt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Wed. L. Groenendijk-den Hartog te W as
senaar, tegen de beslissing van den burge
meester der gemeente 's-Gravenhage van 19 
Juli 1932, waarbij aan de adressante verlof 
is geweigerd tot het doen opgraven van het 
stoffelijk overschot van wijlen L. Groenen
dijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1932, n°. 821; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 21 Dec. 1932, n °. 9003, afd. Armwezen; 

0. dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
bij besluit van 19 Juli 1932 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van de Wed. L . Groe
nendijk-den Hartog te Wassenaar, om verlof 
tot het doen opgraven van de ki st, bevattende 
het stoffelijk overschot van L. Groenendijk, 
begraven in een algemeen graf der 3e klasse 
op de Algemeene begraafplaats te 's-Graven
hage ten einde dit weder te doen begraven 
in een eigen graf op de Nederduitsch H er
vormde Begraafplaats te W assenaar; 

dat de burgemeester daarbij heeft overwo
gen, dat het bedoelde stoffelij k overschot is 
begraven in een graf, bevattende 12 kisten, 
waarvan 6 kisten tijdelij k zouden moeten wor
den gelicht en verplaatst en dat het lich ten 
daarvan op hygiënische bezwaren stuit; 

dat van dit besluit de Wed. L. Groenendij k
den Hartog bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij voor eenige weken na 
een kortstondige ziekte haar echtgenoot heeft 
verloren; dat zij diens stoffelij k overschot 
he~ft doen begraven te 's-Gravenhage in een 
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algemeen graf der 3e klasse; dat inmiddels 
door hare in N ederlandsch-Indië verblijvende 
kinderen bezwaar is gemaakt tegen de wijze 
van begraven en dat deze wenschen, dat hun 
vader zal rusten in een e igen graf op de 
Nederd.-Hervormde Begraafplaats te W asse
naar; dat, hoewel 6 ki sten tijdelijk zouden 
moeten worden gelicht en verplaatst, daarte
gen bij de nabestaanden van vijf dier over
ledenen geen bezwaren bestaan, blijkende uit 
5 bij gevoegde verklaringen, terwijl de zesde 
zoo mogelijk zal worden ingezonden, zoodra 
het adres van die nabestaande, eene eenige 
dochter, wier adres, opgegeven als in Assen, 
niet juist is, alsnog is opgespoord; dat wijlen 
haar echtgenoot al s Rijksveldwachter gedu
rende een lange reeks van jaren den lande 
trouw en eerl ijk heeft ged iend; dat hij zijnen 
kinderen eene keurige opvoeding heeft ge
geven, blijkende uit de eervolle posities, die 
zijne beide zonen in Nederl.-Indië bekleeden; 
dat echter o. m. daardoor geen vol doende 
spaarpenningen zijn kunnen worden afgezon
derd om den overledene terstond op de thans 
gewenschte wij ze te begraven; dat evenwel 
zijne kinderen het een kinderplicht ach ten de 
daartoe benoodi gde fondsen te verscha ffen , 
gelijk zij dan ook gedaan hebben; dat het 
h aar eene groote teleurstelling zou zijn, in
dien zij haren kinderen bij hun terugkeer in 
het vaderland, die in het volgende jaar zal 
plaats vinden, niet het eigen graf, met een 
door hunne kinderliefde mogelijk gemaakten 
eenvoudigen gedenksteen, zouden kunnen too
nen; 

0. dat blijkens de stukken, de kist, waarin 
het stoffelijk overschot van L . Groenendijk 
rust, staat in het midden van de onderste rij 
in een graf, waarin 12 lijken zijn bijgezet op 
vier rijen boven elkaar, zoodat bij opgraving 
van het bedoelde stoffelijke overschot zes an
dere ki sten zouden moeten worden gelicht en 
verplaatst; 

dat, al moge met den geneeskundigen In
specteur van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid worden aangenomen, dat nà 1 
Maart 1933 bezwaren van hygiënischen aard 
zich tegen de opgraving niet meer zouden 
verzetten, met het oog op de rust, welke de 
wet aan het stoffe lijk overschot, ook van hen, 
di e niet in een eigen graf begraven liggen, 
waarborgt, de gevraagde vergunning terecht 
is geweigerd; 

Gezi en de wet van 10 April 1869, S. 65; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

28 D ecember 1932. AANSCHRIJVING van 
Ged. Staten van Gelderland aan de ge
meentebesturen betreffende uitvoering art. 
125 Ambtenarenwet ten aanz ien van Se
cretarissen, Ontvangers en Ambtenaren 
van den Burgerlijken Stand. 

Bij brief van 3 Dec. 1932, 3e Afd. A, n°. 
948, in nevengemelde aangelegenheid , deelt 
de Minister van Justitie ons o.m. het vol
gende mede: 

" Bij mijn nevensvermeld schrijven had ik de 
eer eenige beschouwingen omtrent de rechts
positie van de gemeente-secretarissen, de ge
meente-ontvangers en de ambtenaren van den 
burgerl ijken stand ter kennis van Uw College 
te brengen. In die missive wijdde ik mijn aan
dach t in het bijzonder aan den inhoud van de 
rechtspositie der evengenoemde ambtenaren en 
aan de begrenzing van de competentie der ver
schillende organen, welke te dezen tot regelen 
zijn geroepen; ik sprak daarentegen niet over 
den vorm, waarin eventueele speciale voor
zieningen voor bedoelde ambtenaren door de 
gemeenteraden zouden zijn te treffen. De 
grootste mate van rechtszekerheid wordt ver
kregen, wanneer men de gemeente-secretarissen, 
de gemeente-ontvangers en de ambtenaren van 
den burgerlijken stand niet laat vallen onder 
het a lgemeen ambtenarenreglement, doch om
trent hunne rechtspositie afzonderlijke veror
deningen vaststelt, die uiteraard nauwkemig 
zullen moeten aansluiten bij de bepalingen 
der Gemeentewet, terwijl men aan den anderen 
kant goed zal doen van het algemeene ambte
narenrecht der gemeente niet verder af te 
wijken clan met het oog op de wet en de bij
zondere positie der betrokken ambtenaren noo
dig is. Daarentegen is het ook mogelijk dat 
men het algemeen ambtenarenreglement toe
passelijk laat, voor zoover niet de Gemeente
wet daarop automatisch inbreuk maakt, of 
uit het regl ement zelf blijkt dat bepaalde ar
tikelen niet op den secretari s, ontvanger of 
ambtenaar va n den burgerlij ken stand toepas

_selij k zijn. Deze methode biedt het nadeel van 
mindere zekerheid, terwijl men zich wellicht 
toch weer genoopt zal zien, voor den secretari s, 
den ontvanger en de ambtenaren van den bur
gerlijken st.ancl naast de Gemeentewet en het 
ambtenarenreglement bijzondere aanvullings
of uitzonderingsbepalingen vast te stellen. H et 
zal in tusschen voor een groot deel van den 
inhoud van het ambtenarenreglement afhan
gen, of deze tweede methode bruikbaar· is. 

Naar ik verneem, zou men in sommige ge
meenten op nog een andere wijze te werk gaan. 
Men wu n.l. bepalen, dat het algemeen ambte
narenreglement op den secretaris en den ont
vanger niet van toepassing is, en vervolgens 
alle bepalingen omtrent den 1·echtstoestand 
van deze ambtenaren, die naast de in de Ge
meentewet gegeven voorschriften nog nooclig 
zijn, onderbrengen in hunne instrncties. 

Ik stel er prijs op onder de aandacht van 
Uw College te brengen, dat deze methode mij 
onjuist voorkomt. De instructie is niet be
stemd om voorzieningen omtrent den rechts
toestand in te houden. Al zal men ten aanzien 
van een enkel voorschrift wel eens kunnen 
dubieeren , of het meer eigenlijk in de instruc
tie dan wel in de rechtstoestand-verordening 
thuis behoort, in het algemeen dient de in
structie zich te beperken tot de preciseering 
van de ambtelijke taak en de wijze waarop 
deze te vervullen is. Tegen de door mij ge
wraakte methode bestaat bovendien dit prac
tische bezwaar, dat de instructie vastgesteld 
wor,dt op grond van de Gemeentewet en niet 
ter uitvoeri ng van art. 125 der Ambtenaren
wet 1929. Het wordt dus wel zeer twijfelachtig 
of langs den weg, aangegeven in art. 126 dier 
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wet, ooit wijzig ing bevorderd zou kmrnen wor
den in rechtstoestandsvoorschriften, neergelegd 
in een instructie a ls hierboven bedoel.cl. 
M. a.w., het is waarschijnlijk, dat in dit 
systeem de gemeente-secretarissen en gemeente
ontvangers van een der gewichtigsre waarbor
gen voor de deugdelijkheid van de regeling 
hunner rechtspositie zouden worden beroofd." 

Wij zullen het op prijs stellen, eventueel 
onder inzending van afwnderlijk vastge relde 
verordeningen, vóór 1 Mei a.s. van U re mo
gen vernemen, op welke wijze deze marerie in 
Uwe gemeente is geregeld, en zoo deze nog 
niet, of, volgens bovenvermeld oordeel van den 
Minister, onjuist of onvoldoende is geregeld, 
hadden wij gaarne, dat daarin alsdan vóór 
dien datm door vaststelling of wijziging eener 
betrekkelijke rechtstoestandsregeling werd voor
zien. 

Wij maken van deze gelegenheid gebrui k U 
te verzoeken, ons in den vervolge van iedere 
vaststelling van, of wijziging in de regeling 
van den rechtstoestand der ambtenaren Uwer 
gemeente mededeeling te doen, door toezen
ding van het reglement of van een afschrift 
van het besluit tot wijziging daarvan. 

(W. v. Gem.bel.) 

30 December 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

B. en W. hebben ren onrechte toestem
ming tot ·het houden van een collecte ge- 1 
weigerd op grond, dat de landbouwende . 
bevolking der gemeente financieel een 
zéér zware crisis doormaakt, nu de collecre 
was beraamd voor een dag, waarop zeer 
vele personen van buiten de gemeente om 
een sportfeest bij te wonen de gemeente op 
dien dag zouden beweken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesreld door 

het Bestuur van de Vereeniging "Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van B. en W. van de Wijk van 10 Mei 1932, 
waarbij toestemming is geweigerd tot het 
houden van eene openbare inzameling in die 
gemeente op 16 Mei 1932 ; 

Den Raad van Stare, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 8 
December 1932, n°. 824; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
St.iat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 27 December 1932, n°. 9225, afd. Arm
wezen· 

0. dat B. en W. de toestemming hebben 
geweigerd, omdat de landbouwende bevolking 
der gemeente de Wijk financieel een zéér 
zware crisis doormaakt; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat de ingezetenen zelf moeten uit
maken. of zij kunnen of willen geven; dat 
bovendien op den beoogden collectedag te de 
Wijk paardesportfeesten werden georganiseerd, 
bij welke gelegenheid meer dan 2500 men
schen, voor het overgroote gedee lte van buiten 
de gemeente, aan de feesten komen deel ne
men, waarbij het geld vrij a lgemeen gri f 
wordt uitgegeven; 

0 . dat B. en W . ten onrechte op den aan
gegeven grond de gevraagde toestemming heb
ben geweigerd, nu de collecte was beraamd 
voor een dag, waarop zeer vele personen van 
buiten de gemeente om een sportfeest bij te 
wonen de gemeente op dien dag zouden be
zoeken; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
te bepalen, dat B. en W. ten onrechte de 
gevraagde vergunning hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

30 December 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Daar ingevolge art. 15, 4e lid alleen 
aan het Bestuur eener instelling beroep 
openstaat tegen weigering van toestem-

. ming tot het houden van een collecte, is 
de secretari -penningmeester eener ver
eeniging in zijn beroep niet-ontvankelijk, 
nu noch bij de statuten, noch bij het huis
houdelijk reglement der vereeniging aan 
den secretaris of aan den penningmeester 
is opgedragen in deze namens het Bestuur 
te handelen . 

Wij WILHELMU;A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Secretaris-Penningme'3ster van de Chris
telijke Vereeniging tot Practisch Hulpbetoon 
aan Blinden van alle Gezindten, gevestigd re 
Zutph en, tegen het besluit van B. en W . van 
Apeldoorn van 3 Mei 1932, daarbij toestem
ming is geweigerd tot het houden van eene 
openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Dec. 1932, n°. 832; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 27 December 1932, n°. 9226, afd. Arm
wezen: 

0 . dat van eene afwijzende beschikking als 
de bovenbedoelde ingevolge art. 15, 4e lid, 
der Armenwet alleen aan het Bestuur der 
ins teil i ng beroep openstaat; 

dat in het onderwerpelijke geval het beroep 
is ingesteld door den Secretaris-Penningmees 
ter der Vereeniging, doch dat blijkens art. 6 
harer statuten het Bestuur bestaat uit ten 
minste 7 leden, terwijl noch bij deze statuten 
11och bij het huishoudelijk reglement der Ver
eeniging aan den Secretaris of aan den Pen
ningmeester is opgedragen in deze namens het 
Bestuur te handelen; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke-
1 ijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B. ) 
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31 December 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Bij de overweging van de vraag of een 
verzoek om beschikbaar tel1 ing van gelden 
voor inrichting van een nieuw leslokaal 
wegens stijging van het aantal leerlingen 
moet worden ingewilligd, moet ook reke
ning worden gehouden met kinderen, af
komstig uit eene buitenland che gemeente. 
Nu de aanvrage de "normale eischen" niet 
overschrijdt, moet z;j worden ingewilligd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke K erkbestuur der P a
rochie van de Heilige Maria Hemelvaart, ge
vestigd te Sas van Gent, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 16 Juli 
1932, N°. 37, le afdeeling, tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Sas van Gent van 22 
Maart 1932, houdende afwijzende beschikking 
op het overeenkomstig art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 ingediend verzoek om mede
werking voor de aanschaffing van de benoo
digcle meubelen en leer- en hulpmiddelen ten 
behoeve van de illl'ichting van het vierde les
lokaal der Roomsch-Katholieke bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Klooster-
1 aan °. 43, aldaar; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, aclvie van 16 

ov. 1932, N°. 757; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 28 
Dec. 1932, 0

• 16858, afcleeling Lager On
derwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Sas van Gent 
bij besluit van 22 Maart 1932 afwijzend heeft 
b schikt op het verzoek van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur der Parochie van de 
Heilige Maria Hemelvaart om ingevolge art. 
72 der Lager Onderwijswet 1920 geleien uit de 
gemeentekas beschikbaar te stellen voor de 
aanschaffing van de nooclige meubelen en 
leer- en hulpmiclclelen, een en a nder ten ge
volge van het in gebruik nemen per 1 Jan. 
1932 van het vierde leslokaal der onder zijn 
bestuur staande Roomsch-Katholieke school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Kloo ter
laan N °. 43; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft ovenvo
gen, dat weliswaar het gemiclclelcle aantal 
1 erlingen over 1931 118 bedroeg, maar dat 
dit leer! ingenaantal is bereikt door uit
oefening van eenigen invloed op sommige 
ouders van leerlingen; dat het opvall end is, 
dat het lee rlingenaantal der bijz. Roomsch
Katholieko Jongens chool te Sas van Gent 
t.usschcn 1 Sept. 1931 en 1 Jan. 1932 . ver
hoogd is als volgt: 
1aancl September. Afgeschreven op 1 Sept. 

2 te Sas van Gent wonen
de leer! ingen, 
Ingeschreven op 7 Sept. 
1 te A senecle (B.) wonen. 
de leerling. 

Idem October. Afgeschreven op 1 Oct. 
1 te Sas van Gent wonen
de leerling. 

Idem November. Ingeschreven op 1 Nov. 
1 te Sas van Gent wonen
de leerling. 
Ingeschreven op :t3 Nov. 
2 te Assenede (B.) wonen. 
de leerlingen. 

leien, December. Ingeschreven op 12 Dec. 
3 te Assenede (B.) wonen
de I eer! i ngen ; 

dat hieruit blijkt, dat tusschen 6 Sept. en 
15 Dec. 1931 buiten den gewonen datum van 

' toelating, zijnde 1 Mei 6 leerlinge11 uit de 
Belgische gemeente As' enecle tot de school 
zijn toegelaten ; dat mitsdien de overschrij
dmg van het getal 117 te gering en te onvast 
1s en langs een naar zijne meening niet met 
de_ bedoeling der wet strookenden weg is be
reikt; dat het getal 117, met het oog op het 
rapport der Staatscommissie-Rutgers, een 
meer vaststaand leerlingental zal moeten aan
geven, wijl de mogelijkheid niet is uitgeslo
ten, dat het getal in 1932 weder beneden de 
117 zal dalen en toch zeker beneden de leer
! ingenschaal van het rapport der Staatscom
missie zal blijven; dat het onhllijk voorkomt 
de gemeente te belasten met onderwijsuitga
ven veroorzaakt door schoolbezoek van bui
ten! andsche kinderen (bij het tot stand komen 
van de nieuwe Lager Onderwijswet is her
haaldelijk en "bij verschillende gelegenheden, 
ook van de z11de der Regeering, het beginsel 
vooropgesteld, dat iedere gemeente heeft te 
voorzien in de kosten van onderwijs voor kin
deren van haar ingezetenen); dat het grens
getal 117 in ieder geval slechts even is over
schreden, terwijl het duurzame karakter dezer 
overschrijding niet vaststaat en het inrichten 
van een vierde leslokaal voo1·alsnog de nor
male eischen aan het gev n van lager onder
wijs te stellen, zou overschrijden; 

dat, nadat het school bestuur bij Ged. Sta
ten van Zeeland in beroep was gekomen, dit 
Coll ege bij besluit van 15 Juli 1932 het be
roep ongegrond heeft ver ki aard, daarbij over
wegende, dat ten onrechte onder het aantal 
leerlingen over 1931 zijn gerekend de kinde
ren van vreemde nationa!:teit, daar het toch 
onbillijk tegenover de belastingbetalende Ne
derland che ingezetenen en tevens in strijd 
met den geest der Lager Onderwijswet 1920 
moet worden geacht, indien ten behoeve van 
buitenlandsche kinderen la ten op de publieke 
kassen worden gelegd; dat op grond van art. 
1, 2e I id , onder 1 der Leer pi ichtwet in ver
band met het arrest van den H. R. van 11 
Juni 1923 de leerverpl ichting van eclerland-
che kinderen slechts door het bezoek van in 
eclerland gelegen lagere scholen kan worden 

nagekomen, zoodat het bezoeken van buiten
landsche schol en door N e de rlandsche kinderen 
vrijwel uitgesloten moet worden geacht en 
derhalve op dezen grnnd geen aanleiding be
staat, buitenlandsche kinderen op denzelfden 
voet als 1 eclerlandsche te doen medetellen 
voor de toep~~ ing van de bepalingen der 
Lager Onde1·w11swet 1920 · dat derhalve over 
het jaar 1931 slecht ~et een aantal van 
118 -:- 10¼ of 107¾. leerlingen mag worden 
rekenmg gehouden; dat zelfs, indien een aan
tal van 118 leerlingen als maatstaf wordt ge
nomen, nu het grensgetal 116 slechts met 2 is 



1932 3) DECEMBER 358 

overschreden, niet vaststaat, dat deze over
schrijding een duurzaam karakter zal dragen 
en dat duurzaam een volledig ingericht 4e 
leslokaal noodig zal zijn, zoodat inrichting 
daarvan de normale e ischen zou te boven 
gaan; dat bovendien met de mogelijkheid 
moet worden gerekend, dat de lee rlingen
schaal van art. 28 eene belangrijke verhooging 
zal ondergaan; dat ten slotte in de huidige 
financieele omstandigheden iedere niet strikt 
no0dzakelijke uitgave dient te worden ver
meden; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij 
Ons besluit van 29 April 1926, N °, 64, is 
overwogen, ,,dat noch art. 103, juncto art. 
101, noch eenige andere bepaling der L ager 
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat bij de bereke
ning van het bedrag van het voorschot, be
doeld in art. 103, 3e lid, dier wet, alleen die 
kinderen der bijzondere school in aanmerking 
mogen komen, die den staat van N ederlander 
bezitten; dat evenmin in eenige bepal ing der 
Lager Onderwijswet 1920 onderscheid wordt 
gemaakt tusschen leerlingen van vreemde na-
t ionalite it, di e hier te lande woonplaats heb
bon en dezulken, die in den vreemde wonen; 
da t de rnad derhalve bij de berekening van 
het bedrag van het voorschot, bedoeld in art. 
103, 3e lid, der L ager Onderwijswet 1920, 
over 1925 ten behoeve van de Roomsch-Katho. 

lingen, afkomstig uit Assenede (Belg ië) zijn, 
maar dat daarmede evengoed rekening moet 
worden gehouden, omdat de Lager Onderwijs
wet 1920 geen onderscheid maakt tusschen 
leerlingen van een bestaande school , afkom
stig uit N ederland of uit een aangrenzend 
land; 

dat, nu aan de in artikel 73 der wet om
schreven vereischten, voor zoover van toepas
sing, is voldaan en de aanvrage de normale 
e ischen niet overschrijdt, Ged. Staten ten on
rechte het beroep tegen het a fwijzend raads
beslui t hebben a fgewezen ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten en van het raadsbesluit van 
Sas van Gent van 22 Maart 1932, te bepalen, 
dat de gevraagde medewerking alsnog moet 
worden verleend. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
vVetenschappen is belast enz. 

(A. B .) 

31 December 1932. KO1 INKLIJK BE LUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet art. 24.) 

Nu appellanten niet reclameeren tegen 
het feit, dat aan hen ontslag is verleend, 
doch tegen de omstandigheid, dat het ont
slag is verleend zonder dat gezorgd is voor 
een billijke voorzien ing ten aanzien van 
de gelde lijke gevolgen welke voor hen 
uit het ontslag voortvloe ien, raken hun be
denkingen niet de besluiten tot het hun 
verleenen van ontslag, doch zijn zij ge richt 
tegen de rechtspos it ie, waarin zij tenge
volge van hun onts lag zu ll en komen te 
verkeeren. Derhalve zijn zij in hun beroep 
n iet-ontvankel ijk. 

1 ieke bij zondere school te Sas van Gent ten 
onrechte buiten beschouwing heeft gelaten de 
zeven leerlingen van vreemde nationaliteit, 
di e, hoewel in het buitenland woonachtig, 
deze school in het jaar 1924 hebben bezocht"; 
da t voorts, op grond van het gemiddeld aan
tal leerli ngen in het jaar 1931, over het jaar · 
1932 een vierde leerkracht aan de bovenge
noemde school verplicht is; dat deze vierde 
leerkracht met ingang van 1 J an. 1932 is 
aangesteld en op denzelfden datum het vierde 
lokaal in gebruik is genomen; dat het ge- I · Wij WîLHELMINA, enz.; 
middeld getal leerlingen van deze school se- Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
dert 1922 regelmatig is gestegen van 63 ·tot I H . de Bruin en G. Velds, leeraren aan de 
118: dat het aantal leerli ngen op 16 Juni Hoogere Textielschool te Enschede, tegen de 
1932 132 bedroeg; dat requestrant met na- besluiten van den raad van Enschede van 25 
d ru k betwist, dat in casu sprake zou zijn van I J uli 1932, waarbij hun met ingang van 1 Nov. 
eene kunstmatige opvoering van het aantal 1 1932 eervol ontslag is verleend a ls leeraar aan 
lee l'!ingen ; dat integendeel hier kan worden de vorengenoemde school ; 
gesproken van eene volkomen _regelmatige I Den Raad van State, Afdeeling voor de 
stijg ing en met grond kan worden verwacht, Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
dat duurzaam een volledig ingericht vierde I 8 December 1932, N°. 823; 
Ie lokaal noodig zal zij n, ook a l zou de leer- Op de voordracht van Onzen Minister van 
lingenschaal van art. 28 der L ager Onderwijs.

1 

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 28 
wet 1920 worden verhoogd; Dec. 1 932, 0

• 251 23, afdeeling Nijverheids-
O. dat de aangevraagde meubelen en leer- Ouderwijs; 

en hulpmiddelen worden aangevraagd in ver. 0. dat de raad der gemeente Enschede bij 
band met de stijging van het aantal leerlin- besluiten van 25 Juli 1932 met ingang van 1 
gen der school ; 1 · ov. 1932 eervol ontslag heeft verl eend aan 

0 . ten aanzien van de vraag of de stijging H. de Bruin en G. Velds, a ls leeraren aan de 
van he t aantal leerlingen een dumzaam ka- Hoogere Textielschool aldaar, op grond van 
rakter heeft, dat het gemiddelde aantal leer- de reorga nisatie van het onderwijs aan die 
lingen over 1931 heeft bedragen 118, doch chool ; 
dat dit aantal blijkens mededeeling ter open- dat van deze beslui ten onderscheidenlijk H . 
bare vergadering van de Afdeeling van den de Bruin en G. Velds bij Ons in beroep zijn 
R aad van State, voor de Geschill en van Be- gekomen , aanvoerende, dat zij zijn leeraren 
stuur, waarin deze zaak is behandeld, be- aan de Hoogere Handelsschool, het Gemeen-
droeg in 1932 op 16 Maart 124, op 16 Juni telijk L yceum en de Hoogere Textielschool te 
132 en op 16 September 133 ; Enschede, onderscheidenl ijk in het vak hand-

dat onder deze leerlingen weliswaar leer- teekenen en het vak boekhouden, dat zij zich 
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in hun rechtspositie bedreigd voelen, wan
neer aan hen, zonder meer, ontslag kan wor
den gegeven uit een deel van hunne betrek
king, waarvoor zij toch inderdaad formeel 
zijn opgeroepen en vast aangesteld en welke 
functie door hen respectievelijk 10 en 6 jaren 
is waargenomen; dat bij de vaststelling van 
hun salaris de drie betrekkingen steeds als 
'én zijn beschouwd; dat nu, volgens een huu 
p:edane mondelinge toelichting, de garantie
bepaling bij urenvermindering voor elke in
richting van onderwijs afzonderlijk is bedoeld 
en dus een deel van hunne betrekking kan 
komen te vervallen, zonder dat hun daar
YOOr eene vergoeding wordt toegekend; dat 
b ij eventueele reorganisatie bijvoorbeeld van 
het onderwijs aan de Hoogere Burgerschool 
met wegvallen van het vak Handelsweten
schappen, of aan de Hoogere Handelsschool 
met wegvallen van het vak Handteekenen, op 
volkomen dezelfde wijze weer een deel van 
hunne betrekking zou kunnen worden opge
heven, zonder dat zij, volgens den nu gegeven 
uitleg, recht zouden kunnen doen gelden op 
vergoeding; dat zij meenen te mogen aan
nemen, dat de wachtgeldregeling en de ga
rantieregeling bij vermi11dering van het aan
tal uren ingesteld zijn om geldel ijke nadeelen 
Yoor den betrokken leeraar te beperken; dat 
leerarnn, die aan één school werkzaam zijn, 
ook inderdaad door de geldende bepalingen 
zijn gedekt; dat echr,er leer aren met een 
werkkring, over meerdere scholen . verdeeld, 
naast de verzwaring van hun arbeid nog de 
g roote risico loopen, dat hunne betrekking 
geleidelijk zal worden afgebroken zonder com
pensatie; dat de uitlegging, gegeven door 
het gemeentebestuur van Enschede, voor de 
Overheid voordeelig is, terwijl a ll e lasten op 
cle leeraren drukken; dat deze uitlegging 
huns inziens niet is in den geest der wet; dat 
zij verzoeken, dat bij het aan hen verleend 
ontslag alsnog rekening worde gehouden met 
e ischen van billijkheid, wortelend in den 
geest der wet ; 

0. dat de appellanten niet recla19eeren 
te"en het feit, dat aan hen ontslag 1s ver
le~ncl , doch dat zij zich bezwaard gevoelen 
door de omstandigheid, dat het ontslag hun 
zonder meer is verleend, d. w. z. zonder dat 
gezorgd is voor een naar hun oordeel .?illijke 
yoorziening ten aanzien van de geldehike ge
YOlgen, welke voor hen uit het ontslag voort
Yloeien · 

dat d~1s de bedenkingen der appellanten niet 
raken de door den gemeenteraad genomen be
sluiten tot het hun verleenen van ontslag, 
doch gericht zijn tegen de rechtspositie, waar
in zij ten gevolge van hun ontslag zullen ko
men te verkeeren, welke bezwaren in dit ge
schil geen voorwerp van onderzoek h.-unnen 
uitmaken; 

Gezien de Nijverheidsonderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appelanten niet-ontvankelijk te verklaren 
in hunne beroepen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 
·w etenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

31 December 1932. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet art. 24.) 

De bepaling van het derde lid is niet 
van toepassing ingeval van een ongevraagd 
ontslag, verleend niet uit hoofde van tegen 
den betrokkene bestaande gr ieven of we
gens omstandigheden, hem persoonlijk b~
treffend, doch al leen wegens reorga111sat1e 
van het onderwijs aan de school, tenge
volge waarvan zijne werkzaamheden over
bodig waren geworden . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Ir. R. de Lange, leeraar aan de Hoogere Tex
tielschool te Enschede, tegen het besluit van 
den raad van Enschede van 25 Juli 1932, 
waarbij hem met ingang van 1 Nov. 1932 
eervol ontslag is ver] eend als leeraar aan de 
vorengenoemde school ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1932, N °. 822; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 December 1932, N°. 35124, afdeeling ,Nij
verheidsonderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Enschede bij 
besluit van 25 Juli 1932 met ingang van 1 
November 1932 eervol ontslag heeft verleend 
aan Ir. R. de Lange, a ls leeraar in schei
kunde en hl eeken , verven, drukken en appre
teeren, aan de Hoogere Textielschool aldaar, 
op grond van de reorganisatie van het onder
wijs aan die school ; 

dat van dit besluit Ir. R. de Lange bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende dat aan de school ook de assistent
leera~r J. Lanzer verbonden is, die naar re
delijke volgorde eerder voor afvloeiin1,; in 
aanmerking behoort te komen; dat . h1J ge
durende 15 jaren als leeraar aan de school 
verbonden is, terwijl J. Lanzer 2 jaren in de 
niet wettelijke functie van ass istent-leeraar 
aan de school werkzaam is; dat hij Neder
lander en kostwinner voor zijne moeder is, 
terwijl J. Lanzer Oostenrijker is; dat bij zijn 
weggaan zijne lessen moeilijk te vervangen 
zijn, inzonderheid de theorielessen in de me
chanische technologie; dat hij volgens het 
oordeel van den Directeur der school een uit
stekend leeraar is· dat de practische druk
kerij lessen door J .' Lanzer op een dusdanig 
onvoldoende wijze worden gegeven, dat de 
Directeur deze les en voor het overgroote deel 
aan J . Lanzer heeft ontnomen en ze aan hem, 
appell ant, heeft overgedragen; dat J. Lanzer 
bij de lessen voortdurend Duitsc_l:i . spreekt, 
zulks ten nadeele van het onderw1Js; dat J. 
Lanzer voor het onderwijs geenszins onmis
baar is· dat hij in staat zou zijn de practische 
Ie sen ~an J. Lanzer, wanneer deze mocht 
weggaan, over ~- nemen; dat te,:i_ deze ge
handeld is in str1Jd met de ambtehike rechts
positie en in ieder geval met art M der Nij
verheidsonderwijswet, aangezien ongevraagd 
ontslag niet wordt verleend, "dan nadat de be
langhebbende met volledige kennisneming van 
de tegen hem ingebrncht bezwaren in de ge
legenheid is gesteld, zich schriftelijk . en. mon
deling te verantwoorden, wat hier met 1s ge
schied; dat het onde1-wijs aan de school in 
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veel sterker mate zal achteruitgaan bij het 
ontslag van een uitstekenden Nederlandschen 
leeraar dan bij het vertrek van een buiten
landsche niet-wettelijke leerkracht; dat boven
dien de bezuiniging, die gewenscht wordt, het 
grootst zal zijn bij het weggaan van J. 
Lanzer, die voorheen altijd in textielfabrieken 
werkzaam was, gemakkelij k een nieuwe derge. 
lijke positie kan verwerven, terwijl zoodanige 
mogelijkheid ten aanzien van hem, appellant, 
die zich sinds lang op een bepaalden tak van 
textielonderwijs heeft toegelegd, a ls uitgeslo
ten moet worden beschouwd; 

0. dat het bezwaar van den appellant, dat 
aan art. 24, 3de lid, der Nijverheidsonderwijs
wet geen gevolg is gegeven, niet tot vernie
tiging van het bestreden besluit kan leiden; 

dat weliswaar deze wetsbepaling inhoudt, 
dat ongevraagd ontslag niet wordt uitgespro
ken dan nadat de belanghebbende met volle
dige kennisneming van de tegen hem inge
brachte bezwaren in de gelegenheid is gesteld 
zich schriftelijk en mondeling te verantwoor
den, doch dat van het geven van de gelegen
heid, als hier bedoeld, in het onderwerpelijke 
geval geen sprake kon zijn, vermits tegen den 
appellant geenerlei bezwaren waren inge
bracht, en een grond om zich te verantwoor
den voor den appellant mitsdien niet aanwe
zig was; 

dat immers het ontslag, ten dezen aan den 
appelant verleend, niet is gegeven uit hoofde 
van tegen hem bestaande grieven of wegens 
omstandigheden, hem persoonlijk betreffende, 
doch louter en alleen wegens reorganisatie 
van het onderwijs aan de school , waaraan de 
appellant werkzaam was, ten gevolge waar
van zijne werkzaamheden naar de meening 
van den gemeenteraad overbodig waren ge
worden; 

0. wijders, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten de door den eisch van inkrim
ping van het personeel geboden reorganisatie 
van het onderwijs aan de school, aan dat on
derwijs ernstig afbreuk zou doen, indien de 
school J. Lanzer, in wiens lessen door de 
overblijvende leerkrachten niet in voldoende 
mate kan worden voorzien, zou moeten mis
sen, terwijl daarentegen de appellant zonder 
overwegend bezwaar door die leerkrachten in 
zijn taak zou kunnen worden vervangen; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat aan den appellant, wiens 
werkzaamheden ten gevolge van de voorge
nomen reorganisatie overbodig zijn geworden, 
ten onrechte ontslag uit zijne betrekking is 
verleend; 

dat daartegen het beroep van den appell ant 
op den korteren diensttijd van J. Lanzer, op 
diens nationaliteit en op andere omstandig
heden, welke naar zijn gevoelen veeleer J. 
Lanzer voor ontslag in aanmerking hadden 
behooren te doen komen, moet falen; 

Gez ien de Nijverheidsonderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

31 D ecember 1932. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wet Verveningen art. 5.) 

Eene vereeniging, die beoogt de belan
gen van de ingelanden te bevorderen door 
het houden van vergaderingen en het rich
ten van verzoekschriften tot de bevoegde 
autoriteiten, is aan te merken als belang
hebbende in den zin van art. 5 der Ver
ven i ngenwet, zood at haar bestuur ontvan
kelijk is in zijn beroep tegen een besluit 
van Ged. Staten, a ls bedoeld in het eerste 
1 iel van dat art. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging Poldersbe
lang te Delfstrahuizen en door het Bestuur 
,·an den veenpolder Delfstrahuizen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
24 Febr. 1932, n°. 131, 2e afd. W. , tot terug
gaaf van de resteerende helft, zijnde f 5000 
nominaal 2½ % N. S., van het ten name van 
het in dien veenpolder gelegen perceel, ka
àastraal bekend gemeente Sint Johannesga, 
Sectie D, n°. 2051, ingeschreven waarborg
fonds, met de daarvan gekweekte renten, voor 
zoover die niet zijn uitgekeerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 November 1932, n°. 818; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 December 1932, · n°. 422, 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij boven
genoemd besluit aan de eigenaren van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Sint Jo
hannesga, sectie D, n°. 2051, teruggaaf heb
ben verleend van de resteercndc helft, zijnde 
f 5000, nominaal 2½ % N. S., van het ten 
name van dit perceel ingeschreven waarborg
fonds, met de daarvan gekweekte renten, voor 
zoover die niet zijn uitgekeerd, mits zij aan 
het Bestuur van den veenpolder Delfstrahui
zen aantoonen, zoo door overlegging van een 
uittreksel van den kadastralen legger als door 
eigendomsbewijzen, dat zij e igenaren van dat 
percèel zijn; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij hun bes! uit van 5 Febr. 1930. n°. 89, 
2e Afd. W , teruggaaf werd verleend van de 
helft, zij nde f 5000 nominaal 2½ % . S., 
van het ten name van het bedoelde perceel 
ingeschreven waarborgfonds, groot f 10,000 
nominaal 2½ % . S. , met de daarvan ge
kweekte renten, voor zoover die niet zijn uit
gekeerd; dat blijkens de overwegingen van 
dat besluit de cultuurstaat van het gedeelte, 
zijnde oud n° . 1725, nog niet zoodanig was, 
dat tot teruggaaf van het geheele fonds kon 
worden besloten; dat thans in den cultuur
staat van het bedoelde gedeel te zooveel ver
betel'ing is gebracht, dat tegen uitkeering van 
de resteerende helft van het waarborgfonds en 
het restant der renten niet langer bezwaar 
behoeft te bestaan; 

dat van dit beslui t het Bestuur van de Ver
eeniging Polderbelang te Delfstrahuizen en 
het Bestuur van den Veenpolder Delfstrahui 
zen bij On in beroep zijn gekomen; 

dat het Bestuur der Vereeniging Polderbe
lang te Delfstrahuizen aanvoert, dat de cul-
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tuurstaat van het onderhavig perceel niet 
van dien aard is, dat uitkeering van het res
tant der waarborgsom gerechtvaardigd zou 
zijn ; dat het vaststaat, dat na de uitkeering 
van dit bedrag het geheele perceel aan den 
veenpolder gratis zal worden a fgestaan, ter
wijl meer pe rceel en zullen volgen ; dat de 
huuropbrengst van het hierbedoelde boerde
rijtj e, berekend naar de tegenwoordige tijden, 
ongeveer f 550 bedraagt; dat er polderlasten 
op drukken ten bedrage van f 460; dat, wan
neer hier grondlasten en onderhoud bijkomen, 
er jaarlijks een tekort van ongeveer f 50 is ; 
dat onder die omstandigheden een dergelijk 
perceel aan den pol der moet vervallen ; 

dat het Bestuur van den Veenpolder Delf
strahuizen aanvoert, dat de cultuurstaat van 
het peroeel niet van dien aard is, dat tot uit
keering van het restant waarborgfonds mag 
worden overgegaan; dat, in aanmerking ge
nomen de waarde van .het perceel en de daar
voor verschuldigde polderlasten, de jaarlijk
sche opbrengst de verschuldigde polderlasten 
niet zal kunnen dekken; dat er na verloop 
van tijd veel kans bestaat, dat dergelijke per
ceelen aan den polder worden geschonken, of 
aan een will ekeurig persoon zull en worden 
overgedaan, zoodat alsnog waarborg voor de 
betaling van lasten komt te ontbreken; dat 
de polder aldus in zeer benarde financieel e 
omstandigheden zou komen te verkeeren; 

0. dat de beide appellanten ontvankelijk 
in hun beroep zijn te achten; 

dat bepaaldelijk ook de Vereeniging Poldei·
belang te Delfstrahuizen, welke vereeniging 
overeenkomstig hare statuten beoogt de be
langen van de ingelanden te bevorderen door 
het houden van vergaderingen en het richten 
van verzoekschriften tot de bevoegde autoritei
ten, ten deze is aan te merken als belangheb -

bende in den iin van art. 5 der Verveningen
wet, wodat ha1r Bestuur aan dit artikel recht 
van beroep kan ontleenen ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat art. 119, 
4e l id , van het reglement van den Veenpolder 
Delfstrahuizen bepaalt, dat het kapitaal van 
het ingehouden waarborgfonds na verloop van 
tien jaren na de uitkeering van het slikgeld 
door de Geel. Staten aan de rechthebbenden 
kan worden uitgekeerd, wanneer naar hunne 
meening voldoende grond aanwezig is voor de 
verwachting, dat de in cultuur gebrachte 
gmnden niet weer tot den toestand van veen
pi as zullen terugkeeren; 

dat sedert de uitkeering van het slikgeld 
ten aanzien van het onderhavige perceel tien 
jaren en meer zijn verloopen; 

dat op grond van de ingewonnen ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat vol
doende grond aanwezig is voor de verwach
ting, dat het onderhavi ge in cultuur gebrachte 
perceel niet weer tot den toestand van veen
plas zal terugkeeren; 

dat onder die omstandigheden Ged. Staten 
terecht geen aanleiding hebben gevonden, het 
verzoek om ten rggave van het resteerende 
bedrag van het waarborgfonds af te wijzen ; 

dat daaraan niet a fdoet de mogelijkheid, 
dat bij inwillig ing van het verzoek de eigen
dom van dit geringe inkomsten opleverende 
perceel door de eigenaren zal worden prijs 
gegeven en dientengevolge de veenpolder van 
het genot der polderlasten zal worden ver
stoken; 

Gezien de Verveningenwet en het Regle
ment van den veenpolder Delfstrahuizen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van W aterstaat is belast enz. 

(A.B.) 
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AANVULLINGEN 1932 

11 J anuari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( v. art. 359; Motor- en Rijw.wet 
art . 31. ) 

De overweging, dat het Hof tot het op
leggen der straf is geleid door den aard der 
gepleegde feiten en den indruk, welken de 
persoon van den verdachte op het Hof 
heeft gemaakt, geeft voldoende de bijzon
dere redenen op, die de straf hebben be
paald. 

D e ontzegging van de bevoegdheid 
motorrijtuigen te besturen is ook mogelijk, 
wanneer de veroordeelde geen rijbewijs 
bezit. 

Op het beroep van R. B., requirant van 
-cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te L eeuwarden van 15 October 1931, doch 
a lleen voorzoover hij daarbij, ter zake van 
" het aan zijn schuld te wijten zijn, dat een 
a nder zwaar lichamelijk letsel bekomt, terwijl 
tij dens het p legen van dit feit nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere ver
oordeeling van verdachte wegens overtreding 
van art. i2 initia en sub b van de Motor- en 
Rijwielwet onherroepelijk is geworden" , met 
.aanhaling van de artt . 308, 1, 10, 58, 82, 23, 
14 a, 14 b en 14 c Sr., 1, 26, 29, 30, 31, 39, 
der Motor- en Rijwielwet, is veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf van drie maanden, met 
bevel dat deze straf niet zal worden onder
gaan, tenzij het H of later anders mocht ge
lasten op grond, dat de veroordeelde zich bin
nen een proeftijd van drie jaren aan een 
strafbaar Îeit heeft schuldig gemaakt of ge 
durende dien proeftijd de nader gestelde bij
"Londere voorwaarden niet naleeft, met ont
zegging - onvoorwaardelijk - van de be
voegdheid motorrijtuigen te besturen voor den 
tijd van een jaar en t ien maanden, zijnde bij 
dat arrest vernietigd een door de de Arr.-Recht-

bank te Leeuwarden op 22 April 1931 na ge
daan verzet en een op 4 Maart 1931 bij ver
stek tegen req niran t gewezen vonnis ; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, door den 

req uirant voorgesteld bij schrif t uur : 
1. Enz.; 
5. De overweging van het H of, dat hij in 

het bijzonder tot de oplegging van na te mel
den straf is geleid, door den "aard " van de 
gepleegde (strafbare) feiten en den " indruk", 
welke de persoon van verdachte op het H of 
heeft gemaakt, behelst slechts de algemeene, 
allerminst de bijzondere redenen, die de straf
maat hebben bepaald. Art. 359 vierde lid Sv . 
luidt imperatief : ,,Het vonnis geeft voorts de 
bijzondere redenen op, d ie de straf hebben 
bepaald of tot den maatregel hebben ge
leid"· 

6. 'ontzegging der bevoegdheid, motorrij 
tu igen te besturen, is volgens requirant een 
bijkomende straf, welke hem in strijd met de 
bepalingen der Motor- en Rijwielwet is opge
legd. Immers tjjdens het verstekvonnis de dato 
4 Maart 1931 en tijdens het de dato 22 April 
1931 bekrachtigde ve rstekvonnis, alsmede op 
het t ijdstip, dat het arrest werd gewezen de 
dato 15 October 1931, bezat verdachte geen 
bevoegdheid. Welke bevoegdheid? Requirant 
is van meen ing, dat, gelet op de redactie van 
art. 31 vierde lid der Motor- en Rijwielwet, 
alleen clan ontzegging der (rij-)bevoegdheicl 
kan plaats hebben , wanneer publicatie van 
het verlies van geldigheid van veroordeelde's 
rijbe,vijs kan p laats hebben . Bij veroorcleeling 
toch van den bestuurder, verliest het aan d en 
veroordeelde afgegeven rijbewijs zijn geldig
heid, zoodra de rechterlijke uitspraak , voor 
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wat betreft de bijkomende straf van ontzeg
g ing van de bevoegdheid, motorrijtuigen te 
besturen, voor tenuitvoerlegging is vatbaar 
.geworden ; 

7. Enz.; 
Gehoord den Adv.-Gen. Wijnveldt, namens 

den P1·oc.-Gen., in zijne conclusie, strekkende 
tot enz.; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quira nt drie feiten zijn ten laste gelegd, waar
van t hans a lleen van belang is hc,t eerste, 
terwijl daarvan b ij het bestreden arrest -
met qualifi catie en strafoplegging als voor
meld - i bewezen verklaard: dat op 9 Juli 
1930 onder Oostermeer aan verdachte's schuld 
is te wijten geweest, dat Hendrik Miedema 
zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen, door
dat verdachte al toen, terwijl hij verkeerde 
onder den invloed van door hem gebruikte 
a lcoholhoudenden drank zoo hoogst roekeloos 
snel en onvoorzichtig met een door hem be
stu urd vierwielig motorrijtuig den openbaren 
weg ten noorden van het dorp Oostermeer 
heeft bereden, dat hij in een bocht bij de wo
ning van Willem Veenstra bij het tegenkomen 
van een autobus, welke de voor haar rechter
zijde van den weg bereed, deze heeft aange-
1·eden, tengevolge van welke aanrijding Hen
drik Miedema, die zich in het door verdachte 
bestuurde motorrijtuig bevond, aan de rech
t erzijde van het hoofd is verwond geworden, 
waardoor fac ia üs verlamming en doofheid is 
ontstaan ; terwijl t ijdens het plegen van het 
strafbaar feit nog geen twee jaren waren ver
loopen, sedert een vroegere veroordeeling Yan 
verdachte wegens overtreding van artikel 22 
initio en sub b der Motor- en R ijwielwet on
herroepelijk wa geworden; 

Ten aanzien Yan de Yoorgestelde cassatie
m idd elen: 

0. enz.; 
O. wat het Yijfd cassatiemiddel betreft, dat 

h et Hof in het be treden arre t heeft over
wogen tot het opleggen van de straf te zij n 
geleid door den aard van de gepleegde feiten 
- du , wat de onderhaYige veroordeeli ng be
treft, door den aard•Yan het gepleegde feit -
en den indruk, welke de persoon van ver
dachte op het Hof heeft gemaakt; dat hier
mede de bijzondere redenen, die de straf heb
ben bepaald, zijn opgegeven, waardoor aan 
het voorschrift van art. 359 in Yerband met 
art. 415 SY. is voldaan; dat derhalve ook 
d it middel niet tot cassatie kan leiden ; 

0. wat het zesde middel betreft, dat a r t. 31 
van de Motor- en Rijwielwet, zoo algemeen 
mogelijk, spreekt van de ontzegging van de 
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen en een 
beperld ng als in dit middel bedoeld daarin 
niet is te lezen ; dat nu wel bij de toelichting 
van het middel wordt betoogd, dat een ont
zegging van een bevoegdheid slechts redeEj 
ken zin heeft ten aanz ien van ie mand, die die 
bevoegdheid had, hetgeen, wat requirant be
treft, niet het geval zoude zijn , doch in de 
wet zelf deze gedachtengang niet is terug te 
vinden, daar a rtikel 31 een ontzegging van 
die bevoegdheid ook mogelijk maakt wegens 
overt1·eding van a rt. 14 der wet, bij welk a r 
tikel onder meer een geval is voorzien, waar
in degene, wien bedoelde ontzegging kan tref
fen, wettelijk niet de bevoegdheid bezat mo-
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torrijtuigen te besturen; dat voorts de om
standigheid, dat art. 31 ook een regeling be
vat betreffende het verlies van geldigheid van 
een aan den veroordeelde afgegeven rijbewijs, 
niet meebrengt, dat d ? ontzegging alleen mo
gelijk is, wanneer de veroordeelde een rijbe
wijs bezit; dat trouwens de ontzeggi ng van 
de bevoegdheid motonijtu:igen te besturen, 
ook voor het geval de betrokkene geen geldig 
rijbewijs bezat, wel degelijk zin heeft, daar de 
Commissarissen der Koninl,!in, die, ingevolge 
a rt. 23 van de "Motor- en Rijwielbeschikking" 
van een onJierroepelijke veroordeeling tot de 
straf van ontzegging mededeeling ontvangen, 
zich gedurende den duur der ontzegging van 
het afgeven Yan een rijbewijs zullen onthou
den; 

dat mitsdien ook dit middel ongegrond is ; 
0. enz.; 
Verwerp t het beroep. 

[Gewezen overeenk01n8tig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. ])fr. 1V ijnveldt.] 

(K. J .) 

1 11 Januari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 261; Ali. Wet art. 177.) 

De vermelding als p laats, waar het te 
laste gelegde zou zijn gepleegd, ,,te Rotter
dam, althan elders in Nederland, altha ns 
te Antwerpen, althan elders in België" 
is in verband met de verdere omschrij ving 
van het te laste geleo-de voldoende duide
lijk. 

(Concl. Ad-v.-Gen.): Wanneer a ls be
wezen was aangenomen, dat de feiten te 
Antwerpen of in België hadden plaats 
gehad, zou het gevolg dezer plaat aandui
ding alleen kunnen zijn, dat had moeten 
worden bewezen, dat op de fe iten ook de 
Belgische strafwet straf had gesteld. 

De woorden van art. 177 Alg. Wet "tot 
daar, alwaar het kantoor van in- en uit
klaring i gevestigd" stellen de p laats vast, 
waar de zoomen der zeegaten ophouden 
tot het zeestrand te behooren en niet een 
punt, dat de breedte landwaarts Yan het 
terrein van toezicht bepaalt. 

Op het beroep van : 
A. I. den Minister van F inanciën, en II . 

den Proc.-Gen. bij het Gerechtshof te 's-Gra
venhage, requiranten van cassatie tegen een 
arrest van genoemd Gerechtshof van 22 April 
1931, voorzooverre daarbij in hooger beroep, 
-- met vernietiging van de connissen door de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam op 21 Maart en 
16 April 1929 in deze zaak gewezen, -

1. de verdachten G. E. M. v. H. en G. J. 
K. zijn vrijgesproken : 

2. de verdachten B. M., J. R. en J. S. 
ter zake van : 

"a. het bij den invoer van goederen langs 
de rivieren en kanalen als invoerder op de 
vrachtlijst vermelden van goederen in colli, 
onder eene verkeerde benaming, misdrijf voor
zien bij artikel 2 en 1 laatste lid, in verband 
met artikel 22 laatste lid van het K. B. van 
26 11aar t 1872, S. 19 - het zoogenaamde 
K. B. van Invoer - en strafbaar gesteld bij 
art. 2 van de Wet van 4 April 1870, S. 61; 
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"b. het geheel of gedeeltelijk geschonden 
zijn van eene vanwege de Administratie der 
Invoerrechten en Accijnzen toegepaste verze
geling of sluiting, terwijl de verdachte was 
schipper van het betrokken schip, misdrijf 
voorzien bij artikel 155 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822, S. 38, over de heffing 
van rechten van in-, uit- en doorvoer en van 
de accijnzen alsmede van het tonnengeld der 
zeeschepen ; 

"c. lossing zonder het daartoe benoodigde 
document, terwijl de verdachte als schipper 
van het betrokken schip te dier zake in contra
ventie was, misdrijf voorzien bij artikel 212 
der voormelde Algemeene Wet; 

"d. het bij den invoer van goederen langs 
de rivieren en kanalen al invoerder niet zor
gen dat de generale verklaring wordt aange
zuiverd door lossing der goederen overeenkom
stig artikel 18, le lid sub a en b, van het 
Koninklijk Besluit van 26 Maart 1872, S. 19, 
misdrijf voorzien bij art. 18, 2e lid, in ver
band met art. 22, laatste lid, van genoemd 
K oninklijk Besluit van 26 Maart 1872, S. 19, 
en strafbaar gesteld bij art. 2 van voormelde 
Wet van 4 April 1870, S. 61 ;" 

elk dezer misdrijven door verdachte M. 1 
maal gepleegd ; door verdachte H. 7 maal 
gepleegd; het eerstgenoemde misdrijf door 
verdachte S. 10 maal en elk der drie laatst
genoemde door dezen verdachte 9 maal ge
pleegd ; met aanhaling verder van de artt. 
165, 166, 177, 205, 219, 225 en 226 van de 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38, 
2 van de Wet van 12 Juli 1821, S. 9, 1 en 87 
der Suikerwet 1924, S. 425, 37 der Leening
wet 1914, gewijzigd bij art. IV der Wet van 
20 Januari 1917, S. 192, en bij art. 3 der Wet 
van 24 Januari 1930, . 21, 1 en 48 Sr. en 
52 van den Code Pénal, zijn veroordeeld tot: 

de verdachte M. tot betaling van vier geld
boeten, elk van honderd gulden ; 

de verdachte S. tot betaling van zeven en 
dertig geldboeten, elk van honderd gulden ; 

de verdachte H. tot betaling van 28 geld
boeten, elk van vijf en twintig gulden ; met 
bepaling, dat die boeten, indien de veroor
deelde buiten staat is tot voldoening, zullen 
worden vervangen elk door hechtenis van vier 
dagen, ten aanzien van verdachten M. en S., 
en van één dag, ten aanzien van verdachte H., 
terwijl het schip Viod, vroeger I eerlandia II, 
speciaal verbonden en executable verklaard 
is voor de door M. verbeurde boeten, de sche
p en Julia en Trio onderscheidenlijk voor 16 
en 21 der door Stegers verbeurde boeten, en 
het schip Adma voor de door H. verbeurde 
boeten; 

3. de verdachte H. ,,. K. ter zake van: 
"het door beloften opzettelijk uitlokken van 
elk der ten aanzien van den verdachte S. 
hierboven bewezen verklaarde en gequalifi
ceerde misdrijven, strafbaar gesteld bij de 
boven ten aanzien van de verdachten M., S. 
en H. a"m;ehaalde wettelijke voorschriften, 
zoomede bij art. 47- Sr. en ten aanzien van 
alle de misdrijven mede bij art. 7 der In
voeringswet van 15 April 1886, S. 64 en art. 

2 Sr., is veroordeeld tot: 
a. betaling van 10 geldboeten, elk van f 300; 
b. betaling van 9 geldboeten, elk van f 3000; 
c. betaling van 9 geldboeten, en wel een 
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geldboete voor de hoeveelheid suiker, inge
voerd op: enz. 

derhalve in totaal van f 311,850; 
d. betaling van negen geldboeten, elk van 

driehonderd gulden ; met bepaling dat, indien 
de veroordeelde buiten staat is tot voldoening, 
hij zal worden gecorrigeerd met hechtenis van 
twee dagen voor elke hem, voor de feiten I a 
en I d opgelegde geldboete, van tien dagen 
voor elke hem voor het feit I b opgelegde 
geldboete, en van vijf en twintig dagen voor 
elke hem voor het feit I c opgelegde geld
boete: 

Bepaalt,, dat de tenuitvoerlegging dezer 
veroordeelingen zal kunnen worden vervolgd 
bij wege van lijfsdwang; 

4. de verdachten M., S en H. zijn ont
slagen van alle rechtsvervolging ter zake van 
het hun onder I ten tweede telastegelegde, 
als zijnde dit niet strafbaar, en 

5. verder v. K. is vrijgesproken van het 
hem meer of anders telastegelegde dan be
wezen is verklaard ; 

B. I. J. S. voornoemd, en 
II. H. v. K. voornoemd, requiranten van 

cassatie tegen voormeld arrest, voorzoover zij 
daarbij veroordeeld zijn. 

Gepleit door Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw, 
advocaat te 's-Gravenhage. 

Gepleit voor gerequireerde v. K. tevens r e
quirant Mr. D. A. van der Linde, advocaat 
te Rotterdam. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt: 

In deze suikersmokkelzaak werd op 22 April 
1931 door het Gerechtshof te 's -Gravenhage 
een arrest gewezen, waarbij de verdachten M., 
S. en H. ieder wegens een reeks van verboden 
handelingen tot verschill ende straffen werden 
veroordeeld, behalve ten aanzien van een deel 
der tela telegging, dat wel bewezen werd ge
oordeeld, doch geen strafbare feiten bevatte, 
weshalve verdachten te dien aanzien werden 
ontslagen van rechtsvervolgin". 

Van de overige drie verdachten werden 
v. H. en K. vrijgesproken, en verdachte v. K. 
voor een aantal feiten ten deele veroordeeld, 
ten deele vrijgesproken. 

De Proc.-Gen. bij het Gerechtshof en de 
Rijksadvocaat stelden tijdig beroep in cassatie 
in, en wel tegen het geheele arrest, behou
dens ten aanzien der beslissingen omtrent de 
civiele vorderingen. 

Verder werd tijdig cassatie aangeteekend 
door twee der verdachten, nl. v . K. en S. 

v. K. stelde bij pleidooi a ls middel: ,,Schen
ding, althans verkeerde toepassing van artt. 
261, 348 en 422 en daarmede verbandhouden
de artikelen van het Wetboek van Strafvor
dering, doordien het Hof requirant heeft ver
oordeeld, niettegenstaande feiten waren te
lastegelegd, ,,gepleegd te Rotterdam, althans 
elders in Nederland, althans te Antwerpen, 
althans elders in België", zulks ten onrechte, 
daar immers de plaats, waar de telastegelegde 
feiten zouden zijn gepleegd, niet duidelijk is 
omschreven, waardoor verdachte in zijn ver
dediging is geschaad, zoodat het Hof de dag
vaarding had moeten nietig verklaren. 

Ik kan mij met dit middel niet vereenigen. 
Het gevolg dezer plaatsaanduiding zou alleen 
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kunnen zijn, zooals door den geachten raads
man van v. K. ook bij pleidooi betoogd is, 
dat de mogelijkheid kon bestaan, dat op de 
feiten, wanneer als bowezen werd aangenomen, 
dat zij te Antwerpen of in België hadden 
l)laats gevonden in verband met art. 5 Sr., 
de Nederlandsche Strafwet met toepasselijk 
zou zijn. Immers dan had bewezen moeten 
worden, dat op die feiten ook de Belgische 
Strafwet straf had gesteld. 

Intusschen verklaart het Hof als bewezen 
dat de feiten gepleegd zijn respectievelijk te 
Hansweert, in Nederland en te Rotterdam, 
zoodat de vraag van toepasselijkheid der Bel
crische Strafwet niet nader onderzocht behoef
de te worden. Ik kan niet inzien, waarom re
quirant door de_ pl11;atsaanduiding? zo_c:ials die 
in de telasteleggmg 1s opgenomen m ZIJne ver
dediging is benadeeld, of waarom de dag
vaarding nietig zou zijn. 

Verdachte S. stelde geen middelen voor. 
Van de zijde van den Proc.-Gen. bij het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage en den Rijksadvo
caat aldaar werd gesteld : Sch_ending, althans 
verkeerde toepassing van de artt. 165, 166, 
177, 205 en 219 van de herhaaldelijk gewij 
zigde Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, 
S. 38, over de heffing der rechten van in-, 
uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede 
van de tonnengelden der, zeeschepen, art . 87 
der Suikerwet 1924, S. 425, art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 6 Juli 1835, S. 22, 
gewijzigd bij art. 1 van het Koninklijk Be
sluit van 27 Juni 1892. S. 168. 

Dit 1ruddel is niet gericht tegen eenige be
slissing van het Gerechtshof betreffende v. H., 
K. en v. K. De beide eerste twee verdachten 
toch werden van al hetgeen hun telaste was 
gelegd vrijgesproken op grond dat de feiten 
niet bewezen waren, de derde werd voor een 
aar;~al feiten veroordeeld, doch voor het ove
rige vrijgesproken, en onder deze vrijspraak 
valt ook het punt waarvoor M., S. en H. van 
rechtsvervolging ontslagen werden. Het Ge
rechtshof ve'rklaarde t. a. van M., S. en H. 
bewezen, dat ie:ler hunner telkenmale op ver
schillende dagen, op het terrein van toezicht 
langs de grenzen aan de zeezijde in de pro
vincie Zeeland, omschreven b1J voormeld art. 
177 in verband met de K. B. van 6 Juli 1835, 
S. 22, en 27 Juni 1892, S. 168, nl. over het 
kanaal door Zuid-Beveland, (Hansweert--We
meldinge) van Hansweert naar Vlake, met 
zijn schip heeft vervoerd een hoeveelheid sui
ker van meer dan drie Kilogram, door zijn 
voormeld schip met die hoeveelheid suiker 
over bedoeld kanaal van Hansweert naar 
Vlake te doen varen, zulks niet gedekt door 
document, nl. zonder een geleidebilj et of an
der daartoe vereischt document. 

Dit feit achtte het Hof niet strafbaar en ont
sloeg verdachten van rechtsvervolging, over
weo-end, dat de betrekkelijke Koninklijke Be
sluiten het terrein van toezicht aan de zee
zijde uitbreiden buiten de grenzen door art. 
177 der Algemeene Wet gesteld. Immers, hoe 
dit artikel ook relezen moet worden, naar 
' s Hofs oordeel, volgt er in ieder geval uit, 
dat het daar bedoeld verboden gebied zich 
nimmer verder kan uitstrekken dan tot daar, 
alwaar het kantoor van in- en uitklaring _is 
gevestigd, zijnde in deze het kantoor te Vlts
singen. 
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Tegen deze beslissing is het bovenvermelde 
1ruddel gericht, en dit is dan ook het punt, 
waarover Uw College in cassatie zal hebben te 
beslissen, nl. de vraag of gemelde Koninklijke 
Besluiten een grooter terrein bestrijken dan 
art. 177 der Algemeene Wet veroorlooft. Deze 
bepaling verbiedt - voor zoover hier van be
lang - verschillende handelingen tusschen 
den afstand van 2600 Meter van de zeestran
den, vandaar, alwaar bij gewonen vloed, de 
dijken, duinen en dammen door de zee wor
den be poeld, waaronder behaoren de zoomen 
van de monden der zeegaten. 

tot daar, a lwaar het kantoor van in- en uit
klaring is gevestigd, èn welke afstand door 
ons van punt tot punt is, of verder zal wor
den aangewezen. 

De woorden "tot daar, a lwaar het kantoor 
van in- en uitklaring is gevestigd" 6even het 
punt aan, waarbuiten het zg. ve~boden gebied 
zich nimmer kan uitstrekken. 

De vraag wordt dus of art. 177 voormeld, 
aan de Kroon de bevoegdheid geeft, wa.t be
treft de zoomen der zeegaten, te gaan buiten 
dat punt, en Haar in staat stelt het terrein 
der linie zeezijde uit te strekken over een 
breedte van ten hooirste 2600 Meter vanaf den 
zoom van het zeegat, in welk ireval ook Hans
weert waar het vervoer feitelijk heeft plaa•s 
gehad en het kantoor Vlissingen niet ligt, in 
die strook k omt te vallen, m. a. w. wordt met 
die woorden een grens van het terrein van 
toezicht aangegeven, doch niet een grens tot 
hoever zoomen van de monden der zeegaten 
onder de zeestranden worden begrepen. 

Taalkundig is het artikel niet duidelijk. 
Art. 162 der Algemeene Wet spreekt bij het 
bepalen van het terrein van een afstand van 
2600 Meter naar de zeestranden vandáár, al
waar bij gewonen vloed, de dijken, duinen en 
dammen door de zee worden bespoeld, en 
waaronder behooren de zoomen van de mon
den der zeegaten, tot daar, enz. 

L aat art. 177 nqg twijfel, waaronder nu 
eigenlijk de zoomen van de monden der zee
gaten be<>'repen moeten worden, art. 162 geeft 
daarvoor° m. i. voldoende oplossing. De zoo
m en van de monde:i der zeegaten moeten be
grepen worden onder de dijken, duinen en 
dammen. Dit komt mij ook redel.ijk voor, 
want zoomen zijn randen of kanten, en i. c. 
bedoeld als land, niet als water. Het artikel 
bedoelt dus het terrein te bepalen langs de 
vloedlijn, niet alleen langs de kust, maar 
ook in de zeegaten. Art. 177 bevat naar mijne 
opvatting echter een beperking, waarop bij de 
Koninklijke Besluiten niet gelet is. De be
paling spreekt nl. van "de monden der zee
gaten", en niet van de "monden der rivie
ren", ter plaatse waar zij in zee vallen. De 
mond van een rivier geeft het veel ruimere 
begrip van opening, ingang, toegang tot zee. 
Deze laatste kan diep landwaarts in begin
nen, wat met trechtervormige riviermimden 
als van de Theems, de Elbe, de Am3,zone 
steeds het geval is. Eb en vhe:l zijn ver op 
die wateren merkbaar, evenals op de Schelde, 
en mede daarom kan men dan spreken van 
riviermonden, maar nog n et van "zeegat" . 
Het zeegat wordt slechts gevorrnd door het 
begin van den riviermond. ,.Embouchure" 
wordt dan ook in de Fransche taal gebruikt 
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in den zin van riviermond, niet als zeegat, 
waarvoor de woorden passe of chenal dienen 
in de beteekenis van vaargeul. 

Terwijl ik er dus de aandacht op vestig, 
dat " zeegat" reeds een beperktere beteekenis 
heeft dan " riviermond" , is van nog meer 
gewicht, dat art. 177 spreekt van de monden 
der zeegaten, zoodat, wanneer mijn uiteenzet
ting omtrent zeegat en riviermond niet aan
nemelijk mocht zijn, ja zelfs wann eer de be
grippen gelijkgesteld moeten worden de be
paling ook dan nog maar alleen het oog kan 
hebben op den mond van den riviermond. Er 
valt mee t e vergelijken, dat men in het da
gelijksch leven over mond spreekt als ope
ning gevormd door de lippen, terwijl deze 
opening slechts het begin vormt van het 
lichaamsdeel "de mond". 

De vraag of de Schelde tot boven Hans
weert als een embouchure de la mer, hetgeen 
ik vertaal met zeemond van de rivier, en niet 
als zeegat zonder meer, beschouwd moet wor
den, is in mijn beschouwing niet meer van 
belang. 

W anneer men dus, zooals ik, in het woord 
"mond" in art. 177 een beperking ziet, is het 
gevolg daarvan dat bij K oninklijk B esluit de 
linie niet verder, dus ook niet Oostwaarts, 
mocht worden uitgestrekt dan tot daar, al
waar het kantoor van in- en ui tklaring is ge
vestigd, i. c. Vlissingen. Ik acht derhalve de 
beslissing van het Gerechtshof juist. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake ; 
Gelet op het middel van cassatie door de 

requiranten onder A. voorgesteld bij memorie 
van cassatie, luidende : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 165, 166, 177, 205 en 219 van de her
haaldelijk gewijzigde Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822, S. 38, over de heffing der 
r echten van in-, uit- en doorvoer en van de 
accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zee
schepen, art . 87 der Suikerwet 1924, S. 425, 
art. 2 van het K on. Besluit van 6 Juli 1835, 
S. 22, gewijzigd bij art. 1 van het Kon. B esluit 
van 27 Juni 1892, S. 168, 

door de volgende ten aanzien van de ver
dachten B. M., J. H . en J. S. bewezen ver
klaarde hun te laste gelegde feiten, te weten: 
dat zij onderscheidenlijk i_eder omstreek_s de 
verschillende dagen voor ieder op de b1J het 
arrest aangeduide lij st in kolom II vermeld 
op het terrein van toezicht langs de grenzen 
aan de zeezijde in de provincie Zeeland, om
schreven bij voormeld art. 177 in verband 
met de K oninklijke B esluiten van 6 Juli 1835, 
S. 22, en 27 Juni 1892, S. 168, namelijk over 
het kanaal door Zuid-Beveland (Hansweert
Wemeldinge) van H answeert naar Vlake, met 
zijn in het arrest vermeld schip heeft vervoerd 
een hoeveelheid suiker van meer dan drie 
kilogram, door zijn voormeld schip met die 
hoeveelheid suiker over bedoeld kanaal van 
Hansweert naar Vlake te doen varen, zulks 
niet gedekt door document, namelijk zo_nder 
een geleidebilj et of ander daartoe vereischt 
document, niet strafbaar te achten en ver
dachten te dier zake van alle rechtsvervolging 
te ontslaan, zulks op de overweging, dat de 
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betrekkelijke Koninklijke Besluiten het ter
rein van toezicht aan de zeezijde uitbreiden 
buiten de grenzen door art. 177 der Alge
meene Wet gesteld, immers hoe dit artikel 
ook moet worden gelezen er naar 's Hofs oor
deel in ieder geval uit volgt, dat het daar be
doeld verboden gebied zich nimmer verder 
kan uitstrekken dan tot daar, alwaar het 
kantoor van in- en uitklaring is gevestigd, 
zijnde in deze het kantoor t e Vlissingen.; 

hebbende h et Hof met juistheid beslist, dat 
de woorden van art. 177 "tot daar, al waaJ· 
het kantoor van in- en uitklaring is gevestigd" 
aangeven het punt, waar buiten h et gebied, 
d_at het Hof als het verboden gebied aanduidt , 
zwh nimmer kan uitstrekken, maar uit het 
oog verloren, dat de wetgever voor zoover de 
zoomen der zeegaten betreft buiten de plaats, 
waar het kantoor van in- en uitklaring is ge
vestigd en alzoo ook ter hoogte van Hans
weert, aan de Kroon de bevoegdheid heef t 
gegeven het terrein der linie zeezijde uit te 
strekken over een strook van ten hoogste 2600 
Meter breedte gerekend vanaf den zoom van 
het zeegat, en ter plaatse waar, naar feitelijk 
vaststaat, het vervoer heeft plaats gehad, het 
kantoor te Vlissingen niet gelegen is; 

en namens den requiran t v. K. bij memorie 
van cassatie, luidende: (Zie Concl. Adv.-Gen.) 

Gehoord den Adv.-Gen. Wijnveldt, namens 
den Proc.-Gen., in zijne conclusie, strekkende 
tot enz . ; 

0. dat, - voorzooverre thans nog van be
lang, - aan de verdachten M., S. en H . bij 
oorspronkelijl,rn dagvaarding is telastegelegd : 
onder meer (Red.) dat 

ten eerste : onderscheidenlijk ieder van deze 
verdachten telkenmale op of omstreeks de 
verschillende dagen, voor ieder op de hiervo
ren gestelde lijst in kolom II vermeld, te 
H answeert als schipper van het schip, op be
doelde lij st in kolom I onder zijn naam ge
noemd, en als invoerd er van de goederen, die 
zich in dat schip bevonden, - met dat schip 
komende van België en via H answeert be
stemd naar Rotterdam als losplaats , - op 
het eerste kantoor waar zulks behoorde, na
melijk ten kantore van den Ontvanger der 
Invoerrechten en Accijnzen te Hansweert, heeft 
ingeleverd, althans door zijn expediteur al
daar heeft doen inleveren, eene door hem 
onderteekende vrachtlijst vereenigd met eene 
generale verklaring, genummerd met het 
nummer als op voormelde lij st in kolom III 
voor ieder dezer verdachten en voor elke reis 
genoemd, zulks echter met vermelding op die 
vrachtlijst van de daarbij aangegeven goede
ren in zakken (balen}, althans van een deel 
daarvan, onder eene verkeerde benaming, te 
weten onder de benaming als op bedoelde 
lij st in kolom IV onderscheidenlijk achter het 
nummer van elke generale verklaring ver
meld, in ieder geval niet onder de benaming 
"suiker", terwijl toch die goederen, althans 
een deel daarvan , namelijk het aantal zakken 
en het gewicht daarvan als op meerbedoelde 
lij st in kolom V onderscheidenlijk achter elke 
lading vermeld, althans ongeveer dat aantal 
en dat gewicht , in waarheid waren "suiker" ; 

ten tweede : onderscheidenlijk ieder van de 
verdachten M., S. en H . telkenmale op of 
omstreeks de verschillende dagen, voor ieder 
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op de hiervoren gestelde lijst in kolom II ver
meld, op het terrein van toezicht langs de 
grenzen aan de zeezijde in de provincie Zee
land, omschreven bij artikel 177 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38, in 
verband met de Koninklijke Besluiten van 6 
Juli 1835, S. 22, en 27 Juni 1892, S. 168, 
namelijk over het kanaal door Zuid-Beveland 
(Hansweert-Wemeldinge) van Hansweert naar 
Vlake, met zijn voormeld schip heeft vervoerd 
de hoeveelheid suiker als op bedoelde lijst in 
kolom V voor elk schip en voor elke reis ver
meld, althans eeue hoeveelheid suiker van 
meer dan drie kilogram, door zijn voormeld 
schip met die hoeveelheid suiker over bedoeld 
kanaal van Hansweert naar Vlake te doen 
varen, zulks niet gedekt door document, na
melijk zonder een geleibiljet of ander daar
toe vereischt document; 

ten derde : onderscheidenlijk ieder van de 
verdachten M., S. en H. telkenmale op of 
omstreeks de verschillende dagen, voor ieder 
op de hiervoren gestelde lijst in kolom VI 
vermeld , te Rotterdam, althans elders in e
derland, als schipper van het schip, op be
doelde lijst in kolom I onder zijn naam ge
noemd, nadat hij met dat schip, beladen met 
goederen, waaronder de hoeveelheid suiker 
als op meerbedoelde lijst in kolom V voor elk 
schip en voor elke reis vermeld, althans on
geveer die hoeveelheid, was gekomen, althans 
op reis was, van België via Hansweert naar 
Rotterdam als losplaats, en nadat telkenmale 
te Hansweert een ambtenaar der invoerrech
ten en accijnzen a ldaar, belast met de inkla
ring en de visitatie, de ladingsplaatsen van 
het vaartuig als inkomend beladen schip, 
waarmede goederen werden ingevoerd, onder 
verzegeling althans onder sluiting had ge
bracht door daarop aan te brengen vier al
thans twee plombeerlooden met het rijkswapen 
en een nummer, niet heeft gezorgd, dat die 
toegepaste sluiting en verzegeling niet werd 
geschonden, gelijk die telkenmale op of om
streeks de verschillende voormelde dagen ge
schonden is door verbreking, althans door 
verwijdering der bewuste looden, althans van 
een of meer daarvan, door anderen althans 
door een ander dan de daartoe bevoegde amb
tenaren der invoerrechten en accijnzen; 

ten vierde : onderscheidenlijk op of om
streeks de verschillende dagen, in de hiervo
ren gestelde lijst in kolom VI vermeld, te 
Rotterdam uit het schip, op die lij st in kolom 
I voor eiken zooeven bedoelden dag genoemd, 
terwijl schipper van dat schip was onderschei
denlijk één der verdachten M., S. en H. als 
op bedoelde lijst in kolom I voor elk schip 
aangeduid, en deze met dat schip, beladen 
met de hoeveelheid suiker en de verschillende 
andere goederen, althans een deel daarvan, 
als op meerbedoelde lij st in kolom V en ko
lom IV voor elk schip en voor elke reis ge
noemd, was gekomen van België via Hans
weert naar Rotterdam als losplaats, die la
ding, met name de suiker, althans een deel 
daarvan, is gelost zonder het daartoe benoo
digde document, namelijk, zonder een consent 
tot lossing of ander daartoe vereischt en 
rechtsoeldig verkregen document, znlks terwijl 
de schlpp er, als voormeld onderscheidenlijk 
één der verdachten M., S. en H. als op be-

1932 

doelde lijst in kolom l voor elk schip aange
duid, te dier zake in contraventie was, door
dien hij de suiker en de andere goederen, 
althans een deel daarvan, heeft uitgeleverd of 
doen uitleveren, althans een ander opzette~jk 
toestemming en gelegenheid heeft gegeven die 
uit het schip en buiten boord tot zich te ne
men, door met de bedoeling en de wetenschap 
dat die ander dat zou doen, opzettelijk zich 
van zijn schip te verwijderen, althans, weten
.de dat die ander dat deed of zou doen, op
zettelijk dat niet te verhinderen, alles zonder 
dat hij of die ander in het bezit was van be
doeld document; 

ten vijfde : onderscheidenlijk ieder van de 
verdachten M., S. en H. telkenmale op of 
omstreeks de verschillende dagen, voor ieder 
op de hiervoren gestelde lijst in kolom VI 
vermeld, te Rotterdam als schipper van het 
schip, op bedoelde lijst in kolom I onder zijn 
naam genoemd, en als invoerder van de goe
deren, die zich in dat schip bevonden, nadat 
hij met dat schip, beladen met de suiker en 
de verschillende andere goederen, althans een 
deel daarvan, als op bedoelde lijst in kolom 
V en kolom IV voor elk schip en voor elke 
reis vermeld, was gekomen van België via 
Hansweert naar Rotterdam als losplaats, niet 
heeft gezcrgd, dat de hiervoren onder "ten 
eerste" onderscheidenlijk voor ieder dezer ver
dachten en voor elke reis bedoelde generale 
verklaring werd aangezuiverd door lossing der 
goederen met documenten of een document, 
daartoe verkregen na aangifte te voormelder 
losplaats volgens het 13de hoofdstuk van voor
melde Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, 
S. 38, of overeenkomstig de bepalingen van 
de hoofdstukken II, III en IV van het Ko
ninklijk Besluit van 26 Maart 1872, S. 19, 
zijnde die goederen onderscheidenlijk op of 
omstreeks de verschillende dagen, voor ieder 
dezer verdachten en voor elke reis in meer. 
bedoelde lijst in kolom VI vermeld, in ieder 
geval vóórdat de hiervoren bedoelde aangifte 
ter losplaats was gedaan, op die losplaats ge
lost zonder documenten of een document, 
daartoe verkregen in voormelder voege, en 
zonder dat de bepalingen van de hoofdstuk
ken II, III en IV van voormeld Koninklijk 
Besluit zijn inachtgenomen; 

en aan de verdachten v. K., v . H. en K. 
(onder meer, Red .) dat 

II. A. deze verdachten, tezamen en in 
vereeniging, althans tezamen en in vereeni
ging met nog een ander persoon, althans 
ieder afzonderlijk, onderscheidenlijk omstreeks 
de verschillende dagen, op de hiervoren ge
stelde lij st in kolom II vermeld, althans on
derscheidenlijk op even zoovele andere ver
schillende dagen in de jaren 1926 en 1927, te 
Rotterdam, althans elders in Nederland, al
thans te Antwerpen, althans elders in België, 
opzettelijk hebben uitgelokt, dat onderschei
denlijk ieder van de verdachten M., S. en H. 
op de hiervoren voor ieder van dezen ver
melde tijden en plaatsen onderscheidenlijk 
alle voormelde aan ieder van hen te laste 
gelegde strafbare feiten heeft gepleegd, welke 
opzettelijke uitlokking heeft plaats gehad door 
het, vóórdat onderscheidenlijk ieder van de 
verdachten M., S. en H. telkenmale het voor
nemen tot het plegen van die strafbare feiten 
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had opgevat, onderscheidenlijk aan ieder van 
dezen opzettelijk tot het plegen van die straf
bare feiten doen of laten doen van beloften, 
althans verschaffen of doen verschaffen van 
gelegenheid, middelen of inlichtingen, een en 
ander door onderscheidenlijk aan ieder van de 
verdachten M., S. en H., opzettelijk tot het 
plegen van bedoelde strafbare feiten, f 3 per 
baal, althans geld te beloven of te doen be
loven, althans de suiker en de verschillende 
andere goederen ter beschikking te stellen of 
te doen stellen ; althans door aan bedoelden 
anderen persoon, - althans, voorzoover be
treft de verdachten v. H. en K., door aan 
den verdachte v. K. - opzettelijk geld te ver
schaffen of te doen verschaffen tot aankoop 
van suiker en andere goederen, met opdracht 
althans met de bedoeling dat deze suiker en 
andere goederen onderscheidenlijk aan ieder 
van de verdachten M., S. en H., opzettelijk 
tot het plegen van de bewuste strafbare fei
ten, ter beschikking zouden worden gesteld, 
althans dat daarmede onderscheidenlijk ieder 
der verdachten M., S. en H. die strafbare 
feiten zoude plegen; althans door onderschei
denlijk ieder van de verdachten M., S. en H., 
opzettelijk tot het plegen van bedoelde straf
bare feiten in te lichten of te doen inlichten, 
dat en hoe suiker van België via Hansweert 
naar Rotterdam kon worden gesmokkeld en 
te Rotterdam in het vrije verkeer gebracht 
buiten weten van de Administratie der In
voerrechten en Accijnzen en zonder dat deze 
dat zou ontdekken, althans dat en waar de 
suiker met de andere goederen ten vervoer 
van België via Hansweert naar Rotterdam 
aan ieder zou worden ter beschikking gesteld, 
dat de suiker onder de andere goederen kon 
worden verborgen, dat te Hansweert de suiker 
kon worden aangegeven onder de verkeerde 
benaming in voege als hiervoren onder "I. ten 
eerste" omschreven, en dat te Rotterdam de 
zegels konden worden verbroken en de suiker 
met de andere goederen kon worden uitge
leverd, en in het vrije verkeer gebracht, een 
en ander buiten weten van de Administratie 
der Invoerrechten en Accijnzen en zonder dat 
deze dat zou ontdekken ; 

0. dat bij het bestreden arrest van voor
melde telastlegging bewezen is verklaard : 

,,dat de verdachten M., . en H. alle fei
ten, aan ieder dier verdachten onder I ten 
eerste tot en met ten vijfde te laste gelegde 
hebben gepleegd, met dien verstande, dat al 
die feiten zijn begaan omstreeks de verschil
lende daar aangeduide dagen, en voorts met 
dien verstande : 

ten eerste: dat ieder der verdachten de 
vrachtlijsten heeft doen inleveren door zijn 
expediteur mat vermelding op die vrachtlijst 
van een deel der daarbij aangegeven goede
ren, onder eene verkeerde benaming, terwijl 
een deel dier goederen, n .l. ongeveer het aan
tal zakken en het gewicht daarvan, als om
schreven, in waarheid suiker waren, nemende 
h et Hof daarbij aan, dat die expediteur, die 
van een en ander niet op de hoogte was, ten 
deze optrad als een willoos werktuig in de 
handen van elk der verdachten; 

ten tweede: dat ieder der verdachten een 
hoeveelheid suiker van meer dan drie Kilo
gram heeft vervoerd ; 
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ten derde: dat ieder der verdachten te Rot
terdam met dat schip, beladen met ongeveer 
de bedoelde hoeveelheid suiker, was gekomen 
van België via H answeert naar Rotterdam, 
als losplaats, dat de schepen onder verzege
ling waren gebracht met twee plombeerlooden 
en dat de sluiting en de verzegeling om
streeks de voormelde dagen geschonden is door 
verbreking van de bewuste looden, door ande
ren dan de daartoe bevoegde ambtenaren der 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

ten vierde : dat uit het schip van ieder der 
verdachten, beladen met de hoeveelheid sui
ker, als voormeld, te Rotterdam gekomen, 
die suiker is gelost, en dat ieder der verdach
ten te dier zake in contraventie was, doordien 
hij een ander gelegenheid heeft gegeven die 
suiker uit het schip en buiten boord tot zich 
te nemen, door, wetende dat die andere dat 
zou doen, opzettelijk dat niet te verhinderen; 

ten vijfde : dat ieders schip beladen was met 
de suiker en de verschillende andere goederen; 

"en dat de verdachte v. K. afzonderlijk op 
een dag in het jaar 1926 te Rotterdam opzet
telijk heeft uitgelokt, dat verdachte S. op de 
hiervoren voor dezen vermelde tijden en plaat
sen alle voormelde aan hem onder I ten eerste, 
ten derde, ten vierde en ten vijfde telaste
gelegde strafbare feiten heeft gepleegd, welke 
opzettelijke uitlokking heeft plaats gehad door 
het, vóórdat verdachte S. het voornemen tot 
het plegen van• de strafbare feiten had op
gevat, aan hem opzettelijk tot het plegen van 
die strafbare feiten, doen van eene belofte, 
een en ander door aan verdachte S. opzette
lijk tot het plegen van bedoelde strafbare fei
ten drie gnlden per baal te beloven ; " 

0. dat het Hof het bewezen verklaarde feit 
onder I ten tweede niet strafbaar heeft ge
acht, overwegende te dien aanzien : 

" dat het Hof het bewezen verklaarde feit I 
ten tweede niet strafbaar acht, omdat de be
trekkelijke Koninklijke Besluiten het terrein 
van toezicht aan de zeezijde uitbreiden buiten 
de grenzen door art. 177 der Algemeene Wet 
gesteld, immers hoe dit artikel ook moet wor
den gelezen, er naar 's Hofs oordeel in ieder 
geval uit volgt, dat het daar bedoeld ver
boden gebied zich nimmer verder kan uitstrek
ken dan tot daar, alwaar het kantoor van in
en uitklaring is gevestigd, zijnde in deze het 
kantoor te Vlissingen ;" 

0. dat door of vanwege den requirant S., 
noch bij de aanteekening van het beroep, noch 
naderhand, eenige grond voor dat beroep 
zijn aangevoerd, en dat er ook geene zijn ge
vonden, waarom het beklaagde arrest, voor
zooverre het door hem ingestelde beroep be
treft, ambtshalve zoude behooren te worden 
gecasseerd ; 

0. wat betreft het door den requirant v. K . 
aangevoerde middel: 

dat de plaats, waar het hem onder II. A. 
telastegelegde, hiervoor vermeld, gepleegd zou 

. zijn, - in verband met de verdere omschrij
ving daarvan, - voldoende duidelijk is aan
gegeven om hem niet in het onzekere te la
ten, voor welke feiten hij te recht moest staan, 
gelijk dan ook uit zijne, op de terechtzittingen 
van Rechtbank en Hof afgelegde, verklarin
gen duidelijk blijkt, dat hij daaromtrent niet 

1 in het onzekere heeft verkeerd; 
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dat het middel derhalve is ongegrond; 
O. wat betreft het door è.en Minister van 

Financiën en den Proc.-Gen. bij het Gerechts
hof te 's-Gravenhage ingestelde beroep : 

dat krachtens art. 430, lste lid Sv. requi
ranten niet-ontvankelijk zijn in dit beroep, 
voorzooverre dit mede gericht is tegen de in 
het bestreden arrest gegeven vrijspraken; 

en ten aanzien van het door deze requiran
ten aangevoerde middel : 

dat het punt, waarop het Hof en requiran
ten van meening verschillen, betreft de vraag, 
of de Koninklijke Besluiten van 6 Juli 1835, 
S. 22, en 27 Juni 1892, S. 168, bij de aan
wijzing van het terrein van toezicht aan de 
zeezijde verder zijn gegaan dan de in artikel 
177 der Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822, S. 38, aangegeven uiterste grens van be
doeld terrein en daarmede de aan de Kroon 
in dit artikel toegekende bevoegdheid hebben 
overschreden, gelijk het Hof meent, of wel 
binnen de ~reuzen dier bevoegdheid zijn ge
bleven, geliJk requiranten stellen; 

dat gezegd artikel 177 aldus moet worden 
verstaa n, dat, voor wat de zeezijde betreft, er 
een terrein van toezicht bestaat, eenerzijds be
grensd door de zeestranden, nader in dit ar
tikel omschreven, waaronder behooren "de 
zoomen van de monden der zeegaten tot daar, 
alwaar het kantoor van in- en uitklaring is 
gevestigd", anderzijds door een lijn, op uit~r
lijk 2600 Meter van het zeestrand landm
waarts van punt tot punt door de Kroon aan 
te wijzen; 

dat de woorden "tot daar, alwaar het kan
toor van in- en uitklaring is gevestigd", der
halve vaststellen de plaats, waar de zoomen 
der zeegaten ophouden tot het zeestrand te 
behooren, en niet een punt, dat de breedte 
landinwaarts van het terrein van toezicht be
paalt, gelijk door requiranten betoogd wor~t; 

dat de juistheid van deze opvatting bhJkt 
uit het navolgende : 

10. dat de Wet van 5 October 1816, S. 53, 
- voorlooper van de Wet van 12 Mei 1819, 
S. 20, welke op haar beurt vervangen is door 
voormelde Algemeene Wet van 1822, - i!l 
artikel 75, lste lid, bepaalt, dat op de bm
tenstranden of zeekusten geen goederen of 
koopmanschappen zullen mogen worden uit
gevoerd of ingebracht zonder speciaal con
sent, terwijl het 2de lid bepaalt, dat "mede 
voor zeekusten gehouden worden de zoomen 
van de monden der zeegaten tot dáár, alwaar 
het eerste kantoor van inkomende rechten of 
van inklaring gevestigd is", welke woorden 
onmiskenbaar de strekking hebben aan te ge
ven het punt, tot waar die zoomen geacht 
worden tot de zeekust te behooren ; 

20. dat in geen der wetsbepalingen, welke 
uitsluitend ten doel hebben vast te stellen, 
hoever het terrein van toezicht hetzij van de 
landgrens, hetzij van de zeezijde uit zich land
inwaarts uitstrekt, te weten de artt. 56 en 72 
der Wet van 5 October 1816, S. 53 en de 
artt. 213 en 215 der Wet van 12 Mei 1819, 
S. 20, de breedte landinwaarts van dit t_er
rein afhankelijk wordt gesteld van tl~ ligg!ng 
van het l ste kantoor van in- en mtklanng 
aan de zeezijde, van expeditie aan de land
zijde, wordende die breedte enkel uitgedrukt 
in een zekere lengtemaat ; 
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3°. dat de woorden "tot daar, alwaar het 
kantoor van in- en uitklaring is gevestigd" 
alleen voorkomen in die wetsartikelen, waar
in bepaald wordt, dat de zoomen van de 
monden der zeegaten gerekend worden tot de 
zeekust of de zeestranden te behooren, te we
ten art. 75 van gemelde Wet van 1816 en de 
artt. 162 en 177 der Algemeene Wet van 1822; 

4°. dat deze artikelen van de Algemeene 
Wet van 1822 ten doel hebben ten aanzien 
van de terreinen van toezicht zoowel de 
breedte lanclinwaarts te bepalen als vast te 
stellen, in hoeverre de zoomen van de mon
den der zeegaten geacht worden tot de zee
stranden te behooren, terwijl niet blijkt, dat 
de wetgever van 1822 ten opzichte van een 
dier beide punten heeft willen afwijken van 
het daaromtrent in de wetten van 1816 en 
1819 bepaalde, zoodat moet worden aangeno
men, dat de breedte landinwaarts van de ter
reinen van toezicht wordt aangewezen onder
scheidenlijk door den afstand van 22 000 Me
ter en 2600 Meter in art. 162 en van 5500 
Meter en 2600 Meter in art. 177, en dat het 
punt, tot waar de zoomen van de monden der 
zeegaten tot de zeestranden gerekend worden, 
wordt bepaald door de plaats, alwaar het 
kantoor van in- en uitklaring is gevestigd ; 

5°. dat deze opvatting past in het samen
stel van bepalingen in de Algemeene Wet van 
1822, betreffende den in- en uitvoer aan de 
zeezijde, daar alle uit of naar zee varende 
schepen het eerste kantoor van in- en uitkla
ring, van de zeezijde af gerekend, moeten 
aandoen ( de artt. 6, 8, 54 en 55 der Alge
meene Wet van 1822) terwij l de artikelen 195, 
205, 209, 210 en 217 dier Wet verder waken 
tegen eventueele fraude door niet-nakoming 
van de in eerstvermelde artikelen gegeven 
voorschriften ; 

dat het eerste kantoor van in- en uitklaring 
aan de Zuidkust van Walcheren is Vlissingen 
(paragraaf 1 van het Koninklijk Besluit van 
10 December 1822, S. 50), zoodat aldaar de 
noordelijke zoom van den mond van het zee
gat de \Vesterschelde, van zee uit gerekend, 
ophoudt te behooren tot de zeestranden, en 
derhalve de bevoegdheid van de Kroon om 
den afstand van uiterlijk 2600 Meter van het 
zeestrand landinwaarts van punt tot punt vast 
te stellen, eindigt bij Vlissingen; 

dat 's Hofs beslissing, dat voormelde Ko
ninklijke Besluiten van 1835 en 1892, door 
het terrein van toezicht aan de zeezijde langs 
de Noordelijke kust van de Westerschelde 
verder Oostwaarts uit te strekken dan Vlis
singen, en daaronder de geheele zuidkust van 
Zuid-Beveland te betrekken, de grenzen, door 
art. 177 der Algemeene Wet aan de bevoegd
heid van de Kroon gesteld, hebben overschre
den, juist is en mitsdien terecht het bewezen 
verklaarde feit I ten tweede niet strafbaar 
heeft geacht ; 

dat het middel dus is ongegrond ; 
Verklaart den Minister van Financiën en 

den .Proc.-Gen. bij het Gerechtshof te 's-Gra
venhage niet-ontvankelijk in hun beroep, voor
zooverre dit mede gericht is tegen de in het 
bestreden arrest gegeven vrijspraken; 

Verwerpt overigens het beroep van alle re-
quiranten. (N. J.) 

24 
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18 Januari 1932. ARREST van den Hoogen 
,Raad. (Wegenbelastingwet art. 15.) 

D uitnoodiging tot stilhouden door een 
belastingambtenaar tot den bestuurder 
van een motorrijtuig gericht door middel 
van de z.g. claque (een door den Minister 
van Financiën ter legitimatie der belasting
ambtenaren voorgeschreven voorwerp, ge
schilderd in de nationale kleuren) is een 
vordering in den zin der wet, welke den 
bestuurder tot stoppen verplicht. Het 
risico, dat requirant inderdaad met een 
tot voormeld optreden bevoegden ambte
naar te doen had, moet hier geheel voor zijn 
rekening komen. 

De Politierechter had voor elke over
treding zonder vermindering straf moeten 
opleggen. 
T.a.v. ambtshalve vernietiging op laatst

gemelden grond, anders conclusie O. M. 

Op het beroep van W. S., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van den Politierechter bij de Arr.-Recht
bank te Almelo van 7 October 1931, waarbij 
requirant, ter zake van het: ,,als bestuurder 
van een motorrijtuig daarmede op den open
baren weg rijdend niet nak_omen van de ver
plichtingen opgelegd bij artikel 15 der We
genbelastingwet, tweemalen gepleegd", met 
aanhaling van de artikelen 15 en 19 der We
genbelastingwet, 23, 62 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van veertig gulden en twintig 
dagen vervangende hechtenis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Requirant, bij chriftelijk vonnis van den 
Politierechter te Almelo, ter zake van het : 
"als bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
op den openbaren weg rijdend niet nakomen 
van de verplichtingen, opgelegd bij artikel 15 
der Wegenbelastingwet, tweemalen gepleegd" 
veroordeeld tot eene geldboete van veertig 
gulden, bij gebreke van betaling of verhaal 
te vervangen door eene hechtenis van twintig 
dagen, stelt daartegen als middel van cas
satie voor: 

"Schending van artt. 350, 358 en 359 in 
verband met art. 528 Sv. en art. 24 der We
genbelastingwet, vermits door den inhoud van 
de als bewijsmiddelen in voormeld vonnis ge
bruikte verklaring van req uira nt en het ter 
zake op 11 Juni 1931 door Gerrit van de 
Water, Hendrik Greven en Pieter Havinga, 
assistenten-ambtenaren der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, gestationneerd te 
Hengelo (0) opgemaakt ambtseedig proces
verbaal nimmer kunnen worden bewezen de 
aan verdachte te laste gelegde feiten luidende : 

"dat hij op 7 Juni 1931 te Hengelo, toen 
hij aldaar reed op de Oldenzaalschestraat, 
zijnde openbaren weg, des namiddags te on
geveer 4 uur en 15 minuten in de richting 
Oldenzaal en des namiddags te ongeveer 5 
uur en 30 minuten in de richting Hengelo. als 
bestuurder met een motorrijtuig en op beide 
tijdstippen de ambtenaar der Directe Belas
t ingen, Invoerrechten en Accijnzen, G. van de 
Water, voorzien van zijne aanstelling, staande 
midden op den weg, door het opsteken van 
het daarvoor bestemde teeken, de zoogenaam-
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de claque, van verdachte gevorderd had, het 
door hem bestuurder motorrijtuig voor de con
trole der Wegenbelasting te doen stilhouden, 
daaraan niet heeft voldaan, doch is doorge
reden ; 

,,blijkende immers uit gezegde bewijsmid
delen niet, dat de in de telastelegging ge
noemde ambtenaar gedaan heeft eene vorde
ring, als bij art. 15 der Wegenbelastingwet 
bedoeld, zijnde een den verdachte bereikend 
en voor hem begrijpelijk teeken, waaruit hem 
blijken kan, dat een ambtenaar der Directe 
Belastingen wenschte, dat ruj zijn motorrijtuig 
stilrueld ter controle op de naleving der We
génbelastingwet ; daar toch, ook al mocht re
quirant verondersteld worden, bekend te zijn 
met hetgeen ter zake bij de wegenbelastingwet 
is bepaald, van hem toch niet geëischt ma_g 
worden, bekend te zijn met de door den Mi
nister van Financiën gegeven voorschriften 
betreffende de wijze van het doen van voor
schreven vordering, evenmin als hij mag ge
acht worden te begrijpen, dat, indien iemand 
- niet in uniform gekleed - een_ voorwerp 
beschilderd in de ederlandsche Nationale 
kleuren, omhoog steekt, zulks is een ambte
naar der Directe Belastingen enz., die eene 
vordering tot stilhouden tot uitdrukking 
brengt, zoodat het beroepen vonnis derhalve 
niet behoorlijk met redenen is omkleed". 

Met dit middel kan ik mij niet vereenigen. 
Dat de "vordering", bedoeld in artikel 15 der 
Wegenbelastingwet zoowel door woorden, als 
door t eekens, kan worden gedaan, schijnt mij 
niet twijfelachtig, vooral waar het hier vaak 
noodig zal zijn, bestuurders van met groote 
snelheid zich voortbewegende motorrijtuigen 
tot stilhouden aan te manen, waarbij licht ver
vliegende woorden in den regel weinig zullen 
vermogen. Dat het hier gegeven , meer blij
vende, teeken ook als zoodanig tot requirant 
is doorgedrongen, volgt, gelijk de Politie
rechter terecht overweegt, uit zijne eigen ver
klaring ter terechtzitting, dat degene, die de 
hand, waarin het bewuste voorwerp, omhoog 
stak, ook wel een voorbijganger had kunnen 
zijn, die, aldus handelend, verzocht om te 
mogen mederijden. De mogelijkheid, dat een 
willekeurig persoon, staande op het midden 
van den straatweg, door het opsteken van een 
gelijksoortig voorwerp als de hierbedoelde 
,,claque", welke door den Minister van Fi
nanciën in de Nederlandsche Staatscourant 
van 18 October 1928 onder nummer 204 be
kend is gemaakt, als legitimatimiddel voor 
de ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen bij het verrichten van de 
hun volgens de Wegenbelastingwet opgedra
gen taak, en bij dagvaarding wordt beschre
ven als eene rood wit en blauw geschilderde 
schijf, is natuurlijk niet uitgesloten, maar be
hoeft m. i. weinig eer te worden vermoed, dan 
de mogelijkheid, dat een op mederijden, wel
licht zelfs op avonturen van minder onschul
digen aard, belust voetganger zich hult in de 
uniform van ambtenaar de Rijks- of gemeen
tepolitie, teneinde, ter bevrediging zijner zelf -
zuchtige verlangens, den bestuurder van een 
motorrijtuig tot stilhouden te bewegen. Het 
wil mij derhalve voorkomen, dat, de bestuur
der van een motorrijtuig, die behoort te weten, 
dat er in Nederland vele ambtenaren, ook niet 
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in uniform gekleede, zijn, die de bevoegdheid 
hebben, hem krachtens de wet staande te hou
den, doch die zich uit vrees voor overlast of 
anderszins, bij het waarnemen van een, niet 
onduidelijk en op niet alledaagsche wijze ge
geven, teeken tot stilhouden, aan de hem 
kenbaar en· begrijpelijke uitnoodiging onttrekt, 
zulks doet uit overwegingen, die hem van 
schuldige nalatigheid in het nakomen der hem 
bij artikel 15 der Wegenbelastingwet opge
legde verplichting niet vermogen te bevrijden, 
wanneer inderdaad de verbeeldingskracht hem 
parten mocht hebben gespeeld, immers de
gene, wiens aldus duidelijk kenbaar gemaakte 
bedoeling hij opzettelijk miskende, in werke
lijkheid niet was een willekeurig individu, 
maar een ambtenaar, die ter bereiking van , 
eeu wettelijk doel handelde op daartoe als zoo
danig hem ken merkende wijze, immers door 
middel van een teekeu, berusteude op een 
door den Minister van Financiën «egeven, te 
a lgemeenen kennis gebracht voorschrift, waar
van bepaaldelijk belanghebbendeu, als be
stuurders van motorrijtuigen, geacht mogen 
worden, kennis te uemen, en in ieder g,wal 
niet gebruikelijk bij personen, van wie het 
waarschijulijk is te achten, dat zij buiten 
staat zullen zijn, zich nader als bevoegd a mb
tenaar te doen onderkennen. 

Ik meen alzoo het voorgedragen middel on
gegrond te moeten achten, doch wel te moeten 
opmerken, dat de Politierechter, hoewel ken
nelijk, blijkens de aan het bewezen verklaarde 
benaming en de aanhaling van ar t . 62 Sr. van 
oordeel, dat hier sprake is van meerdere over
tredingen, die als op zich zelve staande ban- 1 

delingen moeten worden beschouwd, niettemin 
slechts ééne straf uitspreekt. Int usschen meen 
ik, waar het h ier betreft geheel gelijksoortige 
overtredingen, waartegen geheel dezelfde straf 
is bedreigd, in verband met vorenbedoelde be 
naming en aangehaald wetsartikel te mogen 
aannemen, dat blijkbaar is bedoeld, dat voor 
elke der beide overtredingen zonder vermin
dering straf wordt opgelegd en wel voor elke 
eene geldboete van f 20, bij gebreke van be
taling of verhaal te vervangen door hechtenis
straf van tien dagen voor iedere ovei·treding, 
zoodat art. 62 voormeld, zij het in een minder 
gebruikelijken vorm, niettemin geacht kan 
worden, met juistheid te zijn toegepast. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur : Zie 
Concl. Adv.-Gen . ; 

0 . dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is telastgelegd hetgeen als inhoud der 
telastlegging in het cassatiemiddel is opgeno
men, en deze telastlegging met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, bij het bestreden 
vonn is is bewezen verklaard; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat in het be treden vonnis is overwogen : 
,,dat de raadsman van verdachte ter te_recht-

zitting het verweer heeft gevoerd, dat b1J ver
dachte alle schuld aan het hem ten laste ge
legde ontbreekt, daar hij niet wist en ni et 
kon weten met eenen belastingambtenaar te 
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doen te hebben, aangezien het hem vertoonde 
en door hem waargenomen voorwerp, d e zoo
genaamde claque hem volkomen onbekend was 
en bovendien een teeken gegeven met dusda
nig voorwerp geene vordering in de beteekenis 
der Wet is, doch dit verweer· moet wo1·den ver
worpen en faalt ; 

"dat toch op verdachte, die in Nederland 
woonachtig is, wanneer hij in Nederland op 
eenen openbaren rijweg als bestuurder van 
een motorrijtuig zich bevindt, de verplichting 
rust kennis te dragen van de wettelijke be
palingen, die aan bestuurders van motorrij
t uigen verplichtingen opleggen ; 

"dat mitsdien verdachte behoorde kennis te 
dragen van het feit, dat ingevolge de bepalin
gen der artt . 15 en 23 Wegenbelastingwet 
ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten e n accijnzen gerechtigd zijn van eenen 
bestuurder van een motorrijtuig te vordere,~ 
dat motorrijtuig te doen stoppen, terwijl inge
volge gemelde artikelen op zoodanigen be
stuurder de verplichting rust op dusda nige 
vordering van gezegde ambtenaren het door 
hem bestuurde motorrijtuig te· doen stilhou
d en; 

" dat evenzeer van zoodanigen bestuurder 
van een motorrijtuig geëischt mag worden 
dat hij bekend is met de wijze waarop ambte
naren, $erechtigd tot het doen stilhouden van 
motorriJtuigen, zich plegen to legitimeeren ; 

,,dat zoodanige legitimatie van de ambte
naren der directe belastingen, in,, oerrechten 
en accijnzen door middel van een claque be
kend is gemaak t door den Minister van Fi
nanciën in de Nederlandsche taatscourant 
van 18 October 1928 onder nummer 204-; 

"dat zelfs al zou verdachte niet bekend zijn 
geweest met voorzegde wijze van legitimatie 
der belastingambtenaren door middel van een 
claque, hij had kunnen en moeten begrijpen, 
dat degene, die zoodanig voorwerp, geschil 
derd in de nationale kleuren, vertoonde, waar
schijnl.\jk behoorde tot een der talrijke groepen 
van Nederlandsche ambtenaren, die krachtens 
wettelijke bepalingen gerechtigd zijn een mo
torrijtuig op den openbaren weg te doen stop
pen, zoodat het aan verdachte als schuld is 
toe te r ekenen, wanneer hij onder die omstan
digheden het door hem bestuurde motorrijtuig 
niet doet stilhouden ; 

" dat overigens uit verdachte's betoog : dat 
degene, die de hand, waarin het voorwerp, 
omhoog stak ook wel een voorbijganger had 
kunnen zijn, die, aldus handelend, verzoekt 
om te mogen mederijden, r eed s volgt dat ver
dachte het gegeven teeken : het opheffen van 
de hand waarin de claque, begrepen heeft als 
eene u itnoodiging om stil te houden; 

,,dat tenslotte eene uitnoodiging als voor
schreven door eenen a mbtenaar in de recht
matige uitoefening zijner bediening gedaa n, 
eene vordering in den zin der Wet is, daar 
immers nergens voorgeschreven staat dat zoo
danige vordering met woorden moet geschie
den maar ook door goed begrijpbare teekenen 
of gebaren kan plaats hebben;" 

O. dat de Hooge Raad zich geheel met dit 
betoog vereenigt en daaruit blijkt, dat het 
cassatiemiddel ongegrond is; dat in het bij
zonder nog valt op te merken dat, bl ijkens het 
voor den Politierechter gevoerd verweerd, re-
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quirant wel heeft aangevoerd, dat hij niet 
wist en niet kon weten met een belastingamb
tenaar te doen te hebben - waartegenover de 
Politierechter afdoende gronden heeft aange
voerd, welke bij den requirant de gedachte 
hadden moeten wekken, dat hij juist wèl met 
een tot het doen der voorschreven vordering 
bevoegd ambtenaar te doen had - doch re
q uirant geen enkele omstandigheid heeft te 
berde gebracht, welke aannemelijk zou kun
nen maken, dat hij in de gegronde meening 
k on verkeeren, dat de op klaarlichten dag op 
een grooten verkeersweg gedane poging om 
hem tot het tot stilstand brengen van zijn 
motorrijtuig te bewegen, op minder goede en 
voor hem gevaarlijke bedoelingen zouden wij
zen; dat dan echter, nu objectief vaststaat, 
dat de vordering doende ambtenaar daartoe 
bevoegd was, terwijl een teeken werd gegeven, 
hetwelk, zoo al aan requirant onbekend, zeker 
den indruk van een ambtelijk optreden moest 
wekken, het risico dat requirant inderdaad 
ook met een tot bedoeld optreden bevoegden 
a mbtenaar te doen had, geheel voor zijn re
kening moet komen ; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat de Politierechter, ingevolge het bij ar 

tikel 62 r. bepaalde, voor elke overtreding 
zonder vermindering straf had moeten op
leggen, zoodat het vonnis, wat de strafopleg
ging betreft, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat de opgelegde straf betreft, en 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
O. dat na te noemen straffen moeten geacht 

worden te zijn in overeenstemming met aard 
en ernst der gepleegde feiten; 

Veroordeelt requirant ter zake van de be
wezen verklaarde en gequalificeerde feiten tot 
twee geldboeten, elk van twintig gulden; 

Bepaalt dat elk dezer boeten, bij gebreke 
van betaling of verhaal, zal worden vervangen 
door hechtenis voor den tijd van tien dagen; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
(N. J.) 

l Februari 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3, 10.) 

Het Hof heeft beslist, dat de overeen
stemming in klank ( ook bij een juiste en 
zuivere uitspraak) en spelling zoo groot is, 
dat vrees voor verwarring tusschen de 
beide woorden voor de hand ligt . 

Het eerste gebruik, in art. 3 Merkenwet 
bedoeld, beteekent niet eerder dan iemand 
anders, doch eerder dan te tegenpartij . 
Het is dus in een geding tot nietigverklaring 
van een inschrijving op grond van beweerd 
eerste gebruik, niet relevant, dat een derde 
het merk nog eerder dan de verzoeker zou 
hebben gebruikt. Het Hof had dan ook een 
onderzoek naar den door gerequireerde be
weerden overgang van het merk van dien 
derde op hem, gerequireerde, achterwege 
kunnen laten en de gevraa~de doorhaling 
reeds kunnen bevelen - gelijk het Hof ten 
slotte ook heeft gedaan - op het bewezen 
verder gebruik van gereque treerde en 
ontstentenis van eenig tegenbewijs. 
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Gerequireerde's verzoek is terecht toe
gewezen, nu dit verzoek niet steunde op 
de internationale inschrjjving en overdracht 
van het merk "Sanka" op gerequireerde, 
doch op gerequireerde's eerder gebruik van 
dat merk ten opzichte van requirant. 

[l. c. was aangevoerd, dat een Fransche 
mij. rechthebbende op het merk "Sanka" 
was, waarop de inschrijver van dat merk 
stelde, dat hij dat merk van die mij. had 
overgenomen, op welke overdracht Fransch 
recht van toepassing zoude zijn. Zie over 
een en ander concl. Proc.-Gen., Red.] 

Geeft eerbiedig te kennen : 
Dr. W. H. Levelt te Amsterdam, handelende 

onder de firma Nederlandsche fabriek "Zonco" 
tot verwijdering van schadelijke bestanddeelen 
uit voedings- en genotmiddelen, (die zich hier 
verder zal noemen Levelt), (adv. ~fr. Ir. J. 
van Hettinga Tnmp): 

1. dat de N. V. Industrieele- en Handel
Maats ,happij Ha-i, geve itigd en kantoorhou
dende te A'llsterdam (hier verder te noemen 
Hag), bij in afschrift hierbij overgelegd in 
leidend request van 7 April 1931 zich heeft 
gewend tot de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage met het verzoek gerequestreerde's over
eenkomstig art. 5 der Merkenwet dd. 20 Febr. 
1931 onder n°. 60938 voor de waar coffeïne
vrije koffie gedane inschrijving in het open
bare merkenregister van het Bureau voor den 
I ndustrieelen Eigendom nietig te verklaren 
op grond dat het van die inschrijving het 
hoofdbestanddeel vormende woord " Zonco" 
zoowel in klank als in bepaling overeenkomt 
met het woord "Sanka", onder welk merk 
requestrante eerder dan gerequestreerde dezelf-

' de waar in den handel heeft gebracht ; 
2. dat de Rechtbank voormeld verzoek bij 

hare hierbij tevens overgelegde beschikking 
van 9 Juni 1931 heeft afgewezen, wijl naar 
haar oordeel beide woorden Zon~o en Sanka 
zoowel wat de spelling als wat den klank 
betreft voldoende verschillen om verwarring 
hier te lande niet behoeven te duchten, in 
verband waarmede de Rechtbank oordeelde de 
overige door Levelt aangevoerde verweermid
delen niet te behoeven te bespreken ; 

3. dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 
het daartegen door Hag tijdig ingestelde be
roep bij zijn almede hierbij overgelegde be
schikking van 30 "ovember 1931 voormelde 
beschikking der Rechtbank heeft vernietigd 
en de gevraagde doorhaling heeft bevolen, 
daar het Hof 

1° . op reeds in de hierbij tevens overgelegde 
interlocutoire beschikking van 28 September 
1931 vermelde gronden in tegenstelling met de 
Rechtbank van oordeel is, dat tusschen de 
woorden Zonco en Sanka zoo groote overeen
stemming in klank en ook in spelling bestaat, 
dat overeenstemming in hoofdzaak tusschen 
beide merken moet worden aangenomen en 

2°. appellante - na door haar ~eleverd be 
wijs dat de Fransche S. A. Cafe Sanka, te 
wier name het merk Sanka internationaal 
staat in geschreven, haar rechten hier te lande 
aan appellante heeft overgedragen - geslaagd 
oordeelt in het haar bij voormeld interlocutoir 
te bewijzen opgelegde feit, dat zij coffeïnvrije 
koffie in zakjes, waarop het merk is aange-
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brach t , t en verkoop voorradig en verkocht 
heeft en daardoor dit merk hier te lande ge
bruikt heeft eerder dan geïntimeerde zijn merk 
Zonco hier t e lande gebruikte; 

4. dat Levelt van de eindbeschikking van 
het H of va n 30 November en voor zoover noo
dig t evens - waartoe hij zich h et r echt heeft 
voorbehouden - va n de interlocutoire beschik
king van 28 September, welke het Hof in de 
eindbeschikking, daarnaar verwijzende, beves
t igt , beroep in cassatie inst elt als middelen 
aanvoerende : 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van artt. 10, 12 en 12bis Merkenwet, omdat 
het H of Hag ontvankelijk heeft geoordeeld in 
haar verzoek, alt hans - hoewel kennelij k met 
de R echt bank van oord eel zij nde, dat t usschen 
de woorden " Zonco" en Sanka" bij juiste 
uitspraak genoegzaam verschil aanwezig is om 
hier t e lande verwarring tusschen beide t e 
voorkomen - de gevraagde doorhaling niet 
t emin heeft bevolen op grond van overeen 
st emming in hoofdzaak t usschen die woorden , 
daarbij in strijd met de wet als criterium bij 
de beoordeeling van de t en deze beslissende 
klankovereenkomst in Nederland tusschen 
t wee woordmerken niet aannemende de klank 
der woorden bij juist e uitspraak volgens de 
Nederlandsche taal, doch wat men bij onjuist e 
uitspraak, des da t de klinker o als a wordt 
uitgesproken , van deze taal zou kunnen maken. 

II. Schending, altha ns verkeerde toepassing 
van artt. JO 12, 12bis 3, 3bis, 5, 6, 8, 16, 18 
en 20 Merkenwet ; van artt. 2, 5 en 6 van het 
Unieverdrag va n Parij s van 20 Maart. 1883 
tot bescherming van den Industrioelen E igen
dom en de artt . 1, 4 , 5, 6, 8bis, 9, 9bis ( n 
9ter van de Schikking van Madrid van 14 
April 1891 betreffende de internationale in
schrijving van Fabrieks- en H andelsmerken, 
zooals beide genoemde verdragen laatst ehJk 
zjj n herzien te 's-Gravenhage op 6 November 
1925 en zijn goedgekeurd bjj de wet van 15 
Maart 1928, S. 64 en voor Nederland in wer
king zijn get reden op l Juni 1928, S. 196; 
alsmede van de ar tt. 7, 9, 10 en 14 A. B., 
omdat het H of H ag ontvankelijk heeft geoor
deeld in haar verzoek , althans desgevraagde 
doorhaling heeft bevolen op grond dat het 
door de verklaringen van getuigen, waartegen 
geen tegenbewij s is geleverd, als bewezen aan 
neemt, dat appellante het merk " Sanka" eer
der da n geïnt imeerde zijn merk "Zonco" hier 
te lande voor coffieïnevrije koffi e heeft ge
bruikt, t en onrech te : 

a . wijl appellante nu datzelfde merk "San
ka" voor dezelfde waar hier t e lande inter
nat ionaal ingeschreven staat t en name van de 
Fransche S. A. ,,Café Sanka" , niet meer mocht 
volstaan met te stellen, gelijk het H of feitelijk 
beslist dat zij gesteld heeft, dat zij tot gebruik 
van dat merk voor di e waar gr ech tigd was 
en bewij s aan te bieden, dat zij dit re~ht ook 
in toepassing heeft gebracht eerder dan geïnt i
meerde het merk Zonco voor gelijke waar heeft 
gebruikt ; doch had moeten stellen en na be 
t.wisting had moeten bewij zen , dat zij r echt 
tot voornoemd gebruik had krachtens ar t. . 3 
der Merkenwet d.w.z . dat zij en niet " Café 
Sanka" was , altha ns geacht moet worden hier 
te la nde de eerste gebruikster te zijn ; 

b. wijl voornoemd bewij s t egen hetgeen uit 
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de inschrij ving blijkt, slechts kan worden ge
leverd m_ een procedure, waarbij de inschrij
ver partlJ is, althans wanneer niet blijkt , dat 
de inschrij ver zijn recht aan de procedeerende 
partij overgedragen heeft ; 

c. wijl in elk geval op den beweerden eerst en 
gebruiker de last rust van zelf volledig het 
tegendeel t e bewijzen van hetgeen uit de in
schrijving geacht moet worden r ech tens t e zijn 
en het H of alzoo niet mocht oordeelen , dat 
appellante, ,,waar geïntimeerde verder niets 
heeft aangevoerd of te bewijzen heeft aange
boden" , haar r echt "voldoende" heeft bewezen 
door de overlegging van een acte, waaraan het 
Hof k ennelijk op zich zelf niet volkomen be
wijskracht toekent; 

d. wij l het H of aan die acte geened ei be
wijskracht voor appellante's st elling dat "Café 
Sanka" haar het recht op het gebruik in N e
derland van het merk Sanka had overgedra
gen, had mogen ont leenen ; integendeel juist 
als bewezen had moeten aannemen, dat die 
overdracht niet rechtsgeldig was geschiedt , nu 
uit de acte, naar het H of feitelijk vaststelt , 
blijkt , dat "Café Sanka" in geen geval met 
het merk haar gebeele (ook het Fransche) be
drijf heeft overgedragen ; 

5. dat ter toelicht ing van vorenstaande mid 
delen het navolgende onder 'S H . R. 's aan
dacht moge worden gebrach t : 

ad I. H oezeer ook het r esultaat eener op 
den grondslag van de wet door het H of ge 
volgde beoordeeling van overeenstemming van 
merken als zijnde van feitelijken aard in cas 
satie onaantastbaar is, zoo kan toch ter toet se 
door Uwen R aad worden gebr ach t, of het H of 
een wijze van beoordeeling heeft gevolgd, een 
criterium heeft aangelegd, strookende met een 
juiste opvatting der wet ; gelijk Uw R aad ook 
bij herhaling, (la.atstelijk arrest van 20 N' ov. 
1931 N. J. 1931/1593) besliste, dat het H of de 
wet zou hebben geschonden, indien het bij de 
feitelij ke vast st elling of zekern werkwijze over 
eenkomt met die, waarvoor in een octrooi be
scherming is verleend, de strekking van dat 
octrooi niet op de door Uwen R aad bepaalde
lijk aangegeven wijze zou hebben onderzocht. 

Terecht, zooals ook in andere landen t e doen 
gebruikelijk is, brengt het H of de vraag of 
overeenstemming t usschen twee merken be
st aat t erug tot de vraag, of door het gebruik 
van die merken naa-st elkaar in het verkeer 
verwarring te duchten valt bij het koopend 
publiek, waar tegen de wet beoogt bescherming 
te verleenen door het jongste merk uit het 
verkeer t e wer en. De Nederlandsche merken
wet verleent die bescherming in Nederland 
tegen verwarring door het Nederlandsche pu
bliek . De tegenover den houder van het jong
ste merk in acht te nemen redelijkheid ge
biedt, daarbij dan te letten op het normale 
Nederlandsche publiek, al behoor t men dan 
in aanmerking te nemen , dat het normale pu
bliek de geziene of gehoo,·de merken niet 
nauwlett end waarneemt en daarvan alzoo niet 
een geheel juiste herinnerinir bewaart. 

Tegen verwarring door onj uiste waarneming 
tengevolge van persoonlijke abnormale eigen
schappen kan ech ter geen bescherming ver
leend worden. E veomin als bij de beoordeeling 
v11n kleurmerken rekening kan worden gehou 
den met kleurenblinden, kan dat geschieden 
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met degenen, we in r ederland de Nederland
sche taal volkome,n onjuist uitspreken of ver
staan. 

Anders staat het ten aanzien van de uit 
spraak van vreemde talen. In België werd on
langs b.v. een merk Lial voor deursloten ge
weigerd, omdat het niet Engelsch doch slechts 
Fransch strekkende deel der inheemsche bevol
king de klinkers van het oudere wllrk Yale 
op "elijke wijze "op zijn Fransch" uitspreekt. 
Evenzoo werd ook door den ederlandschen 
Rechter geoordeeld, dat hier t e lande klank
overeenkomst bestaat met Fransche merken, 
waarin een korte i, resp. een ou de klank be
heerscht,, omdat die klinkers door het niet 
Fransch sprekende deel der inheemsche be
volking, zij het ook onjuist, gelijkelijk worden 
uitgesproken a ls in de Nederlandsche woorden 
Godin, ~esp. Gonda (Hof 's Gravenhage 26 
Oct. 1928 W. 11931 en 24 ept. 1928 lnd. Eig. 
1928/177 ). 

Het Hof keert thans echter de zaak op on
geoorloofde wijze om, door klankovereenkomst 
te beoordeelen naar uitspraak niet "op zijn 
Nederlandsch". Het moge waar zijn, dat som-
1nige volksdeclen eigen spreekwijzen erop na
houden en b.v. Friezen onderling de Neder
landsche taal zeer verschillend laten klinken 
als Limburgers en Zeeuwen onderling, voor 
den NPderlandschen Rechter kan slechts één 
Nederlandsche taal bestaan, het kostelijk goed 
onzer volksgemeenschap, waardoor wij elkan
der allen kunnen verstaan, mits de taal naar 
behooren uit 1prekende. Die taal kent slechts 
vijf enkelvoudige klinkers, welke alle geacht 
moeten worden voor normale Nederlandsche 
ooren voldoende van elkaar te zijn onderschei
den. Deze · klinkers beheerschen de vraag of al 
dan niet klankovereenkomst bestaat en her
haaldelijk heeft het Hof dan ook zelf beslist, 
dat klankovereenkomst moet worden aange
nomen als dezelfde klinkers in de zelfde volg
orde worden gebezigd. Het Hof gaat echter 
te ver door in tegenstelling met de Rechtbank, 
klankovereenkomst aan te nemen tusschen ver
schillende klinkers op grond dat we wel on
juist zouden kunnen worden uitgesproken ; 

Het Hof spl'eekt op het voetspoor der Recht
bank ingevolge Hag's stellingname bij inlei
dencl request, behalve over de overeenkomst in 
klank nog over die in spelling. Onmiskenbaar, 
zooals ook blijkt uit de samenkoppeling door 
de woorden " en ook", beschouwt het Hof 
laatstbedoelde overeenkomst - van de 5 let
ters van beide woorden is maar één, de n, de
zelfde - niet als een zelfstandige grond, die 
a lleen de beslissing zou kunnen dragen; maar 
a ls een toevoeging van ondergeschikte betee
kenis ter ondersteuning van den eersten grond; 
de naar de uitspraak te beoordeelen klankover
eenkomst. Als van deze beide, gezamenlijk de 
beslissing dragende g-ronden, de vooropgestelde 
voornaamste g rond vervalt, kan de beslissing 
dus niet gehandhaafd blijven (H. R. 26 Juni 
1931 N . J. 1931 /1424). 

ad II. Het merk .,Sanka" naar Hags be
weri ng bij inleidend request gevormd uit "sans 
caffeïne" is een Fransch merk, dienende ter 
onderscheiding van de waren van de Fransche 
te Bourlogne sur Seine gevestigde Sociét é Ano
nyme "Café San ka". 

Naar uit ' s Hofs beschikkingen en het pro-

ces-verbaal der enquête (waarnaar het Hof 
verwijst) blijkt, gebruikt deze Fransche ven
nootschap dat merk in elk geval thans nog in 
Frankrijk en heeft zij het ook in Nederland 
gebruikt. Of zij - naast Hag - het thans nog 
in Nederland gebruikt blijkt niet. 

Wèl is gebleken uit de geproduceerde ver
klaring van den Directeur van het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom te 's-Gra
venhage (waarnaar het Hof verwijst), dat in 
zijn volgens art. 8 der Merkenwet gehouden 
register het merk anka nog internationaal 
ten name van Café SankR- ingeschreven staat. 
Dit beteekent volgens art. 4 der Schikking van 
Madrid, dat Café Sanka hier te lande de
zelfde rechten geniet als haar, in verband ook 
met art. 2 van het Unieverdrag, zouden toe
komen uit een overeenkomstig art. 5 Merken
wet gedane nationale inschrijving; d. w. z. dat 
zij ingevolge art. 3, 2e lid Merkenwet geacht 
wordt - behoudens bewijs van het tegendeel 
- hier te lande de eerste gebruikster van, dus 
volgens art. 3, l e lid uitsluitend rechthebben
de op het merk te zijn. 

Door deze inschrijving is het officieele open
bare register, waarvan door opneming in het 
daartoe wettelijk aangewezen orgaan aan een 
ieder in ederland kond is gedaan, heeft Café 
Sanka te kennen gegeven dat zij dit uitslui 
tend recht op het merk Sanka hier te lande 
voor zich pretendeert. Een ieder behoort dit 
voor hem gezegd te houden, doch mag dan ook 
tegenover den Rechter zich op deze wettelijke 
aanzegging beroepen. 

Volgens art. 10 der Merkenwet kan nu al
leen hij, die beweert uitsluitend recht krach
tens art. 3 ~erkenwet te bezitten, in rechte 
worden ontvangen in een verzoek tot nietig
verklaring van een beweerdelijk daarmede 
overeenstemmend merk. Toen niettemin Rag 
een verzoek indiende tot nietigverklaring van 
Levelt's merk en deze, daarover overeenkom
stig art. 12bis Merkenwet gehoord, onder de 
aandacht van het Hof bracht: eenerzijds, dat 
Rag slechts beweerde, dat zij het merk Sanka 
voor gelijke waar eerder gebruikt had dan 
Levelt het merk Zonco ; anderzijds, dat Café 
Sanka op de wettelijke voorgeschreven wijze 
beweert krachtens art. 3 het recht tot uitslui 
tend gebruik te bezitten, had het Hof der
halve -appellante niet-ontvankelijk moeten ver
klaren. 

Dat Hag een merk eerder gebruikte dan 
Levelt, geeft op zichzelf aan Rag geonerlei 
recht. Da.t gebruik van Hag kon toch voor
eerst wel gemaakt zijn zonder toestemming van 
Café Sanka en d us tegeno,,e r haar onrecht
matig; het gaat dan niet aan, dat een in
breukmaker aan zijn onrechtmatige handelin 
gen rechten tegenover derden zou ontleenen. 
In dien zin besliste terecht ook Rechtbank 
's-Gravenhage 17 Maart 1931, Ind. Eigen<l. 
1931 bi. 417 en ook Uw Raad in een analoog 
geval betrekkelijk den handelsnaam 23 April 
1931 N. J. 1931 bi. 1313 . Doch ook kan men 
nog wel tegenover den inschrijver rechtmatig 
het merk gebruiken zonder nochtans het uit
sluitend recht hier te lande te bezitten, n.l. als 
de inschrij ver met behoud van zijn rechten , 
aan derden het geb1 uik van zijn merk toestaat. 
Hoewel de Merkenwet niet, gelijk de 0 ctrooi
wet, het begrip licentie tot toepassing van het 
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uitsluitend recht van een ander kent, althans ' 
regelt, en de houder eener merk-licentie daar
aan dan ook geenerlei recht tegen derden kan 
ontleenen, is dit door de eischen van het ver
keer ontstane recht door de rechtspraak in 
binnen- en buitenland toch erkend met wer
king tegen de uitsluitend rechthebbende en 
vindt practisch op groote schaal toepassing. 
Hag zou nu, als een der na den oorlog door 
de moedermaatschappij Kaffée H.A.G. te Bre
men opgerichte zelfstandige dochtersmaatschap
pijen bij de onderlinge regelin~, waarvan in 
het proces-verbaal der enquete gesproken 
wordt van "Café Sanka", zijnde eea ander 
dier dochtermaatschappijen, zulk een licentie 
tot gebruik van haar merk Sanka voor Neder
land kunnen hebben verkregen ; waarmee de 
bewoordingen der na te noemen acte "avoir 
concédé Ie droit d'exploiter la marque" -
niet: ,,avoir cédé Je droit exclusif sur Ie mar
que" - zeer wel in overeenstemmin~ zouden 
zijn. 

Hag heeft dus door slechts te stellen, dat zij 
het merk Sanka eerder dan Levelt het merk 
Zonco gebruikt heeft, niet voldoende gesteld. 

Zou 's Rofs interpretatie van het inleidend 
request, dat appellante met voormelde uitdruk
king bedoelde te stellen, dat zij het recht heeft 
tot gebruik hier te lande van het, merk Sanka. 
zóó moeten verstaan worden : niet slechts dat 
zij stelde tot dat gebruik gerechtigd te zijn, 
doch dat zij "het" recht, d. i. het recht kraiih
tens art. 3, dus uitsluitend recht van eerste 
gebruikster bezat, dan nog zou Levelt hebben 
kunnen volstaan met tegenover deze bewering 
aan het Hof de wettig bestaande inschrjjving 
van "Café Sanka" voor te leggen, krachtens 
welke "Café Sanka" voor den Rechter geacht 
moet worden eerste verbruikster, <'lus "de" 
.rechthehbendi, hier te lande te zijn. 

Behouden~ bewij8 van het Legendeel ! Eenige 
bewijslast ter ondersteuning van de juistheid of 
rechtskracht der inschrijving of van de gelding 
v-an het rechtsvermoeden kan dan uiteraard 
niet op derden als Levelt rusten. Alleen de
gene, die de kracht van het rechtsvermoeden 
meent te kunnen betwi ten en hij alleen, be
hoort den rechter volledig "het tegendeel" te 
bewijzen. Levelt staat daar feitelijk buiten 
( vergel. over een zelfde bepaling nopens het 
auteursrecht: Wijnstroom en Peremans bl. 66). 

Hag was van andere opvatting en dacht 
dat het - met volkomen negeering van de be
staande, in het geding gebrachte inschrijving 
van een derde - hier !echts zou kuPnen gaan 
over de vraag wie van de beide toevallig in 
dit, geding optredende partijen de eerdere ge
bruiker van overeenstemmende merken zou 
zijn. Zou het bewijs geleverd kunnen worden 
- zoo werc1 betoogd -, dat van deze beide 
partjjen Hag eerdere gebruikster was dan 
Zonco, dan ware daarmede tevens het bewijs 
geleverd, dat zij eerste gebruikster was en zou 
Hag zich a ls de rechthebbende verzoekster tot 
nietigverklaring ex art. 10 Merkenwet tegen
over het Hof hebben gelegimiteerd. 

Voor deze opvat-ting meende Hag steun te 
vinden in de beslissingen van Uwen Raad van 
29 De<'ember 1904 W. 8164 en 11 Augustus 
1919 W. 10438. Geheel ten onrechte. In die 
beslissingen was de inscl rijver p11,rtij. Hjj werd 
dus wettelijk geacht de eerste gebruiker bier 
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to lande te zijn, behoudens bewijs van het 
tegendeel. De andere gedingvoerende partij, 
die aanbood dit be,~ijs te leveren, kon dan 
uiteraard volstaan met het bewijs te leveren, 
dat zij nog eerder gebruikt had dan c1egene, 
die als eerste gebruiker bekend staat. De in
schrijver verdedigde daartegenover de opvat
ting, dat zijn aanvalster niet met voornoemd 
bewijs kon volstaan, doch nog zou moeten be
wijzen, dat zij in absoluten zin eerste gebruik
ster was dus eerder gebruikt had dan welke 
onbekende ook. Indien dàt alA de bedoeling 
der wet aangenomen zou moeten worden - zoo 
betoogde in beide gevallen terech_t de procu
.reur-Generaal, met wiens conclusie de H. R. 
zich in beide gevallen zonder meer vereenigde 
-, dan zou de wet het onmogelijke vorderen. 
Een mogelijke en redelijke opvatting van art. 
3, tweede lid der wet is echter, dat degene, 
die de inschrijving door den Rechter ter zijde 
gesteld wenscht te zien, bewijst, dat hij en niet 
de inschrijver de eerste verbruiker is. 

Deze gedachtengang is i. c. dan ook blijk
baar door het Hof gevolgd. Alvorens Hag toe 
te laten tot het aangeboden bewijs, dat zij 
eerder dan Levelt het merk in gebruik heeft, 
wilde het Hof het bewijs geleverd zien, dat 
niet Café Sanka, de rechthebbende volgens de 
bestaande inschrijving, geacht moet worden 
hier te lande de eerste ~ebruikster, dus de tot 
ageeren ex art. 10 Merkenwet uitsluitend be
voegde partij te zijn. 

Het is de vraag of dit "bewijs van het te
gendeel" geleverd kàn worden in een proce
dure, waarin de ischrijver niet partij is. Een 
overweging als de voormelde, dat door aan te 
nemen, dat dit niet kan, de wet het onmoge
lijke zou vorderen, geldt hier geenzins; aan
gezien de internationale inschrijver, die aan 
zijn inschrij, ing geen rechten hier te lande 
meer wil ontleenen, dit eenvoudig op de in 
art. 8bis der Schikking va,n Madrid bepaalde 
wijze kan doen blijken, als wanneer de inschrij
ving in het in art. 8 Merkenwet bedoelde re
gister wordt doorgeha11,ld. Iiat dit i. c. niet 
geschied is, mag wel als een sterke aanwijzing 
gelden, dat de inschrijver van die rechten niet 
afstand wenschte te doen ; wat voor den rech
ter zeker een aanwijzing is tot voorzichtigheid 
om niets in strijd met de inschrijving aan te 
nemen in een procedure, waarin de inscb1ijver 
geen partij is . Het Hof beeft 1eeds eerder dan 
ook gemeend die voorzichtigheid zelfs tP. moe
ten betrachten in een procedure, waarin naar 
de stellingen van de appelleerende partij de 
inschrijver onmogelijk als partij of getuige 
kon worden betrokken (Hof 's-Grnvenhage 12 
Juni 192!1 N. J. 1930 bl. 119). Tot een bewijs, 
dat de inschrijvin~ van Café Sanka nietig of 
door welke reden ook vervallen ware, zou het 
Hof Hag dan ook stellig - en terecht - niet 
in deze procedure, waarin Café Sanka geen 
part,jj is, hebbm toegelaten. Het Hof kon nog 
minder van Levelt eenig bewijs vorderen, dat 
die inschrijving niet nietig, enz. zou zijn. (H. 
R. 10 Juni 1930 W. 12153 N. J. 1930 bi. 242). 

Evenwel heeft het Hof op voornoemden goe
den regel blijkbaar een uitzondering toelaat
ha11,r geoordeeld voor het geval Hag, buiten 
Café Sanka als partij in de procedure om, zou 
kunnen bewijzen opvolgster te zijn in het door 
Café Sanka aan haar inschrijving te ontleenen 



1932 

recht. In dat geval mag het Hof dan toch 
.evenmin als in het voorgaande geval Levelt in 
deze bewijsvoering betrekken en een acte, aan 
welker bewijskracht het Hof - vermoedeljjk 
in verband met de boven (bi. 10) als zeer wel 
mogelijk geRc.hetste bedoeling - op z ich zelf 
blijkbaar twijfelt, toch als voldoende bewijs 
aannemen, omdat Levelt (die deze acte niet 
eens kende en die het H of dus ook niet op 
haar eventueele verdere ~ebreken of eigen
aardigheden had kunnen wiJzen) ten deze niets 
verder heeft aangevoerd dan dat, zoo in die 
acte het Nederlandsche merkenrecht zou zij n 
overgedragen, daarbij dan toch niet het Fran
sche bedrijf van Café Sanka is overgedragen . 
Van deze tegenwerping erkent het Hof de 
juistheid, doch acht deze van geen waarde, 
omdat de overdracht door Fransch recht be
heerscht zou moeten worden. 

Wat het Hof ten deze overweegt, is echter 
naar Levelt's bescheiden meerring stellig onjuist. 

Café Sanka is, gelijk reeds opgemerkt, een 
Fransche zelfstandige vennootschap, d ie in 
Frankrijk een onderneming bezit, welker wa
ren onder het merk Sanka worden in het ver
keer gebracht. Dit merk Sank11, is in Frankrijk 
nationaal ten haren name gedeponeerd onder 
no. 37166 dd. 31 October 1922 en op dit depot 
in het land van oorsprong is de internationale 
inschrijving ten haren name gevestigd . atio
nale en internationale iP schrij ving zijn en blij 
ven volgens art. 1 van de Schikking van 
Madrid onafscheidenlijk aan elkaa.r verbon 
den ; verval of overdracht van het merk in 
het land van oorsprong heeft gelijk gevolg 
voor het internationale merk (verg. art. 9 der 
Schikking en art. 18, 3° onzer Merkenwet; 
H. R . 5 Maart 1908 W. 8691) . De tot de 
Schikking toegetreden landen kunnen volgens 
art. 5 S. de internationale inschrijving voor 
hun territoir weigeren binnen een bepaalden 
termijn - blijkt binnen dien termijn van wei
gering niet, dan wordt bescherming zonder 
meer van kracht - ; gelijk ook de inschrijver 
van de eenmaal door niet weigeren der in
schrij ving verkregen bescherming in een 
vreemd land volgens art. 8 bis S. voor dat ter
ri toir a fstand kan doen. Onmogelijk is echter, 
- dit wordt niet door Fransch of Neder
landsch recht, doch door het wezen der bij het 
Tractaat zelf gerègdde enkelvoudige, te Bern 
geschiedende, internationale inschrijving be
heerscbt - dat die internationale inschrijving 
in een of meer vreemde landen ten name staat 
van een ander, dan zjj te Bern overeenkomstig 
het land van oorsprong s taat aangeteekend. 
Het internationale merk kan slechts als een 
eenheid worden overgedragen. 

Naar Fransch recht zou het nu mogelijk zijn 
geweest, dat het nationale Fransche depot no. 
:37166 van de S. A. Café Sanka door deze 
ware overgedragen aan een anderen Fransch
man zonder dat haar Fransche onderneming 
mede werd overgedragen. Vanzelf zou dan ook 
de op dit Fransche depot berustende interna
tionale inschrijving aan dien anderen Fransch
man zijn overgegaan. Deze overgang ware dan 
volgens art. 9 S. door de Fransche administra
tie bericht aa n het Bureau te Bern, hetwelk 
dezelve zonder meer zou hebben aangeteekend 
in het internationale register en haar voorts 
ter kenni~ zou hebben gebracht o. m. van het 
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Nederlandsche Merkenbureau, dat die over
gang eveneens zonder meer volgens art. 20 
Merkenwet, zou hebben aangeteekend. H et ge
volg ervan ware, dat de nieuwe Fransrhman 
zoowel in Frankrijk als in Nederland zijn 
eigen waren had kunnen yerkoopen onder het 
merk, wa11,ronder het publiek tot nog toe kende 
de waren van Café Sanka; welke laatstge
noem de vennootschap natuurlijk wel met ver
deren verkoop dier zelfde waren mocht voort
gaan, echter niet meer onder het daarvoor be
kende merk. Deze transactie zou dus hier te 
lande geheel door Fransch recht bebeerscht 
zijn geweest met ander rechtsgevolg dan vol 
gens Nederlandscb recht het geval ware. 

Fransch recht zou echter hier te lande niet 
meer de tra.nsactie beheerscht hebben, indien 
Café Sanka haar Fransche nationale depot 
zonder medeoverdrncht van hare onderneming 
had overgedragen niet aan een Fransche doch 
aan een Nederlandsche vennootschap b.,·. aan 
de Nederlandsche N. V. Hag. Volgens het 
oude art . 9bis S., eerste lid , (S. 1913 n°. l42) 
zou die overdracht dan wel direct door d€' zorg 
der Fransche administratie te Bern ten name 
van Hag zijn aangeteekenrl , doch daarna eerst 
aan de onderscheidene hjj de Schikking aan
gesloten landen zijn medegedeeld àls het de 
toestemming daartoe bad verkrngen van de 
Nederlanclsche administratie, die volgens het 
tweede lid die toestemm ing ervan afhankelijk 
gemaakt zou hebben of naar 1\ ederlandsch 
recht de overdracht met het bovem ermeld 
rechtsgevolg geldig was. Ten einde deze be
doeling nog te verduidelij ken en beter tot 
haar recht te doen komen is bij wijziging 
der Schikking bij het Haagsche Verdrag van 
1925 van het vroegere tweede lid van art . 
9bis een nieuw art. 9ter gemaakt, dat nu ook 
naar art. 9 verwijst, terwijl in het eerste lid 
van art. 9bis werd bepaald, dat ook de in
schrijving te Bern zelve eerst zou geschieden 
na daartoe verkregen toestemming van het 
land, waartoe de nieuwe verkrijger van het 
internationale merk behoor t, welk land dan 
ook als nieuw land van oorsprong wordt aan
gemerkt. 

Van een of ander is echter in het voorlig
gende eval in het geheel geen sprake. H et 
merk " anka" staat zoowel Fransch nationaal 
als internationaal, gelijk het H of vaststelt, nog 
rustig ten name van de .A. ,,Café Sanka". 

Het eenige, waarvan ten deze dus sprake 
zou kunnen zijn, is: of café Sanka haar op 
eerste gebruik in Nerlerland geba eerde Neder
landsche merkenrechten, waarvan zij door haar 
in Nederland gehandhaafd e internationale in
schr ijving heeft doen blijken, met behoud ove
rigens van haar Franscbe merkenrechten, bij 
de door het Hof genoemde "voormelde over
eenkomst betrekkelijk dit merk" aan H ag 
heeft kunnen overdragen zonder dat tevens 
het geheele (ook het Fransche) bedrijf van 
"CaJé Sanka" aan R ag is overgegaan. Deze 
vraag wordt naar Levelt's meerring zonder 
twüfel door het Nederla nd sche recht be
heersch t en moet dan naar de jurisprudentie 
van Uwen Raad betreffende art. 20 der Mer
kenwet evenzeer ongetwijfeld ontkennend be
antwoord worden (H. R. 24 Mei 1929 W. 
11992 N. J. 1929 bi. 1521 en 21 Novembe r 
1930 W . 12233 N". J. 1931 bi. 222) . 
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Café Sanka , die aL~ bnitenlandsrhe vennoot
schap volgens art. 2 van het Unieverdrag in 
Nederland aanspraak kan maken op gelijke 
rechten als Ned erlanders, kan uiteraard hier 
te lande niet meerdere of andere rechten doen 
gelden dan voor laatstgenoemden bindend zijn. 

Op bovenstaande gronden verzoekt Levelt, 
die dit request t egelijkertijd aan H ag zal doen 
beteekenen, Uwen H. R. eerbiedig de eind
en voorzoover noodig de interlocutoire beslis
sing van het Hof, waar tegen beroep in cas
satie te vernietigen, met zoodanige verdere 
voorziening als de R aad zal vermeenen te be
hooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbied ig te kennen : 
de N . V. Industrieele en H andel Mij . R ag, 

<>evestigd en kantoorhoudende te Amsterdam 
~n in het hierna volgende te noemen R ag, 
(ad. :M.r. Ir. R . Smalbout); 

dat zij heeft kennis genomen van het namens 
Dr. W . H . Levelt te Amsterdam bij Uw Col
lege ingediend verzoekschrift, strekkende tot 
vernietiging van een tweetal daarin aange 
vallen beslissmgen door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage genomen ; 

dat echter de in dit verzoekschrift aange
voerde cassatiemiddelen niet tot vernietiging 
van de aangevallen beslissingen - en speciaal 
van de interlocutoire beslissing dd . 28 Sep
tember 1931 - kunnen leiden. 

Eerste middel : 
Dit middel r icht 7ich tegen de overweging, 

luidende als volgt : 
"dat toch, al moge bij een juist e en zuivere 

uitspraak van beide . woo rden (Zonco--San~a) 
verschil t usschen beide zeker te hooren ZIJD, 
de 0 1 ereenstemming in klank en ook in spel
ling toch zóó groot io, d9,t hier te lande vrees 
voor verwarring tusschen beide woorden voor 
de hand ligt ". 

H ag leest deze overweging zóó, dat het H of 
bedoelt te zeggen, clat hoewel versclullen t us
schen de merken bestaa.n, de overeenkomst 
t usschen beide zóó groot is, dat verwarring 
te duchten is. I s deze lezing juist, dan mist 
het middel, dat van een andere lezing uitgaat, 
feitelijken grondslag. 

En nn rno<>e Levelt worden toegegeven, dat 
de wijze van° beoordeeling door den feitelij ken 
rechter in cassatie kan worden getoest (H. R. 
18 Juni 1926, N. J . 1926, blz. 1018, W . 
11530), doch deze zal evenzeer moeten toe
geven, dat de wijze waarop de onderlinge ver
wisselbaarheid der merken is beoordeeld, vol
komen juist is. I n alle zaken van industrieelen 
eiaendom gaat het er niet om of geringe ver
schillen bestaan, doch wel of essentieele pun
ten van overeenstemming zijn aan t e wijzen. 
Dit is door het H of ook in dit geval en vol
k omen juist gedaan. Het zooeven aangehaalde 
arrest van Uw College is geheel van toepassing 
op het onderwerpelij ke geval. 

Maar ook al neemt men Levelt's lezing van 
de aanaehaalde overweging als juist aan, n.l. 
dat de 

O 
daarop gebaseerde beslissing op twee 

verschillende gronden berust , ook dan kan het 
middel niet tot cassatie leiden, omdat dan 
slechts één der gronden is aangevallen, en die, 
waarin het H of feitelijk en dus in cassatie on-
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aantastbaar vaststelt, dat overeenstemming in 
klank en spelling zoo groot zijn, dat verwar
ring tusschen beide voor de hand ligt , op 
zichzelf de beslissing kan dragen. Dit is vast e 
jurisprudent1.e van Uw Raad , waarin het door 
Levelt geciteerde a rrest van 26 Juni 1931, 
N. J . 1931 blz. 1424 geenerlei wijziging heeft 
gebrach t , omdat daar de beslissing door meer 
dere gronden gezamenlijk gerechtvaardigd was . 

Tweede middel : 
Ad A. Of een merk ten name van een derde 

bier t e lande al of niet is ingeschreven en 
zelfs of deze dit merk al of niet hier te lande 
gebruikt, is in strijd als ten deze door par 
tij en gevoerd wordt, volkomen irrelevant. Het 
is uitsluitend de relatieve prioriteit die beslist 
(cf. arrest H. R . 7 Mei 1928 W. 11833 met 
onderschrift Prof. :M.olengraaff - . J. 1928, 
1451, Red.) - en arrest H. R. 13 Juni 1919 
W. 10438 N. J. 1919 blz. 708) in welke laat
ste zaak degeen die nietigverklaring vroeg, 
zulks in tegenstelling met hetgeeu Levelt daar
omt rent st elt, geen ingeschreven merk had . 

De Wet geeft nu het uitsluitend recht op 
een merk aan den eersten (eerderen) gebrui
ker . Hag had dus niet meer te stellen dan het 
feit van haar gebruik van haar merk vóór 
Levelt met het gebruik van het zijne aanving. 
Daargelaten of dit nu een questie van ontvan
kelijkheid betreft (cf. a rrest H. R. 19 Mei 
1931 W. 12323) (N. J . 1931, 1385, Red.) is 
voor een request -procedure in ieder geval vol
doende gesteld, zoodat het H of terecht de 
zaak zelve heeft onderzoch t. 

Ad B. Daar in deze procedure slechts de 
vraag aan de orde is, wie van beide part ij en 
hier te lande haar merk eerder gebruikt heeft , 
is het voor de beslissing onnoodig bewij s te 
voeren tegen hetgeen ui t een inschrij ving van 
een derde blijkt. Bovendien is in geen enkel 
wetsvoorschrift en zeker niet in de door Levelt 
als geschonden voorgestelde artikelen het le
veren van een dergelijk bewij s in een proce
dure waarin de inschrijver geen par t ij is , ver 
boden. 

De jurisprudentie van het H aagsche Hof, 
d ie Levelt bi.i de opstelling van d it onderdeel 
van zijn middel klaarblijkelijk voor den geest 
stond, betrof steeds andere gevallen, nl. een 
appèl b\j den Rechter van een weigering_ van 
het Merkenbureau om een bepaald merk m te 
schrij ven op grond van een inschrijving van 
een derde, waarbij dan steeds beweerd werd , 
dat die derde of niet meer bestond, of ZIJn 
merk niet (meer ) gebruikte. 

Zooals Levelt terech t zegt, kan het niet de 
bedoeling van den wetgever geweest zijn het 
onmogelijke te vorderen. \Velnu het moet on
mogelij k geacht worden, dat het Bureau voor 
den lndustrieelen Eigendom bewijs zou kun
nen bijeenbrengen resp. ontzenuwen van fei ten 
welke geheel b uiten baar werkingsfeer lig
gen, b. v. of een inschrijver, nu eens een han
delaar in spek, cl an in auto's, dan weer 111 

koffie enz. zijn merk inderdaad ook gebruikt. 
In het onderwerpelijke geval was het echter 
anders, beide partijen zijn handelaren in koffie 
en beide moeten clan ook geacht worden in 
staat te zijn na te gaan en eventueel te be
wijzen of hier te land e een bepaald merk voor 
koffie a l of niet gebruikt wordt. 

H oewel volkomen ten overvloede, werd clan 
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ook dezerzijds, toen Levelt beweerde dat niet 
Hag doch de S. A. Sanka rechthebbende hier 
te lande op het merk anka zou zijn, een toe
vallig bij de hand zijnd stuk oveq~elegd, waar
uit blijkt, dat Hag van de S. A. Sanka con
tractueel het recht verworven had om het 
merk Sanka hier te lande te gebruiken, en 
deze laatste omgekeerd zich verplicht had zich 
van zoodanig gebruik te onthouden. Hoewel, 
zooals betoogd, Levelt's argument ontleend 
aan de inschrijving der S. A. Sanka, volkomen 
irrelevant was, was het door die productie in 
ieder geval weerlegd. 
- Ad C. Daar de inschrijving van de Fran
sche S. A. Café Sanka ten deze niet ter zake 
dienende is, had Hag daartegenover geen 
enkel bewijs te leveren. Overigens is het arrest 
van het Hof slechts zóó op te vatten, dat aan 
de overgelegde acte volledige bewijskracht 
wordt toegekend voor het feit, dat Hag tot het 
voeren van het merk Sanka (tegenover de 
S. A. Sanka) volkomen gerechtigd is. Of het 
Hof zulks terecht deed, kan in cassatie niet 
ter toetse komen. 

Ad D. Het Unie-Verdrag van Parijs vestigt 
voor een merk het personeel statuut (Pouillet 
Traité des Marques blz. 524; Pouillet et Plé 
La Convention d'Union internationale du 20 
Mars 1883 blz. 70 ; Pelletier Vidal Naquet la 
Convention d ' nion pour la protection de la 
propriété industrielle blz. 205 e. v.; Drucker 
Kort Begrip blz. 122 en 123). Pouillet zegt 
op blz. 497 (Traité): 

"Le t ra ité de. l'Union internationale ne fait 
qu'abaisser la frontière; la merque reste au 
del't ce qu'elle était en deça, elle pénètre dans 
le pays d'importatioo aveç son caractère de 
marque étrangère, detreminée par la loi de 
son propre pays". 

M. a . w. is in Frankrijk overdracht van een 
Fransch merk zonder overdracht van de zaak 
mogelijk en dit neemt het Hof feitelijk en in 
cassatie onaantastbaar aan, dan bestaat die 
zelfde mogelijkheid ook in een ander Unie
land. Voo,· de stelling, dat die overdracht 
alleen aan een :Franschman mogelijk is, en 
Hag niet van Fransche nationaliteit zou zijn, 
biedt het arrest a quo geen feitelijken grond
s lag. 

De jurisprudentie van Uw College omtrent 
a rt. 20 Merkenwet ten aanzien van een Ne
derlandsch merk, mist dus op dit geval toe
passing. 

Maar bovendien is de vraag of de overdracht 
van het merk der S. A. Sanka rechtsgeldig is, 
voor deze zaak zonder belang, Zij zou dit wèl 
zijn als Hag als grondslag van haar vordering 
genomen had de inschrijving der S. A. Sanka 
en het gebruik van het merk door die onder
neming aan haar eigen gebruik hebben vast
geregen en aldus den prioriteitsdatum naar 
een verder verleden zou hebben verschoven. 
Dit heeft Hag, blijkens de uitlegging die het 
H of aan haar inleidend verzoekschrift geeft, 
niet gedaan, doch zij heeft zich uitsluitend op 
haar eigen gebruik als grondslag van haar 
recht beroepen. De vraag of de overdracht van 
het merk d us al of niet rechtsgeldig is, heeft 
dus voor deze zaak niet de minste beteekenis. 

Het is op vorenstaande gronden dat Hag 
Uw College eerbiedig verzoekt het ingestelde 
beroep in cassatie te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.Gen. Tak. 
Gezien, enz. ; 
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Gelet op de tegen beide beschikkingen tij
dig aangevoerde middelen van cassatie : 

0. dat het eerste dezer feitelijken grondslag 
mist; 

0. toch, dat gemeld Hof, wel verre van als 
criterium voor vergelijking der beide merken 
uitsluitend aan te nemen den klank der woor
den " anka" en Zonco" bij onjuiste uit
spraak, des dat de klinkers o en a zouden 
worden vereenzelvigd, van meening is - in 
de interlocutoire beslissing -, dat tus chen 
gezegde woorden "de overeenstemming in 
klank en spelling zoo groot is, dat hier te 
lande vrees voor verwarring tusschen beide 
woorden voor de hand ligt", welk oordeel in 
de eindbesohikking in dezer voege wordt her
haald : dat "het Hof in zijn bovengenoemde 
interlocutoire beschikking heeft beslist, dat 
tusschen beide woorden de overeenstemming 
in klank en ook in spelling zoo groot is, dat 
hier te lande vrees voor verwarring stellig 
aanwezig is en derhalve overeenstemming in 
hoofdzaak tusschen beide merken heeft aan
genomen;" 

0. dat de tweede grief in vier onderdeelen 
is gesplitst ; 

0. dat in onderdeel a daarvan beweerd 
wordt, dat thans-gerequestreerde in haar intro
ductief verzoek niet-ontvangen had mogen 
worden, omdat daarin niet gesteld is, dat zij 
recht op gebruik had van het merk "Sanka" 
krachtens art. 3 der Merkenwet. d. w. z. dat 
zij, en geen ander geacht moet worden hier te 
lande de eerste gebruikster van bedoeld merk 
te zijn; 

0. dat deze bewering echter moet afstuiten 
op 's Rofs feitelijke en in 0assatic 0naantast
bare uitlegging van de zinsnede in het inlei
dend verzoekschrift als dingtaal : ,,dstt zij 
mitsdien op grond van haar eerder gebruik 
recht en belang heeft de doorhaling te vor
deren", waaraan, in verband met hetgeen 
haar voorafgaat, deze beteekenis wordt ge
hecht, dat thans-gerequestreerde .. met voor
melde uitdrukkingen bedoeld e te stellen, dstt 
zij het recht " - d. i. het uitsluitend recht van 
art. 3 der Merkenwet - ,,heeft het merk 
,,Sanka"' hier te lande te gebruiken ter onder
scheiding van hare waren van die van ande1en 
en dat zij dat merk eerder heeft gebruikt dan 
thans-requestrant het zijne" ; 

0. dat ter toelichting van onderdeel b wordt 
betoogd dat, waar nn-requestrant den Hove 
het bewijs overlegde ,dat thans-gerequestreerde 
niet tot het gebruik van het merk "Sanka." 
zou gerechtigd zijn, vermits dit - gelijk zulks 
uit zijne productie blijkt - internationaal 
staat in:reschreven ten name van de Société 
Anonyme "Café Sanka" te Rourlqgne sm 
Seine, hij daarmede kon volstaan, t erwijl htit 
daarna volgend bewijs van het tegendE>el moet 
geleverd worden in eene procedure waarbij de 
inschrijver als partij optreed, wanneer niet 
blijkt, dat deze zijn recht aan de thans proce
ceerende partij heeft overgedragen ; 

0 . dat die opvatting echter onjuist is; 
0. immers, dat art. 3 alinea 2 der Merken

wet bewij s van het tegendeel toelaat van het 
daarin besloten rechtsvermoeden, dat hij, die 
het ee, st voldeed aan de voorschriften van art. 
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4 dier wet, als eerste gebruiker \~an een inge
zonden merk moet worden aangemerkt; 

0. dat dit voorschrift niet onderscheidt en 
niets is in te zien, waarom dat bewijs niet zou 
mogen worden geleverd in deze request-prooe
dnre ter ontzenuwing van dit vermoeden, doch 
zoude moeten -plaats hebben in een peding 
met den "inschrijver" als partij, tenzij deze 
zijn recht aan thans-gerequestreerde zou heb
ben overgedragen, wat inmmers ook door het 
Hof als bewezen is aangenomen ; 

0. dat onderdeel (J al evenmin tot cassatie 
kan leiden, daar rechtens op thans-gereques
treerde en op niemand anders, toen nu-reques
trant op grond zijner productie beweerde, dat 
zij niet tot het gebruiken van het merk "San
ka" bevoe~d was krachtens meergemeld art. 
3, de bewiJslast van het tegende!ll rustte, ge
lijk het Hof roet juistheid heeft aangenomen, 
waarmede geenszins strijdig is 's Hofs mee
rring, dat nu-gerequestreerde in dit bewijs door 
den inhoud van het door haar overgelegd af
schrift der notarieele acte van 27 Juni 1923 
tusschen haar en genoemde Société Anonyme 
verleden als geslaagd moet worden beschouwd, 
,, waar geïntimeerde verder niets heeft aange
voerd, of te bewijzen aangeboden voor hare 
stelling, dat appellante tot het gebruik van 
het merk "Sanka" hier te lande niet gerech
tigd zoude zijn"; 

0. dat tenslotte onderdeel d erover klaagt, 
dat ten onrechte aan bedoeld afschrift door 
het Hof bewijskracht voor de stelling van 
thans-gerequestreerde, dat de gedaagde Société 
Anonyme haar het recht op het merk "Sanka" 
voor Nederland had overgedragen, is toege
kend, nu - gelijk vaststaat - die Vennootschap 
in geen geval met het merk haar geheele (ook 
het Fransche) bedrijf heeft overgedragen; 

0. dat evenwel ook dit onderdeel faalt; 
0. toch, dat het Hof vaststelt, dat nu-re

questrant niet heeft tegengesproken de bewe
ring der thans-gerequestreerde, dat de op 27 
Juni 1923 gesloten overeenkomst tusschen 
laatst~enoemde en de Société Anonyme "Café 
Sanka ' naar Fransch recht mogelijk is, ter
wijl het voorts terecht aanneemt, dat zij door 
dit recht - zijnde het recht van het land van 
haren oorsprong - wordt beheerscht; 

0. dat onder die omstandigheden noch de 
ingeroepen schending of verkeerde toepassing 
van eenig voorschrift der Nederlandsche wet
geving, noch die van de artikelen van het 
Unieverdrag van Parijs of de Schikking van 
Madrid nu-requestrant kan baten, daar deze 
gelden bij toepasselijkverklaring van de Ne
derlandsche, doch niet bij de door het Hof op 
juiste gronden voor het onderwerpelijk geval 
aanvaarde alleenheerschappij der specifiek
Fransche wet ; 

0. dat dus beide middelen behooren te wor-
den afgewezen ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hoo"e Raad, enz. ; 
0. dat het eerste middel feitelijken grond

slag mist; 
dat toch het Hof in zijn interlocutoire be

schikking niet besliste, dat slechts bij eene 
onzuivere uitspraak van het ten name van 
requirant ingeschreven merk "Zonco" en het 
door de gerequireerde beweerdelijk eerder ge-
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b.ruikte merk "Sanka" verwarring tusschen 
beide te duchten zou zijn, doch dat, hoewel bij 
een zuivere uitspraak er zeker wel verschil is 
te hooren, de overeenstemming in klank (dus 
ook bij een juiste en zuivere uitspraak) en in 
spelling zoo groot. is, dat hier te lande vrees 
voor verwarring tusschen beide woorden voor 
de hand ligt, welke beslissing ten allen over
vloede bij 's Hofs eindbeslissing nog wordt 
herhaald; 

0. dat het tweede middel er in zijn verschil
lende onderdeelen van uitgaat, dat, waar een 
derde - de· S. A. Café Sanka te Boulogne sur 
Seine - in 1923 het merk "Sanka" interna
tionaal had doen inschrijven, gerequireerde bij 
haar inleidend verzoekschrift had behooren 
te stellen, dat zij voormeld merk hier te lande 
ook eerder dan die derde had gebruikt, en zij, 
nadat requirant op die internationale inschrij
ving had gewezen, dit eerder gebruik ook ten 
opzichte van de voornoemde derde had moe
ten bewijzen; 

0. dat deze opvatting berust op eene on
juiste lezing van art. 3 der Merkenwet, daar 
het recht tot uitsluitend gebruik van een merk 
ter onderscheiding van iemands fabrieks - of 
handelswaren van die van anderen daarbij wel 
wordt toegekend aan degene, die hier te lande 
"het eerst" tot omschreven doel van dat merk 
heeft gebruik gemaakt, doch deze eisch niet in
houdt, dat hij het merk eerder dan iemand 
anders moet hebben gebruikt, wel, dat hij 
zulks eerder dan de tegenpartij heeft gedaan ; 

0. dat het Hof, in stede van in een onder
zoek te treden naar de rechtsgeldigheid der 
overdracht van het door de S. A. Café Sanka 
ingeschre,en internationale merk op de gere
quireerde, derhalve had kunnen volstaan met 
de gerequireerde toe te laten tot het door haar 
aangeboden bewijs, dat zij het merk "Sanka" 
hier te lande vóór de inschrijving van requi
rants merk had gebruikt, en, na levering van 
dat bewijs en ontstentenis van eenig bewijs
aanbod van nog eerder gebruik door requitant, 
de gevraagde doorhaling van requirants merk 
op dien grond te bevelen, gelijk het Hof ten 
slotte ook heeft gedaan; 

0. <lat, in dit licht beschouwd, de sub ri-d 
in het middel vervatte grieven ongegrond zijn 
te achten, 

die sub a, wijl de vraag, of gerequireerde 
dan wel de S. A. Café Sanka geacht moet 
worden hier te lande de eerste gebruikster van 
het merk "Sanka" te zijn ge\\eest, in dezen 
rechtsstrijd zonder belang was en gerequireerde 
tegenover requirant slechts behoefde te stellen 
en na betwisting, te bewijzen, dat zij het 
merk "Sanka" voor de waar coffeïne vrije 
koffie eerder had gebruikt dan requi.rant voor 
gelijke waar het merk "Zonco" ; 

die sub b, wijl gerequireerde tegenover re
quirant geen bewijs behoefde te leveren tegen 
de internationale inschrijving van het merk 
"Sanka" en het daaruit voor de S. A. Café 
Sanka voortvloeiende rechtsvermoeden ; 

die sub c, wijl gerequireerde slechts het ge
bruik van haar merk vóór het gebruik door 
requirant van het zijne behoefde te bewijzen 
en de vraag, of zij het bewijs van haar eerder 
gebruik ook ten opzichte der S. A. Café Sanka 
wel ten volle heeft bewezen, ten deze irrele
vant is; 
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en die sub d, - wat er zij van 's Hofs 
beslissing omtrent de rechtsgeldigheid der 
overdracht door de S.A. Café Sa nka van haar 
recht op het gebruik in Nederland van het 
merk "Sanka" , - gerequireerde's verzoek te
recht is toegewezen, nu dit verzoek niet steun
de op de voormelde internationale inschrijving 
en de overdracht van het merk " Sanka" op 
gerequireerde, doch op haar eerder gebruik 
van dat merk ten opzichte van requirant en 
zij het bewijs daarvan naar eisch van rechte 
had geleverd ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Februari 1932. ARREST van den H oogen 
Raad. (Loterijwet 1905 1tr t . 1, I e lid ; Sv. 
art. 261.) 

Uit d e feitelijke omschrijving in de dag
vaarding kan niet worden begrepen of 
inderdaad een lot erij, en zoo ja , welk soort 
loterij is aangelegd, met nam e kan daaruit 
niet worden opgemaak t , welke van de 
deelnemers als winnaars worden aange- 1 

wezen. De d agvaarding houdt een feitelijk 
onbegrijpelijk relaas in. 

[Conform concl. Adv.-Gen. Berger, die 
nog opmerkt : 

De vereischte "voorwaarde" voor een 
loterij is hier aanw ezig . De stoffelijke ba t e 
a ls oogm erk is onmiddellijk aanwezig als 
de recla me het voorgest elde doel heeft 
bereikt. 

De ondernemers hebben i . c. overwegen
den invloed op de kansbepaling . 

Historische interpretatie komt niet in 
aanmerking als d e woorden der wet duide
lijk zijn . 

Het beroep va n requirant op on t breken 
van schuld, nu de H oofdcommissaris van 
P olitie t e 's -Gravenhage zich zou hebben 
uitgelat en, dat d e betrokken ha ndeling 
geen loterij zou zijn , ka n niet worden ge
deeld. De rechter, niet de politie, heeft 
over al of niet strafbaarheid t e be lissen.] 

Op het beroep van A. van D., requirant van 
cassati e tegen een vonn is van de A rr.-Recht
bank te 's-Gravenhage van 24 Nov. 1 931, hou
dende, in hooger beroep, bevestiging van een 
vonnis van het K antongerecht te 's-Graven
hage va n 4 Aug. 1931 , waarbij requirant ter 
zake va n: ,,het aan leggen van een andere 
loterij dan de zoodani ge tot het aanl eggen en 
houden waarvan de bij de Loterijwet 1905 ve r
eischte toestemming is verl eend", met aan
haling van de artt. 1, 2, 6, 6bis der Loterijwet 
1905, 23 Sr., is veroordeeld tot een ge ldboete 
van een gulden en vervangende hechten is van 
een dag. (G epleit door M r. J. v. Dijk.) 

Conclusie va n den Adv. -Gen . Wijnveldt. 

R equirant kwam tijdig in cassat ie vau een 
vonnis der Arr.-Rechtba nk te 's-Gravenh age 
van 24 1ovember 1931, waarbij in hooger be
roep werd bevestigd een vonnis van den K a11-
to111·echte r te 's-Gravenhage, hem veroordee
l end tot een geldboete van f 1 bij gebreke van 
betali ng en verhaal te vervangen door een dag 
hechtenis, wegens een fei t, gequalificeerd al s : 
" het aanleggen va n een andere loterij dan de 
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zoodanige tot het aanleggen en houden waar
van de bij de Loterijwet l 905 vere ischte toe
stemming is verleend", zulks met aanhaling 
der artt. 1, 2, 6, 6b is Loterijwet 1905 en ar t. 
23 Sr. 

Bij schriftuur stelde requira nt als middelen: 
Schending, a lthans verkeerde toepass ing, van 

de artt. 1 en 2 der Loterijwet 1905 in verband 
met de a rtt . 350 en 351 S v. 1 °. De in a rt . 1 
Loterijwet 1905 genoemde vereischten, wil e t· 
sprake zijn van eene loterij in den zin der 
wet,. zij n niet aanwezig. 

a. Immers de deelnemer moeten ,·oldoen 
aan "zekere voorwaarde", welke voorwaarde 
in casu ontbreekt. E r is geen stoffelij ke bate 
voor de aanl eggers, de deelnemers doen " om 
niet" mee aan de z.g. loterij. 

b. De winners moeten worden aangewezen 
dom· het lot of eeni ge a ndere kansbepa iing, 
waarop •zij geen overwegenden invloed kunnen 
ui toefenen. I. c. konden de deel nemers di en 
invloed wel ui toefenen door ieder uur va n den 
dag iets te koopen; waaraan niets afdoet, dat 
di t geval in het vonnis va n den E.A. H eer 
K a ntonrechter - doo r de R echtbank in zijn 
geheel bevesti gd - a ls u itzondering wordt 
beschouwd. De mogelij kheid van invloed oefe
nen is voldoende. (Vgl. H. R. 27 October 
1930, N. J. 1931 p. 81 ). 

2° . Ook de histor ische interpretatie heeft 
tot de opvatting, dat i. c. geen sprake van 
,, 1 oterij " is. 

3°. Sinds het arrest H. R. van 14 F ebruari 
1916, W . 9958 is het vaste jurisprudent ie, dat 
bij gebleken afwez igheid van all e schuld straf
baa rheid niet mag worden aangenomen. U it 
het vonnis bl ij kt, dat aan requirant va n po
li t iezijde (den H oofd-Commissari s van P oliti e) 
was medegedee ld, dat de bewuste rec lame
campagne geen " lote rij " was . E en Hoofdcom
missari s van P olitie moet door een ieder - en 
dus ook door requi rant - a ls te r za ke des
kundig beschouwd worden. Alle schuld ont
breekt dus. 

Bij inleidende dagvaa rdi ng was te laste ge
legd : dat te 's-Gravcnhage, al tha ns in Neder-
1 and in of om treeks de maand Mei 1931 door, 
al thans vanwege, de N . V. Grand Baza r de la 
P a ix, van welke N . V . verdachte gedelegeerd 
comm issar is was, door het opma ken van het 
plan voor na te noemen loterij, door het ve r
spre iden, a lthans doen verspreiden, va n ge
Sf'!hr iften onder het publ iek, door het doen 
verschij n,m van adve rtent iën in couranten, i11 
welke advertentiën en geschriften het plan 
van di e loterij werd aa ngekondi g d , en, in het 
a lgemeen, door het t reffen van de noodi ge 
voorbereidende maatregelen, is aa ngelegd ·een 
loterij , hierin bestaa nde, dat voor een ieder, 
die op 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 en 
23 Mei 1931 in de winkel H et Warenh uis der 
voornoemde N. V. iets kocht, door, a lthan 
namens, die N . V. de gelegenheid werd open
gesteld om mede te dingen naar pr ij zen, a l
thans prerniën, zijnde waardebons waarvoor 
de betrokkene in genoemde wi nkel om niet 
goederen, kon verkrij gen van een winke lprij s 
gelijk aan het oorsprnnkelijk door Item be
stede bedrag, welke waardeloos waren ui t
geloofd ten behoeve van degenen die a ls wi n
naa rs werden aangewezen, doo rdat een ges)o-
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ten enveloppe, aan de buitenzijde vermeldende 
den datum waarop de betrokkene had gekocht, 
naderhand een papier bleek te bevatten, waar
op vermeld stond een periode van één uur, 
binnen welke periode door den betrokkene de 
oorspronkelijke koop was gedaan - voor welke 
loterij de bij de Loterijwet 1905 ve reischte toe
stemming m ei was verleend. 

Al vorens de middel en te bespre ken , merk ik 
ambtsha lve op, dat naar mijn gevoelen deze 
rlagvaarding niet beantwoordt aan de ver
e ischten gesteld in a r t . 261 Sv. 

Ik kan uit deze telastelegging ten minste 
niet opmaken wie, zooa ls art: 1 der Loterijwet 
1905 e ischt, als winnaars worden aangewezen 
en waaruit de kansbepaling bestaat. Ik lees 
e'l'u it, dat iede1· die op bepaalde dagen in den 
winkel iets kocht kon m ededingen naar prij zen 
of premiën in den vorm van waardebons. Men 
werd, zegt de dagvaarding verder "als win
naar aangewezen , doordat een gesloten enve
loppe, aan de buitenzijde vermeldende den 
datum waarop de betrokkene ha d gekocht, 
naderhand een papier bleek te bevatten, waar
op vermeld stond een periode van één uur, 
binnen welke periode door den betrokkene de 
oorspronkelijke koop was gedaan." 

Ook de Kantonrechter heeft de leemte ge
voeld, door te overwegen dat, a l moge de om
chrijvi ng in de dagvaarding niet volkomen 

duidelijk zij n, te r terechtzitting feitelijk is 
komen vast te staan en bewezen, dat de kans
bepaling bes tond in het koopen gedurende een 
bepaald door de Directie van het Warenhuis 
te voren vastgesteld en gehe im gehouden uur 
per dag, terwijl all een zij , die gedurende dat 
uur iets gekoch t hadden, de prij s of premie 
in casu den waardebon ontvangen, gel ijk aan 
den gedurende dat "w innend" uur besteden 
koopprij s. 

Intusschen staat van di t a ll es niets in de 
dagvaarding, welke toch de elemen ten zal 
dienen te bevatten van het strafba re feit, wil 
een veroordeeling kunnen volgen. De zaak 
loopt over de vraag of de toepassing van het 
zg. ,,gratis-koopuur", een reclamemirldel van 
het warenhu is, handelingen oplevert waarop 
de Loterijwet 1905 toepasselijk is. Die hancle-
1 ingen, waaruit de kansbepa ling zou kunnen 
blijken , komen hierop neer, dat de Directie 
een aantal dagen bepaalde, waarop een gratis 
koopuur zou vall en. Zij bepaalde het uur, 
schreef dit op een form ui ier, dat in een 
blanco enveloppe werd gesloten. Deze enve
loppen, elk dus iuhoudende verme lding va n 
een uur, werden aan een notaris gegeven, die 
er naam en datum van de dagen opschreef, 
zonder dat de Directie daarmede bekend was, 
zoodat zij evenm in wist op welk uur van den 
bepaalden dag het gratis koopuur viel. N a het 
verstrijken van eenigen tijd we rden uren en 
dagen bekend gemaakt. 

De koopers in het Warenhuis op een der 
dagen waarop een gratis-koopuur viel , konden 
een formulier krijgen , waarop uur en dag 
vermeld stond, dat zij gekocht h adden. Stemde 
dit dan overeen met den later bekend ge
maakte hierboven bedoelden dag en uur, clan 
kregen zij een waardebon waarop zij gratis 
hetzelfde bedrag konden besteden, als zij oor
spronkelijk gedaan hadden. 

L eest men de dagvaarding zonde r deze toe-
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lichting dan is zij echter m. i. onbegrijpelijk. 
' In elk geval ontbreekt daarin vermelding der 

voorwaarde, dat de kooper een formulier 
moest laten afstempelen met dag en uur, 
waarop hij kocht en dit formulier moest ver 
toonen wanneer uur en dag van de bij den 
notaris berustende enveloppe der Directie wa
ren bekend gemaakt. D an dongen zij m ede, en 
dan eerst kregen zij de waardebon. 

Deze onvoll edigheid der dagvaarding kan 
m. i. niet worden goedgemaakt door hetgeen 
de K a nton rech ter overweegt, dat ter terecht
zitting is gebleken. 

Ik ach t dus de dagvaarding nietig. 
Volledigheidsha lve merk ik betreffende de 

middelen, wanneer Uw College het met mijn 
opvatting niet eens mocht zijn, en requirant 
dus er in sl aagt een uitspraak te verkrij gen 
over het principe het volgende op. 

la. D e door de wet vereischre voorwaarde 
wu ontbreken bij een systeem als het onder
havige, immers er is geen stoffelijke bate voor 
de aanleggers, cle deelnemers doen " om niet" 

1 mee. 
M et d ie opvatting kan ik mij niet vereeni

gen. Slechts wanneer men lèt op de omstandig
heid, dat bij het gratis-koopuu r goederen zon
der betaling worden gegeven, kan m en zeg
gen, dat er geen stoffelij ke bate aanwezig is. 
De stoffelijke bate is echter oog"IT\erk e n is 
reeds onm iddellijk aanwezig wann e r de re
clame het voorgestelde doel bere ikt, n. l. meer 
klante n, dus m ee r omzet. 't Doet e niet toe, 
dat de winst op elk artikel , geko h t in het 
gratis koopuur geringer wordt of eheel ver 
dwijnt, omdat de onkosten veroor akt door 
het gratis-koopuur op het geheel drukken. 
V ermeerdering van het bezoek, v rgrooting 
van het debiet zijn de voor de han liggende 
directe economische voordeelen. 

lb. Dit middel acht ik juist. Om voor het
ze! fde bedrag dat m e n op een bepaald uur in 
den winkel besteed heeft, later , maar dan zon
der betaling, goederen te kunnen krijgen , 
heeft men volstrekt niet zooveel na te denken 
a ls de persoon met het puzzlehoofd genoemd 
in Uw arrest van 27 Oct. 1930, (W. 12244, 
N . J. 1931 , 81). M en kan bij dit systeem een 
overwegenden invloed op de z.g. kansbepaling 
u itoefenen door elk uur van den dag het een 
of ander voorwerp te koopen. D e geachte 
raadsman van requirant haalde dan ook het 
voorbee ld aan van den man, die op elk der 
8 uren dat de zaak open was een paar sokken 
kocht, en daardoor zekerheid had een negende 
paar gratis te krijgen. 

II. Bij pleidooi is ui tvoerig betoogd, dat de 
historische interpretatie e r toe le idt aan te 
nemen, dat er i. c. geen loterij is. Hiermee 
kan ik m ij n iet vereenigen. H et is op zich zelf 
zeer gevaarlijk een verbodsbepaling op grond 
van een uitlating van den voorste l Ier der wet 
uit te leggen, maar deze wij,,e van uitlegging 
komt m. i. niet in aanmerk ing wanneer de 
woorden der wet duidelijk zijn . Of bepaalde 
handelingen onder het begrip lote rij vallen 
kan in elk geval voldoende worden nagegaan 
aan de hand der wet zei ve. I. c. vallen die 

III. Hoewel ik mij met het beginsel van 
handelingen en m . i. niet onder op grond 
van hetgeen onder Tb door mij is aange
nomen. 
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het derde middel, dat bij afwez igheid van 
schuld strafbaarheid niet mag worden aange
nomen gaarne vereenig, ben ik toch van mee
ning, dat in dit geval, aangenomen dat requi
rant heeft gehandeld na mededeeling der po
litie, dat hij niets strafbaars zou doen met zijn 
"gratis koopuur" systeem, daarmede zijn chuld 
niet vervalt. Terecht is echter met deze om
standi gheid rekening gehouden met de straf
maat. 

De politie immers heeft niet te beslis en 
over al of n iet strafbaarheid, dit is de taak 
des rechters. Ook na advie der politie han
delt men nog op eigen r isico, zij het, dat de 
mate van schuld bij het opvolgen van dat 
advies gering wordt. 

Van oordeel dat de dagvaarding niet voldoet 
aan de eischen der wet, concludeer ik tot ver
nietiging van het bestreden vonnis en nietig
verklaring der dagvaarding. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick· 
Gelet op de middelen van ca satie, namens 

den requirnnt voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat aan requirant bij inleidende dag
vaarding is telastegelegd: (zie Concl. Adv.
Gen.); 

0. dat bij het bevestigde vonnis dit telaste
gelegde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard, met dien verstande, dat te 's-Graven
hage in de maand Mei 1931 door de . V. 
Grand Bazar de la Paix onder meer door het 
doen verspreiden van geschriften onder het 
publiek het plan van de bij dagvaarding ge
noemde loterij werd aangekondigd en dat door 
genoemde . V. de gelegenheid werd open
geste ld om mede te dingen naar prij zen; 

0. dat dit bewezenverklaarde is gequalifi
ceerd en deswege straf 1s opgelegd a ls boven 
is gezegd; 

0. ambtshalve: 
dat de dagvaarding n iet voldoet aan de in 

art. 261 Sv. gestelde eischen, immers niet dui
delijk inhoudt welk feit door requirant zoude 
zijn begaan; 

dat wel aan requ irant wordt verweten, dat 
vanwege de N. V. Grand Bazar de la Paix, 
van welke . V. requirant gedelegeerd com
missaris was, een loterij is aangelegd, doch 
uit de daaropvolgende feitelijke omschrij ving 
niet kan worden begrepen of inderdaad eene 
loterij , en zoo ja, welk soort van loterij , is 
aangelegd; 

dat met name uit die omschrij ving niet kan 
word n opgemaakt welke van de deelnemers 
als w innaars worden aangewezen, noch ook 
door welke kansbepaling zulks geschiedt, waar
door die omschrijving een fe itelijk onbegrijpe-
1 ijk relaas is geworden; 

0. dat de dagvaarding derhalve nietig is en 
het bestreden vonnis niet in stand kan blijven, 
zoodat een onderzoek naar de middelen van 
cassatie achterwege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Verniet igt mede het door het Kantongerecht 

gewezen vonn is; 
Verkl aart de inleidende dagvaarding nietig. 

( . J.) 
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7 Maart 1932. ARRE T van den H oogen 
Raad. (Alg. Pol.verord. van 's-Gravenhage 
art. 107.) 

De opvatting [dat in het artikel onder 
"soortgelijken band" niet alleen verstaan 
moet worden een band, die, zij het met 
geringe afwijking, overeenkomst vertoont 
met een zwart en wit geblokten band, doch 
iedere ba nd, die het publiek in den waan 
kan brengen met een geconcessioneerde 
taxi te doen te hebben, derhalve iedere in 
het oog springende band, zooals een gele 
band] is niet te r ijmen met den tekst van 
art.107 Alg. Pol.verord. van 's-Gravenhage, 
dat, sprekend van "een geblok ten of soort
gelijken band, niet toelaat een gelen band, 
waarmede in het bewezen verklaarde 
kenlijk een effen band van die kleur wordt 
bedoeld, onder "soortgelijken band" te 
verstaan. 

Op het beroep van den Officier van Justit ie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, requi 
rant van ca satie tegen een vonnis dier Recht
bank van 10 Dec. 1931, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage 20 October 
1931 te zijnen opzichte gedane mondelinge 
uit praak, de gerequireerde T. W. M., geboren 
te 's-Gravenhage 1 Mei 1908, chauffeur, wo
nende te 's-Gravenhage van alle rechtsven·ol
ging is ontslagen . (Gepleit voor gerequireerde 
door Mr. S. de Jong.) 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op het nüddel van ca satie, door den 

requirant voorgesteld bij schrift uur: 
Schending of verkeerde toepa sing van art. 

107 der Alg. Politieverordening van 's-Gra
venhaae; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig het telastegelegde, is bewezen ver
klaard, dat gerequireerde te 's-Gravenhage op 
11 Oct. 1931 de voormidclags omstreeks 1.20 
uur op een door hem be tuurd vierwielig mo
torrijtuig, waar,oor door B. en W . van 's-Gra
venhage geen vergunning verleend wa om 
daarmee op straat post te vatten of te rijden 
met het kennelijk doel het geheel of gedeelte
lij k te verhuren of ten gebruike aan te bieden 
aan het publiek, een gelen band ter breedte 
van ongeveer 10 centimeter heeft gehad, welke 
band duidelijk zichtbaar rondom de carros erie 
van bedoeld motorrijtuig was aangebracht; 

dat de Rechtbank dit bewezen verklaarde 
niet strafbaar heeft geoordeeld, op grond dat 
het bepaaldelijk niet valt onder art. 107 der 
Alg. · P olitieverordening voor 's-Gravenhage, 
hetwelk den grondslag vormt voor de onder
havige strafvervol()'ing, en den gerequ.ireerclc 
te dier zake van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen ; 

0. da t art. 106 van de Alg . Politieveror
dening voor 's-Gravenhage inhoudt : 

H et is, behoudens vergunning van B. en vV., 
verboden met een rij t uig of motorrij t uig op 
straat post te vatten of te rijden met het ken
nelijk doel het geheel of gedeeltelijk te ,er. 
huren of ten gebruike aan te bieden aan het 
publiek. 
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en art. 107 dier Verordening : Het is ver
boden op een rijtuig of motorrijtuig, waar
voor geen vergunning is verleend, als bedoeld 
in art. 106, te hebben : 

10. een nummer, met uitzondering voor zoo
ver motorrij t uigen betreft, van het nummer, 
bedoeld in art. 9 sub 1 ° van de Motor- en 
Rijwielwet; 

2°. een geblokten of soortgelijken band. 
dat de Rechtbank haar beslissing, dat het 

bewezen verklaarde niet valt onder art. 107 
der meergenoemde Politieverordening, nader 
heeft toegelicht met de overweging : ,,dat toch 
een gele band niet is een "geblokte of soort
gelijke band" als onder 2° in bedoeld artikel 
aangeduid"; 

0. dat requirant in zijne toelichting op het 
middel de juistheid van die overweging be
twist met het betoog, dat bedoeld artikel der 
Alg. Politieverordening in het leven is ge
roepen om, waar B . en W. van 's-Gravenhage 
aan de vergunning tot stationneeren met mo
torrijtuigen de voorwaarde hebben verbon
den, dat de geconcessioneerde taxi's moeten 
worden beschilderd met een band van zwarte 
en witte blokken of strepen, opdat het publiek 
die taxi's als zoodanig zal herkennen, te voor
komen dat ook andere taxi's zich door een 
geblokten band of dergelijken band als gecon
cessioneerde taxi's zouden voordoen, en dat 
om die reden in het artikel onder "soortge
lijken band" niet alleen verstaan moet worden 
een band, die, zij het met geringe afwijking, 
overeenkomst vertoont met een zwart en wit 
geblokten band, doch iedere band, die het 
publiek in den waan kan brengen met een 
geconcessioneerde taxi te doen te hebben der
halve iedere in het oog springende band, zoo
als een gele band ; 

0. dienaangaande : 
dat deze opvatting van requirant niet t e 

rijmen is met den tekst van art. 107 der meer
gemelde Verordening, dat, sprekend van "een 
geblokten of soortgelijken band", niet toelaat 
een gelen band, waarmede in het bewezen 
verklaarde kenlijk een effen band van die 
k leur wordt bedoeld, onder "soortgelijken 
band" te verstaan ; 

dat de Rechtbank door hare beslissing, dat 
het bewezen verklaarde niet strafbaar is en 
gereg uireerde te dier zake van alle rechtsver
volging te ontslaan, ar t . 107 der Alg. Politie
verordening voor 's-Gravenhage dus niet heeft 
geschonden, zoodat het middel ongegrond is ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt.] 

(N. J .) 

30 Maart 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grondwet art. 152; Onteig.wet 
a rt. 40.) 

De Onteigeningswet kent, in overeen
stemming met art. 152 Grondwet, alleen 
vergoeding van schade toe wegens he•, ver
lies van rechten, welke krachtens het pri
vaatrecht aan iemand toekomen. (Zie 
hierover uitvoerig Concl. Proc.-Gen. Tak). 

Derhalve komt niet voor vergoeding in 
aanmerking de schade, welke de gemeente 
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Utrech t (onteigende) lijdt doordien zij na 
de onteigening de onderhavige belasting
verordening niet meer op het onteigende 
kan toepassen. 

H et langer gesloten moeten blijven van 
den overweg na de onteigening kan even
min als grond voor schadebosstelling in 
aanmerking komen. 

.De Burgemeester der gemeente Utrecht, als 
zoodanig die Gemeente in recht,e ver tegen
woordigende, zijnde thans Dr. J. P. Fockema 
Andreae, aldaar wonende, eischer tot cassatie 
van een vonnis op 3 Februari 1932 door de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht tusschen partijen 
gewezen, advocaat Mr. J . \Volterbeek Muller, 

tegen: 
het Rijk (Staat der Nederlanden), hetwelk 
geacht wordt woonplaats te hebben te 's-Gra
venhage, verweerder in cassatie, advocaat Mr. 
J. H. Telders. 

Conclusie van den Proc. -Gen. Tak. 

De Staat der Nederfa,nden vorderde bij in
leidende dagvaarding, dat de Arr.-Recht bank 
te Utrecht- de onteigening zou uitspreken ten 
behoeve de, uitbreiding van het · Centraal
Station aldaar van eenige perceelen park, 
tuin, t unnel, weg, ·water, erf en straat, staande 
volgens het kadaster ter name dier gemeente 
als eigenaresse, tegen eene aangeboden schade
loosstelling van f 30437. 

Deze eisch werd bij het bestreden vonnis toe
gewezen en de te betalen vergoeding bepaald 
op f 27318.75, terwij l bovendien nog aan het 
Rijk enkele verplichtingen werden opgelegd, 
welke in deze instantie niet ter zake doen, 
zoodat ik ze mag verzwijgen. 

Op ee~ paar punten, die .verband houden 
met de voorgedragen middelen, moet ik 
's H oogen Raads aandacht vestigen. Allereerst 
hierop, dat de deskundigen de genoemde ge
meente voorstelden schadeloos te stellen ten 
aanzien van grondplan 5 voor het voortaan 
derven als gevolg der onteigening van eene 
jaarlijksche betaling van f 90, geheven krach
tens de geldende verordening op cJe heffing 
van gelden voor het gebruik of genot van voor 
den openbare dienst bestemde gemeentewer
ken, bezittingen of inrichtingen en voor den 
door of vanwege het gemeentebestuur ver
strekte diensten. En vervolgens, dat gelijke 
vergoeding werd bepleit met, bett"ekking tot 
grondplan 7 voor het straks door de onteige
ning teloorgaancJe recht belasting krachtens 
diezelfde verordening te heffen voor het heb
ben van di-ie sporen in gemeentegrond. Van 
geen dezer beide factoren wilde de rechter 
echter weten. Hij stelde ze ter zijde uit over
weging : ,,dat toch deze heffing is eene be
lasting, welke gevorderd wordt krachtens eene 
op het eerste lid van art. 238 Gemeentewet 
steunende verordening, terwijl de Onteigenings, 
wet a lleen toekent vergoeding van schade
ontstaan door verlies van krachtens het pri
vaat recht aan een persoon toekomende r ech
ten.'' 

Naast de vermelde schadeelementen was nog 
een derde voorgedragen. Door de voorgenomPn 
uitbreiding van het spoorwegterrein met twee 
sporen zouden de afsluit-hoornen langer geslo-
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ten blijven ria n tot dusverre, hetwelk mogelijk 
maken van een tunnel in het belang van het 
verkeer zou met zich brengen. 

Ook dat element ontkent de Rechtb. blijkens 
haar dus luidende motiveering: ,,uat, in het 
mid<len "<'lat.en, of wer1.elij k de overweg langer 
gesloten" zal moeten blijven, hetgeen eischer 
nadrukkelijk heeft ontkend en d~ Rechtb~nk 
zeker niet zonder nadere deskundige voorlich
tina zou kunnen aannemen, en of zulks als
da; een aevolg zon zijn van het werk wa11.r
voor ont~igend wordt' of van de exploitatie 
daarvan, dergelijke kosten toch nimmer voor 
de gemeente een rechtstreekech gevolg voor 
<le onteigening kunnen zijn;" 

dat toch die kosten niet noodzakelijk zul
le~' ziJn ter vermijding van doo~ de gemeente 
te lijden schade, last of ongerief, maar ge
maakt zullen worden ten behoeve va.1 de per
sonen die langer voor den overweg zullen 
moet;n wachten, en de gemeente, zoo zij zich 
die verkeersbelangen aantrekt en daarvoor 
kosten maakt, zulks doet als deel van haar 
publieke taak en buiten direct verband met 
het verlies door haar van haar eigendom;" 

"dat dit in het oog springt, wanneer men 
bedenkt, dat de gemeente zich ten deze m 
geen andere positie zou ?evinden, wall:neer 
niet zij, doch een ander eigenaar van dit te 
onteigenen stuk grond was." 

De door mij geciteerde overwegingen, waar
op de eindbeslissing van den feitelijken rech
ter mede berust en die de toegekende schade
loosst-elling vadeelig hebben beïnvloed, hebben 
de navol"ende twee grieven uitgelokt : ,,I. 
Schending of verkeerde toepassing der artt. 
152 Grondwet, 2, 37, 40 en 41 Onteigenings
wet, 59 Rv., 20 R. 0., 1 en 7 der Verordening 
der Gemeente Utrecht v11,n 21 Januari 1926, 
gewijzigd 16 September 1926 (behoorlijk K o
ninkliik goedgekeurd) op het heffen van gel
den ;oor h"lt gebruik of genot van voor den 
openbaren dienst bestemde gemeentewerken, 
b,:iz ittingen of inrichtingen en voor door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte dien
sten, omdat de Rechtbank ten onrechte: 

a. wat grondplan 5 betreft geen vergoeding 
rreeft voor het door de onteigening te verliezen 
~echt tot heffing van een belasting van f 90 
per jaar wegens het hebben van een kademuur 
op aan de gemeente toebehoorenden grond 
bestemd voor den openbaren dienst, op over
weging, dat deze heffing een publiekrechtelijk 
karnkter draagt en de onteigeningswet alleen 
ve rgoeding toekent voor schade, ontstaan door 
verlies van krachtens het privaatrecht aan een 
persoon toekomende rechten, ten onrechte, daar 
de onteigeningswet die onderscheiding niet 
kent, en integendeel de strekking dier wet en 
der Grondwet is, dat alle schade, door onteige
ning te lijden, moet worden vergoed ; 

b. wat grondplan 7 betreft geen vergoeding 
<1eeft voor het door de onteigening te verliezen 
~echt tot heffing van een belasting wegens het 
hebben van drie oostelijke sporen in den aan de 
"emeente toebehoorenden overweg op gelijken 
~njuisten grond als sub a, waarbij bovendien 
de Rb. verzuimde vast te stellen, hoeveel de 
hier bedoelde belasting bedraagt." 

"II. Schending of verkeerde toepassing van 
dezelfde artikelen als in het vorige middel (be
halve die van de verordening) 209h (oud 179h) 
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en 240, 1°. (oud 205, 1°.) der gemeentewet, 
omdat de Rb. ten onrechte nagelaten heeft te 
onderzoeken of werkelijk de overweg langer 
gesloten zal moeten blijven en of dit alsdan 
een gevolg is van het werk, waarvoor onteigend 
wordt, op den onjuisten grond, dat de kosten 
van voorz iening in de verkeersbehoeften toch 
nimmer een rechtstreeksch gevolg van de ont
eigening kunnen zijn, ten onrechte, daar de 
gemeente tot taak heeft voor de hier bedoelde 
verkeersbelangen over hare eigen openbare 
wegen te zorgen, zoodat, wanneer die belangen 
benadeeld worden door de onteigening en door 
het werk onteigend wordt, en de voorziening 
daarin geld kost, deze kosten voor de gemeente 
eene schade opleveren, welke een rechtstr eeksch 
gevolg is der onteigening en aan haar derhalve 
moet worden vergoed". 

Met geen der heide weren kan ik mij ver
eenigen. 

Prof. Bui.is in zij □ nog altijd toonaangevend 
werk over de Grondwet (II, eerste stuk) leert 
in noot l op blz. 235, dat art. 17 der " Décla
rat,ion des Droits de l'homme et du cit.oven" 
de gemeenschappelijke bron is van ons tegen
woordig art. 152 der Grondwet en van alJe 
soor gelijke bepalingen in de verschillende 
grondwetten van Europa's vasteland. Zoo 
luidde reeds art. 5 der Staatsregeling van 
1802 : ,,Ieder ingezeten wordt gehandhaafd 
bij de vreedzame bezitting en het genot zijner 
eigendommen. Niemand kan van eenig ge
deelte derzelven worden ontzet, dan wanneer 
het algemeen welzijn zulks volstrekt vordert, 
en in zoodanig geval niet anders clan tegen 
eene billijke schadevergoeding." 

De strekking van ons grondwettig art. 152 
moet derhalve onderkend worden aan de hand 
der voormelde bepalingen en dan kan zij wel 
geen andere zij n dan deze - ik citeer hier 
wederom Buijs (blz. 233 en 234) - dat daarin 
de begeerte is belichaamd het private recht 
der ingezetenen tegenover de regeering in vei 
ligheid te stellen . Dit scheen noodzakelijk in 
verband met de aanmatiging van het staats
gezag in naam van een zeker clominium emi
nens, hetgeen strenge voorwaarden eischte, 
welke het inacht zou hebben t e nemen en 
waarvoor de Grondwet de juiste plaats scheen. 

Zoo is cl us het artikel allereerst een waar
borg voor de ingezetenen, dat zij niet uit den 
privaat eigendom kunnen worden ontzet dan 
ten algemeenen nutte en t egen voorafgaande 
schadeloosstelling, en tot onteigening van goe
deren voor den publieken dienst bestemd in 
de practijk slechts kunnen geraken door aan 
te nemen, dat zij volgens de artt. 577, 579 en 
580 B. W. voorwerp van bijzonderen eigen
dom kunnen uitmaken en dat de Onteigenings 
wet haar niet verbiedt. 

Op ar t . 152 Grondwet (vroeger art. 147) is 
nu de tegenwoordige Onteigeningswet ge 
bouwd, omdat de vervanging harer voorgang
ster van 29 Mei 1841, S. 19) gewenscht voor
kwam in verband met, de veranderde bepalin
gen der Grondwet en de menigvuldige over 
haar gerezen klachten (Thorbecke, blz. 27). 

Onder de vijf hoofdpunten, waaromtrent de 
wet zou moeten getuigen, behoort in de eerste 
plaats: ,,In het belang van den eigendom te 
zorgen, dat niemand daarvan ontzet worde, 
zonder dat het algemeen belang zulk een 
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offer vordert." Waarom zoodanige onteigening 
alsdan toelaatbaar is, wordt aldus gemoti
veerd: ,,Onteigening ten algemeenen nutte is 
een noodzakelijk doch uiterst hulpmiddel. Het 
regt van den eigenaar moet wijken voor een 
hooger, dat van den Staat. De wetgever moet 
echter waken, dat alleen noodzakelijkheid tot 
de uitoefening van dat regt aanleiding geve, 
en den bijzonderen eigendom tegen willekeu
rige aanranding beschermen. Art. 147 der 
Grondwet heeft dit pogen te doen. Het heeft 
daarom onderzoek en beslissing omtrent het 
algemeen nut aan de wetgevende macht op
gedragen . Geen werk, waartoe onteigening 
noodig kan wezen, mag plaats hebben, dan 
nadat de wet verklaard heeft, dat het alge
meen nut aanwezig is en ontzetting van den 
bijzonderen eigendom door het algemeen be
lang gevorderd wordt (blz. 28). Ten algemee
nen nutte duidt niets anders aan (blz. 29), 
dan dat onteigening alleen door het publiek 
belang van den Staat, de provincie, het wa
terschap of de gemeente moet bevolen worden. 
Waar deze loco privati optreden, staan zij met 
particulieren gelijk, en mogen zij hun voordeel 
niet ten koste van andere bijzondere personen 
zoeken." 

Op een en ander mag ik vrijelijk de stelling 
laten steunen, dat de onteigeningswet in de 
eerste plaats gericht is op de belangen van 
den Staat als publiekrechtelijk orgaan en 
voorts in niet mindere mate strekt ter be~cher
ming van het individu in den eigendom tegen
over dezen. De toe te kennen schadeloosstel
ling ter zake van ontzetting daaruit strekt dus 
als aequivalent voor het verlorene in mimeren 
zin, waaruit reaulteert, dat slechts de schade 
door die ontzetting veroorzaakt behoort te 
worden vergoed, welke van privaatrechtelijken 
aard is en niet die van ander karakter, als 
b.v. het derven van belasting en de mogelijk
heid tot het derven daa.rvan, welke als schade
factoren waren geponeerd. 

H iermede is de tekst der Onteigeningswet 
i n overeenstemming evenals die van art. 152 
der Grondwet. Zij spreken beide telkens van 
schade en schadevergoeding, wat herinnert aan 
gevolgen van een privaaatrechterliik gebeuren 
en niet te pas komt bij verval of de mogelijk
heid van ve ·val van belastingheffing. Ik her
inner in verband met het voorafgaanrle aan 
's Hoogen R11,ads arresten van 5 Mei 1911, 
W. 9183, en 4 Februn,r i 1925, W. 11430 
(eerste arrest), N. J. 1925, blz. 445, voorn! 
aan dat van 1911, waarbij is uitgemaakt, dat 
recht t,ot schadeloosstelling wegens onteige
ning bij de betrekkelijke wet alleen wordt 
toegekend aan den eigenaar van het te ont
eigenen goed als zoodanig, en alzoo uitslui
tend ter zake van door dezen tengevolge van 
de onteigening te leiden schade. Welnu, hier 
verlangt de eischende gemeente claadwP-rkelijk 
geen schadevergoeding, omdat 7,ij eigenares is 
en uit haren eü;endom worit ontzet, doch wij l 
zij krachtens de artt. 232, 2:l3, 234, 235, 236, 
237 en 238 der Gemeentewet bij de in het mi:i
del aangehaalde verordening een be!A.sting is 
gaan heffen wegens gebruik of genot van voor 
den openbaren dienst bestemde gemeentewer
ken of bezittingen en zij zirh thans als restil
taat van de bestreden u ·tspraak een belasting
-0bject zal zien ontgaan en dus aanstonds een 
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belastingschuldige minder zal gaan tellen. De 
basis der heffing is derhalve niet de eigendom, 
doch de heffingsverordening. 

Waar mitsdien noch uit de Grondwet, noch 
uit eenige bepaling der Onteigeningswet bl~jkt, 
dat de bedoeling heeft voorgezeten de ge
meente als hefster ,-an belastingen in een g!l
ding tot onteigeuing te beschermen en juist 
integendeel het streven de~ wetgevers gericht 
blijkt op de protectie van privaat,rechten te
genover den Staat, de provincie, het water
schap en de gemeente zelve in publiekrechte
lijke hoedanigheid, adviseer ik tot afwijzing 
der eerste grief in beide onderdeelen, waarbij 
ik nog aanst.ip, dat de vaststelling van het te 
missen bedrag aan belasting in zijn s.vsteem 
kon achterwege blijven, als zijnde zonder be
lang. 

Met betrekking tot de tweede klacht kan 
ik aanmerkelijk korter zijn. Het moge al waar 
zijn, dat +engevolge der onteigening en het 
daarna uitbreiden van het 8poorwegterrein 
straks de afsluitboomen vaker 7,ullen neerge-, 
laten zijn dan weleer en dat alsdan de ge, 
meente Utrecht ter bevordering van een be-l 
hoorlijk verkeer tot kosten met zich brengende 
middelen hare toevlucht zal moeten nemen, 
zoo neemt dit niet weg, dat deze vooralsnog 
in de lucht hangende en nergens vastgestelde 
noodzakelijkheid geen dadelijk en recht 
streeksch gevolg kan worden geacht der ont
eigening. De naaste oorzaak daarvan zal dan 
zijn naleving, indien noodig gebleken, van 
art. 134 Gemeentewet, dat den Raad de rege-· 
ling en het bestuur der gemeentelijke huishou 
ding op het hart bindt, waart<•e behoort het 
voteeren van gelden ter bevordering van de 
tenuitvoerlegging van noodzakelijke verkeers
eischen. Nu zal de volgorde der feiten aldus 
zijn, dat eerst de onteigening wordt uitge
sproken, dat daarna het onteigende terrein. 
met nieuwe sporen wordt belegd, dat dan 
eventueel blijkt, dat het verkeer hoogere 
eischen stelt , tot inwilliging waarvan de Raad 
besluit en die door Burgemeester en w·et
houders wordt uitgevoerd, waardoor ten slotte 
komt vast te staan, dat de geldelijke schade, 
welke die uitvoeriPg met zich brengt, geen 
direct en dadelijk. sequeel der onteigening is, 
maar van het Raadsbesluit en de gestie krach
tens art. 179 der Gemeentewet van B urge
meester en wethouders. 

Waar derhalve ook dit middel mij ongegrond 
voorkomt en het daarbij verlangd onderzoek ge
heel onnoodig was, concludeer ik tot verwer 
ping van het beroep en tot veroordeelin,., van 
den eischer qq. in de kosten op de behandeling 
dezer zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat voor zoover van belang in 

cassatie uit het in deze gewezen vonnis van de 
Rb. te Utrecht van 3 Febr. 1932 blijkt: 

dat de verweerder in cassatie, het Rijk, onder 
meer de gedeeltelijke onteigening heeft gevor
derd van twee aan de gemeente Utrecht in 
eiaendom behoorende perceelen, te weten de 
perceelen kadastraal bekend gemeente Catha
rijne Sectie C. n°. 5012 en 5008, onderscheiden
lijk op het grondplan aangegeven als perceel 
5 en als perceel 7 ; 

dat de gemeente Utrech t van de Neder-
25 ' 
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landsche Centraal Spoorweg Maatschappij jaar
lijks wegens het door deze Maatsch~ppij van 
perceel ó gemaakt gebruik eene belasting hief 
van f 90, krachtens de verordenin&, der ge
meente van 21 Jan . 1926, n°. 38 op . fle heffing 
van gelden voor het gebruik of genot van voor 
den openbaren dienst bestemde 1emeente
werken, bezittingen of inrichtingen en voor 
door of vanwege het gemeentebestuu ~ verstrek
te diensten ; 

dat verder de gemeente Utrech van de 
Spoorwegmaatschappij, mede kraclitens ge
melde verordening, eene belasting kon gaan 
heffen wegens het gebruik van het r.erceel 7, 
waarop de Maatschappij drie spoor~jnen had 
liggen; J 

dat gevorderd is, dat aan de gemeente eene 
schadeloosstelling zal worden toegekend, omdat 
zij door de onteigening de jaarlijksche belasting 
van f 90 derft en het recht om belasting te hef
fen ter zake van perceel 7 verliest ; 

dat wijders in verband met de o.:iteigening 
van perceel 7 schadeloosstelling is glevorderd, 
omdat door de voorgenomen uitbreiding van den 
spoorweg met 2 sporen op een te o!eigenen, 
westelijk van den tegenwoordigen af !uitboom 
gelegen, weggedeelte de afsluitboo en nog 
langer, dan thans reeds het geval is~ gesloten 
blijven en de gemeente ten behoev van het 
verkeer een tunnel zal moeten maken, waarvan 
de kosten een noodzakelijk gevolg der onteige-
ning zullen zijn ; ) 

dat de Rb. geen der gemelde driii schade
factoren bij de vaststelling van de ter zake der 
onteigening door het Rijk aan de 'emeente 
Utrecht te betalen schadeloosstellin in aan
merking heeft doen komen, de bei e eerste 
niet, omdat de heffing eene belasting is, ,, welke 
gevorderd wordt krachtens eene op het eerste 
lid van art. 238 der gemeentewet {eunende 
verordening, en dus een publie echtelijk 
k. arakter draagt, terwijl de onteig ningswet 
alleen toekent vergoeding van schade, ontstaan 
door verlies van krachtens het pri aatrecht 
aan een persoon toekomende ree en", de 
laatste niet, op grond van de overwe!fingen : 

"dat, in het midden gelaten, of werkelijk de 
overweg langer gesloten zal moetcrl blijven, 
hetgeen eischer nadrukkelijk heeft ontkend en 
de Rb. zeker niet zonder nadere de kundige 
voorlichting zou kunnen aannemen, en of zulks 
alsdan een gevolg zou zijn van het werk waar
voor onteigend wordt of van de exploitatie 
daarvan, dergelijke kosten toch nimmer voor 
de gemeente en rechtstreekseh gevoll voor de 
onteigening kunnen zijn; 

"dat toch die kosten niet noodzake "gk zullen 
zijn ter vermijding van door de geL\1eente te 
lijden schade, last of ongerief, maar I gemaakt 
zullen worden ten behoeve van de :rersonen, 
die langer voor den overweg zullen moeten 
wachten, en de gemeente, zoo zij zicq die ver
keersbelangen aantrekt en daarvoor kosten 
maakt, zulks doet als deel van haar publieke 
taak en buiten direct verband met h t verlies 
door haar van haar eigendom"; 

0. dat eischer tegen deze uitspraak heeft 
ingebracht de navolgende middelen van ca -
satie: zie concl. Proc.-Gen.; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de Rb. terecht aanneemt, dat de ont

eigeningswet alleen vergoeding van schade toe-
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kent wegens het verlies van rechten, welke 
krachtens het privaatrecht aan iemand toe
komen; 

dat toch art. ló2 der grondwet het beginsel 
vastlegt, dat in het publiek belang ontzetting 
uit den eigendom kan plaats hebben, waarmede, 
ook blijkens oorsprong en geschiedenis van dit 
artikel, is bedoeld privaatrechtelijk eigendom ; 

dat wanneer datzelfde artikel dan verder 
bepaalt, dat de door die ontzetting telijden 
schade moet worden vergoed, dit slechts kan 
zijn eene schade, welke wordt geleden door het 
verlies van rechten, welke op privaatrechte
lijken grondslag staan ; 

dat hiermede in overeenstemming, de ont
eigeningswet binnen de door de grondwet ge
trokken grenzen is gebleven ; 

dat de heffing van de f 90 wegens het gebruik 
van perceel ó en de voorgenomen heffing wegens 
het gebruik van perceel 7 volgens art . 238 ( oud) 
der gemeentewet voor eene belasting worden 
gehouden en dan ook worden geheven krachten 
eene op art. 240k (oud) der gemeentewet steu
nende belastingverordening ; 

dat derhalve de schade, welke de gemeente 
Utrecht lijdt doordien zij na de onteigening de 
verordening op de perceelen ó en 7 niet meer kan 
toepassen, niet voortvloeit uit het verlies van 
een recht, hetwelk het privaatrecht ten grond
slag heeft, daar immers het recht der gemeente 
tot belastingheffing op het publiekrecht steunt; 

dat de onteigenende partij die schade mits
dien niet behoeft te vergoeden en er voor de 
Rb. geen aanleiding was het bedrag der belasting 
welke voor het perceel 7 zou kunnen geheven 
worden, vast te stellen ; 

dat het eerste middel dus moet worden ver
worpen; 

0 . ten aanzien van het tweede middel : 
dat ook dit middel niet tot cassatie kan lei

den· 
da'.t toch, al moet een gemeente in het alge

meen voor de verkeersbelangen in haar gebied 
waken, het geenszins vaststaat, dat de gemeente 
Utrecht op zoodanige wijze voor de verkeers
belangen der personen, die langer voor den 
overweg zullen moeten wachten, dan vroeger 
het geval is, zal moeten zorgen, dat daardoor 
de uitgaven, welke zij als schadevergoeding 
wenscht te ontvangen, te haren laste zullen 
komen, daargelaten nog, dat die uitgaven geen 
rechtstreeksch gevolg van de onteigening zou
den zijn; 

Verwerpt het beroep ; enz. N. J. 

4 April 1932. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sv. art. 3ó8; Radioreglement 1930 art. 2ó.) 

Bij het bevestigde vonnis is - blijkens 
req.'s veroordeeling ter zake, - in strijd 
met het uitdrukkelijk voorgedragen ver
weer, dat het bewezen verklaarde niet 
oplevert overtreding van art. 2ó Radio
reglement, aangenomen dat bewezen ver
klaarde wel die overtreding oplevert. D e 
kantonrechter had dan ook over dit ver
weer bepaaldelijk eene met redenen om
kleede beslissing moeten nemen, gelijk 
in de artt. 3ó8 en 359 i . v. m. 398 Sv. op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, die verder 
opmerkt: 
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De dagv. voldoet aan te stellen eischen, 
zij bevat alle elementen der overtreding. 
(H. R. 2 Maart 1931, N. J. 1932, 33 en 
H. R. 22 Juni 1931, N. J. 1932, 34) . 

Veroordeeling is terecht uitgesproken. 
Art. 25 Radioreglement i. v. m. art. 72 
geeft geen aanleiding onderscheid te maken 
t.a.v. den persoon, die zonder machtiging 
doorgeeft, zeker niet voor d e gevallen, dat 
zooals i. c. eenige personen eigenaren zijn.] 

Op het beroep van J. G. H . v. d. Sch., re
quirant van cassatie tegen een vonnis van .de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 31 Dec. 
1931, in hooger beroep bevestigende een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Delft 
op 23 Sept. 1931 tegen requirant gewezen, 
waarbij deze ter zake van: ,,het te Stompwijk, 
zonder machtiging van den Minister en zon
der voorloopige machtiging van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en · Telegrafie, 
een inrichting gebruiken, bestemd tot het 
langs geleidingen en lijnen doorgeven van 
langs radio-electrischen weg door middel van 
die inrichting ontvangen seinen naar andere 
perceelen of woningen dan die, waarin de 
ontvanginrichting is geplaatst, met toepassing 
van de artt. 3ter Telegraaf en Telefoonwet. 
1904, Stbl. 7, 25 en 72 Radio1·eglement, be
hoorende bij het K. B . van 9 Mei 1930, Stbl. 
159, het eenige art. 40 b van dat K . B. en 
art. 23 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig cent, subsidia ir een dag hechtenis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage beves
tigde op 31 Dec. 1931 het vonnis door den 
Kantonrechter te Delft op 23 Sept. 1931 ge
wezen, waarbij requirant ter zake van: het te 
Stompwijk, zonder machtiging van den Mi
nister en zonder voorloopige machtiging van 
den Directeur-Generaal der Posterijen en Te
legrafie, een inrichting gebruiken, bestemd 
tot het langs geleidingen en lijnen doorgeven 
van langs radio-electrischen weg door middel 
van die inrichting ontvangen seinen naar an
dere perceelen of woningen dan die, waarin 
de ontvanginrichting is geplaatst, zulks met 
aanh aling van artt. 1, 3 te,·, 3 quater, 20, 
20bis, 22 Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S. 7 ; 
artt. 1, 25, 62, 71 en 72 Radioreglement be
hoorende bij het K. B. van 9 Mei 1930, Stbl. 
159, en het eenige artikel van laatstgenoemd 
K . B. onder 4° b; art. 23 Sr.; artt. 350, 351, 
353, 382 en volgende Sv. 

Tijdig in cassatie gekomen, werden geen 
middelen voorgesteld. 

In verband met de in deze zaak aan Uw 
oordeel onderworpen vraag, meen ik echter 
het volgende te moeten opmerken. De strijd 
loopt over de beteekenis van art. 25 R adio
reglement, luidende : ,,Zonder een machtiging 
van dei;,. Minister is het verboden aan te leg
gen of te gebruiken inrichtingen, bestemd tot 
het langs geleidingen of lijnen doorgeven van 
langs radio-electrischen weg door middel van 
die inrichtingen ontvangen seinen naar andere 
perceelen of woningen, dan die, waarin de 
ontvanginrichting is geplaatst." 

Reeds tweemaal is aan den H . R. de uit
legging van dit artikel gevraagd, waarvoo1· 
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ik verwijs naar Uwe arresten van 2 Maart 
1931, (W. 12283; N. J . 1932, 33) en 22 Juni 
1931 (W. 12361; N. J . 1932, 33). Beide kee
ren kon Uwe beslissing echter niet verder ko
men dan tot het beantwoorden van de vraag, 
welke elementen de telastelegging moet be
vatten. Th ans voldoet m. i. de dagvaarding, 
luidende: ,,dat hij te Leidschendam, gemeente 
Stompwijk, op of omtrent 14 Juli 1931 in den 
voormiddag zonder machtiging van den Mi
nister van Waterstaat en zonder voorloopige 
machtiging van den Dfrecteur-Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, heeft ge
bruikt een inrichting bestemd tot het langs 
geleidingen en lijnen doorgeven van langs 
radio-electrischen weg door middel van die in
richting ontvangen seinen naar andere percee
len of woningen, vermits toch de seinen als 
bovenbedoeld, ontvangen door middel van 
een, in zijn, verdachte's, woning, gelegen Te
dingerstraat 10 en 12, geplaatste ontvangin
richting, welke onder zijn feitelijk beheer 
stond, langs geleidingen en lijnen werden 
doorgegeven naar de perceelen, althans de 
woningen, Broekweg 66 en 90 in die ge
meente", aan de daaraan te stellen eischen. 

H et door requirant gevoerde verweer komt 
hierop neer, dat in dit geval wordt doorge
zonden door een vereeniging van radio-luis
teraars, die een gemeen chappelijke ontvang
inrichting hebben, waarbij haar leden z\jn 
aangesloten, zoodat geen sprake is van rad10-
distributie in den zin van vorenbedoeld art. 25 
van het Radioreglement. Immers is de ste l
ling, het verschil tusschen radiodistributie en 
gemeenschappelijke ontvanginrichting, is, dat 
bij radiodistributie de machtiging-houder eige
naar en houder van alles is, terwijl in het 
andere geval dit de leden gezamenlijk zijn, en 
dat het onverschillig is, waar iemand zijn 
radiotoestel heeft staan voor het ontvangen 
van muziek. Voorts beriep requirant zich nog 
op de omstandigheid, dat de onderhavige in- · 
richting niet voor het openbaar verkeer be
stemd is wodat op de gemeenschappelijke 
ontvangi~richting van de leden der vereeni
ging art. 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 
niet toepasselijk is. 

Wel spreken K antonrechter en Rechtbank 
bij hun vonnissen niet over deze verweren, 
maar door er zich niet mede te vereenigen, 
acht ik, dat zij voldoende weerlegd zijn, waar 
zij enkel rechtskundige beschouwingen be
vatten. 

Terecht is m. i. een veroordeeling ui tge
sproken. Voornoemd art. 25 Radioreglement 
in verband met art. 72 geeft geen aanleiding 
onderscheid te maken ten aanzien van den 
persoon die zonder machtiging doorgeeft, ze
ker niet voor de gevallen of een dan wel 
een ige personen eigenaren zij n, zooals requi
rant schijnt bedoeld te hebben. H et is dan 
ook niet volmaakt onverschillig waar iemand 
een radio-ontvangtoestel heeft staan. Heeft hij 
het in een geheel ander pand, dan waar hij 
bij zijn luidspreker naar de muziek enz., luis
tert en wordt het geluid langs geleid ingen of 
lijnen vanu it dat pand naar hem doorgegeven, 
dan kunnen de omstandigheden bedoeld bij 
art. 25 aanwezig zijn. 

Art. 3te,· der Telegraaf- en Telefoomvet 
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heeft met de1,e bepaling niets te maken, en 
staat geheel naast het veel later en met ander 
doel, vastgestelde art. 25 Radioreglement. Op 
radiodistributie heeft bedoeld art. 3 niet het 
oog. 

Van oordeel dat gronden tot cassatie niet 
aanwezig zijn, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
0. dat, noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand, door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bevestigde vonnis bewezen ver

klaard is, - met qualificatie en strafopleg
ging als voorzegd, - het aan requirant bij 
oorspronkelijke dagvaarding telastegelegde, 
luidende: (Zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat blijkens het proces-verbaal van de be
handeling dezer zaak ter terechtzitting requi
rant bij het Kantongerecht, - erkennende het 
telaste gelegde te hebben gepleegd, - heeft 
aangevoerd, dat het telaste gelegde niet straf
baar is, omdat de installatie in zijne woning 
toebehoort aan de leden eener vereeniging als 
gemeenschappel ijke ontvanginrichting, zoodat 
hier geen sprake is van eene inrichting "voor 
publiek verkeer" of van "radiodistributie", en 
derhalve art. 3ter Telegraaf_ en Telefoonwet 
en art . . 25 Radioreglement op het telaste ge
legde niet toepasselijk zijn; 

dat deze beweringen van requirant inhou
den het verweer, dat het bewezen verklaarde 
niet oplevert overtreding van gezegd art. 25 ; 

dat bij het bevestigde vonnis, - blijkens re
quirant's veroordéeling te dier ·zake, - in 
strijd met dit uitdrukkelijk voorgedragen ver
weer is aangenomen, dat het bewezen ver
klaarde die overtreding wel oplevert, maar 
dat de Kantonrechter dan ook over dit ver
weer bepaaldelijk eene met redenen omkleede 
beslissing had moeten geven, gelijk de artt. 
358 en 359 in verband met art. 398 Sv. op 
straffe van nietigheid voorschrijven; 

dat eene dergelijke beslissing blijkens de 
aanteekeningen van het mondeling vonnis ont
breekt, zoodat bij het bevestigde vonnis ge
noemde artikelen zijn geschonden, en de Recht
bank door dit vonnis op dien grond niet te 
vernietigen eveneens die artikelen in verband 
met de artt. 415 en 425 Sv. heeft geschonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde haar op het bestaan
de hooger beroep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

4 April 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Uitoefening Geneeskunst art. 
1 ; Sr. art. 436.) 

In art. 1 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, 
wordt onder "uitoefenen der geneeskunst" 
verstaan " het verleenen van genees-, heel-, 
of verloskundigen raad of bijstand als 
bedrijf" zonder eenig voorbehoud. Het 
begrip "genees- , heel- of verloskundige 
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raad of bijstand" heeft op zichzelf geen 
beperkende beteekenis, nu de ,vet dit be
grip, dat een algemeen karakter draagt, 
niet uitdrukkelijk begrenst tot die genees-, 
heel- of verloskunde, welke van overheids
wege onderwezen word.t. Deze opvatting 
vindt bevestiging in de geschiedenis der 
wet . 

Req. die door tegen betaling de gave 
van zijn magnetische kracht als genees
wijze aanwendde bij degenen, die hem over 
hunne kwalen kwamen raadplegen, moet 
geacht worden geneeskundigen bijstand 
te hebben verleend als bedrijf. Hij heeft 
dus het beroep van geneeskundige uit
geoefend. 

"Buiten noodzaak" beteekent hier, dat 
een onbevoegde alleen dan mag optreden, 
wanneer plotseling geneeskundige hulp 
dringend noodzakelijk blijkt te zijn en zoo
danige hulp niet dadelijk van een bevoegde 
is te verkrijgen. Aan deze voorwaarde is 
i. c. niet voldaan. Bij die woorden is niet 
te denken aan den innerlijken drang van 
het subjectieve plichts- en humaniteits
gevoel. 

De overtreding van art. 436 is reeds 
voltooid door het enkele feit van het 
verleenen zelf van geneeskundige hulp 
door een onbevoegde. 

Op het beroep van C. J. B. M., requirant 
van cassatie tegen een vonnis te zijnen laste 
van de Arr. -Rechtbank te Rotterdam van 31 
Dec. 1931, in hooger beroep bevestigende, -
behalve ten aanzien van de opgelegde straf, -
het vonnis van het Kantongerecht te Rotter
dam, op 8 Oct. 1931 tegen requirant gewezen, 
waarbij deze ter zake van : ,,niet toegelaten 
tot de uitoefening van een beroep, waartoe de 
wet een toelating vordert, buiten noodzaak 
dat beroep uitoefenen", met aanhaling van 
de artt. 1 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, 
1 der wet van 25 Dec. 1878, S. 222, 23, 56 en 
436 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
f 25 subsidiair 5 dagen hechtenis, hebbende 
de Rechtbank deze strafoplegging vernietigd 
en requirant veroordeeld tot eene geldboete 
van een gulden, subsidiair een dag hechtenis; 
(Gepleit door Mr. L. W. R. van Deventer) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Rotterdam bevestigde 
op 31 Dec. 1931, behalve ten aanzien der 
straf, welke werd teruggebracht tot een geld
boete van f 1 bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door 1 dag hechtenis, een 
vonnis van den Kantonrechter te Rotterdam 
van 8 Oct. 1931, waarbij requira.nt werd 
~chuldig verklaard aan de overtreding : ,,niet 
toegelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet een toelating vordert buiten 
noodzaak dat beroep uitoefenen", zulks met 
aanhaling van art. 1 der Wet van 1 Juni 
1865, S. 60, art. 1 der Wet van 25 Dec. 1878, 
S. 222 en artt . 23, 91, 56 en 436 Sr. 

Met vrijspraak van hetgeen meer of anders 
te laste was gelegd, nam Kant.onrechter en 
Rechtbank als bewezen aan : ,,dat de ver
dachte heeft begaan het feit; dat hij te Rot
terdam in de maand Juli 1931 niet toegelaten 
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zijnde tot de uitoefening van het beroep van 
geneeskundige, waartoe de Wet van 1 Juni 
1865, S. 60, een toelating vordert, buiten nood
zaak dat beroe_p als bedrijf heeft uitgeoefend 
door Marinus Sint Nicolaas, Sara Herstel en 
Hendrika van der Ingh die zich tot hem had 
den gewend met klachten over ziekelijke aan
doeningen, waaraan zij meenden te lijden, te 
behandelen op een Wijze, die door hem zelf 
werd aangeduid a.ls : ,,Bestralen met magne
tische kracht" tot welke behandeling behoorde 
het opleggen van de hand op de patiënten en 
het strijken met de hand langs hun lichaam 
en, voor wat betreft beide eerstgenoemde per
sonen, ook door hen te behandelen met behulp 
van een massageapparaat, bij dit alles te 
kennen gevende, dat hij daardoor de aan
doeningen van zijn patiënten trachtte te ge
nezen, voor welke b0handelingen hij een be
looning in geld heeft aanvaard. 

In cassatie werden bij pleidooi als mid
delen voorgedragen : 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 1 van de Wet van 1 Juni 1865, S. 60, 
regelende de uitoefening der geveeskunst, j0 • 

art. 436 Sr., omdat de Rechtbank, de gron
den va.n den Kantonrechter overnemende, vol
gens de 8ste overweging sub 1, heeft aange
nomen, dat het z.g. magnetisme d.i. de mag
netische uitstraling zou vallen onder art. 1 
van voornoemde Wet, zulks ten onrechte, om
dat de logisch-grammatische en de historische 
uitiegging van dit artikel het tegendeel leert. 

II. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 436 Sr., omdat. de Rechtbank (de 8ste 
overweging sub 3 van den Kantonrechter over
nemende) heeft aangenomen, dat een "be
roep" door den verdachte werd uitgeoefend, 
zulks ten onrechte, omdat het gebruik maken 
van de gave magnetische k.achten ter be
schikking te kunnen stellen niet onder de be
gripsbepaling van het woord "baroep" kan 
worden ~ebracht, terwijl _bovendien in de~elfde 
overwegmg de term "bmten noodzaak" 1s op
gevat in den zin van absolute noodzakelijk
heid, als immers allPen toepasselijk bij levens
gevaar van den patiënt en bij totale onmoge
lijkheid zich de hulp van een medicus te ver
schaffen, ten onrechte, omdat de geschiedenis 
leert, dat het begrip " buiten noodzaak" een 
veel ruimere beteekenis moet worden toege
kend. 

III. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 351 Sv. (in de 13e overweging) junctis 
artt. 47, 45, 46 en 436 Sr., omdat de, in de 
inleidende dagvaarding, ten laste gelegde 
handelingen n.l. het opleggen van of het 
strijken met de handen langs het lichaam van 
de in het vonnis vermelde getuigen, daarbij 
te kennen gevende, dat hij daardoor trachtte 
de aandoeningen zijner patiënten te genezen, 
althans te verlichten, zijn gequalificeerd als 
een voltooid strafbaar feit, zulks ten onrechte, 
omdat deze handelingen, waardoor geen enkel 
"genezend" resultaat, hetzij ten goede, hetzij 
ten kwade is vast komen te staan, gequalifi
ceerd moeten worden als "pogingen", terwijl 
poging tot overtreding niet strafbaar is. 

De geachte raadsman van requirant heeft 
bij zijn pleidooi deze middelen uitvoerig toe
gelicht, hetgeen grond hierin vindt, dat in 
deze procedure een krachtige poging gedaan 
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wordt om de Hooge Raad te doen terugkomen 
op zijn vaste rechtspraak bet.reffende het mag
netiseeren. 

I. Bij het eerste middel beroept req_ uirant 
er zich op, dat logisch-grammatisch "magne
tisme" niet kan vallen onder de bepaling van 
art. 1 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, het 
welk, voor zoover hier van belang zegt, dat 
de wet onder uitoefening der geneeskunst, ver
staat het verleenen van geneeskundigen raad 
of bijstand als bedrijf. Om verwarring te voor
komen meen ik vorirnf te moeten vaststellen, 
dat op de wijze als in het middel vermeld, 
onder magnetisme niet alleen moet verstaan 
worden de magnetische uitstraling, zooals het 
middel zegt, maar ook de toepassing dier uit
straling. Terecht beriep de raadsman zich op 
een uitlating van Minister Thorbecke bij de 
behandeiing der wet in de Eerste Kamer 
(M. v. T. Eerste Kamer 1864/65, blz . 229), 
waar deze zegt: ,,Hij (de Minister) is zoo zeer 
als iemand tegen uitsluiting eener genees
wijze, een opmerking gemaakt naar aanleiding 
van uitlatingen over de homoeopathie. Het 
gaat bij uitlegging van vorenbedoeld art. 1 
dan ook m. i. niet om de vraag welke ge
neeswijze wordt toegepast, maar wie deze aan
wendt, en wie het bedrijf uitoefent. Beweerd 
wordt, dat artikel 11 een definitie geeft, waar
uit zou volgen, dat het begrip wordt beperkt 
en niet uitgebreid, zooals in de latere recht~ 
spraak is ~eschied. Ik kan mij met die stel
ling niet vereenigen, een begripsbepaling 
geeft een omschrijving; wat onder die om
schrijving valt zal telkens en telkens weer in 
het bepaalde geval onder de oogen moeten 
worden gezien. Termen welke wij in de wet
geving ook dikwijls aantreffen als "wordt ook 
verstaan", ,,mede verstaan" en "mede be
grepen" geven geen omschrijvingen, maar 
uitbreidingen, welke vrijwel steeds het taal
kundig begrip geweld aandoen, wat o.a. blijkt 
uit de bepaling in vele gemeentelijke politie
verordeningen, waarin onder verkoopen een 
reeks van handelingen worden begrepen, als 
vervoeren e. d., welke met verkoopen niets te 
maken (behoeven te) hebben. Een definitie 
kan anderzijds een beperking bevatten door 
in de omschrijving niet op te nemen, wat de 
taal en het spraakgebruik er onder verstaan. 
Het kan echter ook een omschrijving zijn, 
welke overeenstemt met het gangbare begrip. 
In art. 1 van voornoemde Wet acht ik te 
lezen, dat de geneeskundige raad of bijstand 
betrekking moet hebben op de geneeskunde 
maar anders dan de geachte raadsman kan ik 
daar niet in zien dat zij betrekking moet heb
ben op de wetenschap der geneeskunst. Het 
zwaartepunt ligt m. i. hierin, dat alleen zij, 
aan wie de bevoegdheid daartoe door de wet 
is toegekend, geneeskundigen raad of bijstand 
mogen verleenen. Zij, die de bevoegdheid be
zitten, hebben zelf te beoordeelen of z~i bij 
het verleenen van geneeskundigen raad of b~j
stand de regels welke vandaag de officieele 
wetenschap der geneeskunst gei,ft, zullen vol
gen . Zij hebben de geneeswijze te beoordeelen, 
welke zij wenschten toe te passen. Daarom ook 
zegt m. i. volkomen terecht het arrest van 20 
Nov. 1911 (W. 9240) dat de wet van 1865 be
oogt te waarborgen, dat zij, die zich als ge
neesheeren aanbieden, tenminste beschikken 
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over zoodanige kenrus en ervaring als noodig 
geacht mocht worden om te verzekeren, dat 
een ieder, die genezing zoekt, niet door on
kundigen, zij mogen te goeder of te kwader 
trouw zijn, worden behandeld. 

Onjuist acht ik dan ook de stelling, dat wie 
aanneemt, dat de artsen elke methode en elk 
middel kunnen, mogen en moeten toepassen, 
dus ook die middelen en die methoden, welke 
niet door hun wetenschap, ervaring, kennis en 
techniek wordt voorgeschreven, het element 
vernietigt, waarop het artsenmonopolie zou 
moeten rusten n.l. deze ratio, de fictie, dat 
de artsen alleen zouden bezitten de noodige 
kennis, wetenschap en technische vaardigheid 
voor de genezing vereischt, terwijl de uitbrei
dende definitie juist aanneemt, dat de offi
cieele geneeskunst zich over deze onweten
schappelijke gebieden mede uitstrekt. 

Bij pleidooi is aangevoerd, dat het arrest 
van 1911 een uitbreiding geeft, welke alleen 
denkbaar is, wanneer men bovendien aan
neemt: 

1. Dat de officieele geneeskunde er nood
zakelijk altijd aan te pas moet komen, wil 
men genezen kunnen. 

2. Dat de officieele geneeskunde altijd de 
juiste geneesmethode zal volgen. 

3. Dat deze stellingen ook uitdrukkelijk door 
Regeering en Kamer werden aanvaard. 

Dit alles kan ik in het a rrest, en evenmin 
in de wet lezen. De wenschelijkheid van een 
andere wettelijke regeling, behoef en mag ik 
hier niet bespreken, maar zooals de wet thans 
luidt, moet ik aannemen, dat de wettelijk be
voegden een monopolie hebben de geneeskunst 
als bedrijf uit te oefenen. Zi.i dragen dan ook 
een zware verantwoordelijkheid als gevolg 
daarvan. Kortheidshalve vestig ik Uwe aan
dacht in dit verband op het werk van Dr. van 
Eijk en Mr. Verstegen : ,. l\rts en Wet", het
welk in het hoofdstuk : ,,de aansprakelijkheid 
van den geneeskundige" (blz. 364--461) zeer 
uitvoerig de verschillende verplichtingen be
handelt, welke bet monopolie van den medi
cus meebrengt en kan meebrengen. 

Ik ben dus van meening, dat taalknncJige 
uitlegging van art. 1 requirant niet kan baten. 

Dit is m. i. ook niet het geval met de 
historische interpretatie. De raadsman van 
requirant heeft een zeer uitvoerig en gedocu 
menteerd betoog gehouden over de totstand
koming der wet van 186:l, en met tal van 
aanteekeningen uiteengezet, dat het meerge
noemd arrest van 1911, dat volgens hem 
samenhang vertoont met dat van 24 Mei 1886 
(W. 5299 en 5304) uit de historie onjuiste 
gevolgtrekkingen heeft gemaakt. Ik zal hem 
daarin niet volgen, in de eerste plaats al 
niet omdat het, zooals de geachte raadsman 
volkomen terecht opmerkt, best mogelijk is uit 
de zee van stukken en handelingen welke aau 
de Wet van 1865 voorafgaan eene bloem
lezing te vergaren, welke steun geeft aan het 
arrest var, 1911, zooals dan ook gedaan is in 
het arrest van 1886, waarheen ik voor z"oveel 
noodig verwijs. Uit die omstandigheid vloeit 
echter reeds voort, dat de historie der wet 
argumenten zoowel pro als contra geeft, en 
dus niet tot een beslissing kan brengen . De 
bestrijding van biet arrest van 1886, welke 
o.m. berust op het feit dat daarin aanhalin-

gen uit de ge~~hiP-denis der wet voorkomen, 
welke ten deele onjuist, ten deele onv,:,Jledig 
zijn, kan m. i. voorts hierom weinig baten, 
omdat daardoor de beteehenis van art. 1 der 
wet, ten slotte niet wordt aangevochten. 

M. i. is art,. 1 opzettelijk in zulke va;\e ter
men vervat om juist ook bij de te ,e1wachten 
ont,vikkeling der geneeskunde en dei genees
kunst de uitoefening als bedrijf slechts toe te 
laten aan hen die wettelijk daA.rtoe bevoegd 
zijn verklaa,d. ,,Beperking, kan het zijn ver
nietiging der k~ akzalverij is de bedoeling van 
art. l", zegt de Minister in cle Memorie van 
Toelichting van 1861 op art. 3. Ik kan den 
raadsman niet volgen, wanneer hij "kwak
zalver\j" in dit verband omschrijft als "de 
schadelijke of beilriegelijke geneeskunde" . Het 
blijkt immers verder niet wat de Minister met 
kwakzalverij bedoelde. Veel meer voor de 
hand ligt, dat de Minister het oog had op 
onbe,oegden naast bevoegden. Wat immers is 
"schadelijke geneeskunde". Ik meen mij niet 
te vergissen, wanneer ik zeg, dat de officieele 
geneeskunde uit een bepaald tijdvak, die be
oefend in een ander tijdvak schadelijk kan 
noemen, zulks op grond van de veranderde 
wetenschappelijke inzichten. 

Het is dan ook volkomen logisch, dat men 
in 1865 andere begrippen had omtrent "ge
neeskunde" dan tegenwoordig. Dit belet in
tusschen niet, dat de ruime omschrijving van 
art. 1 toepassing der bepaling ook heden mo
gelijk maakt, zonder dat men het standpunt 
inneemt, dat men volgens requirant, in 1865 
moet gedaan hebben, toen men onder genees
kunst alleen zou verstaan hebben : diagnose, 
technische vaardigheid en handigheid en alle 
voorschriften, welke voortvloeien uit hetgeen 
de wetenschap, in colleges en leerboeken -ver
vat, aangeeft. 

Voor de vraag in hoever magnetiseeren valt 
onder art. 1 der wet z\j het mij in dit ver
band nog vergund te w\jzen op Uw arresten 
van 25 Juni 1923 (W. 11103, N . J. 1923, 
1543) en 3 Maart 1930 (W. 12109, N. J. 
1930, 775), met de bij dit laatste a1rest af
wijkende conclusie van Uw Adv.-Gen. Mr. 
Besier. 

II. Bij het tweede miudel tast .requirant de 
rechtspraak aan over de uitlegging van het 
begrip "buiten noodza.ak" in art.. 436 Sr. In 
het bestreden vonnis volgt de Kantonrechter, 
evenals de Rechtbank, die uitlegging van 
dezen term, welke door den Hoogen Raad 
steeds is aangegeven. Requirant beroept zich 
daarbij op een uitlating van Minister Mod
derman (te vinden bij Smidt, dl. III bij art. 
429), en concludeert daaruit, dat "buiten 
noodzaak" een zeer zwakke graad van nood
zakelijkheid bedoelt, waaruit hij weer afleidt, 
dat de magnetiseur uit plichts- of humaniteits
gevoelens noodzakelijke aanvulling geeft der 
geneeskunde, daar de ervaring leert, dat 
medici dikwijls te kort schieten, de magneti
seur handelt dus uit noodzaak en is niet straf
baar. 

Deze redeneering zet m. i. de zaak op den 
kop, daargelaten nog, dat gezien zelfs vele 
successen van magnetiseurs, ook daarmee niet 
bewezen wordt, dat hun handelen een nood
zakel\jke aanvulling is van de wettelijke uit
oefening der geneeskunde. 
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De Rechter kon op juiste gronden aanne
men, dat requirant buiten noodzaak handelde, 
nu hij feitelijk vaststelde, dat requirant de 
hande'lingen verrichtte terwjjl er bij de P'.':
tiënten geen levensgevaar bestond, en terw11l 
er toen te Rotterdam voor die patiënten vol
doende med ische hulp beschikbaar was. 

Ten onrechte zou nog zijn aangenomen, dat 
een beroep door requirant werd uitgeoefend. 
De rechter leidde na vaststelling der feiten, 
daaruit af dat requirant het beroep van ge
neeskundige heeft uitgeoefend, en dit deed als 
bedrijf nu hij erkende voor het verleenen van 
den geneeskundigen bijstand geld aanvaard te 
hebben. Ik acht dit juist ondanks de stelling, 
dat de beschikbaarstelling zijner gave door een 
magnetiseur om aan zijn patiënten zekere 
levenskrachten toe t e voeren, niet onder het 
begrip ,.beroep" in wettelijken zin is te 
brengen. Dit ware juist, wanneer met requi
rant mocht aangenomen worden , dat de mag
netiseur het terrein van den arts niet be
treedt, dan kan hij ook niet diens in art. 436 
Sr. beschermde beroep uitoefenen. H et tegen
deel volgt echter naar ik meen, uit hetgeen 
bij het eerste middel besproken is. 

III. Het derde middel poogt de bewezen 
verklaarde handelingen van den magnetiseur 
als "pogingen tot overtreding" te qualificee
ren, hetgeen indien juist, straffeloosheid zou 
medebrengen. 

De drie elementen van poging zouden hier 
aanwezig zijn, n.l. de begin-uitvoeringshande
ling: het strijken, enz., het ,oornemen, n.l. 
het te kennen geven te genezen, en het v'erhin
deren rnn het genezend effect door de politie
ambtenaren. Dit verweer is ook bij den Kan
tonrechter aangevoerd, die het weerlegde met 
de opmerking, dat de te laste gelegde hande
lingen waren voltooid vóórdat zij ter kennisse 
dei· politie kwamen. 

De strekking van het middel is echter te 
betoogen, dat om van geneeskundigen bijstand 
en raad te kunnen spreken het optredend ge
volg moet worden vastgesteld en in de dag
vaarding vermeld. Er moet vastgesteld wor
den , hetzij da.t er genezen wordt, hetzij dat 
er verslechtering optreedt, hetzij dat de toe
stand dezelfde blijft (in welk geval er toch 
eenige werking geconstateerd moet zijn of 
eenige werking naar ervaring waarschijnlijk 
moet zijn geweest). De dagvaarding zou dan 
één dier mogelijkheden moeten opsommen, wil 
er van hot voltooide feit, ,,geneeskundige bij
stand verleenen" s1;rake kunnen z,jn. 

Ik kan dien eisch niet aanvaarden : volgens 
de bewezen verklr.arde feiten zijn alle elemen
ten van het strafbare feit ,,,irnezenl\jkt. Ik 
meen dat het niet noodig is hierbij te treden 
in een beschouwing over matoricele en for
meele delicten, zooals de geachte pleiter deed, 
maar mij te kunnen beperken tot de opmer
king, dat art. 436 Sr. verbiedt bepaalde be
roepen uit te oefenen. Als bewezen is aange
nomen, dat reqnirant het beroep van genees
kundige onbevoegd heeft uitgeoefend. Met 
welken uitslag voor zijne patiënten dat ge
schied is, is daarbij niet van belang voor de 
strafvervolging. Volgens de offi cieele genees
kunde, zegt requirant, heeft magnetiseeren 
nooit eenig gevolg, en is er dus ook nooit een 
,oltooide handeling. Het laatste is onjuist. 

E, IB wcl degelijk oon vnlWOidn h•n:,: : ,, 
alleen de vraag welk succes deze zal hebben, 
is onbekend. Dit kan niet van invloed zijn 
op de vraag of de handeling. wanneer deze als 
zoodanig is strafbaar gesteld, strafbaar is of 
niet. De strafbaarheid hangt alleen af van 
het bewezen zijn der handelin~. 

Van oordeel dat geen der rruddelen tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lni
dende: (Zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

0. da.t bij het in zooverre bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht van het telastegelegde 
bewezen is verklaard, (Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. ten aanzien van de middelen, welke zich 
geheel aansluiten bij het door r e-1uirant voor 
het K antongerecht gevoerde en in het in zoo
verre bevestigde vonnis behandelde verweer : 

Wat het eerste middel betreft: 
dat bij het bevestigde vonnis te dien aan

zien is over,voiren : 
.,dat- het onc'ler l 0 aangevoerde Ons or.juist 

voorkomt, omdat art. 1 der ,vet van 1 Juni 
1865 voorschrijvc:nde, dat de geneeskunst slechts 
mag worden uitgeoefend door hen, aan wie 
daartoe volgens de wet de bevoegdheid is toe
gekend, betoogt te waarborgen, dat zij, die als 
geneesknndigen optreden, tenminste beschik
ken over zoodanige kennis en ervaring als 
noodig geacht moet worden om te verzekeren, 
dat een ieder, die genezing zoekt niet door 
onkundigen wordt behandeld ; dat dan ook 
hieruit volgt., dat de bevoegdheid om met uit
sluiting van anderen de geneeskunst uit te 
oefenen, n iet is beperkt tot die geneeskunst, 
welke steunt op de door de wet tot het be
komen dier bevoegdheid vereischte kennis en 
ervaring, maar zich uitstrekt over het geheele 
gebied der geneeskunst, welke middelen daar
bij ook worden gebezigd; dat dan ook als ge
neeskundige bijstand is te beschouwen iedere 
bijstand verleend met de voorgewende of wer
kelijke strekking om een genezende werking 
op den mensch uit te oefenen;" 

dat het middel zich richt tegen deze over
weging op grond dat art. 1 der wet van 1 
Juni 1865, S. 60, regelende de uitoefening 
der geneeskunde, - welke art.ikel luidt: ,,Uit
oefening der geneeskunst, waaronder de wet 
het verleenen van genees-, heel- of verloskun
digen · raad of bijstànd als bedrijf verstaat, is 
alleen geoorloofd aan degenen, aan wie de 
bevoegdheid daartoe volgens de wet is toe
gekend", - zoowel krachtens zijne logisch
taalkundige beteekenis als krachtens zijne ge
schiedenis alleen op het oog zou hebben de 
wetenschappelijke geneeskunst, zooals deze aan 
de Univers iteiten wordt onderwezen, waar
onder de toepassing van het magnetisme niet 
zou vallen; 

0. dat, - daargelaten of het wel vaststaat, 
dat het magnetisme niet behoort tot het ter
rein der tegenwoordige wetenschappelijke ge
neeskunst, - in bedoeld art. 1 onder "uit
oefenen der geneeskunst" wordt verstaan "het 
verleenen van genees-, heel- of verloskundigen 
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raad of bijstand als bedrijf" zonder eenig 
voorbehoud, terwijl het begrip "genees-, heel
of verloskundige raad of bijstand" op zich 
zelf niet, - zooals requirant meent, - eenige 
beperkende beteekenis heeft, nu de wet dit 
begrip, dat een algemeen karakter draagt, 
niet uitdrukkelijk begrenst tot die genees-, 
heel- of verloskunde, welke van Overheids
wege onderwezen wordt; 

dat de in het bevestigde vonnis gegeven 
ruime uitleg van art. 1 voorts bevestiging 
vindt in de geschiedenis der wet van 1 Juni 
1865, s. 60 ; 

dat toch de onweersproken uitlatin$ met 
betrekking tot de homoeopathie, van Mlilister 
Thorbecke in de Memorie van Toelichting aan 
de lste Kamer (Handelingen l ste Kamer 
1864/65 bi. 224), luidende: ,,H ij is zoozeer, als 
iemand, tegen uitsluiting eener geneeswijze", 
er op wijst, dat de strekking van art. 1 niet 
kan zijn eenige geneeswijze, - dus ook niet 
die door magnetisme, - aan de toepassing van 
dit artikel te onttrekken ; 

dat verder uit de bij de totstandkoming van 
bedoelde wet gewisselde stukken blijkt, dat 
daarbij de bedoeling heeft voorgezeten in het 
belang der volksgezondheid de kwakzalverij 
te weren (Memorie van toelichting van 1861 
op artikel 3 ; Memorie van Toelichting 1863/ 
1864 bij art. 21, Voorloopig Verslag 1863/64 
op art. 1); 

dat echter bij r&[uirant's enge uitlegging 
van art. 1 een vrijbrief zou worden gegeven 
aan iederen wettelijk onbevoegde, die voor
geeft ziekten te kunnen genezen, - dus ook 
aan den kwakzalver, - om ongestoord zijne 
praktijken uit te oefenen, mits die praktijken 
maar niet steunen op de volgens requirant bij de 
wet bedoelde wetenschappelijke geneeskunde; 

dat bij de door het beve tigde vonnis gehul
digde ruime opvatting van art. 1 de toepas
sing van magnetisme als geneeswijze niet, -
gelijk requirant beweert, - wordt uitgesloten, 
maar enkel die toepassing door personen, aan 
wie de wet de bevoegdheid tot de uitoefening 
der geneeskunst niet heeft toegekend, waarbij 
in het oog moet worden gehouden, dat hij , 
die de gave der magnetische kracht beût, 
daarmede nog niet heeft verkregen de be
kwaamheid om te beoordeelen, of in de hem 
voorgelegde gevallen de toepassing dààrvan, 
dan wel van een andere geneeswijze de voor 
keur verdient ; 

dat het eerste middel dus is ongegrond ; 
wat het tweede middel betreft : 
dat in het bevestigde vonnis te dien aanzien 

w ordt overwogen : 
,,dat is komen vast te staan door boven

staande bewijsmiddelen dat verdachte door de 
verschillende handelingen als in de dagvaar
ding genoemd, onder de daarbij aangegeven 
omstandigheden heeft uitgeoefend het beroep 
van geneeskundige door geneeskundige bij
stand te ver!eenen, terwijl uit het door den 
verdachte erkende feit, dat hij voor het ver 
leenen van dien geneeskundigen bijstand gel
den heeft aanvaard, tevens vaststaat dat hij 
dat beroep als bedrijf heeft uitgeoefend ; 
- ·,,dat voorts zoowel de verdachte als de ge
tuigen hebben opgegeven, dat ten tijde dat 
verdachte de hem telaste gelegde handelingen 
verrichtte er voor hen geen levensgevaar be-
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stond en voorts verdachte zelf erkend heeft, 
door zijn opgave da t toen te Rotterdam vol
doende medische hulp beschikbaar was ; door 
dit een en ander t evens is komen vast t e staan, 
dat hij die handelingen verrichtte buiten nood
zaak; 

"dat voorts nog wel een beroep is gedaan 
op de omstandigheid, dat huma niteitsdrijfve
ren een magnetiseur onweerstaanbaar kunnen 
dwingen tot hulp aan menschen, die de dokter 
niet kan helpen, waardoor dus voor hem een 
,,noodzaak " zou ontstaan ; 

"dat echter naar Onze meening niet is af te 
leiden uit de woorden van de wet, dat een 
zoodanige opvatting va.n "noodzaak" juist is:" 

dat het middel zich richt 1°. t egen de be
slissing, dat requirant ten deze "een beroep" 
heeft uitgeoefend, en 2°. tegen de beslissing, 
dat hij dit deed "buiten noodzaak" ; 

Wat de onder 1°. bedoelde beslissing aan
gaat: 

dat het uitoefenen der geneeskunst, in den 
zin van meergemeld art. 1, - te weten als 
bedrijf, - ongetwijfeld als het uitoefenen van 
een beroep beschouwd moet worden; 

dat, gelijk hiervoor uiteengezet is, toepas
sing van magnetisme als geneeswijze is het 
verleenen van geneeskundigen bijstand in den 
zin dier wetsbepaling, terwijl requirant door 
tegen betaling de gave van zijn magnetische 
kracht als geneeswij ze aan te wenden bij de
genen, die hem over hunne kwalen kwa men 
raadple~en, geacht moet worden geneeskun
digen b~jstand te hebben verleend als bedrijf ; 

daif hij derhalve het beroep van geneeskun
dige heeft uitgeoefend; 

Wat de onder 2°. bedoelde beslissing aan
gaat : 

dat de opvatting, neergelegd in het bevestig
de vonnis, van het begrip "buiten noodzaak" 
in art. 436 Sr., strjjdt noch met den taalkun
digen zin dier ,~oorden, noch met de ge
schiedenis van het opnemen dier woorden in 
dat artikel (Smidt op art. 436, deel III blz. 
258); 

dat toch die woorden in dit artikel deze 
beteekenis hebben, dat een onbevoegde alleen 
dan mag optreden, wanneer plotseling /ilenees 
kundige hulp dringend noodzakelijk blijkt te 
zijn en zoodanige hulp niet dadelijk van een 
bevoegde is te verkrijgen, - aan welke voor
waarde blijkens de gebezi~de bewijsmiddelen , 
in het bijzonder requirant s eigen erkentenis, 
ten deze niet is voldaan, - en bij die woorden 
dus niet te denken is aan den innerlijken 
drang van het subjectieve plichts- en humani
teitsgevoel bij hem, die het beroep uitoefent; 

dat dit middel derhalve eveneens ongegrond 
is ; 

Wa t het derde middel betreft: 
dat te dien aanz ien in het bevestigde vonnis 

wordt overwogen: 
,,dat het aangevoerde Ons onjuist voorkomt, 

omdat hier geen sprake is van poging ; de 
telaste gelegde handelingen waren voltooid, 
voordat zij ter kennisse van de politie kwa
men·" 

dat volgens requirant hier slechts van een 
niet strafbare poging sprake is, omdat niet 
telaste gelegd noch bewezen is, welke gevol
gen de handelingen, waardoor requirant zijne 
patii;nten trachtte te genezen, hebben gehad, 
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d~h integendeel is komen vast te staan, dat 
die gevolgen door omstandigheden, van re
qnirant's wil onafhankelijk, achterwege zijn 
gebleven ; · 

dat requirant hierbij uit het oog verliest, 
dat die gevolgen voor de overtreding van art. 
4~6 Sr. zonder be_lan$ zijn, en deze overtre
dmg reeds voltoo,d IS door het enkele feit 
van het verleenen zelf van geneeskundigen 
bijstand door een daartoe onbevoegde, zoodat 
het telaste gelegde, zooals dit bewezen is ver
klaard, alle elementen voor het voltooide straf
bare feit van dit artikel inhoudt; 

dat dit middel dus ook niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. ( r. J.) 

22 April 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (BW. art . 1401; Woningwet art. 6.) 

De Verordening van Amsterdam van 
29 Nov. 1922, op het onderhavige oor
spronkelijk tot de gemeente Sloten be
hoord hebbende terrein van toepassing 
verklarende de Amsterdamsche Bouw
~erord.~n!n~, van 1905 "zooals deze sedert 
is gewi;zigd' , hee~. daardoor niet gewild, 
dat <;lie toepasseliJkverklaring geen be
trekking zou hebben op latere wijzigingen. 

Art. 6, le lid der Woningwet heeft wèl 
de strekking om ten aanzien van de toe
passing dier wet een einde te maken aan de 
onzekerheid, welke bestaan kon omtrent 
d~ vraag, of een bevoegdheid, bij Verorde
mng aan B. en W. gegeven tot het stellen 
van bepaalde eischen aan bouwers naast 
d_e in de Verordening zelve op~enornen 
e1scheni of tot het geven van vrijstelling 
van de m de Verordening vervatte eischen 
al dan niet_ eer:i o':erdracht van wetgevend~ 
bevoegdheid mh1eld en dus al dan niet 
r~chtsgeldig was, maar uit niets blijkt, dat 
dit art. 6 ook de strekking had om de be
voegdh~id en de verplichting tot uitvoering, 
welke m art. 179 a ( oud) Gemeentewet 
w~ren neergelegd, op te heffen of te ,Ter
mmderen. 

Het cassatiemiddel, waarbij wordt ge
steld, dat art. 95 bis der Amsterdam che 
Bouwverordening, luidende: ,,Het bou
wen, omschreven bij art. 15, mag niet 
geschieden wanneer daardoor, naar het 
oordeel van B. en W. het stadsschoon zou 
worden geschaad", in strijd is met de wet 
omdat art. 6, le lid onder a der Woning'. 
wet de gevallen, waarin B. en w·. ten aan
zien van h~t, bouwen nadere eischen mogen 
stellen, mtj!ttend zou regelen, is dus 
ongegrond. I. c. is de vordering van den 
bouwer, eisc er in cassatie, uit onr. daad 
tegen de Gemeente wegens het beletten 
van den voortgang van den bouw op grond 
van het niet voldoen van de kleur der voor
gevels aan de bepaling der bouwverrrnn
ning, dat di~. kleur ten genoege van B. en 
\V. moest z1Jn, door het Hof niet-ontv. 
verklaard]. 

Ad••:·G~n. Resier : De grondslag van 
art. 9o bi< der Bouwverordening moet in 
art. 6 der Woningwet gezocht worden. 
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De N. V. Beton-Bouwmaat chappij systeem 
v:1n der Schaar, gevestigd te Amsterdam, 
e1scheres t.ot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam de dato 9 Juni 
1931 ( . J. 1931, 1063 Red.), advocaat Mr. J. 
van Kuyk; gepleit door Jhr. Mr. A. K. C. de 
Brauw; 

tegen: 
W. de Vlugt, Burgemeester der gemeente Am
sterdam, wonende aldaar, als die gemeente in 
rechte vertegenwoordigende, verweerder in cas
satie, advocaat Mr. B. M. Telders. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

De eischeres vorderde bij inleidende dag
vaarding van de Gemeente Amsterdam ver• 
goeding der nader bij staat op te maken scha
de, welke zij heeft geleden, doordat de Ge
meente op 26 Augustus 1925 de voortzetting 
van den door haar krachtens op 30 October 
1924 verkregen bouwvergunning ondernomen 
bouw van een zeer groot aantal woningen met 
behulp der politie heeft belet op grond, dat de 
gebezigde voorgevelsteen niet de door B. en 
W. gewenschte kleur had. Voor dezen eisch 
voerde zij aan, dat dit optreden der Gemeente 
niet steunde op wet of verordening. 

Bij het bestreden arrest is zij in deze vor
dering niet-ontvankelijk verklaard, daar het 
Hof den vereischten steun in overeenstemming 
met een der door de Gemeente aangevoerde 
weren heeft gevonden in een clausule (d) der 
bouwvergunning, luidende: ,,de uitvoering der 
voorgevels moet wat betreft de kleur, soort en 
zwaarte der materialen geheel ten genoege(n) 
van B. en W. geschieden. Deze clausule steun
de naar 's Hofs oordeel op haar beurt op art. 
95bis der destijds geldende Bouwverordening 
van Amsterdam van 5 Juli 1905, luidende: 
"Het bouwen omschreven bij artikel 15 mag 
niet geschieden, wanneer daardoor naar het 
oordeel van B. en W. het stads choon wu 
worden geschaad." 

De ei cheres had zoowel de toepasselijkheid 
op haar bouwwerk van art. 95 bis als de 
rechtsgeldigheid daarvan en van de bedoelde 
clausule betwist. 

Omtrent het eerste punt is bij het thans be
streden arrest in hoofdzaak het volgende vast
gesteld, wat ook niet door eischeres is be
twist. Het bouwterrein heeft oorspronkelijk 
behoord tot de Gemeente Sloten, waarin een 
Bouwverordening gold, welke echter na de 
annexatie dier Gemeente bij Amsterdam bij 
verordening van laatstgenoemde Gemeente 
van 29 Nov. 1922 juist voor dit terrein is in
getrokken, terwij l bepaald werd, dat daarop 
zou gelden de Amsterdam che Bouwverorde
ning van 5 Juli 1905, ,,zooals deze sedert is 
gewijzigd". Op 25 Januari 1922 was deze ver
ordening aangevuld met bovenvermeld art. 
95 bis, doch deze wijziging is eerst op 1 Oc
tober 1924 - dus kort vóór de verleening der 
bouwvergunning - ingevoerd. Onder deze om
standigheden was het Hof van oordeel : 

"dat niet aangenomen mag worden, dat, nu 
de speciale verordening van 29 Nov. 1922 op 
dit punt zwijgt, de op de Bouwverordening 
van 1905 betrekking hebbende woorden "zoo
als deze sedert is gewijzigd" niet alleen si aan 
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op de veelvuldige w1Jz1gmgen, welke die 
Bouwverordening na 1905 had ondergaan en 
welke reeds ingevoerd waren, maar ook op het 
nieuwe artikel 95bis, dat nog niet was inge
voerd, met het gevolg, dat deze welstandsbe
paling bij uitzondering reeds zou gelden voor 
dit ééne terrein, doch nog niet voor het 
overige grondgebied der Gemeente; 

"dat echter "niet" ( dit woord is blijkbaar 
bij vergissing ingelascht) moet worden aange
nomen, dat de geheele Bouwverordening met 
alle van kracht wordende latere wijzigingen, 
evenals op het geheele overige gebied der ge
meente, ook op dit terrein verbindende kracht 
zou hebben; 

.,dat dit dus ook geldt voor art. 95 bis." 
Omtrent het tweede punt, de rechtsgeldig

heid van art. 95 bis en van de bedoelde clau
ule, oordeelde het Hof in hoofdzaak als volgt: 
De clausule is in elk geval niet te beschou

wen als een "nadere eisch", als bedoeld bij 
art. 6, le lid sub a, der Woningwet, reeds 
hierom niet, omdat in art. 95 b~ der Bouw
verordening niet het punt "uitvoering van 
voorgevels" of het punt "kleur van materia-
1 en" bepaaldelijk is aangewezen. Al steunt nu 
de clausule op art. 95 bis der Bouwverorde
ning, dit wetsartikel is niet op te vatten als 
eene bepaling, welke (krachtens art. 6, le lid 

ub a der Woningwet) B. en W. uitdrukkelijk 
bevoegd verklaart nadere eischen vast te tel-
1 en ten aanz ien van het in de verordening be
paaldelijk aangewezen punt "stadsschoon", 
welke nadere eisch dan zou moeten bestaan in 
het beoordeelingsrecht van B. en W., of door 
een bepaalden bouw het stadsschoon zou wor
den geschaad. Immers in art. 6, evenals in 
art. 3, le lid , der Woningwet wordt gespro
ken van "punten", om aan te duiden, dat het 
hier onderdeelen van "onderwerpen" geldt, 
detai lpunten dus, en art. 95 bis der Bouw
verordening bevat ook geen algemeene rege
len omtrent in acht te nemen eischen ter eer
biediging van stadsschoon, terwijl deze ook 
niet uit andere bepalingen der Bouwverorde
ning volgen. Art. 95bis vindt veeleer zijn 
wette lij ken grondslag in art. 1 der Woning
wet, omdat het een voorschrift is betreffende 
de eischen, waaraan bij het bouwen van wo
ningen moet worden voldaan en subsidia ir, 
krachtens art. 51 dier \Vet, in art. 135 der 
Gemeentewet (oude nummering) . 

Xa aldus den grondslag van art. 95 bis, 
waarop de clausule op haar beurt steunt, te 
hebben bepaald, verdedigt het Hof de rechts
ge ldi gheid der clausul e zelve als "uitvoer ing" 
door B. en W. van dit artikel met de vol
gende overweging (de 18de in rechte): 

,.dat naast de bevoegd.heid van B. en W. om 
nadere eischen vast te stell en op grond van 
art . 6, l e lid , der Woningwet in verband met 
eene hiertoe strekkende bepaling in de Bouw
verordening, de bevoegdheid en verpl ichting 
van B. en \V. tot uitvoering der verordening 
blijven bestaan, gelijk deze worden vermeld 
bij art. 179 sub a (oude nummering) der Ge
meentewet; 

"dat eene algemeene welstandsbepaling zich 
hie ri n onderscheidt van de techn ische voor
schriften eener bouwverordening, dat het in 
het algemeen niet mogelijk is vooraf a lgemeen 
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geldende, voor all e gevallen geschrevene be
palingen te maken, welke verhinderen dat 
het stadsschoon zal worden geschaad, omdat 
hetzelfde bouwwerk, op het ééne punt der 
stad geplaatst, het stadsschoon niet zal scha
den, maar dit op een ander punt wèl zal 
doen, wegens de omgeving, waar in het op dit 
punt zal komen te staan; 

"dat dit met name geldt in het onderhavige 
geval, waar een bepaalde kl eur van gevel 
steen werd aangewezen door den architect met 
toestemming van B. en ·w., ten einde die 
kleur te doen aansluiten bij die van de aan
grenzende gevels ; 

"dat een dergelijk kleurvoorschrift niet in 
eene verordening noch in eon algemeen wer
kend voorschrift van B . en W. a ls " nadere 
eisch" kan worden opgenomen, doch zoodanig 
geval slechts door B . en W. t ijdens het. bou
wen van bepaalde perceelen ter plaatse kan 
worden beoordeeld; 

"dat voorts het steil en van wel stands- of 
schoonheidseischen bij uitnemendheid behoort 
tot de taak van het ui tvoerend gezag, dat zich 
te dien opzichte pleegt te laten voorlichten 
door een aesthetischen adviseur of eene schoon
heidscommissie; 

"dat de bes! issing in zoodanige gevallen niet 
van abstracte regelen maar van het schoon
heidsgevoel van B. en W. en hunne adviseurs 
afhankelijk moet zijn; 

"dat nu de clausule d in de onderhavige 
bouwvergunning niet meer doet dan nader 
preciseeren op welk punt het gevaar voor 
schade toeb1·engen aan het stadsschoon dreig
de, en waaromtrent derhalve het oordeel van 
B. en W. op grond van art. 95 bis beslis
send zou zijn, zoodat het bezigen van anders 
gekleurden steen dan B. en W . zouden goed
keuren, geacht moet worden het stadsschoon 
te schaden en dus verboden zou zijn." 

De eischeres voert thans twee middelen tot 
cassatie aan, welke weder onderscheidenlijk 
betrekking hebben op de toepasselijkheid van 
art. 95 b~ en op de rechtsgeld igheid van dit 
artikel en van de besproken clausule in de 
bouwvergunning. Zij luiden: 

I. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
artt. I en II van de Verordening van de Ge
meente Amsterdam van 29 ovember 1922 
(Gemeenteblad 1923, Afdeeling 3, volgn. 20), 
Artikel III van de Verordening dier gemeente 
van 25 J anuari 1922 (Gemeenteblad 1922, Af
deeling 3, volgn. 22), artikel 95 bis van de 
Bouwverordening dier Gemeente van 5 Juli 
1905 (Gemeenteblad 1905, Afdeel ing 3, volgn. 
68) zooals deze sedert is gewijzigd, in verband 
met het Besl uit van Burgemeester en Wethou
ders dier Gemeente van 15 Augustus 1924 
(Gemeenteblad 1924, Afdeeling 3, volgn. 65) 
en de artikelen 1 en 2 Woningwet, en artikel 
48 Rv., doordien het Hof ten onrechte en op 
die beslissing niet rechtvaardigende gronden 
aanneemt dat de geheele Bouwverordening 
van 1905, met alle van kracht wordende latere 
wijzigingen, voor het onderhavig bouwterrein 
verbindende kracht heeft, en mitsdien artikel 
95 bis dier verordening, hoewel eerst op l 
October 1924 in werking getreden, op den on
derhavigen bouw toepasselijk oordeelt, daarbij 
voorbijziende dat uit de aangehaalde veror-
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,<lening van 29 November 1922, toepasselijk 
verklarende de Bouwverordening van 1905 
zooals deze sedert is gewijzigd, het tegendeel 
volgt en dat in elk geval artikel 95 bis niet 
toepasselijk is ; 

ll. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 1, 2, 3, 5, 6, 51 en 52 \Voningwet, artt. 
135 en 179 Gemeentewet (oude redactie) en 
art. 48 Rv. , doordien het Hof ten onrechte en 
op die beslissing niet rechtvaardigende gron
den aanneemt dat art. 95bis der in middel I 
aang-ehaalde Bouwverordening van 1905 zijn 
wettelijken grondslag vindt in art. 1 der Wo
ningwet en overigens in art. 135 Gemeentewet 
en dat de bevoegdheid en verplichting van 
Burgemeester en Wethouders tot uitvoering 
der verordening blijven bestaan gelijk in art. 
179 der Gemeentewet vermeld, daarbij voorbij
ziende dat integendeel ten deze aan Burge
meester en Wethouders geen andere bevoegd
heid kan toekomen en toekomt dan om nadere 
e ischen te stellen op grond van art. 6 der Wo
ningwet, waarvan echter (naar het Hof zelf 
aanneemt) bij de onderhavige clausule in de 
bouwvergunning geen sprake is, zoodat noch 
a rt. 95bis der Bouwverordening noch laatst
bedoelde clausule (welke in dit artikel haar 
grondslag moet vinden) rechtsgeldig is." 

Het eerste middel zal m. i. niet tot cassatie 
lrnnnen leiden. 

Bij de verordening van 29 November 1922 
was met een hier niet ter zake dienende uit
zonder ing. n.l. het voorschrift van art. 163, 
betreffende de luchtverversching in trappen
lmizen, waarvoor een afwijkende bepaling 
werd gemaakt, de geheele Amsterdamsche 
Bouwverordening van 5 Juli 1905 op het ter
rnin der eischeres toepasselijk verklaard. \Vel
iswaar spreekt eerstgenoemde Verorden ing van 
de toepasselijkverklaring der Bouwverordening 
van 1905 "zooals die sedert is gewijzigd", doch 
deze woorden sluiten geensz ins uit, dat ook 
later van kracht wordende wijzigingen voor 
dit terrein zouden gelden, wanneer de wijzi 
g-ingsverordening niet uit,drukkelijk anders be
paalde. Die wijzigingen waren immers bestemd 
om in het geheele door de BouwverOl'dening 
bestreken gebied te werken. 

H etzelfde geldt voor de latere vervanging 
der Bouwverordening 1905 door die van 1924, 
op welke omstandigheid bij pleidooi voor 
eischeres nog een beroep is gedaan. Voor de 
in 1922 gemaakte bijzondere bepaling voor de 
trappenhuizen op het tenein van eischeres 
kwam toen het hiermede niet vereenigbaar 
art. 172 der nieuwe Verordening van zelf in 
de plaats. Hierdoor was de geheele Verorde
Hing van 1922 van de baan en hare mede bij 
pleidooi aangehaalde uitdrukkelijke intrek
king bij Verordening van 16 December 1927 
(in werking getreden op 12 Februari 1928, 
toen het geheele bouwwerk vermoedelijk reeds 
was tot stand gekomen) was dan ook een over
bodige maatregel, misschien voor alle zeker
heid genomen. 

Het tweede middel schijnt mij in zooverre 
gegrond, dat ook ik mij niet kan vereenigen 
met de gronden, waarop het Hof tot zijne be
sli sing is gekomen, in het bijzonder niet, waar 
het den grondslag van art. 95bis 'der Bouw
verordening buiten ar~. 6 der Woningwet zoek-t 
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en vindt. Terecht is voor e ischeres gepleit, dat 
art. 6 in de wet is opgenomen om uit te ma
ken , wat bij hare toepassing de Raad zelf 
moet regelen en wat deze aan B. en W. mag 
overlaten en zulks om op deze wijze voor dit 
gebied de moeilijke en destijds brandende 
vraag naar de grens tusschen verboden over
dracht van wetgevende bevoegdheid en toege
laten uitvoeringsbevoegdheid af te snijden. 
Dit blijkt duidelijk uit de memorie van ant
woord op het verslag der Tweede Kamer, waar 
de Regeering omtrent art. 6 zeide: 

"De omstandigheid, dat ter oplossing van 
moeilijkheden voor het speciale onderwerp 
hier genoemd" ( dat was destijds de volkshuis
vesting, dus woningbouw, maar later is art. 
6 uitgebreid tot a lle gebouwen) ,,regelen wor
den gesteld in zake delegatie, slui t natuurlijk 
niet uit, dat men, waar het andere ondp•wer
pen betreft, zal blijven twisten over de vraag, 
wat al of niet a ls geoorloofde delegatie mag 
worden beschouwd, maar hier wordt ook geene 
oplossing gegeven van dat ingewikkelde vraag
stuk in het algemeen. Het kan noodig zijn dat 
vraagstuk in vollen omvang aan de orde te 
ste llen bij wijziging der gemeentewet, maar 
daarvoor is hier niet de plaats. De vraag in 
hoeverre het geven van nadere voorschriften 
moet worden gerekend onder het begrip uit
voering te vallen, heeft wel theoretisch be
lang, maar geen praktische waarde met het 
oog op de regeling die het hier geldt. Met het 
oog op het doel dat met deze bepaling wordt 
beoogd, schijnt het voldoende zoo de wetgever 
door het stellen van een duidelijke omschrij
ving aan de eischen der praktijk te gemoet 
komt." 

Voor het oprichten van gebouwen is de 
vraag dus uitputtend in art. 6 geregeld; daar
om mag zij derhalve niet nog eens worden 
opgeworpen en beslist op den grondslag van 
art. 1 of van art. 51 in verband met art. 135 
(oud) Gemeentewet. 

Overigens moet ik opmerken, dat het prak
t isch weinig verschil maakt. waar men den 
grondslag voor art. 95bis der Bouwverordenin~ 
zoekt, in art. 6 Woningwet of elders. W a nt 
art. 6 geeft dezelfde grens tusschen verboden 
overdracht van wetgevende bevoegdheid en 
toegelaten uitvoer ingsbevoegdheid aan, als 
waartoe de H. R. langzamerhand in het alge
meen is gekomen: geeft de wetgever aan het 
uitvoerend ge,.ag een onbegrensde bevoegd
heid om algemeen bindende regels te stellen, 
dan is er verboden delegatie, wijst hij zelf de 
grenzen aan, waarbinnen het uitvoerend gezag 
zich daarbij zal hebben te bewegen, dan is e r 
toegelaten opdracht tot uitvoering. Zie laatste
lijk het arrest der Strafkamer van 25 Januari 
1926 (W. 11464, N. J . 1926, blz. 246). 

Hoe dit zij, art. 6, waar dus de grondslag 
van a.-t. 95bis gezocht moet worden, laat toe, 
dat de bouwverordening B. en W. bevoegd 
verklare met betrekking tot gebouwen nadere 
e ischen vast te stellen ten opzichte van in die 
verordening bepaaldelijk aangewezen punten. 
Hier is niet all een aan B . en W . slechts een 
door de verordening zelve begrensde bevoegd
heid gegeven, maar zelfs niet een bevoegdheid 
om algemeen bindende regels te stellen, gelijk 
moet worden afgeleid uit het beroep op den 
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Gemeenteraad, hetwelk het tweede lid ver- ' 
leent, natuurlijk aan den in een bijzonder ge
val door de nadere eischen belemmerden bou
wer. Van verboden overdracht van wetgevende 
bevoegdheid kan hier dus nooit sprake zijn. 

De reden, waarom het Hof gemeend heeft 
den grondslag van art. 95bis elders dan in art. 
6 der ·woningwet te moeten zoeken, is dan 
ook een andere. Het leest art. 6 aldus. dat 
nadere eischen slechts betrekking kunnen heb
ben op detailpunten, onderdeelen van een on
derwerp, dat in de Verordening zijn alge
meene regeling vindt, als hoedanig het blijk
baar in art. 95 bis het "stadsschoon" en zijn 
rngeling door verwijzing naar het oordeel van 
B. en W. te algemeen acht. Hiermede kan ik 
mij niet vereenigen. Het Hof volgt hier Kru
seman, die in zijne aanteekening op art. 6, 
blz. 80, er op wijst, dat bij de tweede lezing 
der wet het woord punten in de plaats is ge
komen van "onderwerpen". Inderdaad is dit 
blijkens blz. 1472 der Handelingen van de 
Tweede Kamer aldus geschied, doch met 
geen andere toelichting dan dat dit geschieden 
moest "in verband met de aanneming van een 
amendement op een ander artikel, waar thans 
ook dezelfde uitdrukking gebezigd is". De Mi
njgter moet hier het oog hebben gehad op de 
amendementen van den heer Fokker op de 
artt. 3 en 4, welke eigenlijk niet zijn aange
nomen maar dan toch door de regeering over
genomen (blz. 1247 en 1260 der Handelingen). 
Noch deze amendementen, (stuk 7 der Bijla
gen), noch hunne overneming door de Regee
ring zijn echter toegelicht, zoodat in het duis
ter blijft, of de vervanging van het woord 
onderwerp door "punten" inderdaad de tot 
detailpunten beperkende strekking heeft ge
had. Uit de wet zelve blijkt echter, dat dit 
niet het geval kan zijn geweest, daar art. 3 
in zijn derde lid als "punten" o. a. aanmerkt 
voorkoming van brandgevaar en van vochtig
heid alsmede toevoer van Jicht en lucht, be
grippen, welke zeker niet beperkter zijn dan 
benadeeling van het stadsschoon. 

Art. 95bis nu geeft de door art. 6 der Wo
ningwet vereischte bevoegdverklaring van B. 
en W. om op het punt van stadsschoon bij de 
bouwvergunning nadere eischen te stellen en 
de algemeene regeling, dat het bouwen zoo 
moet geschieden, dat het stadsschoon naar het 
oordeel van B. en W. niet wordt geschaad. 
Zeker is deze regeling zeer algemeen, maar 
zij was ook niet anders mogelijk, omdat -
gelijk in 0. 18 terecht wordt overwogen - de 
e ischen van het stadsschoon van geval tot ge
val verschillen. In de clausule voorkomende 
in de aan eischeres verleende bouwvergunning 
is echter de nadere eisch neergelegd, dat a lleen 
de kleur, soort en zwaarte der bij de uitvoe
ring van de voorgevels te bezigen materialen 
ten genoegen van B. en W. zullen moeten 
zijn. 

Ik kom dus, zij het langs een anderen weg, 
tot dezelfde conclusie, a ls waartoe het Hof is 
gekomen en acht ten slotte ook het tweede 
middel, dat die conclusie bestrijdt, ongegrond. 

Derhalve concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling der eischeres 
in de kosten in cassatie gevallen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat vaststaat dat op 30 0 ctober 1924 een. 

bouwvergunning is verleend aan de N. V. 
Amsterdam-West voor den bouw onder meer 
van een aantal huizen aan de Cabralstraat te 
Amsterdam, welke vergunning op 28 Mei 1925 
is overgeschreven op eischeres in cassatie, die 
hierdoor trad in alle rechten en verplichtingen 
van genoemde N. V.; 

0. dat het terrein, waarop die bouw plaats 
vond, deel had uitgemaakt van de gemeente 
Sloten, welke krachtens de wet van 28 Decem
ber 1920, S. 919, bij de gemeente Amsterdam 
is gevoegd, terwijl art. 25 dier wet bepaalde, 
dat de Verordeningen, geldende in het bij die 
wet aan Amsterdam toegevoegde gebied, zou
den blijven gelden, totdat zij door den Raad 
van Amsterdam wuden zijn gewijzigd of door 
nieuwe vervangen; 

dat door dien Raad op 29 November 1922 
een verordening, op 8 Februari daaraanvol 
gend in werking getreden, is vastgesteld, waar
bij ten aanzien van de terreinen, waarop het 
door de combinatie Van der Schaar ontworpen 
bouwplan zou worden uitgevoe1·d, de Bouw
verordening van Sloten ingetrokken is èn toe
passelijk is verklaard de bouwverordening van 
Amsterdam, vastgesteld 9 Juli 1905, zooals 
deze sedert is gewijzigd, met dien verstande 
dat art. 163 dier verordening vervangen werd 
door een artikel van den inhoud als in de ver
ordening van 29 ovember 1922 is aange
geven, van welk artikel de eerste twee leden 
gelijk waren aan art. 163 der verordening van 
1905, terwijl een derde lid aan Burgemeester 
en Wethouders de bevoegdheid gaf van de in 
het artikel gestelde eischen vrijstelling te ver-
1 eenen; 

dat op 25 Juni 1922 de genoemde Verorde
n ing van 1905 is aangevuld met een art. 95bi!, 
welk artikel eerst op 1 0 ctober 1924 in wer
king is getreden en luidde: ,,Het bouwen, 
omschreven bij art. 15, mag niet geschieden 
wanneer daardoor, naar het oordeel van Bur
gemeester en Wethouders, het stadsschoon zott 
worden geschaad" ; 

0 . dat voorts vaststaat, dat de bovenbe
doelde bouwvergunning de volgende bepaling 
bevatte: ,,De uitvoering der voorgevels moet, 
wat betreft kleur, soort en zwaarte der mate
rialen, geheel ten genoege van Burgemeester· 
en Wethouders geschieden" , en dat op 26 Aug. 
1925 aan eischeres in cassatie met behulp van 
de politie door de Gemeente Amsterdam is 
belet den bouw voort te zetten op grond, dat 
de kleur van de voor den bouw der voorgevels 
aangebrachte steenen niet aan deze bepaling· 
vo ldeed, tengevolge waarvan eischeres in cas-
satie gedwongen was andere steen te laten 
komen, waarna het werk eerst op 30 Septem- · 
ber 1925 kon worden voortgezet; 

0 . dat e ischeres in cassatie, steil ende dat 
deze houding van de Gemeente onrechtmatig 
was en zij daardoor schade heeft geleden, bij 
inleidende dagvaarding veroordeeling der Ge
meente tot vergoeding dier schade heeft ge
vorderd· 

0. dat de Rechtbank te Amsterdam die vor
dering heeft afgewezen, doch het Hof bij het 
bestreden arrest dat vonnis heeft vernietigd en 
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eischeres in hare vordering niet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 

0. dat eischeres in cassatie - voorzoover 
thans nog van belang - het optreden der 
Gemeente onrechtmatig heeft geacht, omdat 
de bovengemelde bepaling niet in de Bouw
verordening had mogen zijn opgenomen, en 
zul ks om twee redenen, namelijk: 

1 °. omdat artikel 95 bis der Verordening, 
waarop die bepaling steunde, niet van toe
passing was op het terrein, waar de bouw 
plaat,a greep, nu de Verordening van 29 Nov. 
1922 daarop toepasselijk h ad verklaard de 
Verordening van 1905, zooals die sedert was 
gewijzigd, waaronder volgens haar slechts was 
te verstaan die Verordening, zooals zij op dat 
oogenblik luidde, terwijl artikel 95 bis toen 
nog niet deel van de Verordening uitmaakte; 

2°. omdat artikel 95 bis onwettig was, daar 
de Woningwet niet toeliet aan Burgemeester 
en Wethouders de bevoegdheid te geven, welke 
dat artikel hun toekende; 

0 . dat het Hof omtrent den eersten grond 
beeft overwogen, dat krachtens de Verorde
ning van 29 Nov. 1922 " de geheele Bouw
verordening, met alle van kracht wordende 
latere wijzigingen, evenals op het geheele 
overige gebied der Gemeente, ook op dit ter
rei n verbindende kracht zou hebben", hetgeen 
ook geldt voor artikel 95 bis, waarvan de in
voering vóór de uitreiking der bouwvergun
n ing heeft plaats gevonden; 

0. dat hiertegen gericht is het eerste middel 
van cassatie, luidende : Zie Concl. Adv.-Gen. ; 

0. hieromtrent: 
dat de meergenoemde Verordening van 1922 

de Bouwverordening van Sloten, welke tot 
dusver voor het ten deze in aanmerking ko
mende terrein h ad gegolden, daarvoor heeft 
vervangen door die van Amsterdam, van welke 
gemeente die grond sedert de wet van 20 Dec. 
1920, S. 919, deel uitmaakte, en daardoor 
ook op dit gedeelte van de gemeente in dit op
zicht het recht van toepassing verklaarde, het
welk toen over het algemeen in de gemeente 
Amsterdam gold; 

dat nu niet wèl is in te zien, waarom de ge
meentelijke wetgever, aldus handelende, zou 
gewild hebben, dat die toepasselijkverklaring 
geen betrekking zou hebben op de wijzigingen, 
welke voortaan in dit recht zouden van kracht 
worden, maar beperkt zou dienen te blijven 
tot de voorschriften, welke tijdens het tot 
standkomen der Verordening van 1922 golden 
en dus bedoeld zou hebben, dat voor dit ter
rein een regeling, welke van die voor het 
overige territoir der gemeente afweek, van 
kracht moest zijn; 

dat, indien de wetgever zulks had gewïld, 
dit in den tekst der Verordening ondubbel
zinnig tot uiting had di enen te komen, het
geen ten deze niet het geval is, daar de woor-

. den "zooals deze sedert is gewijzigd", waarop 
eischer es zich beroept, hieromtrent niets be
s] issen, doch slechts dienen om het recht, het
welk op 29 Nov. 1922 gold, nader aan te 
geven; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat het Hof ten aanzien van den boven
vermelden tweeden grond in hoofdzaak heeft 
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overwogen, dat de bevoegdheid, welke artikel 
95 bis Burgemeester en Wethouders toekent, 
geen steun vindt in artikel 6, l e lid onder a 
der Woningwet, omdat eerstgenoemd artikel 
niet is een bepaling, welke Burgemeester en 
Wethouders uitdrukkelijk bevoegd verklaart 
nadere eischen te stellen ten aanzien van het 
in de Verordening bepaaldelijk aangewezen 
punt "stadsschoon", terwijl voorts "stads
schoon" niet is een punt, a ls in a r tikel 6 der 
Woningwet bedoeld, omdat daar onder "pun
ten" slechts zijn te verstaan onderdeelen van 
onderwerpen ; dat artikel 95 bis der Verorde
ning echter zijn wettelijken grondslag vindt, 
voorzoover het op bouw van woningen betrek
king heeft, in artikel 1 der Woningwet en 
subsidiair krachtens artikel 51 dier wet in 
artikel l35oud der Gemeentewet en zelfs, voor
zoover het op andere gebouwen dan woningen 
ziet, a ll een in laat,atgenoemd artikel; dat 
naast de bevoegdheid van Burgemeester en 
Wethouders, in artikel 6, l e lid der Woning
wet vermeld, de bevoegdheid en verplichting 
van Burgemeester en Wethouders tot uitvoe
ring van Verordeningen van den Raad blijven 
bestaan, gelijk deze in artikel 179 a oud der 
Gemeentewet zijn vermeld; dat het stellen 
van welstand - of schoonheidseischen bij uit
nemendheid behoort tot de taak van het uit
voerend gezag en in verband daarmede zoowel 
het voorschrift van artikel 95 bis als het op
nemen van meergenoemde bepaling in de 
bouwvergunning gerechtvaardigd zijn; 

0 . dat tegen deze besli ss ing is gericht het 
tweede middel van cassatie, luidende: ZiP 
Concl. Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent : 
dat het middel niet betwist, dat de Gemeen

teraad aan artikel 1 der Woningwet en aan 
artikel 135 oud der Gemeentewet in verband 
met artikel 51 der Woningwet de bevoegdheid 
ontleende tot het maken van bepalingen ter 
bescherming van het st adsschoon bij het op
richten van gebouwen, noch dat artikel 95 bis 
der Amsterdamsche Bouwverordening van 1905 
aan Burgemeester en Wethouders een bevoegd
heid geeft, welke op haar zelve in artikel 
1 79 a oud der Gemeentewet haar rechtvaardi
ging vindt, maar dat het middel berust op de 
stelling, dat, waar artikel 6, l e lid onder a 
der Woningwet de gevallen, waarin Burge
meester en Wethouders, ten aanzien van het 
bouwen nadere eischen mogen stellen, uitput
tend regelt, artikel 95 bis, hetwelk hun in 
het stellen van eischen omtrent stadsschoon 
een bevoegdheid geeft, welke niet op dit ar
t ikel der Woningwet berusten kan, in strijd 
met de wet en dus niet verbindend is; 

dat echter die stelling niet juist is; 
dat toch art. 6, l e lid der Woningwet wèl 

de strekking heeft om ten aanzi en van de toe
passing dier wet een einde te maken aan de 
onzekerheid, welke bestaan kon omtrent de 
vraag of een bevoegdheid, bij Verordening 
aan B urgemeester en Wethouders gegeven tot 
het stell en van bepaalde e ischen aan bouwers 
naast de in de Verordening zelve opgenomen 
eischen of tot het geven van vrij stelling van 
in de Verordening vervatte eischen, a l dan 
niet een overdracht van wetgevende bevoegd
heid inhield en dus al dan niet rechtsgeldig 
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wa , en die onzekerheid oplo te in dien zin, 
dat Burgemeester en ,vethouders daartoe be
voegd zouden zijn, indien de Verordening hun 
daartoe onder bepaalde voorwaarden uitdruk
kelijk bevoegd verklaarde, zoodat, indien de 
in dat artikel aangegeven weg werd gevolgd, 
elke twijfel omtrent de rechtsgeldigheid der 
door Burgemeester en Wethouders gestelde 
eischen of gegeven vrijstellingen zou zijn op
geheven, maar dat uit niets blijkt, dat dit art. 
6 ook de strekking had om de bevoegdheid en 
de verplichting tot uitvoering, welke in art. 
179a oud der Gemeentewet waren neergelegd, 
op te heffen of te verminderen; 

dat dit ook niet aannemelijk is, omdat daar
door den Gemeenteraad de mogelijkheid zou 
zijn ontnomen om omtrent onderwerpen of 
punten, welke - zooals juist met de be cher
ming van het stadsschoon het geval is - een 
uitgewerkte regeling in de Verordening niet 
toelaten, voorschriften te geven, welko slechts 
door de uitvoeringsbevoegdheid, welke art. 
1 79a oud der Gemeentewet aan Burgemeester 
en Wethouders toekent, tot hun recht kunnen 
komen; 

dat dus ook dit middel tevergeefs i voor
gesteld; 

Verwerpt het beroep. ( . J.) 

2 Mei 1932. ARRE T van den Hoogen Raad. 
(Mot.- en Rijw.Regl. artt. 5 en 73.) 

Pit den inhond der bewijsmiddelen kon 
de Rechtb. afleiden. dat de motoirijtuioen 
~~t. punt van vereeniging nngenoeg gelijk
t1:1dig naderden ; een afstand van lOO Meter 
[ waarop de van rechts komende auto op het 
moment, dat requirant reeds op het kruis
punt was gekomen, zich bevond] is immers, 
vooral door een snelrijdend motorrijtuig, 
in enkele oogenblikken afgelegd. 

Uit het onderling verband van de artt. 5 
en 73 lid 2 Mot.- en Rijw.Reglement volgt, 
dat het niet den doorgang vrij laten voor 
een van rechts komenden bestuurder van 
een motorrijtuig, slechts dan straffeloos 
blijft, indien diens nadering niet kon 
worden bemerkt op een oogenblik waarop 
het alsnog moge~jk was om den doorgang 
voor hem vrij te laten. Ten deze kon door 
de Rechtb. op grond der bewijsmiddelen 
- met name uit de verhouding tusschen 
den afstand van het voorste punt van de 
door verdachte bestuurde auto tot haar 
stuurstoel !rnim 2½ meter] en de breedte 
van den Rijksstraátweg - worden aan
genomen, dat verdachte, die langzaam 
reed, in de gelegenheid was om, nadat zij 
de andere auto reeds had waargenomen, 
alsnog voor den bestuurder daarvan den 
doorgang vrij te laten. 

De bevrijdende omstandigheid van art. 
73, lid 2 kan nooit betrekking hebben op 
een voor de mogelijkheid van waarneming 
bijzonder ongunstige positie van den be
stuurder zelf. 

Op het beroep van E. W. A. H., requirante 
van cas atie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Zwolle van 4 Febr. 1932, waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis, op 6 Oct. 1931 door het 

398-

Kantongerecht te Harderwijk gewezen, requi
rante ter zake van: ,,het als bestuurder van 
een motorrijtuig een weg berijdende, waar
mede een andere weg zich vereenigt, terwijl 
hij het punt van vereeniging nadert, nage
noeg gelijktijdig met een bestuurder van een 
motorrijtuig, die den anderen weg berijdt, 
voor dezen anderen, dien hij aan zijn rechter
hand heeft, met hetgeen door hem wordt be
stuurd niet den doorgang vrijlaten en niet, 
terwijl zulks noodig is, stilhouden of lang
zamer rijden", met aanhaling van de artt. 5, 
73 Motor- en Rijwielreglement, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van tien gulden 
en vervangende hechtenis van tien dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick · 
GeÎet op het middel van cassatie, namens 

de requirante voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

Schending van de artt. 350, 358 en 359 Sv. 
en van de artt. 5 en 73 sub la en sub 2 Motor
en Rijwielreglement, vermits door den inhoud 
van de als bewijsmiddelen gebruikte verkla
ringen van de requirante en de getuigen 
Knaap en Boogaard nimmer kan worden be
wezen het aan verdachte ten laste gelegde feit, 
waar immers : 

a . in het beroepen vonnis is overwogen dat 
requirante het punt van vereeniging van den 
door haar bereden zandweg en den Rijks 
straatweg naderde nagenoeg gelijktijdig met 
den bestuurder van het andere (van rechts
komende) vierwielige motorrijtuig, terwijl uit 
de in het vonnis opgenomen getuigen-verkla
ringen allerminst kan worden afgeleid dat de 
beide motorrijtuigen het kruispunt nagenoeg 
gelijktijdig naderden, doch integendeel uit het 
feit, dat het van rechtskomende motorrijtuig 
op het oogenblik wàarop requirante reeds op 
het kruisP.unt was gekomen, nog 100 Meter 
was verwijderd, moet worden afgeleid dat de 
beide motorrijtuigen het kruispunt niet gelijk
tijdig naderden : 

b. in het beroepen vonnis is overwogen dat 
requirante - die langzaam reed, - het vrije 
uitzicht op het verkeer over den straatweg had 
zoodra het voortste punt van de door haar be
stuurde auto ruim 2½ Meter ver op den straat
weg was gekomen, zoodat, waar de straatweg 
ter __ plaatse over een breedte van 7½ Meter 
benJdbaar was, nog een passeerruimte van 
tenminste 4 Meter voor een van rechtskomende 
auto ware oveq~ebleven, indien requirante 
slechts onmiddelliJk na het verkrijgen van uit
zicht over den straatweg hadde gestopt, terwijl 
art . 5 Motor- en Rijwielreglement strafbaar 
stelt het een punt van kri:u ing naderende den 
doorgang niet vrijlaten en art. 73 2e lid de 
~trafbaarheid opheft indien de dader aanne
melijk kan maken dat hij de nadering van den 
bestuurder aan zijn rechterhand niet heeft 
kunnen bemerken, uit welk een en ander volgt 
dat de genoemde artikelen slechts van toepas
sing zijn op den bestuurder van een motor
rijtuig die een kruispunt nadert en dit kruis
punt naderende den van rechtskomenden be
stuurder niet beeft kunnen bermerken, doch 
niet op den bestuurder die, ge~jk in het on
derhavige geval, eerst op het kruispunt ge-
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komen, den van rechtskomende bestuurder 
kon bemerken en niet reeds, gelijk ook de 
Rechtbank aanneemt, toen zij het kruispunt 
naderde: 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard, met quali
ficatie en strafoplegging als boven gezegd, 
,,dat requirante op 21 Aug. 19:ll des voor
middags omstreeks 10½ uur te Ermelo heeft 
gereden met een door haar bestuurd vierwielig 
motorrijtuig over een voor het openbaar rjjver
keer openstaanden zandweg . zijnde een zijweg 
van den openbaren rijweg de Rijksstraatweg 
van Ermelo naar Harderwijk, in de richting 
naar den Rijksstraatweg en alstoen het pnnt 
van ·vereeniging van dien zandweg en den 
Rijksstraat,weg naderende nagenoeg gelijktij 
dig met de bestuurder van een vierwielig mo
torrijtuig . die daArmede over den Rijksstraat
weg uit de richting Ermelo in de richting 
Harderwijk voortreed, voor dien bestuurder, 
dien zij aan haar rechterhand had, niet met 
het door haar bestuurde motorrijtuig den door
gang heeft vrijgelaten, en niet - hoewel zulks 
noodig was - heeft stilgehouden of lang
zamer is gaan rijden ; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat het bewijs, dat requirante het telaste

gelegde feit heeft begaan, door de Rechtbank 
is aangenomen op grond van den inhoud van 
de volgende bewijsmiddelen : 

de verklaring van verdachte, inhoudende 
voor zoover hier van belang, dat zij als be
stuurster van een Spijkerauto, waarbij de af
stand tusschen den stuurstoel en het voorste 
punt van de auto ruim 2½ Meter bedraagt, 
van den zandweg, die uitkomt op den Rijks
straatweg van Ermelo naar Harderwijk, lang
zaam dien straatweg is op~ereden; dat zij 
toen de stuurstoel van de Spijkerauto de boo
men langs den straatweg aan den kant van 
genoemden zandweg was gepasseerd, zicht 
kreeg naar rechts op dien straatweg en toen 
van dien kant een auto op ongeveer 100 Meter 
afstand in snelle vaart langs dien straatweg 
zag naderen ; dat zij toen voor die naderende 
auto niet den doorgang heeft vrijgelaten, doch 
zonder vaart te minderen is doorgereden; dat 
toen een botsing tusschen beide auto's is ge
volgd; 

de verklaringen van de getuigen Knaap en 
Boomgaard inhoudende, voor zoover hier van 
belang, 

die van Knaap : dat hij heeft gereden met 
een Fordauto over den Rijksstraatweg van 
Ermelo naar Harderwijk; dat t0en vóór hem, 
van links uit een Zandweg -- een zijwei!" van 
dien straatweg - een door verdachte bestuur
de auto kwam ~ereden, die voor hem den 
doorgang niet vrij liet, maar doorreed tot op 
de rechterhelft van den straatweg; dat hij ter 
plaatse van vereeniging van dien zandweg en 
den straatweg met ziJn auto gekomen, den 
doorgang door die van links komende auto 
versperd vond; dat toen een botsing tusschen 
beide auto's is gevolgd ; 

die van Boogaard : dat de Rijksstraatweg 
van Ermelo naar Harderwijk ter plaatse in 
de bedoelde zandweg tusschen de hoornen een 
berijdbare breedte heeft van 7½ Meter; 

0. dat de Rechtbank uit den inhoud dezer 
bewijsmiddelen kon afleiden dat de motorrij-
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tuigen van verdachte en den getuige Knaap, 
het punt van vereeniging nagenoeg gelijlrtijdig 
naderen, immers een afstand van 100 Meter, 
vooral door een snel rijdend motorrijtuig, in 
enkele oogenblikken is afgelegd, zoodat het 
eerste onderdeel van het middel als ongegrond, 
moet worden verworpen ; 

dat ook het tweede onderdeel niet tot cas
satie kan leiden, vermits uit het onderling 
verband van de artt. 5 en 73, tweede lid, van 
het Motor- en Rijwielre~lement volgt, dat het 
niet den doorgang vrijlaten voor een van 
rechts komenden bestuurder van een motor
rijtuig, slechts dan straffeloos blijft, indien 
diens nadering niet kon worden b

0

emerkt op 
een oogenblik waarop het alsnog mogelijk 
was om den doorgang voor hem vrij te laten, 
terwijl ten deze door de Rechtbank, op grond 
van bovenvermelden inhoud der gebezigde be
wijsmiddelen, - met name de verhouding 
tusschen den afsta.ud van het voorste punt van 
de door verdachte bestuurde auto tot haar 
stuurstoel en de breedte van den Rijksstraat
weg - , kon worden aangenomen dat ver
dachte, die langzaam reed in de gelegenheid 
was om, nadat. zij de auto van getuige Knaap 
reeds had waargenomen, alsnog voor dien be
stuurder den doorgang vrij te laten ; 

dat overigens de bevrijdende omstandigheid, 
omschreven in art. 73 tweede lid Motor- en 
Rjjwielreglement, nooit betrekking kan hebben 
op een voor de mogelijkheid van waarneming 
bijzondere ongunstige positie van den bestuur
der zelf· 

Ver" e~pt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt.J 

(N. J.) 

2 l',{ei 1932. ARREST van den Roogen Raad. 
(Sr. art. 350; Veewet art. 65.) 

[Requirant veroordeeld wegens het op
zettelijk en wederrechtelijk een dier, dat 
geheel aan een ander toebehoort, dooden, 
voert o.m. aan niet weden echtelijk te 
hebben gehandeld, daar art. 65 der Veewet 
hem als gebruiker van de plaats, waar hij 
op den hond heeft geschoten, straffeloos 
doet zijn, vormit8 1 °. die plaats, het voor
bosch, is te beschouwen als een "erf van 
derden" en 2°. de hond zich daar zonder 
toezicht bevond.] 

Door het Hof is met juist,heid beslist, 
dat uit de geschiedenis van de wet van 1875 
volgt, dat onder "erf" moet worden vei
staan eene aanhoorigheid van eene woning, 
terwij l niet, blijkt , an eenige bedoeling 
van den wetgever om bij het overnemen van 
art. 7 dier wet in art. 65 der Veewet, aan 
het woord "erven" een andere beteekenis 
toe te kennen, dan die welke het woord in 
art. 7 had. 

(Aldus ook Adv.-Gen. Berger). 

Op het beroep van Jhr. M. A. M. G. B. v. 
D., requirant van ca~satie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 
J an . 1932, houdende in hooger beroep bevesti
ging, met verbetering van gronden, van het 
vonnis door de Arr.-Rechtbank te Utrecht op 
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22 Sept. 1931 gewezen, waarbij requirant ter 
zake van : ,,opzettelijk en wederrechtelijk een 
<lier, dat geheel aan een ander toebehoort, 
dooden", met toepassing van de artt. 23 en 
350 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
zestig gulden en vervangende hechtenis van 
dertig dagen. 

Conclusie van de Adv.-Gen. Berger. 

Het bestreden arrest neemt als bewezen aan, 
dat requirant op 20 April 1931 in de ge
meente Houten opzettelijk en wederrechtelijk 
een hond, toebehoorende aan Cornelia Maria 
Paulina de Baat - door uit een schietgeweer 
een of meer schoten op dat dier te lossen -
heeft gedood. 

Requirants verweer, dat art. 65 der Veewet 
hem straffeloosheid waarbo··gt, door het Ge
rechtshof verworpen, omdat de plaats, waar 
het feit werd gepleegd, niet was een erf in 
den zin van "aanhoorigheid eener woning", 
vraagt thans de aandacht van Uwen H. R. 
door het voorgedrairen middel van cassatie : 
"Schending, althans verkeerde toepassing, van 
art. 350, tweede lid, Sr. in verband met art. 
65 der Wet van 26 Maart 1920, S. 153, door
dat het Hof heeft beslist, dat de plaats, waar 
het telaste gelegde feit werd gepleegd, niet 
valt onder het beirrip "erven", als in het 
laatst aangehaald artikel bedoeld; ten on
rechte, daar uit niets blijkt, dat het woord 
"erven" in dat artikel in anderen zin zoude 
moeten worden opgevat, dan in den zin, in 
welken het elders in onze wetgeving, met 
name in het burenrecht en het recht der erf
dienstbaarheden, alsmede in art. 311 ten 3e 
Sr. wordt gebezigd, nl. in den zin van parti
culier terrein". 

Art. 65 van voormelde Wet (Veewet), lui
dende : ,,Honden en katten, welke zich zonder 
toezicht bevinden op erven van derden, mogen 
door of vanwege de gebruikers dier erven 
straffeloos worden gedood", is overgenomen 
uit het, bij art. 10 Invoeringswet van 15 April 
1886 S. 64 onder 32° gehandhaafde, tweede 
lid van art. 7 der Wet tot- vaststelling van be
palingen bij het voorkomen van Hondsdolheid 
van 5 Juni 1875, S. 110, hetwelk inhield: 
" Honden en katten, die zonder opzicht rond 
loopende, zich op een vreemd erf bevinden, 
mogen straffeloos door of vanwege den bewo
ner of bruiker worden gedood." 's Hoogen 
Raads arresten van 25 October 1880 W. 4569, 
(Rspr. 126--44), 25 Juni 1888 W. 5590, 
(Rspr. 149-266), en 7 Juni 1892 W . 6195, 
Rspr. 161- 115) - waarvan het laatste in zijn 
feitelijken grondslag merkwaardige overeen
komst vertoont met het onderhavige geval -
kennen aan het hier gebezigde woord "erf" 
gelijke beteekenis toe, als het bestreden ,i,rrest, 
namelijk : ,,aanhoorigheid van eene woning". 
Zulks onder meer op grond van de geschiede
nis, waarbij m.i. voornamelijk valt te wijzen 
op deze, in de Eerste K amer der Staten-Gene
raal (Handel. I e Kamer 1874-1875 blz. 302) 
in antwoord op de vraag: ,,Wat is erf?" door 
den toenmaJigen Minister van Binnenlandsche 
Zaken gegeven, verklaring : ,,Ik dacht, dat 
het taaleigen daaromtrent weinig twijfel over
liet, dat het woord beteekent het terrein of 
grondstuk, bij eene woning behoorende. Een , 
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gesloten erf (,,enclos") is meer beperkt. Het
zelfde recht, dat men op eigenlijk besloten 
erf heeft, moet men ook hebben, wanneer het 
erf openstaat of er zelfs geen hek aanwezig is, 
maar het moet zijn eene "dépendance", aan
hoorigheid van eene woning". 

Mochten nu al, gelijk re'iuirant betoogt, 
andere gronden, welke onder de gelding der 
genoemde wet van U,75 de enge opvatting van 
het begrip "erf" mede plachten te steunen, 
zooals dat art. 7 der wet spreekt van "bewo
ner" of "bruiker" en dat art. 4 het woord 
,,erf" kennelijk in dezelfde beperkte beteeke
nis gebrnikt, hunne kracht hebben verloren, 
doordien art. 65 der Veewet niet meer van 
,,bewoners", doch uitsluitend van "gebruikers" 
gewaagt, - welke verandering overigens zeer 
wel met het Hof kan worden verklaard als 
eene eenvoudige verbetering van redactie, om
dat een bewoner steeds als gebruiker kan wor
den aangemerkt en "bewoner" naast "brui
ker" dus eene overbodige uitdrukking was, -
nu er ook overigens geene enkele aanwijzing 
is te vinden voor des wetgevers becloeling om 
bij het overnemen der bepaling van art. 7 der 
meergenoemde Wet van 1875 in art. 65 der 

.Veewet van 1920, aan het woord "erven", in 
strijd met de vroegere opvatting, ook van den 
H. R., eene ruimere beteekenis te verleenen, 
behoudt, naar mijne meening, de aan de ge
schiedenis ontleende overweging hare volle 
kracht, zooda• 's Hofs beroep daarop mi.i al
leszins juist voorkomt. Hetgeen bij schriftuur 
daartegen wordt aangevoerd schijnt, mij van 
geringe waarde, ook hierom reeds vooral, om
dat het ontleend is aan de Handelingen van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaa,11874-
1875, terwijl echter de vraag, wat onder "erf" 
in meergenoemd art. 7 der Wet op de Honds 
dolheid is te verstaan, uitsluitend aan de 
overzijde van het Binnenhof ter sprake kwam 
en aldaar de ondubbelzinnige Regeeringsver
klaring uitlokte, die ik boven weergaf en die 
geen tegenspraak ontmoette, hetgeen mij nog 
des te meer begrijpelijk voorkomt, nu die ver
klaring in het woord "erf" eenen zin legt, die 
- al mogen sommige bepalingen onzer wet
geving eenen ruimere huldigen - toch zon
der twijfel evenzeer steun vindt in het taal
eigen, waarop Minister Heemskerk mede zin
speelde en waaromtrent ik, ter voorkoming 
van breedvoerigheid nog moge verwijzen naar 
de beschouwingen te dien aanzien, vervat in 
de conclusie van den Advocaat-Generaal, Mr. 
Gregory, voorafgaande aan het reeds genoem
de arrest H. R. 7 Juni 1892 W. 6195. 

Mij derhalve met 's Hofs oordeel ten dezen 
vereenigende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 350, 2de lid Sr., in verband met art. 65 
der Wet van 26 Maart 1920, S. 153, doordat 
het Hof heeft beslist dat de plaats waar het 
ten laste gelegde feit werd gepleegd, niet valt 
onder het begrip "erven" als in het laatst 
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aangehaald artikel bedoeld ; ten onrechte, 
daar uit niets blijkt, dat het woord "erven" 
in dat artikel in anderen zin zoude moeten 
worden opgevat, dan in den zin in welken het 
elders in onze wetgeving, met name in het 
burenrecht en het recht der erfdienstbaarheden 
alsmede in art. 311 ten 3e Sr. wordt gebezigd, 
n.l. in den zin van particulier terrein, - ter
wijl tot toelichting van het middel wordt op
gemerkt: 

Onder vigueur van de "et van 5 Juni 1875, S. 
110, kon men ter adstructie van de opvatting, 
dat met "erf" in art. 7 dier wet slechts bedoeld 
werd de "aanhoorigheid eener woning" aan
voeren, dat in dat artikel in één adem straf
feloosheid werd gewaarborgd aan den bewo
ner of bruiker van een erf, die aldaar een 
zonder opzicht rondloopende hond of kat had 
gedood, terwijl tevens een beroep placht te 
worden gedaan op art. 4 derzelfde wet waar 
het woord erf kennelijli: in dezelfde beperkte 
beteekenis zou zijn gebruikt ; 

Beide argumenten zijn thans krachteloos ge
worden, daar in het als geschonden aange
haalde art. 65 der Veewet 1920 het woord 
"bewoner" niet meer voorkomt. Bovendien 
wordt in dit artikel geheel algemeen gespro
ken van "erven van derden", 't geen erop 
wijst, dat hier aan geen enkele beperking der 
beteekenis van het begrip erf is gedacht. Een 
bepaling als art. 4 der wet van 5 Juni 1875 
komt in de Veewet niet voor. 

Het beroep op de geschiedenis van de wet 
op de Hondsdolheid dat het Hof Mijkens zijn 
arrest - doch zonder nadere motivcering -
doet, acht requirant, salva revenrentia, onjuist; 

Immers bljjkens de Handelingen van rle _ 
'I weede Kamer der Staten-Generaal 1874/1875, 
blz. 1395 heeft minister Heemskerk aldaar bij 
de behandeling van art. 7 diei wet in ant
woord op verschillende sprekers, die meenden 
dat het voorgestelde artikel overbodig was, 
daar art. 454 van den Code Pénal hetz,,Jfde 
zou bepalen, gezegd, dat de voorgestelde be
paling van groot nut was, daar zonder die be
paling iemand, die opzettelijk den hond van 
een ander, die zich op zijn erf bevindt, doodt, 
strafbaar zoude zijn volgens art. 479 n°. 1 C. 
P. Toepassing van dit laatste artikel wilde de 
Regeering nu juist uitsluiten. Hieruit volgt, 
dat aan het woord "erf" dezelfde beteekenis 
moet worden gehecht als aan het woord "Jieu" 
in a1 t. 454 Code Pénal. De minister merkte 
nog op. dat hij de bepaling rechtvaardig 
achtte, daar niemand verplicht kan zijn den 
hinder van eens anders honden en katten te 
gedoogen, als het hem niet gelegen komt. Nu 
kan men evenzeer hindei- hebben van losloo
pende honden op elk ander stuk grond dan 
juist op de "aanhoorigheid eener woning''. 
Zeer veel hinder en schade kunnen losloopende 
honden veroorzaken bijvoorbeeld op een jacht
terrein; 

0. dat bij het bevestigde vonnis wet-tig en 
overtuigend bewezen is verklaard: ,,dat requi • 
rant op 20 April 1931 in de gemeente Houten, 
opzettelijk en wederrechtelijk een hond toebe
hoorende aan Cornelia Maria Paulina de 
Baat, door uit een schietgeweer een of meer 
schoten op dat dier te lossen, heeft ~edood ; 

0 . dat het bewezenverklaatde is gequalifi-
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ceerd en deswege stra,f is opgelegd zooals hier
boven is gezegd ; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat het Hof met betrekhng tot het namens 

re.J_uirant ook in hoorrei beroep gevoerde ver
weer, hetwelk geheel gelijkluidend was met 
hetgeen thans in het middel wordt betoogd, 
heeft overwogen : 

,,dat verdachte's raadsman ook in hooger be
roep heeft betoogd, dat verda.chte niet weder
rechteljjk zou hebben gehandeld, immers art. 
65 der Veewet hem als gebruiker van de 
plaats, waar hjj op den hond heeft geschoten, 
straffeloos doet zijn, vermits 1 °. die plaats, 
het voorbosch, i~ te beschouwen als een .,erf. 
van derden" en 2°. de hond zich daar zonder 
toezitht bevond ; 

"Ad Ium : dat de bepaling van art. 65 der 
Veewet is overgenomen uit art. 7 van de wet 
op de hondsdolheid van 1875 en de verklaring 
van het begrip "erf" in la,itstbedoelde wet is 
te zoeken en te vinden ; 

"dat de raadsman van verd11,chte hiertegen 
het bezwaar heeft ingebrncht, dat bij het over
nemen van de bepaling in de Veewet ee11e 
andere redactie is gekozen, die het voorschrift 
van beteekenis heeft doen veranderen, immers 
de uitdrukking "bewoner of gebruiker" is ge
wijzigd in "gebruikers" dier erven, zoodat de 
eisch, dat het terrein moet zjjn de aanhoorig
heid van een bewoond huis zou zijn verv11Uen; 

"dat het Hof den raadsman in dit betoog 
niet kan volgen, aangezien het zich niet ver
draagt met de Memorie van Toelichting ad 
art. 69 ( = 65 van de wet), welke slechts ver
meldt: ,,overeenkomstig art. 7 der wet van 
1875", ternijl van eenige bedoeling om de be
teekenis van dit artikel te wijzigen nàch hier 
nàch ciders wordt gerept ; 

dat men in die wijziging dan ook niet meer 
heeft te zien dan eene verbeteiing van redac
tie, op grond dat een bewoner steeds 11,Js ge
bruiker kan worden aangemerkt en "bewoner" 
naast "bruiker" dus eene overbodige uitdruk
king was; 

,,dat men, terade gaande met de geschiede
nis van de wet op de Hondsdolheid en met de 
beteekenis van het woord "erf" op een andere 
plaats in diezelfde wet (art. 4-), bevindt, dat 
het woord daar is gebezigd in den beperkten 
zin van aanhoorigheid eener woning ; 

"dat de plaats, waar het bewezen verklaarde 
feit is gepleegd, het voorbosch, naar de boven
staande beschrijving, welke verdachte en de 
getuigen Meens en Maatman van den aard 
en de bestemming daarvan hebben gegeven, 
niet als "erf" in juistbedoelden zin is te be
schouwen; 

,,dat art. 65 van de Veewet in het onder
havige geval derhalve geen toepassing kan 
vinden, en op dien grond de sub 2° gestelde 
voorwaarde voor straffeloosheid van den dader 
geen bespreking meer behoeft; 

"dat op bovenstaande gronden, die in de 
plaats worden gesteld van de desbetreffende 
in het vonnis aangevoerde gronden, vóormeld 
verweer moet worden verworpen;" 

0. dat de H ooge Raad zich vereenigt met 
deze gronden waarop het verweer van requi 
rant werd verworpen en daaruit volgt, dat het 
middel ongegrond is ; 

26 
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dat inderdaad niet blijkt van eenige bedoe
ling van den wetgever, om bij het overnemen 
der bepaling van art. 7 der Wet van 5 Juni 
1875, S. llO, in art. 65 der Veewet, bij welker 
inwerkingtreding die Wet van 1875 verviel, 
aan het woord "erven" een andere beteekenis 
toe te kennen dan die, welke dat woord in 
genoemd art. 7 had ; 

dat met name zulk eene bedoeling niet mag 
worden afgeleid uit het vervallen van het 
woord "bewoner", nu dat vervallen alleszins 
kan worden verklaard door den wensch om 
door het doen verdwijnen van deze naast "ge
bruiker" overbodige uitdrukking, den tekst 
der bepaling te verbeteren ; 

dat door het Hof dan ook met recht een 
beroep is gedaan op de geschiedenis der tot
standkoming van de Wet van 1875 en tevens 
met juistheid is beslist, dat uit die geschie
denis volgt, dat onder "erf" ten deze moet 
worden verstaan eene aanhoorigheid van een 
woning; 

0 . dat in de toelichting tot het middel nu 
wel wordt beweerd, dat uit hetgeen door den 
Minister bij de behandeling van art. 7 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal werd ge
zegd zoude volgen, dat aan het woord "erf" 
een ruimere beteekenis moet worden toege
kend, doch deze bewering niet afdoet tegen
over het feit, dat bij de behandeling in de 
Eerste Kamer de Minister duidelijk heeft ver
klaard, · dat een terrein om als "erf" te kun
nen gelden moet zijn een aanhoorigheid van 
eene woning ; 

0. dat mitsdien, nu vaststaat dat de plaats, 
waar requirant den hond doodde, niet was een 
aanhoorigheid van eene woning, van niet straf
baarheid van het bewezenverklaarde op grond 
van de bepaling van art. 65 der Veewet geen 
sprake kan zijn ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

4 Mei 1932. ARREST van den Hoogen Ra.ad. 
(Ont,eig. wet art. 40.) 

De gronden door de Rechtb. voor de ver
goeding van kosten van wederbele6ging 
aangevoerd, te weten, dat verweerster 
(kerkbestuur) bij belegging de meest moge
lijke voorzichtigheid heeft te betrachten om 
het eigendom der kerk voor de toekomst 
in stand te houden en dat dit doel het best 
wordt bereikt door belegging in landerijen, 
zoomcde, dat verweerster, zoo niet uit
sluitend, dan torh hoofdzakelijk is aange
wezen op weder belegging in onroerend goed 
en met name in landeriJen, reC'htvaardigen 
die beslissing niet. De Rechtb. heeftecht,erde 
vraag daargelaten, in hoevene verweerster 
op historische gronden gebonden is uit
sluitend onroerend goed tot beleggingsobj eet 
te kiezen. Dit heeft de Rechtb. a lsnog te 
onderzoeken. Vonnis vernietigd en zaak te
ruggewezen naar de Rechtb., met veroor
deeling van verweerster in de kosten van 
cassatie. 

De Commissaris der Koningin in de pro
vincie Limburg, zijnde thans Mr. E. 0. J. M. 
baron van Hövell van Wezeveld en Wester
flier, wonende te Maastricht, optredende voor 
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den Staat der Nederlanden, eischer tot cas
satie van een vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Maastricht van 10 Maart 1932, advocaat Jhr. 
Mr. G. W. van der Does; gepleit door Mr. G. 
H. Telders; 

tegen: 
1. de Kerkfabryk of de Roomsch-Katholieke 
Kerk van de H. Catharina van Buchten, te 
Born-Buchten, verweerster in cassatie, advo
caat Mr. A. Loeb, (niet gepleit); 

2. de N. V. Limburgsche Tramwegmaat
schappij, gevestigd te Roermond, mede-ver
weerster in cassatie, advocaat Mr. A. F. 
Visser van IJzendoorn; (niet gep!eit). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Aan de Arr.-Rechtbank te Maastricht werd 
door thans-eischer qq. gevraagd de onteige
ning te willen uitspreken van ten name der 
verweerders in het kadaster staande onroeren
de goederen in Zuid-Limburg, zul ks ten be
hoeve van den aanleg van scheepvaartwegen 
aldaar ingevolge de Wet van 28 Jul i 1921, 
Stbl. 1012, (Juliana-kanaal). 

Hieraan voldeed zij bij eindvonnis van 10 
Maart jl. en bepaalde de schadeloosstelling 
voor verweerster sub 1 - die sub 2 verklaarde 
geen eigenares of mede-eigenares te zijn -
op f 22,643.48, daaronder begrepen f 1065.43 
voor kosten van wederbelegging, zijnde 6½ % 
der vergoeding ad f 16,391.38 van de waarde 
van het onteigende. 

Zij motiveert de toekenning dier kosten al
dus: ,,dat de deskuncligen hierbij uitgaan van 
het standpunt, dat het Kerkbestuur gehouden 
is de haar als waarde van het onteigende toe
gekende schadesom weder in onroerend goed 
te beleggen, daar enkel een dergel ijk bezit de 
grootst mogelijke waarborg biedt voor conti
nuïteit der noodzakelijke inkomsten , hetgeen 
voor een instelling als gedaagde vereischte is; 

,,dat eischer q.q. dit standpunt heeft be
streden, op grond dat gedaagde niet verpl icht 
is de haar toegekende schadesom voor het 
onteigende wederom in grond te beleggen en 
gedaagde een andere beleggingswijze kan vol
gen, die beter en veiliger is en geen of ge
ringe kosten behoeft mede te brengen, doch 
dat de Rechtbank dit standpunt niet kan dee
len · 

,,dat toch gedaagde als Kerkbestuur ten op
zichte van de belegging harer gelden een zeer 
bijzondere positie inneemt en niet met iederen 
eigenaar op één lijn kan gesteld worden ; dat, 
daargelaten de vraag, in hoeverre gedaagde 
op historische gronden gebonden is uitslu itend 
onroerend goed tot beleggingsobject te kiezen, 
zij in ieder geval als beheerster eener ker
kel ijke instelling bij belegging van aan haar 
zorg toevertrouwde gelden de meest moge
lijke voorzichtigheid te betrachten heeft om 
het eigendom der kerk voor de toekomst in 
stand te houden en naar het oordeel der Recht. 
bank dit doel het best bereikt wordt door 
belegging in landerijen." 

Tegen hare besl issing is thans het duslui
dende middel van cassatie aangevoerd: ,,Schen
ding of verkeerde toepassing van de artt. 152 
Grondwet, 2, 37, 40 en 41 Onteigeningswet, 
48 Rv., doordat de Rechtbank kosten van 
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wederbelegging toelegt op dezen grond, dat 
gedaagde als Kerkbestuur ten opzichte van de 
belegging harer gelden een zeer bijzondere 
positie inneemt en niet met iederen eigenaar 
op één lijn kan gesteld worden; dat, daarge
laten de vraag in hoeverre gedaagde op his
torische gronden gebonden is uitsluitend on
roerend goed tot beleggingsobject te kiezen, 
zij in ieder geval als beheerder eener kerke
lijke instelling bij belegging van aan haar 
zorg toevertrouwde gelden de meest mogelijke 
voorzichtigheid te betrachten heeft om het 
eigendom der kerk voor de toekomst in stand 
te houden en naar het oordeel der R echtbank 
dit doel het best bereikt wordt door belegging 
in landerijen, ten onrechte, qmdat daarbij uit 
het oog is vel'loren het vereischte, dat deze 
kosten, willen zij voor vergoeding in aanmer
king komen, rechtstreeksch en noodzakelijk 
gevolg moeten zijn der onteigening, terwijl 
meerdere of mindere wenschelijkheid eener 
bijzondere wijze van belegging niet beslissend 
is." 

R eeds in zijn arrest van 21 December 1896, 
W . 6905, en vóór dien in dat van 9 Januari 
1877, W. 4077, werd door Uwen Raad aan
genomen, dat eerst, wanneer vaststaat, dat de 
kosten van wederbelegging in land van door 
onteigening losgekomen geldswaarde is een 
rechtstreeksch en noodzakelijk gevolg der ont
e igening, het naar gelang der omstandigheden 
de vraag kan zijn, of voor dat gevolg der ont
eigening schadeloosstelling kan worden toe
gekend. Dit stelsel heeft sedert dien niet de 
geringste verandering ondergaan en laatstelijk 
las ik nog in dat van 22 December jl. (N. J . 
1932, blz. 416 vlg; nog niet gepubliceerd in 
W. v. h. R.) , naar aanleiding van het feit, 
dat de Arr.-Rechtbank te Amsterdam een be
drag van f 2106.50 voor kosten van koop en 
voor kosten om tot den koop van andere per
ceelen te · geraken had toegekend, dat ver
weerder "daarop alleen dan aanspraak kan 
maken, wanneer de omstandigheden van dien 
aard zijn, dat hij, om volledige schadeloos
stelling te erlangen, genoodzaakt is de ont
vangen som weder in onroerende goederen te 
beleggen, doch omtrent zoodanige omstandig
heden in het vonnis niets is te vinden." 
, Blijkt nu uit de door mij geciteerde over
wegingen van het vonnis der Rechtbank te 
Maastricht wel van noodzaak om de door de 
onteigening vrijkomende grondwaarde weder
om gel ijksoortig te beleggen? Ik kan haar 
daarin niet uitgedrukt vinden, want wel zegt 
zij, dat de voorzichtigheid zulk eene wijze van 
belegging door verweerster in hare bijzondere 
positie gebiedt om ook voor de toekomst het 
eigendom der kerk te bewaren, doch met voor
zichtigheid en persoonlijke eigenschappen mag 
niet gerekend worden. Slechts de gebleken 
noodzaak is redengevend voor toekenning van 
kosten van wederbelegging en geen enkel 
ander element. Dit volgt uit het recht van 
den onteigende op volledige schadeloosstelling. 
Trouwens de Rechtbank er.kent zelf, dat de 
verweerster niet uitsluitend is aangewezen op 
belegging in onroerend goed. Zij toch over
weegt: ,,dat uit een en ander volgt, dat de 
gedaagde, die zooals hiervoren werd overwo
gen, zoo niet uitsluitend, dan toch hoofdza-
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kel ijk is aangewezen op wederbelegging in 
onroerend goed en met name in landerijen, 
het geheele hem als grondwaarde toegewezen 
bedrag zal hebben te beleggen, en deze we
derbel egging mitsdien als een noodzakelijk en 
rechtstreeksch gevolg van de onteigening moet 
worden beschouwd". Behalve de erkenning, 
waarvan ik zooeven repte, vertoont deze over
weging nog deze eigenaardigheid, dat voor 
het geheele vrijkomende bedrag kosten van 
wederbelegging in onroerend goed worden 
toegekend, hoewel niet eens vaststaat, dat ver
weerster voor dat geheel die wijze van beleg
ging zal kiezen. 

Naar het mij voorkomt, moet dus het von
nis, waarvan beroep, worden vernietigd, waar
mede echter nog niet is gezegd, dat Uw Raad 
ten principale zal kunnen recht doen. De 
Rechtbank immers laat de vraag daar, in hoe
verre de oorspronkelijke gedaagde op histori
sche gronden gebonden is uitsluitend onroerend 
goed tot beleggingsobject te kiezen. Dit brengt 
mede dat, nu die vraag is opgeworpen, zij 
ook beantwoord zal moeten worden, wijl bij 
bevestigende beantwoording, het dictum, zij 
het dan ook op andere gronden, kan gehand
haafd blijven. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot terugwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Maastricht, 
ten e inde haar verder te berechten en a f te 
doen, met veroordeeling van de eerste ver
weerster in de kosten dezer cassatie. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis is uitgespro

ken de onteigening ten behoeve en ten name 
van het Rijk van een aantal onder de ge
meente Born gelegen perceelen bouw- en 
weiland, toebehoorende aan verweerster, met 
vaststelling . van de schadevergoeding op 
f 22,605.48; 

dat in dit bedrag begrepen is een som van 
f 1065.43 voor kosten van wederbelegging, 
welke de Rechtbank heeft toegekend, na te 
dien aanzien te hebben overwogen: 

,,dat de deskundigen uitgaan van het stand-
punt, enz. (Zie Concl. Proc.-Gen.) ........ . door 
belegging in landerijen;" 

"dat de gedaagde, die zoo niet uitsluitend 
dan toch hoofdzakel ijk is aangewezen op we
derbelegging in onroerend goed en met name 
in landerijen, het geheele hem als grondwaar
de toegewezen bedrag zal hebben te beleggen, 
en deze wederbelegging mitsdien als een nood
zakelijk en rechtstreeksch gevolg van de ont
eigening moet worden beschouwd;" 

0. da t de eischer als middel van cassatie 
heeft gesteld: (Zie Concl. Proc.-Gen.); 

0. hieromtrent: 
dat een onteigende alleen dan aanspraak 

kan maken op vergoeding van kosten voor 
aankoop van onroerend goed, indien de om
standigheden van dien aard zijn, dat hij, om 
volledige schadeloosstelling te erlangen, ge
noodzaakt is de ontvangen som geheel of ten 
deele weder in onroerende goederen te beleg
gen; 

dat de R echtbank, vaststellende dat ver
weerster bij belegging de meest mogelijke 
voorzichtigheid heeft te betrachten om het 
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eigendom der kerk voor de toekomst in stand 
t.e houden en dat dit doel het best wordt be
reikt door belegging in landerijen, zoomede 
dat verweerst.er zoo niet uit.sluitend dan toch 
hoofdzakelijk is aangewezen op wederbeleg
ging in onroerend goed en met name in lan
derijen, daarmee niet meer heeft beslist dan 
dat het op den weg van verweerster ligt de 
voorkeur te geven aan zoodanige belegging; 

dat daaruit echt.er niet volgt, dat verweer
ster bij belegging op andere wijze schade zal 
lijden, ter voorkoming waarvan belegging in 
onroerend goed noodzakelijk is; 

dat de Rechtbank derhalve op de door haar 
aangegeven gronden geenerlei bedrag voor 
kosten van wederbelegging onder de schade
loosstelling mocht opnemen; 

dat de Rechtbank echt.er de vraag heeft 
daargelaten, in hoeverre verweerster op his
torische gronden gebonden is uitsluitend on
roerend goed tot beleggingsobject te kiezen; 

dat de Rechtbank deze vraag alsnog zal 
moeten beantwoorden; 

dat uit het voorgaande volgt, dat het mid
del gegrond is en het vonnis, in voege als 
hierna te melden, moet worden vernietigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zoover betreft de vast.stelling der schade
loosstelling en de veroordeeling in de kosten 
van het geding; 

Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank te 
Maastricht ten einde haar, met inachtneming 
van dit arrest, verder te behandelen en te 
beslissen. 

Veroordeelt verweerster in de kosten op de 
cassatie gevallen. 

(N. J.) 

18 Mei 1932. Arrest van den Roogen Raad. 
(K. artt. 39a, 46a; Handelsreg.wet art. 20.) 

Ook in de request-procedure va11 ar t . 20 
Handelsreg.wet kan op de nietigheid van 
een onrechtmatig besluit van de alg. verg. 
van aandeelhouders eencr N. V. beroep 
worden gedaan ( = H. R. 11 Mei 1931 N. J. 
1931, 857 met noot E. M. M.). 

Nietigheid van bedoeld besluit door 
Kantonrechter en Rechtb. aangenomen, 
op grond, dat de overdracht van aandeelen 
niet was geschied op de wijze als voorge 
schreven bij de statutAn. Cassatieberoep 
tegen deze beslissing verworpen, op grond 
van gemis aan feitelijkcn grondslag van 
de tegen die beslissing aangevoerde grieven. 

Geeft eerb iedig te kennen: 
Cornelis Josephus van Dongen, wonende te 

Schiedam, te dezer zake domici l ie kiezende te 
's-Gravenhage ten kantore van Mr. E. Hol
lander Jr.: 

dat hij beroep in cassatie in wil stellen bij 
Uwen Raad tegen de beschikking van de Arr.
Rechtbank te Breda van den 22stèn Maart 
1932, bij welke beschikking werd afgewezen 
het door requirant ingestelde appèl tegen de 
beschikking van den E.A.Heer Kantonrechter 
te Breda, van den 13 Januari 1932, bij welke 
beschikking op verzoek van Alexander Kruyer, 
wonende te Heemstede, was toegewezen, het 
door dezen gedane verzoek om te wijzigen de 
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inschrijving in het Handelsregister der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te Breda, ,,dat 
A. Kruyer is oot.slagen en C. J. van Dongen 
is benoemd als directeur voormeld", wordende 
hierbij overgelegd beide genoemde beschikkin
gen, benevens de door requirant in cassatie in 
eersten aanleg overgelegde producties, in de 
beschikking van den Kantonrechter vermeld 
onder de letters a, b, c, d, e, f, (l en h. 

Alvorens de middelen tot cassatie voor te 
stellen, stelt requirant in cassatie er prijs op 
de feitelijke verhouding tusschen hem en 
Alexander Kruyer voornoemd, onder hand
having van hetgeen dienaangaande in het bij 
de Rechtbank te Breda ingediende request 
staat beschreven,_ het volgende alsnog mede 
te deel en: 

De N. V. Zeepfabriek v/h G. J. v. d. Aa 
& Zn. was opgericht door requirant en Kruyer 
voornoemd om de zeepfabricage als afgeschei
den vermogen te beheeren. 

Daarnaast sloten partijen een z.g. gentlemen
agreement tegelijk met het vastleggen van de 
concept-statuten van den N. V. v. d. Aa & 
Zn. (bijlage A) 

Partijen gingen deze N. V. aan, alleen met 
het doel het octrooi van Dr. Welter betref
fende de zeepfabricage, waarop Kruyer voor
noemd licentie in Holland had verkregen, in 
toepassing te kunnen brengen. 

Immers blijkens art. 4 van bedoeld gentle
men-agreement verbond voornoemde Kruyer 
zich om gedurende den tijdsduur van die 
N. V. de alleen toepassing van de licentie 
van dat octrooi over te dragen aan die N. V. 

Het tweede lid van dat artikel regelt het
geen met de toepassing van die licentie zal 
gebeuren voor het geval de N. V. zal worden 
ontbonden. 

Toen nu Kruyer, nadat de gevolgen van de 
overeenkomst van 20 Januari 1931 (Bijlage B) 
haar uitwerking begonnen te manifesteeren, 
berouw kreeg van die overeenkomst, was de 
eenvoudigste vorm voor hem om weer zelf de 
toepassing van dat octrooi te kunnen krijgen, 
fai lli ssement van de N . V. v/h G. J. v. d. 
Aa & Zn. 

In verband met deze houding h eeft requi
rant in cassatie Kruyer eerst als directeur ge
schorst, terwij l deze vervolgens in de daarop 
gehouden vergadering als directeur werd ont
slagen. Dit ontslag werd ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koop
handel te Breda en bij ingeleid request ver
zocht Kruyer doorhaling van de inschrijving 
in het Handelsregister, welk verzoek door het 
Kantongerecht te Breda bij boven vermelde 
beschikking werd toegewezen, welke beschik
king gelijk gezegd, door de Rechtbank te 
Breda werd bevestigd, niettegenstaande re
quirant in cassatie bij appèlschrift een vijftal 
grieven naar voren bracht, welke grieven bij 
de mondelinge behandeling werden toegelicht 
en met nog enkele grieven werden aangevuld; 

dat requirant in cassatie de volgende mid
del en tot cassatie . wenscht voor te dragen: 

1 °. Schending, althans verkeerde toepas
sing van art. 157 Grondwet; artt. 53, 54, 38 
en 39 R. 0.; artt. 1, 14, 15, 43, 46a en 48b 
K.; artt. 1, 3, 8, 17 en 20 Handelsregister
wet; S. 1918 N°. 493, omdat de R echtbank en 
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de Kantonrechter het besluit van de vergade
ring, waarbij Kruyer als directeur werd ont
slagen, nietig verklarende, daarbij partijen 
van de bij de wet aangewezen rechter, die nie
tigheid van besluiten van algemeene verga
deringen van aandeelhouders in een N . V . 
heeft te beslissen, hebben onttrokken. 

Immers brengt het systeem van de wet 
mede, dat nietigheid van dergelijke besluiten 
wordt onderworpen aan het oordeel van de 
Rechtbank en niet van den kantonrechter en 
hiervoor de gewone regelen van het proces
recht hebben te gelden en een dergelijke in
grijpende beslissing niet kan worden genomen 
terzake van de beslissing van een extra-judi
cieel geschil, waarbij geenerlei formaliteit in 
acht genomen wordt. 

2°. Schending, a lthans verkeerde toepas
sing van a rt. 1374, 1375 en 1376 B. W.; artt. 
43g, 43h, 44 en 45 K., A . omdat de Recht
bank, bevestigende de beschikking van den 
Kantonrechter, uit het oog heeft verloren, dat 
een N. V. ontstaat als gevolg van een over
eenkomst tusschen personen en de statuten van 
een dergelijke N. V. slechts regelen de we- ' 
derzijdsche verplichtingen van die personen 
tegenover de tengevolge van hun overeenkomst 
ontstane nieuwe rechtspersoon, zijnde de N. V., 
en onderling, waaruit dus blijkt, dat in ge
vallen gelijk het onderhavige nimmer een 
vormgebrek in de verplichting van een van de 
partijen bij de overeenkomst, waarbij de an
dere partijen zich ten volle hebben neergelegd, 
een reden kan zijn tot vernietiging van een 
besluit, waaraan alle partijen bewust hebben 
medegewerkt. 

B. omdat de wet blijkens genoemde arti
kelen aan de eenstemmigheid van de houders 
van alle aandeelen de kracht toekent om af 
te wijken van bepalingen van dwingend recht 
en zelfs wijzigingen te brengen in de acte van 
oprichting in strijd met de statuten, zoodat, 
a lhoewel de statuten van de onderhavige N. V. 
voorschrijven ( de bedoelde statuten worden 
hierbij overgelegd), zulks in art. 4 derde lid, 
dat op de een of andere manier van over
dracht van aandeelen moet blijken, de Recht
bank in het onderhavige geval, en dus ook de 
Kantonrechter, waar requirant in cassatie en 
voornoemde Kruyer niet alleen vormen het 
geheele bestuur, n.l. zijnde zij eenig commis
saris en directeur, doch ook vertegenwoordigen 
houders van alle aandeelen, door de onder
teekening van de overeenkomst van 20 Ja
nuari 1931 had moeten concludeeren, dat dit 
een schriftelijke erkenning was van de N. V. 
van de overdracht van de aandeelen en deze 
daarvan kennis droeg en daarvan verder niet 
hoefde te blijken op een der wijzen bij art. 4 
bedoeld. 

C. omdat de Rechtbank in zijn laatste over
weging in rechte ten onrechte heeft verband 
gelegd tusschen de bedoeling van de wet en 
de belangen van derden, waar in het onder
havige geval partijen gerechtigd waren de 
wetsbepalingen terzijde te leggen, waar het 
hier betrof een uit vrije wil verrichte hande
ling, van alle partijen, alleen haar aangaande, 
waardoor geenerlei belang van derden werd 
geschaad. 

Mitsdien het Uw Raad moge behagen voren-
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bedoelde beschikkingen te vernietigen met zoo_ 
danige verdere beslissing als Uw Raad ge
raden zal voorkomen. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Alexander Kruyer, koopman, wonende te 

Heemstede, ten deze domicilie kiezende te 
Amsterdam ten kantore van den advocaat en 
procureur Mr. A . C. G. van Proosdij, en te 
's-Gravenhage ten kantore van den advocaat 
en procureur Mr. J. W . Dekker; 

Verzoeker wenscht zich te weren tegen het 
verzoek, door C. J. van Dongen bij geschrift 
van 22 April 1932 aan Uwen Raad gericht 
tot vernietiging der beschikking van den Kan
tonrechter te Breda dd. 13 Januari 1932 en 
van de Arr.-Rechtbank te Breda dd. 22 Maart 
1932. Met ontkenning van de juistheid der 
fei tel ij ke voorstelling, zoo als requestrant tot 
cassatie die geeft, veroorlooft verzoeker kort
heidshalve zich, te verwijzen naar de ding
talen, speciaal naar zijn tot den Kant-0nrech
ter gericht inleidend verzoekschrift; 

Geen der in het request aangehaalde arti
kelen is door de beslissingen van Kantonge
recht en Rechtbank geschonden of verkeerd 
toegepast; 

Geen der middelen vermeldt duidelijk en 
vol doende, tegen welke beslissing, of welk 
onderdeel van de beide aangevallen beslissin
gen het eigenlijk is gericht; ook wanneer men 
met méér dan alleen goeden wil zelf bij de 
middelen de gronden gaat plaatsen, waartegen 
zij gericht kunnen zijn, blijven er nog genoeg 
andere gronden over, die óók de gegeven be
si issi ng dragen ; 

Middel 1 strijdt in werkelijkheid tegen 
's H. R. arrest van 11 Mei 1931, W. 12349 
N. J . 1931, 857 (met Noot E. M. M. Red.). 
Zonder de bevoegdheid van den Kantonrechter 
en/of de Rechtbank te Breda te beweren, heeft 
eischer in cassatie zelf hij die Rechtbank blij
kens zijn appèl-request een beslissing ten 
gronde gevraagd. 

Middel 2A gaat uit van de onjuiste pre
misse, dat statuten slechts regelen "de we
derzijdsche verplichtingen van die personen 
(n.l. die een overeenkomst sluiten, welke het 
ontstaan der N. V. tot gevolg heeft) tegenover 
de tengevolge van hun overeenkomst ontstane 
nieuwe rechtsperoon, zijnde de N. V. en on
derling." 

Niet geheel duidelijk is wat eischer in cas
satie bedoélt, met de "wederzijdsche verplich
tingen van die personen tegenover .... de 
N.V. en onderling." 

Verplichtingen der N.V. tegenover "die 
personen" vallen niet binnen deze formulee
ring. 

Het middel ziet voorbij, dat de statuten veel 
verder werken, en (veelal in aanslui ting aan
of samenwerking met- de wet) de rechten en 
plichten van allerle i derden regelen, zooals 
b.v. bestuurders, commissarissen en derden 
met wie de N.V. handelt, of in bepaalde re
latie staat; men kan hier noemen bepalingen 
omtrent het kapitaal, het aantal geplaatste en 
door ieder der oprichters genomen aandeelen, 
waarborgen tegen onjuiste wegvloeiing van 
het vermogen, bevoegdheid van bestuurders 
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en de beperkingen van deze bevoegdheden, en 
ten deze last not least; de vaststelling der 
dwingende regelen omtrent de registers van 
aandeelhouders en de wijze waarop aandeelen 
overgedragen mogen worden; 

Wel degelijk zijn belangen van derden er
mede gemoeid, dat statuair vaststaat en vast
gesteld kan worden, wie aandeelhouder is en 
wie niet. 

De ten deze terecht in acht genomen arti
kelen 37d en 39a K. staan van dergelijke 
derden-belangen niet los, en zouden een an
dere dan de gegeven beslissing niet dulden. 

Ook de tweede stelling van dit middel (die 1 
geenszins juridisch uit voormelde premisse is 
af te leiden) is onjuist. 

Een schenking of een cessie b.v. , met een 
vormgebrek, kan wel degelijk nietig zijn ook 
tusschen de personen, die terstond en recht
streeks daarbij betrokken waren. Middel 2 B 
poneert (of liever fantaseert), dat de wet aan 
de eenstemm igheid van de houders van alle 
aandeelen de kracht zou toekennen om af te 
wijken van de bepalingen van dwingend recht. 

Verder wil dit middel een zekere wijze van 
uitlegging der overeenkomst van 20 Januari 
1931 en terzijdestelling van art. 4 der statuten 
(,,alhoewel enz.) propageeren. Hiervoor is het 
echter in cassatie niet de plaats, daargelaten 
dat die uitlegging èn feitelijk èn statutair èn 
rnchtens ontoelaatbaar zou zijn. 

Bovendien kàn een "erkenning van (lees: 
door) de . V." niet aanwezig zijn in een 
acte, waarin die . V. niet eens partij is. 

Middel 2 C komt op tegen een overweging 
n.l. die waarin de Rechtbank verband heeft 
gelegd tusschen de bedoeling der Wet en de 
belangen van derden. 

Het is niet nobel , de Rechtbank hiervan een 
verwijt te maken, nadat men zelf haar ge
vraagd heeft di t onderwerp te beschouwen. 

Al zou deze overweging "Gecasseerd" (sic!) 
worden of kunnen worden, dan nog bleef de 
gegeven bes! issing intact. Cassatieberoep tegen 
de beslissing van den Kantonrechter in dezen 
is onbestaanbaar; voor vernietiging komt die 
beslissing niet in aanmerking. 

H et behage den H. R., het beroep in cas
sat ie te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 
Gezien de beschikking der Arr.-Rechtbank 

te Breda van 22 Maart 1932, bevestigende die 
des Kanton rechters aldaar van 13 J anuari 
bevorens, waarbij op verzoek van thans-gere
questreerde de doorhaling is gelast in h et 
Handelsregister der Kamer van Koophandel 
en F abrieken in Breda dd. 10 September 1931, 
jaar letter K . N°. 1153, dossiernummer 5875. 
Opgaa f van N.V. Zeepfabriek v/h G. J . van 
der A a en Zn. gevestigd te (Haarlem) Zeven
bergen en zulks voor wat betreft het navol
gende: Den (De) H eer Alexander Kruyer, 
fabrikant, wonende te Heemstede is als Di
recteur ontslagen met instandhouding der in
schrijving dat hij als Directeur is geschorst. 
Den (De) H eer C. J. van Dongen, St. Lidui na
straat 90 b Schiedam is benoemd tot Direc
teur· 

M~de gezien de geappelleerde beschikking 
des Kantonrechters; 
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0. dat in l aatstgenoemde beschikking en 
dus ook in d ie der Rechtbank, waarbij zij be
vestigd werd, is aangenomen, dat ter buiten
gewone a lgemeene vergadering van aandeel
houders in de naamlooze vennootschap van 
der Aa door de naamlooze vennootschap van 
Dongen als hare eenige aandeelhoudster niet 
kon worden besloten tot ontslag van nu
gerequestreerde als directeur en dus evenmin 
tot de benoeming van C. J . van Dongen als 
zoodanig, omdat de levering der aandeelen in 
eerstgenoemde vennootschap aan laatstgenoem
de niet rechtens zou zijn geschied, immers niet 
overeenkomstig het voorschrift van alinea 3 
van artikel 4 harer statuten, weshalve de in
schrijving in het Handelsregister als voormeld 
voor onjuist moet worden gehouden; 

Gelet. onder meer, op de beide tegen de 
beschikking der Rechtbank voorgedragen mid
delen, waarvan het tweede in drie onderdee
len is gesplitst; 

0. dat de eerste grief ongegrond is; 
0. toch, dat in artikel 20, 4 en 5 der Han

delsregisterwet (Stbl. 1918, n°. 493) den kan
tonrechter en in hooger beroep aan de Arr .
Rechtbank de taak is opgedragen te oordeelen 
over en te bes! issen op een verzoek van een 
ieder, te wiens aanzien hetgeen in het handels
register is ingeschreven, onvolledig of onjuist 
is, of in strijd met de openbare orde of de 
goede zeden, tot doorhaling, aanvulling of 
wijziging die,· inschrijving, bijaldien de be
trokken Kamer van Koophandel en Fabrieken 
weigert of nalaat, zulk een verzoek tot den 
bevoegden rechter te richten; 

0. dat de bewoordingen, waarin deze wets
bepaling is vervat, evenmin als de geschiede
nis daarvan den rechter eenigerle i beperking 
opleggen in de middelen om tot eene juiste 
uitspraak te geraken en hij dus a lleszins be
voegd is te onderzoeken en te bes! issen, indien 
hem dit, gelijk onderwerpelijk, noodig voor
komt, of een besluit van eene algemeene ver
gadering van aandeelhouders eener naam
looze vennootschap tot het ontslaan van haren 
directeur, zooa ls in casu is genomen, al of 
niet aan nietigheid lijdt (Vgl. H. R. 11 Mei 
1931, W. 1234n, . J. 1931, blz. 857, en 
mijne daaraan voorafgegane conclusie); 

0 . dat ook de onderdeelen A en B van het 
tweede middel moeten worden afgewezen; 

0. immers, dat de Kantonrechter en met 
hem de Rechtbank, op het beklag van thans
gerequestreerde, dat het besluit tot zijn ont
slag als directeur en de benoeming a ls zoo
danig van nu-requestrant nietig zou zij n en 
van onwaarde, omdat de overdracht van het 
aandeelenbezit aan de naamlooze vennootsch ap 
van Dongen niet rechtsgeldig zou zijn ge
schied en deze dus in de vergadering, waarin 
het ontslag werd gegeven en de benoeming 
plaats vond, ten onrechte als eenige aandeel
houdster was aangemerkt, en op het verweer 
daartegen van nu-requestrant, dat de naleving 
der be trekkelijke statutenbepal ing van artikel 
4 alinea 3 op het punt der levering onmoge
lijk was, omdat geen bewijzen van aandeel 
waren uitgegeven, dit verweer onderzoekt en 
daarna beslist : ,,dat deze omstandigheid ech
ter, naar Ons oordeel, niet ten gevolge heeft, 
dat de lever ing dier aandeelen alleen door 
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den wil van partijen-aandeelhouders en hunne 
verklaring in de onderhandsche acte van 1 
Februari 1931, geregistreerd te Zevenbergen 
den 29 Augustus 1931, alwaar zij zich slechts 
verbonden te zullen overdragen aan de naam
looze vennootschap van Dongen, is kunnen 
geschieden, zonder dat de overdracht ter ken
nis van de rechtspersoon is gebracht, door be
teeken ing der acte van overdracht, welke acte 
echter nog slechts in uitzicht werd gesteld;" 

" dat mitsdien ter buitengewone algemeene 
vergad ring van aandeelhouders in de naam
looze vennootschap van der Aa door de naam
looze vennootsch ap van Dongen, a ls haai· 
eenige aandeelhoudster, niet op rechtsgeldige 
wijze kon worden besloten tot het verleenen 
van ontslag aan requestrant, als directeur der 
Zeepfabriek van der Aa, en dus evenmin tot 
de benoeming van J . C. van Dongen als di
recteur, zoodat requestrant terncht heeft ge
vorderd, dat in het H andelsregister der K a
mer van K oophandel en Fabrieken te Breda, 
za l worden doorgehaald de inschrijving dat 
requestrant is ontslagen en C. J . van Dongen 
te Schiedam is benoemd tot directeur der 
naamlooze vennootschap zeepfabriek v/h C. J . 
van der Aa en Zn. ;" 

0 . dat nu de zin der eerstgenoemde over
weging kennelijk deze is dat, waar artikel 4 
alinea 3 der statuten van de naamlooze ven
nootschap van der Aa, welke ten aanz ien van 
partijen eene overeenkomst vormen, voor de 
levering van aandeelen ia die vennootschap 
imperatief bepaalde voorwaarden stelt, die 
onderwerpelijk bereikbaar en voor verwezen
lijking vatbaar waren, door bij gebrek aan 
bewijzen van aandeel de acte van overdracht 
van het aandeelenbezit te doen beteekenen, dit 
verzuim van nalev ing van der partijen uit
drukkelijk verklaarden wil moet leiden tot het 
gevolg, dat die overdracht zonder meer geen 
rechtsgevolg kan hebben, met name niet, dat 
de naamlooze vennootschap van Dongen, aan 
wie het aandeelenbezit werd overgedragen, 
daarmede het aan de aandeelen verbonden 
zeggingskracht verkreeg in de vennootschap 
van der Aa; 

0. dat die opvatting niet a lleen niet strijdig 
is met de als geschonden, althans als verkeerd 
toegepast aangehaalde wetsartikelen, doch 
geboden wordt door het wetsvoorschrift van 
art. 1374 B. \V. , hetwel k voorschrijft, dat wet
tiglijk gemaakte overeenkomsten dengenen die 
deze! ve hebben aangegaan tot wet strekken, 
<lat zij niet herroepen kunnen worden dan met 
wederzijdsche toestemming en om bepaalde re
denen, waarvan hier geen sprake is en dat zij 
te goeder trouw moeten worden ten uitvoer 
gelegd ; 

0. dat onderdeel C zich richt tegen de dus-
1 uidende overweging der Rechtbank op het 
verweer van thans-requestrant, dat eene acte 
van overdracht van aandeelen overbodig was, 
omdat partijen haar onnoodig achtten en het 
belang van derden haar niet vorderde: ,,dat 
verzoeker bij het aanvoeren van dezen grond 
uit het oog verloren heeft, dat al moge kun
nen worden aangenomen, dat de wetsbepalin
gen betreffende de overdracht van aandeelen 
mede ten doel hebben de belangen van derden, 
daarui t niet volgt, dat bij de a fwezigheid van 
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belang van derden deze wetsbepalingen toe
passing missen, nu deze wetsbepalingen even
min hunne werking niet afhankelijk stellen 
van het aanwezig zijn van belang van der
den;" 

0. dat echter ook dit onderdeel niet tot cas
satie kan leiden; 

0. toch dat - daargelaten nog, dat de 
Rechtbank hare conclusie slechts aan eene on
derstelling verbindt - het niet de vraag is, 
of partijen mogelijk gerechtigd waren wets
bepalingen ter zijde te stellen en of belangen 
van derden door het nalaten der beteekening 
van de acte van overdracht al dan niet zijn 
geschaad, doch louter, wat gelden moest bij 
de bij acte plaats gevonden hebbende over
dracht van het aandeelenbez it, voor levering 
daarvan in de vennootschap van der A a en 
of de daarop betrekking hebbende imperatieve 
statutaire bepal ing als overeenkomst te goeder 
trouw behoorde te worden in achtgenomen, 
welke vraag op · juiste grond en dus terecht 
krachtens meergemeld artikel 1374 B. W. be
vestigend is beantwoord; 

Concludeert tot venverping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat het eerste middel hierop steunt, dat 

omtrent de nietigheid van het op 25 Augus
tus 1931 op de Buitengewone Algemeene Ver
gadering van Aandeelhouders der N. V. Zeep
fabriek v/h G. J . van der Aa en Zoon ge
nomen besluit -tot ontslag van den gerequireer. 
de als directeur der voormelde N. V . niet 
mocht zijn beslist bij de behandeling van een 
verzoekschrift van gerequireerde tot wijziging 
(doorhaling) van de inschrijving van voor
noemd ontslag in het Handelsregister bij het 
Kantongerecht, doch die nietigheid slechts 
door de Arr.-Rechtbank na een op tegenspraak 
gevoerd rechtsgeding had mogen zij n uitge
sproken ; 

0. dienaangaande: 
dat volgens artikel 46a K. een onrechtmatig 

besluit van aandeelhouders eener N . V . niet ig 
is en niet bindt, tenvijl die nietigheid · in 
rechte kan worden ingeroepen door eiken aan
deelhouder en eiken belanghebbende; 

dat deze bepaling, blijkens de ruime woord
keuze waarin zij is vervat, geen anderen uit
leg toelaat dan dezen, dat de nietigheid van 
zulk een besluit kan worden gevraagd bij elke 
gelegenheid, waarbij van den rechter krach
tens de wet rechtspraak wordt verzocht en de 
verklaring dier al- of niet nietigheid voor de 
oplossing van den rechtsstrijd noodzakel ijk is; 

dat de nietigheid derhalve ook kan worden 
ingeroepen in de request-procedure van artikel 
20 der Handelsregisterwet 1918 (S. n° . 493), 
tenzij uit deze wet of haar ge chiedeois het 
tegendeel mocht blijken, hetgeen echter niet 
het geval is; 

0. dat het middel dus is ongegrond ; 
0. aangaande het tweede middel: 
dat de onderdeelen A en B er beide van 

uitgaan, dat ten deze zou zijn komen vast te 
staan, dat requirant en gerequireerde, zijnde 
de eenige oprichters en aandeelhouders der 
meergenoemde N. V ., eenstemmig en met 
onderling goed vinden van de bij de acte van 
oprichting voorgeschreven wijze van levering 
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der aandeel en op naam zijn afgeweken; 
dat deze onderstelling evenwel faalt, daar 

de Kantonrechter in zijne bij de bestreden be
schikking der Rechtbank bevestigde beschik
king juist overwoog, dat partijen zich bij de 
tusschen haar gesloten overeenkomst slechts 
verbonden hunne aandeelen aan de N. V. van 
Dongen te zullen overdragen, en het bij deze 
verklaring nog altijd noodig bleef de acte van 
overdracht, door beteekening dier acte, ter 
kennis van den rechtspersoon te brengen; 

en dat ook onderdeel C feitelijken grond
slag mist, daar uit niets blijkt, dat requirant 
en gerequireerde de in de Statuten voorkomen
de bepaling betreffende de overdracht van 
aandeelen op naam, welke bepaling gelijklui
dend was aan de op dit stuk bestaande wets
bepaling, overbodig hebben geacht, en even
min, dat door terzijdestelling dier bepaling 
geenerlei belang van derden werd geschaad; 

dat ook dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 Mei 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Leerplichtwet art. 12 ; Sv. art. 
358.) 

H et ven~eer van requirant voorzoover 
daarbij de weten chap, dat het kind gezocht 
wordt en de vrees, dat het mishandeld zal 
worden, als reden voor het wegbHjven van 
school wordt aangegeven kan onder om
standigheden een beroep op een geldige 
reden van schoolverznim inhouden, als 
hoedanig bHjkens art . 12 aanhef en onder 5° 
der LeerpHchtwet in het a lgemeen ernstige 
omstandigheden in aanmerking komen. 

De Kantonrechter. had na toetsing van 
het verweer aan art. 12 dienaangaande een 
bepaalde met redenen omkleede beslissing 
moeten geven. 

Op het beroep van J. M. . <::., requirante van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage van 3 Maart 1932, in 
hooger beroep bevestigend een door het Kan
tongerecht, te 's-Gravenhage den 7den J'an. 
1932 gedane mondeHnge uitspraak, waarbij 
requirante ter zake van : .,als moeder daartoe 
aansprakeHjk niet zorg drag;en, dat aan een 
kind gedurende den tijd en overeenkomstig de 
regelen in de Leerplich+.wet gesteld, voldoende 
lager onderwijs wordt verstrekt, gepleegd bin
nen zes maanden, nadat haar is uitgereikt de 
aanzegging, bedoeld in art. 19 § 2 der Leer
plichtwet, terw"jjl de overtreding het kind be
treft, waarop <le aanzegging betrekking had", 
met aanhaling van de P,rtt. 1, 2, 3, ö, 19 en 
22 der Wet van 7 Juli 1900, S. lil en art. 
23 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
acht gulden en vervangende hechtenis van 
vier dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het ve·slag van den Raadsheer 

Meckmann ; 
Gelet op het middel van cassatie door requi-

rante vooraesteld bij schriftuur : · 
Schending of verkeerde t,oepassing der Wet, 

bepaaldelijk van art. 19 der Leerplichtwet, 
daar de stukken der administratieve hehan-
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deling dezer leerplichtzaak zijn geadresseerd 
aan haren voorgenoemden echtgenoot, N. Weze
naar, en blijkens den inhoud ook voor hem 
bestemd waren : dat haar èchtgenoot voor de 
Commissie tot Wering van Rchoolverzuim is 
opgeroepen en verschenen, en dat de kennis
geving van den heer inspecteur volgens art. 
19 § 2 der .Leerplichtwet aan haar echtg:moot 
voornoemd op de aanzegging is geadresseerd, 
zoodat onjuist is hetgeen in de inleidende dag
vaarding ten aanzien van dt>ze kennisgeving 
voorkomt; 

0. dat bij de, door het bestreden vonnis b e
vestigde, mondelinge uitspraak, blijkens de 
aanteekening daarvan, met quafilicicatie en 
strafoplegging als voormeld, overeenkomstig 
het tclastegelegde, is bewezen verklaard : ,,dat 
rcquirante te 's-Gravenhage als moeder, belast 
met de verzorging van bij haar inwonend 
leerpHchtig kind, genaamd Frédéric François 
Louis Wezenaar, geboren 17 October 1918, 
welk kind als leerHng was ingeschreven van 
de openbare lagere school te 's-Gravenhage, 
niet heeft gezorgd dat dat kind die school ge
regeld bezocht, doordien het schooltijden heeft 
vel'Zuimd op 16, 17, 19 en 20 November 1931 
heele dagen en op 18 en 21 November 1931 
's morgens, terwijl nog geen zes maanden wa
ren verloopen, nadat op 9 November 1931 aan 
verdachte was uitgereikt de aanzegging, be
doeld in art. 19 § 2 der Leerplichtwet, welke 
aanzegging bovengenoemd kind betrof" ; 

O. dat de in het middel voorkomende bewe
ring, als zou de dagvaarding ten onrechte 
vermelden, dat de in art. 19 § 2 der Leer
plicht.wet bedoelde aanzegging aan requirante 
is uitgereikt, ais van feitelijke aard, in cas
satie niet kan worden onderzocht , 

dat het middel in zoover dus geen doel kan 
treffen, terwijl het, voor het overige feitelijken 
grondslag mist, daar van hetgeen daarin om
trent de administratieve behandeling der zaak 
wordt meegedeeld, uit de ~tukken, waarvan 
de H . R. in cassatie kennis neemt, niflt blijkt; 

0. echter ambtshalve: 
dat de gemachtigde van requirante, blijkens 

het proces-verbaal de terechtzitting van het 
Kantongerecht a ldaar het navo'gend verweer 
heeft gevoerd : 

.,De reden van de verzuimen is de volgende : 
"M.ijn zoontje is vroeger op een andere school 
geweest en daar door een onderwijzer mishan
deld en nu is op de schon!, waar het kind 
thans op geplaatst is, diezelfde onderwijzer 
gekomen. Mijn zoontje, dat anders nooit op 
school gestraft wordt, kreeg van dezen onder
wijzer, die hem een achterbuurt-kind noemde, 
dirrct twee dagen achter elkaar strafw<,rk. 
Daar die onderwijzer het kind blijkbaar zoekt, 
heb ik den jongen den tweeden dag het straf
werk niet laten maken, waarna ik mij den 
eerstvolgenden dag, Maandag 4 October 1931, 
bij het schoolhoofd heb vervoegd en vervol
gens nog bij andere autoriteiten, ook om een 
andere school voor den jongeq te krijgen. 
Eenig succes heb ik daarbij echter niet gehad. 
Op dien Maandag is de jongen van school 
gezonden, omdat hij zijn strafwerk niet af had 
en heb ik hem sedert dien niet meer naar 
school laten gaan, omdat ik weet, dat hij daar 
gezocht wordt en ik bang ben voor verdere 
mishandeling" ; 
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dat de aanteekening van 's-Kantonrechters 
vonnis dienaangaande de beslissing bevat dat 
de gebezigde bewijsmiddelen niet ontzenuwd 
zijn door hetgeen namens verdachte der terecht,; 
zitting ter verdediging is aangevoerd ; 

dat boven vermeld verweer van requirante, 
voor zoover da.arbij de wetenschap, dat het 
kind gezocht wordt en de vrees, dat het mis
handèld zal worden, als reden voor het weg
blijven van school worden aangegeven, onder 
omstandigheden een beroep op een geldige 1 
reden van schoolverzuim kan inhouden, als 
hoedanig immers blijkens art. 12 aanhef en 
onder 5° der Leerplichtwet in het algemeen 
ernstige omstandigheden in aanmerking ko
men · 

dat de Kantonrechter tegenover dit beroep 
op een rechtvaardigingsgrond niet kon vol
staan met de bovenvermelde weerlegging, doch 
ingevolge het bij de artt. 358 en 359 in ver
band met art. 350 Sv. op staffe van nietig
heid bepaalde, na het verweer aan art. 12 der 
Leerplichtwet getoest te hebben, dienaan
gaande eene bepaalde met redenen omk.leede 
beslissing had behooren te geven ; 

dat de Rechtbank door, ondanks het ge
pleegd verzuim 's Kantonrechters vonnis te 
bevestigen, de voormelde artikelen van het 
Wetboek van Strafvordering in verband met 
de artt. 415 en 425 Sv. heeft geschonden, 
zoodat het bestreden vonnis niet in stand kan 
blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het gerechtshof te 

's-Gravenhage, teneinde op het bestaande hoo
ger beroep te worden berecht en afgedaan. 

/Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Generaal Berger, die 1wg veruijst 
naar H. R. 16 M ei 1927 N. J. 1927, 897 en 
10 :Maart 1902 W. 7736. 

(N. ,T.) 

27 Mei 1932. ARREST van den Hoogen Raad· 
(Rv. art. 59 ; Tariefwet 1924 S. 568 art. 43.) 

Onjuist is 's Hofs beslissing, dat het 
tweede lid van art. 43 Tariefwet 1924 S. 568 
geenszins een uitbreiding bevat van de be
voegdheid, welke in het eerste lid van dit 
artikel aan de Kroon is toegekend en niet 
tot het aan in voerrecht onderwerpen van 
tot dien tijd onbelaste goederen kan leiden. 
Bij 's Hof opvatting zou het tweede lid 
van art. 43 overbodig zijn . 

Ook de tweede grond, waarop ten deze 
het Hof het niet verbindend zijn van het 
Tariefbesluit doet steunen, is onjuist. Im
mers, me_t "goederensoorten, die bij het 
vorig tarief slechts voor een deel aan in
voerrecht onderworpen waren" worden niet 
bedoeld de in de tabel van de Tariefwet 
1862 genoemde soorten van goederen naar 
de in die tabel gemaakte onderscheidingen, 
maar de soorten van goederen, in het uit te 
vaardigen Tariefbesluit op te nemen. 

Het is hier slechts d e vraag, of de soort 
goederen, welke wordt aangewezen onder 
X-B-1 van het Tariefbesluit, onder het 
vroegere tarief voor een deel aan invoer-
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recht was onderworpen, welke vraag be
vestigend moet worden beantwoord. 

Door te vermelden, dat niet voor ge
gronde betwisting vatbaar is, dat de ter 
dagvaarding omschreven goederen land
bouwwerktuigen zijn, bevat de aangevallen 
uitspraak te dien aanzien de gronden, 
waarop zjj rust. 

Anders (wat art. 43 Tariefwet betreft) 
Adv.-Gen. Besier, op grond dat een deel 
van de betooggronden van het Hof, welk 
deel zelfstandig de be lis ing kan dragen, 
juist is. 

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, eischer tot cassatie van een 
tusschen partijen gewezen arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van den 25sten 
Juni 1931, adv. Jhr. Mr. W. M. de Bra uw ; 
gepleit, 

tegen: 
de H a ndelsvennootschap onder de firma II. J . 
R eesink & Co, gevestigd te Zutphen, verweer
ster in cassatie, advocaat Mr. J . van Kuyk ; 
gepleit door Jhr. Mr. B. de Jonge. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

De verweerster heeft 01j inleidende dagvaar
ding van den Staat als onverschuldigd be
taald teruggevorderd een bedrag van f 1082.63 
(later met f 1.03 verminderd) van haar ge
heven wegens verschillende invoeren hier te 
lande van ijzeren giervaten met sproeikranen 
tot het in het landbouwbedrijf verspreiden der 
vloeibare meststoffen over het land, per stuk 
minder wegende dan 150 K.G., zulks op grond, 
dat het tarief, behoorende bij de Tariefwet 
1924, S. 568, deze goederen niet als belast 
vermeldt. • 

De Staat meent echter het heffen van in
voerrecht te kunnen gronden op n°. X, B. I 
van het Tariefbesluit 1925, S. 183, steunenrle 
op art. 43, lid 2 der Tariefwet, w~arbij, na
dat lid 1 de Kroon bevoegd heeft vei·klaard 
bij Alg. Maatregel v. Bestuur voor daarbij 
aan te wijzen goederen, waarvoor onder het 
oude tarief invoerrecht werd geheven, maar 
die volgens het nieuwe niet aan invoerrecht 
onderworpen zijn, voorloopig het vroegere in
voerrecht te handhaven, is bepaald: 

"Voor goederensoorten, die bij het vroegere 
tarief slechts voor een deel aan invoenecht 
onderworpen waren , kunnen voor een doel
matige aanduiding van de belaste goederen, 
bij bovenbedoelden A. M. v. B. tevens gewichts
grenzen of andere onderscheidingen worden 
vastge teld." 

Tot goed begrip van deze zaak vermeld ik, 
dat de vroegere Tariefwet (van 1862 S. 170) 
in art. 1 een tabel bevatte van een aanta l 
artikelen (in art. 2 "goederensoorten" ge
noemd) waarvan bij invoer belasting zou wor
den geheven en dat hiertoe o. a. behoorden 
,,ijzerwerk, gegoten, gesmeed, geslagen of ge
plet; niet afzonderlijk belast, alsmede aam
beelden" en aanvankelijk ook "Fabriek-, Land
bouw- en Stoomwerktuigen". Laatstbedoelde 
goederensoort is echter geschrapt bij de Wet 
van 6 April 1877, S. 71. 

De Staat stelde zich, als ik het goed begrijp, 
bij antwoord op het standpunt, dat in 1877 
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ijzeren landbouwwerktuigen automatisch zijn 
komen te vallen onder de goederensoort IJzer
werk enz. en dus belastbaar zijn gebleven; 
daar hij echter destijds dit standpunt niet 
heeft gehandhaafd en van ij zeren landbouw
werktuigen na 1877 geen invoerrecht heeft ge
heven (omdat de bedoeling der schrapping van 
de landbouwwerktuigen was deze geheel vrij 
te stellen), zou de goederensoort ijzerwerk 
onder het vroegere tarief slechts voor een 
deel aan invoerrecht onderworpen zijn geweest, 
n.l. met uitzondering o. a . van ijzeren land
bouwwerktuigen. Derhalve viel IJzerwerk en 
vielen dus ook ijzeren gierbakken onder art. 
43, lid 2, der Tariefwet 1924 en konden voor 
een doelmatige aanduiding der belaste goede
ren bij A. M.. v. B. gewichtsgrenzen worden 
vastge teld met het gevolg, dat daarbeneden 
vall ende goederen belast werden, gelijk dan 
ook voor rnimtehoudende lichamen, welke een 
gewicht hebben van 150 K.G. of minder, voor
zien van eenige mechaniek - dus ook voor de 
door verweerster ingevoerde giervaten met 
sproeikranen - is geschied bij het bovenge
noemde nummer van het Tariefbesluit. 

De Rechtbank en ook het Hof bij het thans 
bestreden arrest hebben echter geoordeeld, dat 
het Tariefbesluit te deze bindende kracht mist 
en dus de ingestelde vordering toegewezen. 

Het Hof heeft dit gedaan na eerst te hebben 
overwogen, dat door de Staat niet - althans 
niet op steekhoudende gronden - is beslist, 
en ook niet voor gegronde betwisting vatbaar 
is, ,,dat de ter dagvaarding omschreven goede
ren landbouwwerktuigen zijn", op de volgende 
twee hier kort samengevatte gronden: 

1. Met goederensoorten, die bij het vorig 
tarief slechts voor een deel aan invoerrecht 
onderworpen waren, worden kennelijk bedoeld 
de in de tabel der Wet van 1862 genoemde 
soorten van goederen naar de in die tabel ge
maakte onderscheidingen; de goederensoort 
" landbouwwerktuigen" is bij de Wet van 1877 
uit de belastbare goederensoorten geschrapt en 
vrij van invoerrecht geworden, sindsdien is 
dan ook van landbouwwerktuigen geen invoer
recht meer geheven; derhalve waren zij bij 
de inwerkingtreding der Tariefwet 1924 n iet, 
ook niet slechts voor een deel, aan invoerrecht 
onderworpen en vielen zij dus niet onder art. 
43, l id 2, dezer Wet en mochten zij ook niet 
bij het Tariefbesluit als belastbaar worden 
aangewezen; 

2. In het 2e lid van art. 43 wordt niet een 
uitbreid ing gegeven aan de bevoegdheid, in 
het le lid daarvan aan de Kroon toegekend, 
immers uit het 2e lid blijkt, dat d it slechts 
strekt om de Kroon te machtigen tot het in 
een A. M. v. B. vastleggen van tot dien tijd 
niet vast omschreven criteria en niet tot het 
aan invoerrecht onderwerpen van tot dien tijd 
onbelaste goederen. . 

De Staat voert thans a ls middel tot cassatie 
aan (zooals dit bij pleidooi met toestemm ing 
der tegenpartij is verduidelijkt): 

,,Schending of verkeerde toepassing van artt. 
162 Grondwet, 20 R. 0., 48 en 59 Rv. , 1395 
B. W. , 1 (met debetposten "fabriek, land
bouw~ en stoomwerktuigen" en ,, ijzer" van de 
daarbij behoorende tabel en de bij die posten 
behoorende bijzondere bepalingen) en 2 der 
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Wet van 15 Augu tus 1862, S. 170, 2 der Wet 
van 6 April 1877, S. 71, 43 der Tariefwet 1924, 
S. 568, 1 van het Koninklijk Besluit van 5 
Mei 1925, S . 183, en van de bij dat besluit 
behoorende lijst voor wat betreft Groep X-B-I 
dier lijst, 

,,door te bevestigen het vonnis der Recht
bank, waarbij was beslist, dat aan de belast ing 
van de onderwerpelij ke goederen, als vallende 
onder Groep X-B-I van bovenbedoeld Besluit 
verbindende kracht moet worden ontzegd en 
e ischeres (nu verweer ter) gerechtigd is het ten 
onrechte van haar geheven invoerrecht als on
verschuldigd betaald terug te vorderen, 

"waarbij door het Hof het beroep van den 
Staat op het tweede lid van art. 43 der Ta
riefwet 1924, S. 568, is afgewezen, ten on
rechte, en op deze met de aangehaalde arti
kel en strijdige overwegingen, 

,,dat waar de goederensoort "landbouwwerk
tui~en" bij voormelde Wet van 1877 uit de 
lijst der belastbare goederensoorten was ge
schrapt en vrij van invoerrecht was geworden, 
lid 2 van art. 43 der Tariefwet 1924 niet toe
passelijk is ( dat wil zeggen niet draagt het 
Koninklijk Besluit voor wover daaru it de be
lastbaarheid zou volgen van voorwerpen, welke 
naar 's Hofs beslissing zijn landbouwwerk
tuigen) 

"en dat in de tweede alinea van art. 43 niet 
eene uitbreiding wordt gegeven aan de in het 
eerste lid aan de Kroon toegekende bevoegd
heid, 

"en waarbij het Hof voorbijziet èn dat 
,,landbouwwerktuigen" niet is een goederen
soo1·t in den zin van lid 2 van art. 43 der 
Tar iefwet 1924, èn dat ijzeren giervaten wel 
degelijk zijn, of behooren tot, een goederen
soort, die bij het vroegere tarief slechts voor 
een deel aan invoerrecht onderworpen was, 
terwijl 's Hofs beslissing, dat de ter dagvaar
ding omschreven goederen zijn landbouwwerk
tu igen en de verwerping door het Hof van de 
betwisting van die stelling door den Staat. 
niet naar den eisch der Wet de gronden der 
uitspraak behelst." 

Dit middel komt dus achtereenvolgens tegen 
de twee bovenbedoelde reeksen van betoog
gro11den in het bestreden arrest op. 

De eerste acht ik in den grond juist, zij het 
ook niet geheel klemmend, omdat daarin niet 
geheel wordt opgehelderd, hoe " landbouwwerk
tuigen" kan worden aangemerkt a ls een soort 
van goederen naar de in de tabel der Wet van 
1862 gemaakte onderscheidingen, terwijl toch 
die goederonsoort in 1924 in die tabel niet 
meer voorkwam. Wel vermeldt het H of de 
omstandigheid, dat de landbouwwerktuigen in 
1877 uit de lij st der belastbare goederen waren 
geschrapt en vrij van invoerrecht waren ge
worden, doch het weerlegt niet het betoog van 
den Staat, dat ijzeren landbouwwerktuigen 
tengevo lge van deze schrapping automatisch 
kwamen te vallen onder het belast gebleven 
ijzerwerk. Zeer juist legt echter m·. i. de Recht. 
bank in haar vonnis de ontbrekende schakel 
door haar betoog, dat de vrijdom van belas
ting in 1877 niet, woals de Staat in dit ge
ding blijkbaar wilde, werd een uitzondering 
op de belastbaarheid van de goederensoort 
ijzer enz., waaronder de wetgever de goederen 
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vroeger wu hebben begrepen, doch een vrij
dom van een geheel zelfstandige en met die 
andere geheel op één lijn staande soort van 
goederen. M. a. w.: de landbouwwerktuigen -
ook de ijzeren - bleven na 1877 een "goede
rensoort" maar niet een in het tarief belaste, 
doch een daarin naar de bedoeling van den 
wetgever uitdrukkelijk vrijgestelde. 

In dit verband wijs ik er nog op, dat de 
belastbaarheid - en wel met 5 % - van ijzer
werk in de Tariefwet van 1862 was beperkt tot 
niet afzonderlijk belast ijzerwerk en dus al
thans aanvankelijk niet betrof de afzonderlijk 
- en wel met 1 % - belaste ijzeren land
bouwwerktuigen. Dit werd in 1877, toen de 
belastbaarheid der landbouwwerktuigen werd 
geschrapt, niet anders, zoodat de ijzeren land
bouwwerktuigen toen automatisch wuden ge
vallen zijn onder ijzerwerk, niet afzonderlijk 
belast, want dan zouden deze landbouwwerk
tu igen zwaarder zijn belast geworden dan 
voorheen, terwijl het juist de bedoeling der 
schrappmg was ze geheel vrij te stellen. Naar 
die bedoeling heeft de Staat zich ook sedert 
1877 gedragen en wel in het bijzonder - ge
lijk door de eischeres bij pleidooi is betoogd 
- ten opzichte van ijzeren g iervaten met 
sproeikranen, die bij Ministerieele Resolutie 
van 5 Mei 1914 uitdrukkelijk vrijgesteld zijn. 

Aan mijn tot dusverre gevoerd betoog ligt 
ten grondslag, dat het woord goederensoorten 
in art. 43, lid 2, der Tariefwet 1924 betrek
king heeft op de goederensoorten bedoeld in 
de tabel der Wet van 1862. Op dit standpunt 
hadden zich ook in de lagere instanties beide 
partijen gesteld en op hun voorbeeld zoowel de 
Rechtbank als het Hof. Bij het pleidooi na
mens den Staat in cassatie gevoerd heeft deze 
echter een andere opvatting verdedigd. In de 
Tariefwet 1924 zou "goede1·ensoort" verschil
lende beteekenissen hebben naar mate van de 
tegenstell ing, waarin het woord gebezigd is. 
Met dit begrip zou iedere goedsaanduiding 
zijn bedoeld, w·aarbinnen verschillende goede
ren met verschillende kenmerken vallen, dus 
in het bijzonder in art. 43, lid 2, iedere cate
gorie van goederen, waarvan sommige wel, 
andere niet belast zijn; anders wu dit tweede 
lid zonder beteekenis zijn. Dit laatste moet ik 
tegenspreken. Ook in mijne opvatting blijft 
dit wetsvoorschrift zijn beteekenis behouden, 
daar in het vroegere tarief, de tabel van 1862, 
verschillende goederensoorten zijn genoemd, 
op de belastbaarheid waarvan weer uitzonde
ringen werden gemaakt. Voor mijne opvatting 
pleit in elk geval de uitdrukkelijke verwijzing 
in art. 43, lid 2, naar het vroegere tarief. 
Bovendien zou de door mij hier bestreden op
vatting leiden tot het tegenovergestelde euvel 
- kenlijk dan ook, zij het niet als een euvel, 
bij het pleidooi beoogd - dat van elke "goe
derensoort" gezegd zou kunnen worden, dat zij 
voorheen slechts voor een deel aan invoerrecht 
onderworpen was geweest, zoodat art. 43, "lid 
2, zou leiden tot een geheel onbeperkte be
voegdheid van de Kroon om bij A. M. v. B. 
goederen aan invoerrecht te onderwerpen, mits 
zij daarvoor maar eenige onderscheiding, hoe 
onbeteekenend, ook maakte. Dit zou met art. 
175 der Grondwet, al thans met den geest daar
van, geheel in strijd zijn. 
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Ik blijf derhalve bij mijne meening, dat de 
eerste reeks betooggronden, welke het Hof 
aan zijne beslissing ten grondslag legde, 
juist is. 

Anders oordeel ik omtrent de tweede reeks, 
hierop neerkomende, dat art. 43, lid 2, slechts 
strekt om de Kroon te machtigen tot het vast
leggen van vroeger niet omschreven criteria 
en geenszins tot het aan invoerrecht onderwer
pen van tot dezen tijd onbelaste goederen. 

Terecht m. i. is bij pleidooi namens den 
Staat betoogd, dat het eene zonder het andere 
niet mogelijk is, al heeft bij de totstandkoming 
van dit wetsvoorschrift de Minister dit niet 
ingezien, toen hij herhaaldeli~k verzekerde: 
,,Wat nu vrij is, blijft vrij". 

Immers de tabel der vVet van 1862 en de 
Tariefwet 1924, zooals deze na de invoeging 
van art. 43 bij nota van wijzigingen luidt, 
gaan bij het trekken der grenzen tusschen wat 
belast en wat vrij zal zijn, uit van geheel ver
schillende stelsels. De grensl ijnen in deze ver
schillende stelsels snijden elkaar telkens. Hier
van is het onvermijdelijk gevolg, dat - gelijk 
het bij de pleidooien aanschouwelijk is uitge
drukt - ook telkens hoeken worden afgesne
den. Een deel daarvan omvat goederen vroe
ger belast, doch thans vrij geworden, een an
der deel goederen, vroeger vrij, thans belast. 
Eerstbedoelde goederen zullen nu ter wille 
van de - zij het ook geringe - bescherming, 
welke de Nederlandsche nijverheid door de 
vroegere belastbaarheid genoot, krachtens het 
eerste lid van art. 43 alsnog bij A. M. v. B. 
met het vroegere invoerrecht belast kunnen 
worden. Evengoed echter zullen laatstbedoel
de goederen, opdat de opbrengst der invoer
rechten niet te zeer vermindere, bij dien A . M. 
v. B. aan · invoerrecht onderworpen kunnen 
worden, doch alleen, voor zooveel zij behooren 
tot goederensoorten, die daaraan bij het vroe
gere tarief slechts voor een deel onderworpen 
waren - hetgeen, gelijk ik betoogde, met 
landbouwwerktuigen het geval niet was -
naar door de Kroon vast te stellen gewichts
grenzen of andere onde1·scheidingen, waarvan 
dan de strekking moet zijn de onvermijdelijke 
,,afgesneden hoeken" tot de kleinste afmetin
gen terug te brengen. 

Mijne van die van het H of afwijkende mee
ning omtrent zijn tweede reeks van betoog
gronden doet natuurlijk aan de juistheid van 
zijne besl issing niet af, daar de eerste die ge
heel dragen kan. 

Thans blijft mij intusschen nog ter bespre
king over de grief aan het slot van het cas
satiemiddel tegen die beslissing te berde ge
bracht, dat zij niet naar den eisch der Wet de 
gronden bevat op het punt, dat de ter dag
vaarding omschreven goederen landbouwwerk
tuigen zijn. Ik kan mij met deze grief niet 
vereenigen. Inderdaad schijnt er over dit punt 
tusschen partijen geschil te hebben bestaan: 
H et Hof tracht dit geschil misschien wat kort 
af te doen, waar het zegt, dat voor de betwis
ting, dat deze g iervaten landbouwwerktuigen 
zij n, door den Staat geen steekhoudende gron
den zijn aangevoerd, doch het voegt hieraan 
nog toe, dat dit ook niet voor gegronde be
twisting vatbaar is. Dit schijnt mij ook inder
daad niet het geval te zijn, daar de goederen 
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in de dagvaarding zijn omschreven als ijzeren 
giervaten met sproeikranen tot het in het 
landbouwbedrijf verspreiden van vloeibare 
meststoffen over het land. 

Ik concludeer ten slotte tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeel ing van den eischer 
in de kosten in cassatie gevallen. 

D Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest de ver

weerster in cassatie van den Staat der Neder
landen heeft teruggevorderd een bedrag door 
haar als invoerrecht betaald voor den invoer 
hier te lande van ijzeren giervaten met sproei
kranen tot het in het landbouwbedrijf ver
spreiden van ·vloeibare meststoffen over het 
land wegende minder dan 150 K.G. per stuk; 

dat de verweerster deze terugvordering hier
op deed steunen, dat het Koninklijk Besluit 
van 5 Mei 1925, S. 183, op grond waarvan 
de heffing geschiedde, ten deze verbindende 
kracht mist; 

dat de Staat hiertegen in hoofdzaak heeft 
aangevoerd, dat ijzeren giervaten volgen het 
bij de Tariefwet 1924, S. 568, behoorende 
tarief niet aan invoerrecht zijn onderworpen, 
maar behooren tot de bij het vroegere tarief 
voor een deel aan invoerrecht onderworpen 
goederensoort "ijzerwerk" ; dat toch "ijzer
werk" aan invoerrecht was onderworpen be
halve voor wat daarvan was vrijgesteld, onder 
meer landbouwwerktuigen; dat voor deze goe
derensoort de Kroon dus ingevolge art. 43 lid 
2 der Tariefwet 1924, S. 568, bevoegd was 
voor een doelmatige aanduiding van de be
laste goederen een gewichtsgrens vast te stel
len, zooals geschied is bij 0

• X, B I van het 
Tariefbesluit 1925, S. 183; dat ingevolge deze 
bepaling de ingevoerde giervaten aan invoer
recht onderworpen zijn en niet is in te zien, 
waarom die bepaling ten d ze verbindende 
kracht zou missen; , 

0. dat echter de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
hage bij vonnis van 3 Decvember 1929 (N. J . 
1930, 407, Red.) aan laatstvermelde bepaling 
ten deze verbindende kracht heeft ontzegd en 
aan de verweerster hare vordering heeft toe
gewezen, daarbij beslissende, dat het beroep 
van den Staat op voormeld art. 43 lid 2 faalt, 
omdat de onderhavige giervaten niet behooren 
tot een goederensoort, welke bij het vroegere 
tarief slechts voor een deel aan invoerrecht 
was onderworpen, maar tot de goederensoort 
,,fabrieks-, landbouw- en toomwerktuigen", 
welke ingevolge het vroegere tarief geheel van 
invoerrecht vrij was; 

0 . dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij 
het aangevallen arrest het vonnis der Recht
bank heeft bevestigd; 

dat het Hof, na te hebben vooropgesteld, 
dat door den Staat niet, al thans niet op steek
houdende gronden, is betwist en ook niet voor 
gegronde betwisting vatbaar is, dat de ter 
dagvaarding omschreven goederen zijn land
bouwwerktu igen, vervolgens in hoofdzaak 
heeft overwogen, dat de chrapping bij de wet 
van 6 April 1877, S. 71, onder meer van 
.,landbouwwerktuigen" uit de tabel, vastge
steld bij art. 1 der vroegere Tariefwet van 15 
Augustus 1862, S. 170, geschiedde om deze 
landbouwwerktuigen onbelast te maken ; dat 
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de ter dagvaarding omschreven goederen. al s 
zijnde vroeger onbelast, dus niet bij den inge
volge art. 43 lid 1 der Tariefwet 1924, S. 568, 
bedoelden algemeenen Maatregel van Bestuur 
als belastbaar mochten worden aangewezen ; 
dat het beroep van den Staat op lid 2 van 
gemeld art. 43 niet opgaat; dat toch met 
"goederensoorten, die bij het vorig tarief 
slechts voor een deel aan invoerrecht onder
worpen waren" kennelijk bedoeld wordt de in 
voormelde tabel der wet van 1862 genoemde 
soorten van goederen naar de in die tabel ge
maakte onderscheidingen, en het tweede I id 
van art. 43 zich in deze terminologie aansluit 
bij art. 2 der wet van 1862, 1 uidende "geen 
invoerrecht wordt geheven van goederen, in 
art. 1 niet genoemd, tenzij die naar hun aard 
of bestemming onder een der aldaar vermelde 
goederensoorten kunnen worden gerangschikt"; 

dat dus - waar de goederensoort " land
bouwwerktuigen" bij voormelde Wet van 1877 
uit de lijst der belastbare goederensoorten wa 
geschrapt, en vrij van invoerrecht was gewor
den - lid 2 van art. 43 der Tariefwet 1924 
niet toepasselijk is: 

dat bovendien de Staat ten onrechte tracht 
te betoogen, dat in de tweede alinea van meer
gemeld art. 43 een uitbreiding wordt gegeven 
aan de bevoegdheid, welke in het eerste lid 
van dat artikel aan de Kroon is toegekend, 
daar toch uit den inhoud van die tweede 
alinea blijkt, dat deze slechts strekt om de 
Kroon te machtigen tot het in een Algemee
nen Maatregel van Bestuur vastleggen van 
tot dien tijd niet vast omschreven criteria, en 
niet tot het aan invoerrecht onderwerpen van 
tot dien tijd onbelaste goederen; 

0. dat tegen het aangevallen anest als mid
del van cassatie wordt opgeworpen: zie concl. 
Adv.-Gen.; 

0. dat het bij de nieuwe Tariefwet 1924, 
S. 568, ingevoerde nieuwe tarief van een ge
heel ander stelsel van aanwijzing van de aan 
invoerrecht onderworpen goederen uitgaat dan 
het oude tarief; 

dat toch, terwijl bij het oude tarief voor de 
aanwijzing van de belaste goederen gebruik 
werd gemaakt van een betrekkelijk gering 
aantal omvangrijke rubrieken van goederen 
met opneming van de noodige vrijstellingen, 
bij het nieuwe tarief de belaste goederen in 
een groot aantal posten zooveel mogelijk mel 
name worden aangewezen; 

dat voorts bij het nieuwe tarief er naar ge
streefd is om ten aanz ien van soorten van 
goederen, welke zoowel tot bel ast als tot on
belast gebruik kunnen dienen, de belastbaar
heid afhankelijk te maken niet, zooals bij het 
oude tarief soms geschiedde, van de tot ge
schill en aanleiding gevende bestemming der 
goederen, maar van objectieve kenmerken in 
het bijzonder van het gew icht der goederen; 

0. dat, toen de Regeering inging op den 
uit den boezem der Tweede Kamer der Staten
Generaal uitgeoefenden aandrang om ten aan
zien van vroeger belaste doch bij het nieuwe 
tarief onbela t gelaten goederen het oude in
voerrecht te handhaven, de vermelde gewij
zigde methode van aanwijzing vaIL de met het 
nieuwe invoerrecht belaste goederen er toe 
noopte om ook de aanwijzing van de goederen, 
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waarop het oude mvoerrecht gehandhaafd zou 
blijven, zooveel ID:ogelijk naar dezelfde methode 
te doen plaats vmden; 

dat ten e inde zulks ronder te groote ver
tragi;g in de totstandkoming van de wet te 
kunnen bereiken, art. 43 van de Tar iefwet 
1924 de daar omschreven bevoegdheid aan de 
Kroon heeft verleend; 

dat daarbij het tweede lid van art. 43 be
oogde om ook voor het Tariefbesluit de moge
lijkheid te openen om ten aanzien van goede
rensoorten, welke zoowel tot bel ast a ls tot on
belast gebruik kunnen dienen, voor het aan
wijzen van de belaste goederen niet te hand
haven het onderscheid naar de bestemming 
van de goederen, maar te onderscheiden naar 
objectieve kenmerken als het gewicht der goe
deren· 

dat ' echter dit beoogde doel zeker ni et zou 
k unnen worden bereikt, indien met het Hof 
zou moeten worden aangenomen, dat binnen 
de nieuwe voor de belastbaarheid getrokken 
grens slechts eertijds belaste goederen zouden 
mogen vallen, omdat dan de tot geschillen 
aanleiding gevende bestemming der goederen 
ook bij het Tariefbesluit als grond voor de 
onbelastbaarheid zou moeten worden inacht
genomen en niet door een objectief kenmerk 
als het gewicht zou kunnen worden vervangen; 

dat voorts bij de opvatting van het Hof het 
tweede lid van art. 43 overbodig zou zijn, 
daar het eerste lid van dat artikel de Kroon 
reeds vrijlaat in de wijze, waarop de aanwij
zing van vroeger belaste doch bij het nieuwe 
tarief onbelast gelaten goederen zou geschie
den · 

d~t dan ook bij het aangevoerde middel van 
cassatie terecht wordt opgekomen tegen 's Hofs 
besliss ing, dat het tweede lid van art. 43 
geenszins eene uitbreiding bevat van de be
voegdheid, welke in het eerste lid van dat 
artikel aan de Kroon is toegekend, en niet tot 
het aan invoerrecht onderwerpen van tot dien 
tijd onbelaste goederen kan leiden; 

0. dat voorts ook de tweede grond, waarop 
ten deze het Hof het niet verbindend zijn van 
het Tariefbesl uit doet steunen, terecht bij het 
middel wordt bestreden; 

dat toch met "goederensoorten, die bij het 
vorig tarief slechts voor een deel aan invoer
recht onderworpen waren" niet bedoeld wor
<len de in de tabel van de Tariefwet 1862 ge
noemde soorten van goederen naar de in die 
tabel gemaakte onderscheicvngen, maar de 
soorten van goederen, in het uit te vaardigen 
Tariefbesluit op te nemen; 

dat voor de opvatting van het Hof niet met 
vrucht een beroep kan worden gedaan op art. 
2 van de Tariefwet 1862, waar gesproken 
wordt van de in art. 1 dier wet vermelde goe
oerensoorten, daar ook de Tariefwet 1924 in 
art. 1 lid 3 spreekt over goederensoorten en 
a l daar zeker niet het oog heeft op de goede
rensoorten, genoemd in het oude tarief, maar 
op die genoemd in het nieuwe ta rief; 

dat het ten deze dus slechts de vraag is of 
de soort goederen, welke wordt aangewezen 
onder X-B-I van het Tariefbesluit, onder het 
vroegere tarief voor een deel aan invoerrecht 
was onderworpen, welke vraag bevestigend 
moet worden beantwoord; 
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0. dat derhalve het aangevoerde middel van 
ca satie in zijne beide besproken onderdeelen 
is gegrond; 

dat de klacht, opgeworpen aan het slot van 
het cassatiemiddel, faalt, wij l de aangevallen 
uitspraak door te vermelden, dat niet vOOI' 
gegronde betwisting vatbaar is, dat de ter 
dagvaarding omschreven goederen landbouw
werktui gen zijn, te dien aanzien de gronden 
bevat, waarop zij rust; 

dat uit het voorafgaande tevens volgt, dat 
de H. R., ten principale rechtdoende, na ver
nietiging van het door de Rechtbank gewezen 
vonnis, de verweerster niet-ontvankelijk moet 
verklaren in hare ingestelde vo rdering; 

Vernietigt het bestreden arrest alsmede het 
bovenvermelde vonnis van de Arr. -Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 3 December 1929; 

Verkl aart de thans verweerster niet-ontvan
kelijk is de door haar ingestelde vordering; 

Veroordeel t de verweerster in de kosten 
van alle instanties. 

(N. J .) 

28 M ei 1932. BESCHIKKING van den Mi
nister van Waterstaat betreffende verdee
ling kosten verbetering van bij het Rijk 
in beheer en onderhoud zijnde wegen in 
en nabij bebouwde kommen. (Circulaire 
N°. 5/1932.) 

Bij regeling tusschen het Rijk en gemeenten 
voor de verbetering van bij het Rijk in beheer 
en onderhoud zijnde wegen in en nabij de be
bouwde kommen moet in het vervolg r ekening 
worden gehouden met den hierbij gevoegden 
leiddraad. 

De .Minister van Waterstaat, 
P. J. R e y me r. 

LEIDDRAAD voor de regelingen tusschen 
rijk en gemeenten voor de verbetering van bij 
het rijk in beheer en onderhoud zijnde wegen 
in en nabij de bebouwde kommen. 

· 1. Bij de verdeelinfii van kosten voor de ver
betering van bij het RiJk in beheer en onderhoud 
zijnde wegen in en nabij bebouwde kommen, 
dus ongeacht of zij al dan niet op het Rijkswe
genplan voorkomen, moet het standpunt 
worden ingenomen, dat het Rijk alleen zorgt 
voor den aanleg en het onderhoud van die wer
ken, welke voor het doorgaande verkeer noodig 
zijn, terwijl de gemeenten de zorg op zich moeten 
nemen voor die werken, welke meer bijzonder 
het plaatselijk belang dienen. 

2. Hierbij zal het Rijk in het algemeen dus 
zorg dragen voor de hoofdrijbaan, voor de voor 
het doorgaande verkeer nooilig geoordeelde 
rijwielpaden, voor eenvouilige in den regel niet 
verhoogde voetpaden en voor demping van de 
bermsloot, inilien deze ten behoeve van het 
doorgaande verkeer noodig is, c. q. met een
voudige rioleering. 

3. De breedte der hoofdr~jbaan is daarbij te 
stellen op ten hoogste 12 m, indien het aanslui
tende wegvak een verhardingsbreedte van 11 m 
of 12 m heeft of zal verkrijgen en op ten hoogste 
8.5 m in andere gevallen. 

4. Rijwielpaden worden in den regel in 
bebouwde kommen achterwege gelaten, wan
neer de hoofdrijbaan aldaar breeder wordt aan-
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gelegd dan op het in lid 3 bedoelde aansluitende 
wegvak. 

Overigens komt de· breedte der rijwielpaden 
ten hoogste overeen met de breedte, die daarvoor 
is aangenomen voor vorenbedoeld wegvak. 
. 5. De breed te van de voetpaden bedraagt ten 
hoogste 1.50 m. 

6. Aan de gemeenten wordt de zorg over
gelaten voor alle andere werken, welke voor 
de verbetering noodig zijn. Hieronder zijn dus 
te rekenen een grootere breedte van de hoofd
rijbaan, aanleg of een grootere breedte van de 
rijwielpaden, grootere breedte of duurdere 
aanleg van voetpaden en aanleg van parallel
wegen, bermen, beplanting, demping en riolee
ring, voor zooveel deze laatsten niet bedoeld zijn 
in lid 2. 

Grondaankoop. 

7. Is voor de verbetering van den weg aan
koop van gronden nooclig, dan draagt het Rijk 
de kosten van een aaneengeslot,en strook ter 
breedte van de hoofdrijbaan, van de voor het 
doorgaande verkeer noodige rijwielpaden en 
van eenvoudige voetpaden, derhalve ten hoogste 
12 of 8.5 m. voor de hoofdrijbaan + 1 of 2 X de 
breedte van een rijwielpad+ 2 x tenhoogte 
1.50 m voor voetpaden. 

8. Mocht de gemeente parallelwegen aan
leggen en de breedte van de hoofdrijbaan dien
tengevolge geringer hunnen worden dan aan
vankelijk was gedacht, of rijwielpaden achter
wege kunnen blijven, dan zal de aan.koop van 
grond door het Rijk toch geschieden over de volle 
breedte, die in het belang van het doorgaand 
verkeer noodig zou zijn geacht, als geen parallel
wegen waren aangebracht. 

9. De kosten van aan.koop van verder noo
dige gronden komen ten laste van de gemeente. 

10. Is voor de verbetering aan.koop van op
stallen noodig, dan worden de kosten daarvan 
tusschen het Rijk en de iremeenten verdeeld in 
verhoudin ~ van ieders belang. 

11. Liggen na voren bedoelden aan.koop binnen 
de grenzen van het Rijksbeheer bedoeld in lid 
15 nog eigendommen der gemeente, dan wordt 
getracht deze tegen een bedrag van f 1.- aan 
het Rijk in eigendom te doen overgaan. 

Aanleg van de werken. 

12. Ten laste van het Rijk worden genomen 
de kosten voor den aanleg van de hooger ge
noemde ten hoogste 12 of 8.5 m breede hoofd
rijbaan en van de voor het doorgaande ver, eer 
noodige rijwielpaden, terwijl in den aanleg van 
voetpaden door het Rijk worden bijgedragen 
de kosten van ten hoogste 1.50 m breede een
voudige voetpaden, alsmede de kosten van de 
in lid 2 bedoelde demping en eenvoudige riolee
ring. 

13. De kosten van aanleg van een grootere 
breedte voor de boofdverharding dan buven
genoemd, van rijTI·ielpaden, voor zoover deze 
niet voor het doorgaande verkeer nooclig worden 
geoordee tl, van voetpaden behoudens de boven
genoemde bijdrage van het, Rijk, van parallel
wegen, bermen, beplanting, demping en riolee
ring, met de bovengenoemde uitzondering, 
komen geheel ten laste van de gemeente. 

14. Indien de gemeente parallelwegen aan
legt, kan het Rijk in de kosten daarvan bijdragen 
indien hierdoor : 
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et. de voor het doorgaand verkeer noodige 
rijwielpaden kunnen vervallen ; 

b. de hoofdrijbaan, zij het aanvankelijk, 
een mindere breedte kan behouden of verkrijgen. 

De bijdrage bedraagt in die gevallen evenveel 
als de kosten van aanleg van afzonderlijke rij
wielpaden en/of ten hoogste de mindere kosten 
van de hoofdrijbaan. 

B eheer en onderhoud van de werken. 
15. Bji de ~001 de verbeteringswerken te 

rreffen regeling wordt een scheiding van beheer 
en onderhoud tusschen het Rijk en de gemeente 
vastgesteld. 

16. Voor het tot stand brengen van deze 
verbeteringen, ongeacht of het initiatief door 
het Rijk of door de gemeente wordt genomen, 
plegen de ambtenaren van den Rijkswaterstaat 
met deze overleg. 

17. Indien door bijzonde,re omstandigheden 
afoijking van reze regels noodig of wenschelijk 
is, moeten de redenen daarvoor en de kosten, 
die daarvan het gevol,'! zijn, duidelijk worden 
vermeld. 

18 . Circnlaite Jo. 6/1929 is vervallen. 
Behoort bij brief van den Minister van Water

staat van 28 Mei 1932, No. 361, Directie van 
den Waterstaat. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, G. van tl er Me u l en. 

B. 

30 Mei 1932. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Vleeschkeuringswet artt. 8 en 35; Verord. 
Alphen a. d. Rijn Keuringsdienst Vee en 
Vleesch art. 8.) 

Art. :35 Vloes Jhkeuringswet heeft betrek
king op alle aan keuring onderworpen 
vleesch. De uitdrukking "het voorgeschre
ven merk" wijst op het merk of de merken 
bedoeld bij art. 16 der wet, welks 2° lid 
duidt op een merk, bij goedkeuring van in 
een andere gemeente ingevoerd vleesch te 
bezigen. Indien derhalve bij gemeente!. 
verordening op den keuringsdienst voor
schriften betreffende het onderzoek van 
dergelijk vleesch worden gegeven, zal van 
eventueele goedkeuring door middel van 
een merk bedoeld in art. 16, lid 2 moeten 
blijken en valt dat merk dan ook onder 
de in art. 35 voorkomende uitdrukking 
,,het voorgeschreven merk". 

De regeling der keuring bij de Veror
dening op den keuringsdienst van Alphen 
a. d . Rijn is niet een zelfstandige, doch een 
uitvoering der Vleeschkeuringswet. 

De in de verordening gestelde afzonder
lijke strafbedreig'ing laat toepasselijkheid 
van art. 35 der wet onaangetast, evenals 
zulks het geval is door het al dan met na
leven van de in art. 17 der wet gegeven 
voorschriften. 

De verorderung is bij de regeling van de 
in art. 8 der Vleeschkeuringswet vermelde 
keuring in overeenstemming met het dien
aangaande in de wet bepaalde. 

LAldus ook Adv.-Gen. Wijnveld ' .J 

Op het be10ep van D. J. B., requirant van 
cassa.tie tegen e.m vonnis van de Arr.-Ree,htb. 
te 's -Gravenhage van 3 Maart 1932, waarbij 
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in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Alphen van 
30 Oct. 1931, requirant ter zake van: ,,vleesch, 
dat aan keuring is onderworpen doch niet van 
het voorgeschreven merk is voorzien, anders 
dan in afwachting van de keuring in voor
raad hebben' ', met aanhaling van de artt. 35, 
1° der Vleeschkeuringswet, S. 1919 n°. 524, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftien gulden en vervangende 
heohtems van zeven dagen; (Gepleit door Mr. 
H . G. v. Heyst). 

Conr.lusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep achtte rle Arr. -Rechtba,nk 
te 's-Gravenhage ten la-ste van requirant be
wezen: dat hij op 25 Juli 1931 des voormid
dags cm.stieeks 11 uur te Alphen aan den 
Rijn in een slagersw:nkel in voorraad heeft 
gehad anders dan in afwachting van de keu
rinl,!' een hoeveelheid niet, verduurzaamd (tenzij 
door afkoeling) en niet toebereid rundvleesch, 
te wetE>n een stuk va;ng van ongeveer 5½ 
K.G., een stuk van een achtervoet van on
ge\ eer 7½ K.O. en een stuk dikke rib van 
ongeve~r 9½ K.G., welk vlcesch aan keuring 
onderworpen was, maar niet was voorzien van 
de krachtens de vleeschkeuringswet, S. 1919 
No. 524, voorgeschreven merken zijnde dit 
vleesch dat uit een andere gemeente in de ge
meente Alphen aan den Rijn was ingevoerd 
niet voorzien van eenig stempelmerk (invoer
stempel) der gemeente Alphen aan den Rijn; 

Dit feit qualificeerend als: ,,vleesch, dat 
aan keuring is onderworpen doch uiot van het 
voorgeschreven merk is voorzien anders dan 
in afwachting van de keuring in voorraad 
hebben" veroordE>elde de Rechtbank mot aan
haling van art. 35, 1° de,· Vleeschkeuringswet 
1919, S. 524-, requil'ant tot een geldboete van 
f 15 bij gebrf'ke van betaling en verbaal te 
vervangen door 7 dagen hechcenis. 

In cassatie stelde requirants' raadsman bij 
pleidooi als middel: Schending en of verkeer
de toepassing der artt. 8, 16, 17, 18, (j° K . B. 
5 Juni 1920 ter uitvoering va,n dit artikel) 
20, 21, 23 en 3:j (j0. A.rt. 8 dei verordening 
der gemeente Alphen aan den Rijn op den 
keuringsdienst van Vee en Vleesch) der 
Vleeschkeurings" et,, art. 162 Grondwet, artt. 
?.7!l, 34-Sl, 34!l'. 350, 351 Sv. 

Uit de mondelinge toeli..,hting blijkt, dat 
genoemde bepalingen op verschillende wijzen 
geschonden of verkeerd toegepast zouden zijn. 

In de eerste plaats is aangevoerd, dat onder 
hot "voorpeschreven" merk bedoeld in art. 35 
der wet niet valt het invoermerk, genoemd 
in artt. 16, Jo, 20 jo 8 der wet, hetwelk de 
gemeente bij verordening geheel zelf~tandig 
vaststelt. De Rechtbank was van andere mee
ning en overwoog dienaangaande dat onder 
het "voorges3hreven" merk in de eerste zin
snede van art. 35 der Vleeschkeuringswet H.tl9, 
S. 524 ook is begrepen het merk dat moet 
worden aangebracht ingevolge de bepalingen 
van een verordening van een gemeentelijken 
keuringsdienst omdat "voorgeschreven" in ge
noemd artikel 35 algemeen zonder eenige be
perking is gesteld, de genoemde gemeentever
ordening keuring voorschrijft en art. 16 der 
Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, voorschrijft 
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dat gekeurd vleesch wordt voorzien van een 
of meer merken terwijl de tweede zinsnede 
van dit art. nog voorschrijft het merken van 
vleesch bij invoer in een andere gemeente. 

De beteekenis der woorden "het voorge
schreven merk" kwam ter sprake in Uw ar
rest van 20 Februari 1928 (W. 11810, 2; N. J. 
1928, 528) waarbij beslist werd, dat deze uit
drukking, zonder nadere aanduiding, enkel 
wijst op het merk of de merken bedoeld bij 
artikel 16 der wet en nader aangegeven -
naar dé daargemaakte onderscheidingen -
bij het Kon. Besluit van 5 Juni 1920, S. 285, 
buiten verband met het vleesch - of de dee
len - waarop het merk of de merken moeten 
worden geplaatst. 

In verband met art. 16, 1°, 2° der wet acht 
ik dus ook het invoermerk te vallen onder het 
begrip "voorgeschreven merk" al stelt de ge
meente dit merk bij verordening geheel zelf
standig vast. 

In verband met dit onderdeel van het mid
del is aan het eind van het pleidooi betoogd, 
dat ook indien het invoermerk, genaamd in 
art. 16, 1°, 2° der wet onder het voorgeschreven 
merk van art. 35 valt, dan zich de omstan
digheid voordoet, dat de verordening met 
geen woord rept over den invoer van vleesch, 
waarbij van geen verandering sinds den uit
voer blijkt, en al evenmin over alsdan te 
plaatsen één of meer merken na goedkeuring 
als bedoeld in art. 16, 1°, 2° der Wet, ter
wijl uit de verordening ook niet blijkt van 
welken aard, hoedarngheid of uiterlijke ken
teekenen deze te plaatsen invoermerken zijn, 
en voorts ook niet, waar in die gemeente het 
keuringslokaal is gevestigd of gelegen. 

Deze opmerkingen acht ik onjuist. Uit artt. 
7 4'ln 8 der Verordening op den keuringsdienst 
van vee en vleesch in de gemeente Alphen 
aan den Rijn volgt, dat na invoer een onder
zoek van het vleesch moet plaats hebben om 
na te gaan of sedert de keuring in de gemeen
te van uitvoer veranderingen zijn opgetreden, 
dus de verordening heeft hier het oog op alle 
ingevoerd vleesch, ook dat waarin geen ver
anderingen zijn ingetreden. Art. 24 bepaalt 
dat het merken geschiedt omniddelijk, nadat 
de keuring en de herkeuring heeft plaats ge
had. Artt. 26 en 27 spreken over het aan
brengen der merken in verband met artt. 
44---47 van het K. B. van 5 Juni 1920, S. 285. 
Ik kan niet uit de wet de nooclzakelijkheid 
lezen, dat er een afzonderlijk invoermerk ont
worpen worde. Art. 2 zegt dat het bureel der 
keuringsdienst in het secretariegebouw ~eves
tigd is, terwijl de verordening verder spreekt 
van "het" keurlokaal, hetgeen m . i. voldoen
de aanwijzing is. 

Voorts betoogde de geachte raadsman is er 
in deze een ovE>rtreding, dan is niet de wet, 
maar artikel 8 der Verordening op den Keu
ringsdienst van Vee en Vleesch der gemeente 
Alphen aan den R~jn overtreden. 

Het eigen, zelfstandig karakter van gemelde 
verordening blijkt o. m. uit de redactie van 
art. 8 der Vleeschkeuringswet, bepalende, dat 
bij invoer in eene andere gemeente hei, vleesch 
,,kan" worden onderworpen enz. ; welke keu
ring eeno geheel andere is da-n de keuring 
van art . 35 der wet, en geene "keuring" is 
in den eigenlijken zin. 
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De gemelde ~emeenteverordening te Alphen 
aan den Rijn bepaalt in haar artikel 33 zelf
standig de sanctie op overtreding van ge
m eld ar ' ikel 8 harer ve1ordening. Ware de7,e 
verordening ter uitvoering van art. 35 der 
wet, (dat aan het slot van het le lid de 
sanctie op overtreding der te harer uitvoe
ring gegeven vo01schriften behelst) zoo ware 
eene afzonderlijke strafbedreiging bij gemeen
teverordeni.'lg ten overvloede niet van noode, 
ja onverbindbaar ; . 

Hetzelfde artikel 8 dezer Verordening kwam 
ter sprake in Uw arrest van 22 Februari 1932 
(W. 12408, 4; N. J. 19~2, 293), en werd 
daarin wat betreft de keuring van vlee~ch
waren, in zooverre onverbindend verklaard. 
Dit punt komt hier niet ter sprake, waar deze 
zaak ingevoerd vleesch betreft. Intusschen den 
regel, dat dl' verordeningen van cl.en gemeen
teraad alleen mogf'n strekken ter uitvoering 
der wet en met ter aanvullinp; acht ik niet 
geschonden door hetgeen requirant aanvoert 
over de beteekenis en geldigehld van voren
bedoeld art. 8 der verordening. Art. 8 der 
wet laat in verband met de vnschlllende 
plaatselijke omstandigheden aa.n de gemeente 
-vrij regelen te treffen voor den h1voer van 
v lee~ch, maar daaruit volgt nog met, dat de 
in dit artikel bedoelde keuring ecne andere 
zou zijn dan die bedoeld in het zeer ruim ge
stelde art. 35 der Wet. Het feit zooals het be
wezen is verklaard valt m. i. dan ook onder 
art. 35 der wet, onder de algemeene bepa.
ling. De vraag of de uitvoeringsvoorschriften 
der gemeenteverordening, ove, treden z\i n, te
gen welke overtreding die verordening straf 
bedreigt komt in deze zaak niet ter sprake. 

Ten slotte was pleiter nog van oordeel dat 
zelfs al ware art. 35 der Wet overtreden dan 
niet is gehandeld volgens het dwingend voor
schrift van art. 17 dier wet, nn het lit igieuse 
vleesch niet is in beslag genomen, nog veel 
mindn door den betrokken Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie is teruggegeven aan 
requirant-belanghebbende, nadat deze de kos
ten der keuring had voldaan. 

Ook ik acht het voorschrift van art. 17 der 
Wet van dwingenden aard, maar dit neemt 
niet weg, dat art. 35 overtreden kan zijn, en 
daarvoor een strafvervolging kan worden in
gesteld, al is art. 17 niet nageleefd. Deze be
paling vormt geen bestanddeel van het in 
art. 35 omschreven strafbaar feit. 

Geen der middelen gegrond achtend conclu
deer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick ; 
Gelet op het middel van cassatie (zie Concl. 

Adv.-Gen.), namens den re<iuirant voorgesteld 
bij pleidooi, en op de daarbij gegeven toelich
ting, luidende : 

1. onder voorgeschreven merk van artikel 
35 der Vleeschkeuringswet valt niet het in
voermerk, bedoeld bij artikel 16, 2de lid juncto 
artikel 8 dier wet, hetwelk de gemeente bij 
Verordening geheel zelfstandig vaststelt : 

2. is er in deze eene overtreding, dan is 
niet de wet, maar artikel 8 der Verordening 
op den Keuringsdienst van Vee en Vleesch 
der gemeente Alphen aan den Rijn overtre
d en; 
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3. het eigen, zelfstandig karakter van ge
melde Verordening blijkt o. m. uit de redactie 
van artikel 8 der Vleeschkeuringswet, bepa
lende, dat bij invoer in eene andere gemeente 
het vlcesch "kan" worden onderworpen enz., 
welke keuring eene geheel andere is dan de 
keuring van artikel 35 der Wet, en geene 
,,keuring" is in den eigenlijken zin ; 

4. de gemelde Gemeenteverordening te 
Alphen aan den Rijn bepaalt in haar artikel 
33 zelfstandig de sanctie op overtreding van 
gemeld artikel 8 harer verordening ; ware 
deze verordening ter uitvoering van artikel 35 
der wet, (dat aan het slot van het l ste lid 
de sanctie op overtreding der te harer uit
voering gegeven voorschriften behelst) zoo 
ware eene afzonderlijke strafbedreiging bij 
Gemeentevordering ten overvloede niet van 
noode, ja onverbindbaar; 

5. zelf al ware artikel 35 der Wet over
treden, dan is niet gehandeld volgens het 
dwingend voorschrift, van artikel 17 dier wet, 
nu het litigieuse vleesch niet is in beslag ge
nomen, nog veel minc;ler door den betrokken 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie is 
teruggegeven aan requirant-belanghebbende, 
nadat deze de kosten der keuring had voldaan ; 

6. zelfs al ware onder .... .. ,, voorgeschreven 
merk' (van artikel 35 der Wet) mede te ver
staan het invoermerk van artikel 16, 2de lid 
juncto artikel 8 dier wet, quod non, de ver 
ordening met geen woord rept over den in
voe.r van vleesch, waarbij van geene verande
ring sinds den uitvoer blijkt, en al evenmin 
over alsdan te plaatsen één of meer merken, 
na goedkeuring als bedoeld in a rtikel 16, 2de 
lid der wet, terwij l uit die Verordening ook 
niet blijkt van welken aard, hoedanigheid of 
uiterlijke kenteekenen deze te plaatsen invoer
merken zijn, en voorts ook niet, waar in die 
gemeente het keuringslokaal is gevestigd of 
gelegen; 

O. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verkla-ard, met quali
ficatie en strafoplegging als hoven is gezegd, 
dat requirant op 25 Juli 1931 des voormid
dags omstreeks 11 uur te Alphen aan den 
Rjjn in een slagerswinkel in voorraad heeft 
gehad, anders dan in afwachting van de keu
ring, een hoeveelheid niet verduurzaamd (ten
zij door afkoeling) en niet toebereid rund
vleesch, te weten een stuk vang van ongeveer 
5½ K.G. een stuk van een achtervoet van 
ongeveer 7½ K.G. en een stuk dikke rib van 
ongeveer 9½ K.G., welk vleesch aan keuring 
onderworpen was maar niet was voorzien van 
de krachtens de Vleeschkeuringswet, S. 1919 
n°. 524, voorgeschreven merken, zijnde dit 
vleesch, dat uit een andere gemeente in de 
gemeente Alphen aan den Rijn was inge
voerd, niet voorzien van eenig stempelmerk 
(invoerstempel) der gemeente Alphen aan 
den Rijn; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat art. 35 der Vleeschkeuringswet, S. 1919 

n°. 524) betrekking heeft op alle aan keu
ring onderworpen vleesch, en de uitdrukking 
"het voorgeschreven merk'' wijst op het merk 
of de merken bedoeld bij art. 16 dier wet, 
welks tweede lid duidt op een merk, bij goed
keuring van in een andere gemeente inge
voerd vleesch te bezigen, zoodat, indien bij 
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eene gemeentelijke verordening op den keu
ringsdienst voorschriften betreffende het on
derzoek van dergelijk vleesch worden gegeven, 
van eventueele goedkeuring door middel van 
een in het tweede lid van art. 16 der wet 
bedoeld merk zal moeten blijken, en dat merk 
dan ook valt onder de in artikel 35 voor
komende uitdrukkinp "het voorgeschreven 
merk' . ; 

dat in de bij de toelichting ontwikkelde 
grieven er toch ten onrechte van wordt uit
gegaan, dat hier bij die in art. 8 der wet be
doelde keuring sprake zoude zijn van eene ge
heel eigen, zelfstandige, regeling door de ge
meenteverordening, immers uit de artt. 8, 9 
en 21 lb, in onderling verband beschouwd, 
volgt, dat ter uitvoering der Vleeschkeurings
wet regeling van deze keuring do01 de ge
meente moet geschieden, E'n het woord "kan" 
in art. 8 slechts aangeeft, dat bij die regeling 
niet veider kan worden gegaan dan in ge
noemd artikel wordt bepaald; 

0. dat art. 35 der Vleeschkeurin$swet mits
dien terecht is toegepast en in het midden 
kan blijven, wat er zij van de in de Verorde
ning op den Keuringsdienst van de gemeente 
Alphen aan den Rijn gegeven afzonderlijke 
strafbedreiging, vermits claardoor in ieder ge
val van de toepasselijkheid van art. 35 der wet 
niet wordt aangetast, evenmin als zulks het 
geval is door het al dan niet naleven van de 
in art. 17 der Wet gegeven voorschriften; 

0. dat ten slotte ook de laatste grief is 
ongegrond, daar de bedoelde Verordening van 
Alphen aan den Rijn bij de regeling van de in 
art. 8 der Vleeschkeuringswet vermelde keu
ring in overeenstemming is met het dienaan
gaande in de wet, bepaalde, zooals blijkt uit 
de artt. 2, 7, 8, 24, 26 en 27 van die Ver
ordening, welke artikelen de volgens de grief 
vereischte, doch beweerdeljjk ontbrekende, 
voorschriften en aanwijzingen bevatten; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

13 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 47 ; Regl. v. pol. voor de 
polders en waterschappen in Zeeland 
art. 28.) 

De uitdrukking "schadelijke stoffen" in 
art. 28 Regl. v. Pol. voor de polders en 
waterschappen in Zeeland omvat slechts 
die stoffen, welke schade kunnen toebren
gen aan de waterleidingen, met wat daarin 
leeft of groeit, van de polders en water
schappen in Zeeland, tot bescherming van 
welke belangen het Reglement is vastge
steld. [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Waar is komen vast te staan, dat het 
water, dat voor den vischstand schadelijk 
phenol bevatte, vanuit !:e t riool van de am
moniak-fabriek te Sluiskil in de bedoelde 
waterleiding afvloeit en dat req. is directeur 
van die fabriek en als zoodanig verantwoor
delijk voor hetgeen op het fabrieksterrein 
geschiedt, kon de Kantoor. aannemen, dat 
verd. aansprakelijk was voor het verboden 
,, laten afvloeien" van schadelijke stoffen, . 
vermits, daargelaten hoe de bestaande 
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toestand is ontstaan, verd. in staat moet 
worden geacht, en mitsdien verplicht is, 
om aan dien hem bekenden, bij wettelijk 
voorschrift verboden, toestand een einde 
te maken. [Anders de Adv.-Gen.]. 

Op het beroep van A. C., requirant van cas
satie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Ter reuzen van 22 Maart 
1932, waarbij requirant ter zake van: ,,in een 
polder (of waterschap) in Zeeland in een 
waterleiding schadelijke stoffen laten afvloei
en", met aanhaling van de artt. 28 en 42 § 1 
al. 3 Reglement van politie voor de polders 
of waterschappen in Zeeland, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijf en twin
tig gulden en vervangende hechtenis van tien 
dagen; (Gepleit door Mr. G. H. A. R. 
Dahmen.) 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant heeft terecht gestaan voor het 
Kantongerecht te Terneuzen en ten zijnen 
laste werd op 22 Maart 1932 bewezen ver
klaard, dat hij of. 16 December 1931, des voor
middags te Axe , in eene waterleiding behoo
rende tot het Waterschap Koegors c.a. scha
delijke stoffen, namelijk water dat voor den 
vischstand schadelijk phenol bevatte, heeft 
laten afvloeien. 

Hij werd te dier zake wegens "in een pol
der (of waterschap) in Zeeland in een water
leiding schadelijke stoffen laten afvloeien", 
met aanhaling van artt . 28 en 42 § 1 alinea 
3 van het Reglement van Politie voor de Pol
ders of Waterschappen in Zeeland veroordeeld 
tot een geldboete van f 25, bij niet betaling 
of verhaal te vervangen door hechtenis gedu
rende 10 dagen. 

Na tijdig beroep in cassatie te hebben inge
steld, droeg requirant bij monde van zijn 
raadsman de volgende middelen voor : 

1. chending immers verkeerde toepassing 
van de artt. 338, 339, 341, 358, 359 en 398 Sv. 

2. Schending immers verkeerde t.oepassing 
van de artt. 193 der Grondwet, 1 en 5 der Wet 
van 20 Juli 1895 S. 139, 91 Sr. en 28 en 42 
par. 1 alinea 3 Reglement van politie voor 
de polders of waterschappen in Zeeland, door 
art. 28 voornoemd verbindend te verklaren 
althans voorzoover daarin het laten afvloeien 
van schadelijke stoffen wordt verboden. 

3. Schending immers verkeerde toepassing 
van de artt. 28 en 42 par. 1 alinea 3 van het 
Reglement van Politie voor de polders of Wa
terschappen in Zeeland, 338, 339, 341, 358, 
359 en 398 Sv., en art. 47 Sr., door bewezen 
te verklaren en aan te nemen, dat het requi
raut is, die schadelijke stoffen in een water
leiding van het waterschap Koegors c. a. heeft 
laten afvloeien. 

Art. 28 van het Reglement van Politie voor 
de Polders of Waterschappen in Zeeland luidt 
voor zoover in deze zaak van belang : 

,,het is verboden in de waterleidingen scha
delijke stoffen te laten afvloeien", terwijl art . 
42 par. 1 op overtreding een geldboete stelt 
van ten hoogste f 25. 

Het tweede middel berust hierop, dat "scha
delijk" zulk een rekbaar en vaag begrip is, 
dat deze kwalificatie op elk stoffelijk voor-

27 
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werp op een gegeven oogenblik toegepast kan 
worden, zoodat deze verbodsbepaling neerkomt 
op een verbod om welke stof ook te laten af
vloeien. Een zoodanige bepaling acht requi
rant niet in het huishoudelijk belang van het 
waterschap en dus niet rechtsgeldig, waaruit 
dau moet volgen, dat overtreding van dit on
geldige voorschrift niet strafbaar is. 

Met deze opvatting vereenig ik mij niet. De 
term "schadelijk" moet m.i. in deze bepaling 
worden opgevat in den eenigen redelijken zin, 
n.l. dat die stoffen, welke het normale ge
bruik van de waterleiding kunnen belemme
ren, welke schade kunnen toebrengen daar zij 
er niet in t huis hooren en wanneer zij er wel 
zich in bevinden voor menschen, dieren of 
planten, die op die waterleidingen zijn aange
wezen, kwade gevolgen kunnen hebben, er uit 
geweerd moeten worden. 

Daarvoor te zorgen is zeker in het huishou
delijk belang van het waterschap, en ik acht 
deze bepaling dan ook volkomen rechtsgeldig. 

Het eerste middel steunt blijkens de toelich
ting hierop, dat de Kantonrechter in het von
nis zegt als reden gevend voor zijne beslissing 
dat requirant phenol in de waterleiding heeft 
laten aEvloeien de volgende feiten aan te 
nemen: dat reciuirant de leiding heeft van de 
ammoniakfabrieken, dat hij weet dat de lei
dingen van afvalstoffen technisch zijn geregeld 
als door de bewijsmiddelen is komen vast te 
staan, dat phenol via de leiding van de fa. 
briek waarvan requirant directeur is in de 
waterleiding afvloeit. Omtrent het hebben van 
de fabrieksleiding, de wetenschap aangaande 
de technische regeling en het directeurschap 
van requirant komt echter niets in de bewijs
middelen voor die door den Kantonrechter 
zijn gebezigd . 

Ik acht dit onjuist en zie niet in, waarom 
de Kantonrechter nog nadere motiveering zou 
hebben moeten aangeven omtrent het hebben 
va'll de fabrieksleiding, het directeurschap en 
de wetenschap aangaande de technische rege
ling 

Anders wordt het echter met de vraag naar 
de gronden, waarop de Kantonrechter heeft 
aangenomen, dat requirant aansprakelijk is 
voor het laten afvloeien van phenol. Terecht 
m. i. voerde requirant's raadsman bij het eer
ste middel aan dat uit de erkenning van requi
rant, dat hij verantwoordelijk is voor wat op 
het fabrieksterrein geschiedt nog niet volgt 
dat req uirant het strafbare feit heeft gepleegd, 
met name de aansprakelijke persoon is. 

Het derde middel hangt met dit onderdeel 
van het eerste middel samen. 

Vast is komen te staan, dat er op het ter
tein van die fabriek, waarvan requirant direc
teur is, leid ingen loopen, waardoor phenol 
afvloeit in de onder het Reglement vallende 
waterleiding. Nu is volgens het Reglement 
verboden " het laten afvloeien". 

Uit de getuigenverklaringen opgenomen in 
het proces-verbaal der terechtzitting blijkt nu 
h et volgende : 

Op de plaats waar de afvoerleiding der am
moniakfabriek in de waterleiding in den pol
der uitkomt is vastgesteld, dat dikwijls een 
olieachtig vlie.s op het water ligt. Onderzoek 
wees uit dat dit veroorzaakt werd door phenol. 
Het riool dat op het terrein der Ammoniak-
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fabriek ligt voort water afkomstig van de 
A=oniakfabriek èn van de Cokesfabriek van 
Sluiskil, waarmee requirant voorzoover ik kan 
nagaan niets te maken heeft, naar een water
leiding in den Koegraspolder. De getuigen
deskundigen stelden vast, dat het giftige phe
nol afkomstig is van de Cokesfabriek en niet 
van de Ammoniakfabriek. Dit komt. overeen 
met wat requirant ter terechtzitting van het 
K antongerecht te zijner verdediging aanvoerde, 
waaraan hij nog toevoegde dat, toen de Am
moniakfabriek gebouwd werd, het riool waar
in de Cokesfabriek het water laat afvloeien er 
r eeds lag. De Kantonrechter zegt nu eenvou
dig, dat de omstandigheid, dat de phenol af
komstig is van de Cokesfabriek er niets toe 
doet, maar ik kan dit nog niet inzien. Het 
vonnis kan juist zijn wat betreft de aanspra
kelijkheid, maar m.i. vordert lezing ervan te 
veel kennis van de locale toestanden tf' Sluis
kil-AxAl; ik kan i>r de grond voor di> aan
sprakelijkheid niet in lezen. 

Wel is het Reglement zeer ruim met het 
aansprakelijk stellen, en zegt b.v. art. 25, dat 
eigenaars of gebruik'lrs van erven of gronden 
gelegen aan een waterleiding, onverschillig 
wie met het onderhoud belast is, verplicht zijn 
enz., maar in het hier besproken art. 28 wordt 
geen aansprakelijk persoon aangewezen. 

Het komt mij derhalve voor, dat t. a. van 
de vaststelling der aansprakelijkh eid het von
nis niet voldoende gemotiveerd is, en ik con
cludeer tot vernietiging van het bestreden von
nis en verwijzing der zaak naar de Arr.-Recht
bank te Middelburg ten einde op de bestaande 
dagvaarding verder te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoort het verslag van den Raadshee.r 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luiden
de: (zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat blijkens de daarvan grsteldt· aantee
kening bij het bestreden vonnis wettig en over
tuigend bewezen is verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als boven is gezegd, dat 
requirant op 16 December 1931, des voormid
dags te Axel, in eene waterleiding behoorende 
tot het waterschap Koegors c.a. schadelijke 
stoffen, namelijk water dat voor den ,,i eb
stand schadelijk phenol bevatte, heeft laten 
afvloeien ; 

0. ten aanzien van de middelen van cassatie; 
dat het tweede middel, waarbij de verbind

baarheid van art. 28 van het Reglement van 
Politie voor de polders of waterschappen in 
Zeeland wordt bestreden, moet worden ver
worpen; 

dat toch - in het midden gelaten de juist· 
heid van de in dat middel geuite bewering, 
dat alle stoffen schadelijk zijn - in bedoeld 
artikel de uitdrukking : ,,schadelijke stoffen" 
slechts omvat die stoffen, welke schade kun
nen toebrengen aan de waterleidingen, met 
wat daarin leeft of groeit, van de polders en 
waterschappen in Zeelan·d, tot bescherming 
van welker belangen het genoemde Reglement 
is vastgesteld ; 

0. dat ook het eerste en derde middel, die 
voor gezamenlijke behandeling vatbaar zijn, 
niet tot cassatie kunnen leiden ; 
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dat immers is komen vast te staan, dat het 
water dat voor den vischstand schadelijk phe
nol b~vatte, vanuit het riool van de ammo
niakfabriek te luiskil in de bij dagvaarding 
aenoemde waterleiding afvloeit, en voorts, dat 
~equirant is directe~r van die amm<miakfa
briek en als zoodamg verantwoordeliJk voor 
hetgeen op het fabrieksterrein geschiedt; 

dat op grond van een en ander de Kanton
rechter kon aannemen dat verdachte aanspra
kelijk was voor het door het genoemde regle
ment verboden " laten afvloeien" van schade
lijke stoffen, vermits, daargelaten hoe de thans 
bestaande toestand is ontstaan, verdachte in 
staat moet worden geacht, en mitsdieI1 ver
plicht is, om aan dien hem bekenden, b1J wet
telijk voorschrift verboden, toestand een emde 
te maken ; 

Verwerpt h et beroep. (N. J. ) 

27 Juni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 441; Gem.wet art. 168; 
A.P. V. Hillegom art. lOa.) 

Blijkens zijn plaats in de politievernrde
ning maakt art. 10a een onderdeel uit van 
een samenstel van regelen, waarmede be
oogd wordt de openbare orde en veiligh eid 
op den openbaren weg, te verzekeren; het 
eerste lid h eeft derhalve kennel.ijk de strek
king de afsluiting van de in deze bepaling 
omschreven erven en perceelen te gebieden 
enkel aan de zijde, waarmede zij aan den 
openbaren weg belend_en,_ zoodat die be
paling geheel gebleven 1s brnnen de grenzsn 
van art. 168 gemeentewet. De Rechtb. 
overwegende, dat de bepaling zóó ruim is, 
dat zij mede tot afsluiting van erven op 
plaatsen, waar zij aan andere dan aan 
openbare gronden grenzen, verplicht heeft 
ten onrechte aan die bepaling een wijdere 
strekking gegeven. (Aldus ook Adv.-Gen. 
Berger.) . .. 

Ambtshalve : Uit art. 10a lll ZJJn geheel 
genomen i. v . m. art. 202, waarbij op "over
treding van eenige bepaling dezer verorde
ning straf wordt gesteld, vloeit voort, dat 
de eigenaar van een bedoeld p erceel alleen 
dan gehouden is dit af t e sluiten op de wijze 
en ter hoogte als door B. en W. bepaald, 
wanneer dit ColJege bij die bepaling de 
voorschriften van de leden 2--5 van dit 
artikel [voorafgaand advies van cle Com
missie van Openb. Werken; w1Jze van 
handelen, indien de beslissing geheel of 
gedeeltelijk van dat advies afwijkt] heeft 
in acht genomen. Het feit, dat zulks ge
schied is, vormt een element voor de straf
baarheid van de overtreding van art. 10a 
j0 • 202, dat niet in de telastelegging mag 
ontbreken, zooals i. c. het gevaf is. 

Bij het bestreden vonnis is req uirant 
terecht - zij het op onjuiste gronden -
van alle rechtsvervolging ontslagen. (An
ders Adv. -Gen.) 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Haarlem, requirant 
van cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank 
van 28 April 1932, in hooger beroep bevesti
gende met verbetering der gronden een schnf-
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telijk vonnis van het K antongerecht te Haar
lemmermeer, op 7 J an·uari 1932 gewezen te
gen J. M. J. B., waarbij deze is ontslagen 
van alle rechtsvervolging ter zake van het 
hem te laste gelegde, voorzoover dat als be
wezen is aangenomen. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Bet·ger. 

Art. 10a der A . P. V. voor de Gemeente 
Hill egom luidt in zijn eerste, ten dezen van 
belang zijnde, lid: ,,I eder eigenaar moet, na 
schriftelijke aanmaning van Burgemeester en 
Wethouders, en binnen den daarbij bepaalden 
tijd, zijn open erf, alsook zijn onbebouwde per
ceelen, belendende aan den openbaren weg af. 
si uiten , voor wat het open erf betreft, met een 
muur; schutting, hek of haag, in beide geval
] en echter ter keuze van Burgemeester en 
Wethouders, en ter hoogte door dat College 
te bepalen." 

Gerequireerde, te wiens aanzien werd bewe
zenverklaard, dat hij als eigenaar van een 
onbebouwd perceel belendende aan den open
baren weg den ieuwen weg (Doodweg), ka
dastraal Sectie A N° . 5758 gelegen onder 
voornoemde gemeente op 31 October 1931 van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente, 
eene schriftelijke aanmaning heeft ontvangen 
om dat perceel binnen den bij die aanschrij
ving bepaalden tijd van zes weken na gemel
den datum van den openbaren weg af te slui
ten met eene afslui ting, in die omschrijv ing 
genoemd, zijnde een Ruijgrokhek ter hoogte 
van 1.20 Meter of met een ander hek, in qua
liteit minstens hiermee gelijkstaande, aan 
welke aanschrijving verdachte niet heeft vol
daan, werd bij vonn is van den Kantonrechter 
te Haarlemmermeer van alle rechtsvervolgmg 
te dier zake ontslagen, welke uitspraak de 
Arr.-Rechtbank te Haarlem bevestigde, om
dat - naar het oordeel dier R echtbank - bij 
het vaststellen der onderwerpelijke bepaling 
de gemeentelijke wetgever de grenzen zoude 
hebben overschreden, welke door art. 168 der 
Gemeentewet aan zijne verordenende bevoegd
he id zijn gesteld en de bepaling dus bindende 
kracht zoude missen, daar zij, kennelijk niet 
rakende een belang van zedelijkheid of ge
zondheid, geheel algemeen is gesteld, zoodat 
de daarbij aan de eigenaren opgelegde ver
plichting niet a ll een strekt tot het afsluiten 
van bedoelde erven en perceelen, daar, waar 
deze aan een openbaren weg grenzen, maar 
mede tot het afsluiten zelfs van die erven en 
perceelen ter plaatse, waar zij grenzen aan 
andere niet openbare gronden, iets, waarbij 
het beÎang der openbare orde niet betrokken 
kan woTden geacht. 

De Heer requirant verzet zich tegen deze be
slissing op grond van schending, a lthans ver· 
keerde toepassing van artt. 425 j 0

• 423 Sv. en 
van art. 10a der voormelde Politieverordening, 
omdat z. i. de verordening hetgeen de R echt
bank daarin leest niet bedoeld kan hebben en 
met eenigen goeden wil de woorden "belen
dende aan den openbaren weg" kunnen en 
moeten worden gelezen: ,, voorzooverre deze 
aan den openbaren weg belenden ." 

Het middel komt mij gegrond voor. De uit
legg ing, door de R echtbank aan de bedoelde 
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bepaling der verorden ing gegeven, bevredigt 
mij niet, omdat de woorden "belendende aan 
den openbaren weg" naar mijne meening, 
duidelijk genoeg aangeven de bedoeling om 
het gebod tot afsluiting te beperken tot die 
gedeelten der erven en perceelen, welke aan 
den openbaren weg grenzen. 'l'e meer acht ik 
dit het geval, wanneer ik zie, dat in den voor 
mij liggenden te kst der verordening, de kom
ma, welke in den, in het vonn is opgenomen, 
tekst staat tusschen de woorden "openbaren 
weg" en "afsluiten", ontbreekt. 

Indien de H. R. zich met deze zienswijze 
vereenigt, dan zal het bestreden vonnis, naar 
het mij voorkomt, n iet in stand kunnen bliJ
ven, vermi ts de, in de processen-verbaal der 
terechtzittingen, zoowel van het Kantonge
recht, a ls van de Rechtbank, weergegeven 
verweermiddelen, namens gerequ ireerde door 
diens raadsman voorgedragen, aan de verb ind
baarheid der onderwerpelijke verordening, 
naa r mijne be che iden meening, geenen tw ij
fel vermogen te wekken, en mij ook overigens 
geene gronden zijn voorgekomen, welke hare 
1·echtskracht wuden aantasten. 

Ik co nel udeer mitsdien, dat het bestreden 
vonn is, voorzoover gerequireerde daarbij ter 
zake van het bewezenverklaarde en niet straf
baa r geoordeelde feit van alle rechtsvervol
g ing is ontslagen, zal worden vern ietigd, en 
dat de H . R., ten principale rechtdoende over
eenkomstig art. 105 R. 0., na vern ietiging 
mede inzooverre van het bevestigde vonnis 
van eersten aanleg, het ten laste van gerequi
reerde bewezenverklaarde en dezen te dier 
zake strafbaar zal verk laren, aan het bewezen 
fe it zal geven de benaming: ,,het te Hill e
gom a ls e igenaar niet na schriftelijke aanma
ning van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente en binnen den daarbij bepaalden 
t ij d . zijn onbebouwd perceel, belendende aan 
den openbaren weg afslu iten met een hek, als 
ter keuze van Burgemeester en Wethouders en 
ter hoogte door dat College bepaald in die 
aanm a ning omschreven", en - a ls zijnde in 
overeenstemming met aard en ernst van het 
gepleegde feit, - den gerequireerde met toe
passing en vermelding van de artt. 1, 10a en 
202 der A. P. V . voor de Gemeente Hillegom, 
23 en 91 Sr., zal veroordeelen in eene geld
boete van t ien gulden, bij gebreke van beta
ling en verhaal te vervangen door hechtenis 
voor den tij d van vij f dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon B ake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, houdende: 
Schending, a lthans verkeerde toepassing van 
de artt. 425 en 423 Sv. en van 10a A. P. V. 
der gemeente Hillegom , door di t artikel a ldus 
te lezen, dat iedere eigenaar , wiens open erf 
of onbebouwd perceel aan den openbaren weg 
grenst, verplicht wu zijn zijn pp1·ceel op de in 
het artikel bedoelde wijzen af te slu iten ook 
aan die zijde, waarmede het niet grenst aan 
den openbaren weg ; 

0. dat bij het door het bestreden vonnis in 
zooverre bevestigde vonnis van het Kanton
gerecht van het aan gerequireerde te laste ge-
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legde bewezen is verkl aa rd: (zi e conclusie 
Adv.-Gen.); 

Wat betreft het middel: 
0 . dat de Rechtbank met betrekking tot de 

strafbaarheid van het bewezen verklaarde in 
het bestreden vonnis heeft overwogen: 

dat de verdachte heeft betoogd; dat de be
paling van het eerste lid van art. 10a der 
Al g. Pol.verordening der gemeente Hillegom, 
waa rtegen straf is bedreigd bij art. 202 dier 
verordening, welke bepaling door het bewe
zene is overtreden, geen rechtskracht zou be
zitten; 

dat voornoemde bepaling luidt: I edere e ige
naar moet, na schriftel ijke aanmaning van 
Burgemeeste r en Wethouders en binnen den 
daarbij bepaalden tijd , zijn open erf als ook 
zij n onbebouwde perceelen, belendende aan 
den openbaren weg, afslui ten, voor wat het 
open erf betreft, met een munr, schutting of 
hek, en voor wat de onbebouwde percee len be
treft, met een muur, schutting, hek of haag, 
in be ide gevallen echter ter keuze van Burge
meester en Wethouders en ter hoogte door dat 
Coll ege te bepalen ; 

dat deze bepaling kennelijk niet een belang 
van zedelijkheid of gezondheid raakt" noch 
de gemeentehuishouding betreft, zoodat te on
derweken rest, of zij door het belang der 
openbare orde kan zijn vereischt; 

dat bij die bepaling de verplichting voor de 
eigennaars om, na aanschrijving van B. en 
W. hun aan den openbaren weg belendende 
open e rven en onbebouwde pe rceelen af te 
sluiten geheel algemeen is gesteld, zoodat die 
verplichting niet alleen strekt tot het afsluiten 
van bedoelde erven en perceelen, daar, waar 
deze aan een openbaren weg grenzen, maar 
mede tot het afsluiten zelfs van die erven en 
perceelen ter plaatse, waar zij grenzen aan 
andere, niet openbare gronden; 

dat daargelaten in hoeverre het opleggen 
van den p licht voor eigenaren om hun open 
erven en onbebouwde perceelen van den open
baren weg af te scheiden door het belang van 
de openbare orde zou kunnen zijn gewettigd, 
zeker het belang der openbare orde n iet be
trokken kan worden geacht bij het opleggen 
van den pl ich t aan de eigenaren om hun be
doelde erven en perceelen af te scheiden ook 
van aanliggende niet openbare gronden ; 

dat mitsdien bij het vaststellen der bespro
ken bepaling de gemeentelijke wetgever de 
grenzen heeft overschreden, welke door a r t . 
168 Gemeentewet aan zijn verordenende be
voegdheid zijn gesteld, zoodat d ie ' bepaling 
bindende kracht mist; 

dat het niet-naleven dier bepaling dan ook 
geen str afbaar feit oplevert, zoodat, nu het 
bewezene overigens in geen strafbepaling valt, 
verdach te deswege van rechtsvervolging be
hoort te worden ontslagen; 

0. dat in de Alg. P ol.verordening voor de 
gemeente H illegom art. 10a voorkomt onder 
Hoofdstuk VIII, getiteld " Van de verkeers
en veil igheidspoli t ie", en wel in a fdeeling I 
met het opschri ft: ,,Van den openbaren weg" 
§ 1 "Verschill ende bepal ingen betreffende de 
openbare orde en vei ligheid"; 

dat genoemd a rtikel blijkens ,Jjn plaats in 
di e Politieverordening een onderdeel uitmaakt 
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van een samenstel van regelen, waarmede be
oogd wordt de openbare orde en veiligheid op 
den openbaren weg te verzekeren; 

dat het l ste lid van dat artikel, - vermeld 
in de hiervoor aangehaalde overwegingen uit 
het bestreden vonnis, - derhalve kennelijk de 
strekking heeft de afslui t ing van de in deze 
bepaling omschreven erven en perceelen te 
gebieden enkel aan de zijde, waarmede zij aan 
den openbaren weg belenden, zoodat die be
paling geheel gebleven is binnen de grenzen, 
door art. 168 der Gemeentewet aan de wet
gevende bevoegdheid van den gemeenteraad 
gesteld; 

dat de Rechtbank ten onrechte eene wijdere 
strekking aan art. 10a, lste lid heeft toeg'.,
kend, zoodat het middel is gegroind ; 

0. echter ambtshalve: 
dat art. 10a, 2de lid luidt: ,,Burgemeester 

en Wethouders zu ll en over de wijze en de 
hoogte der afsluiting, in het vorige lid be
doeld, niet bes! issen, dan nadat hierover ad
vies is uitgebracht door de commissie van 
Openbare Werken", terwijl verder in de leden 
3-5 van dit artikel wordt bepaald, wat zal 
gesch ieden, als B urgemeester en Wethouders 
geheel of gedeeloolijk in afwijking van dat 
adv ies omtrent de wijze en de hoogte der a f
sluiti ng eene beslissing hebben genomen; 

dat derhalve uit art. 10a, in zijn geheel ge
nomen, in verband met art. 202. waarbij op 
,,overtreding van eenige bepaling dezer ve t·
orden ing" straf wordt gesoold, voortvloeit, dat 
de eigenaar van een in dit artikel bedoeld erf 
of perceel a ll een dan gehouden is dit afte
sluiten op de wijze en oor hoogoo, als door B. 
en W. is bepaald, wanneer dit College bij die 
bepaling de voorschriften in de leden 2- 5 
van di t artikel heeft in acht genomen; 

dat het feit, dat zulks geschied is, mitsdien 
voor de strafbaarheid van de overtreding van 
art. 10m j 0

• 202 van meergenoemde Politiever
ordening, bij welk laatsoo artikel op " over
treding van eenige bepaling dezer verorde
ning", straf wordt gesool d, een element vormt, 
dat niet_ in de telastelegging mag ontbreken; 

dat dit element echter in de onderhavige 
telastlegging zooals deze bewezen ver ki aard 
is, niet voorkomt, zoodat deze niet inhoudt de 
strafbare overtreding van art. 10a, terwijl het 
telaste gelegde ook niet bij eenige andere wet
telijke bepaling strafbaar is gesteld ; 

dat gerequireerde bij het b streden vonnis 
dan ook terecht, - zij het op onjuiste gron
den, - van alle rechtsvervolging ter zake van 
het bewezen verklaa rde is ontslagen; 

Verwerpt het beroep. 
{N. J .) 

27 J uni 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Veewet art. 82; Sr. art. 42.) 

Op de schriftuur kan niet worden gelet, 
omdat de raadsman die namens req. het 
stuk heeft geteekend, daarbij niet ver
klaart tot het indienen bepaaldelijk ge
machtigd te zijn, terwijl evenmin van 
een bijz. schriftelijken volmacht blijkt. 

Al verklaart req. [ die een groep gezonde, 
droogstaande koeien bij met mond- en 
klauwzeer aangetast vee heeft laten bren
gen], dat hij in strijd met art. 82 der Vee-

1932 

wet kwam, i de strekking van zijn verweer 
toch deze, dat hij op grond van de daarin 
genoemde omstandigheden tot hetgeen hij 
deed gerechtigd was. Moge dus in zijn 
verweer al geen beroep op een in de wet 
met zoovele woorden omschreven grond 
van uitsluiting der strafbaarheid besloten 
liggen, toch wordt in elk geval daarbij 
betoogd, dat req. heeft gehandeld als vee
arts ter behartiging van den algemeenen 
gezondheidstoestand van den veestapel. 
Indien nu de in dat verweer gedane be
weringen en de voormelde daaruit getrok
ken conclusie als juist moeten worden 
aanvaard, dan zal geen veroordeeling 
kunnen volgen hetzij op grond dat de straf
baarheid van verd. is uitgesloten, hetzij 
op grond, dat niet kan worden aangenomen 
dat de Veewet in art. 82 het opzettelijk vee 
in verdachten toestand brengen strafbaar 
stellende, op handelingen als door req. met 
voorschreven bedoeling verricht, het oog 
heeft gehad. 

De Rechtb. had op dat verweer een met 
redenen omkleede beslissing moeten nemen. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnvelclt, die 
nog opmerkt : 

1°. de rechtvaardigingsgrond geeft een 
figuur, welke zich bij de gewone genees
kunde herhaaldelijk voordoet; 
. 2°. art. 82 is grootendeels gericht tegen 

eigenaars van vee, die het opzettelijk in 
verdachten toestand brengen om schade
vergoeding ingevolge art . 39 der Veewet 
te verkrijgen .] 

Op het beroep van H . t . B., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 
5 April 1932, waarbij in hooger beroep, na 
vernietiging van twee mondelinge vonnissen 
van het Kantongerecht te Hilversum, respec
tievelijk op 17 Juli 1931 bij verstek en op 9 
October 1931 na gedaan verzet gewezen, ter 
zake van: ,,opzettelijk vee in verdachten toe
stand brengen" , met aanhaling van de artt. 
82 der Veewet, 23 en 91 r., is veroordeeld 
tot een geldboete van honderd gulden e n ti en 
dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Ad,,.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietig ing wegens vormgebrek van de 
vonnissen van den Kantonrechter te Hilversum 
van 9 October 1931 op tegenspraak en 17 Juli 
1931 bij verstek gewezen, veroordeelde de 
R echtbank te Amsterdam op 5 April 1932 re
quirant met aanha ling van art. 82 der Veewet 
tot betaling van een geldboete van f 100, bij 
gebreke van. betaling en verhaal te vervangen 
door hechtenis van 10 dagen, wegens een feit 
gequalificeerd als "opzettelijk vee in verdach
ten toestand brengen" . 

Bewezen verklaard werd dat verdachte om
streeks 19 Augustus 1930 te Huizen (N.H.) 
zeven koeien, welke niet lijdende waren aan 
mond- en klauwzeer noch ook werden verdacht 
gevaar op te leveren voor besmetting met die 
ziekte, opzettelijk in verdachten toestand heeft 
gebracht, doordien hij verdachte aan eenige 
personen, die bij dezelfde onderneming als 
verdachte werkzaam en aan verdachte onder-
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geschikte waren, heeft gelast die koeien te ver
voeren van een wei, gelegen aan de Valke
veensche laan naar een stal, gelegen aan den 
Nieuw Bussummerweg, in welke stal zich 
eenige koeien bevonden, welke lijdende waren 
aan mond- en klauwzeer, hetgeen aan ver
dachte bekend was, en dat vervoer overeen
komstig verdachtes last alstoen plaats vond. 

Nadat tijdig beroep in cassatie was inge
steld, diende requirant's raadsman, die hem 
in hooger beroep had bijgestaan, een schrif
tuur in, houdende een .middel van cassatie. 
Intusschen zal Uw Raad, in overeenstemming 
met Uw vaste rechtspraak (b.v. H. R. 9 Nov. 
1931, W. 12407, 4; N. J. 1931, 1556) van die 
schriftuur geen kennis kunnen nemen, daar 
niet blijkt zooals art. 450 Sv. vordert, dat de 
raadsman tot het indienen der schriftuur be
paaldelijk is gevolmachtigd. 

Ambtshalve, waarbij de gronden van het 
middel toch ter sprake komen, meen ik echter 
het volgende te moeten opmerken, naar aan
leiding dezer eigenaardige zaak. 

Requirant, veearst in dienst bij de model
boerderij Oud-Bussum oordeelde het uit vee
artsenijkundig oogpunt noodig de koeien waar 
h et hier over gaat, snel mond- en klauwzeer 
te doen krijgen. H et waren i.c. droog staande 
koeien, welke nog kalveren moesten, en vol
gens zijn veterinair inzicht is het beter die 
droog staande koeien de ziekte t. doen door
maken, dan af te wachten of zij besmet zou
den worden, wanneer zij eenmaal weer melk 
gaveµ. In de eerste plaats verloopt de ziekte 
sneller bij droog staande koeien, in de tweede 
plaats gaat mond- en klauwzeer bij melk
gevende koeien gepaard met allerlei onge
makken, als ziekte van de uiers, wat dus voor
komen wordt, wanneer de dieren, de besmet
ting krijgen terwijl zij nog droog staan. 

Om te voorkomen, dat hij in strijd zou gera
ken met het voorschrift van art. 82 der Vee
wet, vroeg en verkreeg requirant toestemming 
voor zijn handeling van den Inspecteur van 
den Veeartsenijkundigen Dienst. 

Zoo luidt volgens het proces-verbaal der 
terechtzitting in hooger beroep requirant's ver
weer aldaar. Hij voegde er nog aan toen, dat 
eind 1931 een soortgelijk geval zich heeft voor
gedaan, waarbij de Inspecteur ook toestem
mming had verleend gezonde koeien te brengen 
bij op stal staande zieke beesten, en waarbij 
bovendien advies was ingewonnen op het De
partement van Landbouw. H et telegrafisch 
antwoord luidde toen : ,,Art. 82 is in het door 
U gestelde geval niet van toepassing. Voor 
Minister, Frederiks". 

Nu wijs ik erop, dat de Rechtbank in haar 
vonnis over dit verweer met geen woord 
spreekt en alleen overweegt, dat het vervoeren 
van niet besmette koeien naar een stal, waarin 
zich k oeien, lijdende aan mond- en klauwzeer 
bevinden, oplevert het brengen van vee in ver
dachten toestand. 

D e K a'.ltonrechter deed destijds m. i. juister. 
ÜJk in eersten aanleg toch is hetzelfde ver

weer gevoe.rd, doch daar werd het verworpen 
omdat nag,r 's rechters oordeel de gronden van 
verdachte's handelen slechts een verzachtende 
omst1,'.l:ligheid opleverden, immers van over
macht en nood of van een ambtelijke bevel is 
hier geen sprake, en het zgn. beroepsrecht van 
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den veearts zou geen rechtvaardigingsgrond 
zijn in de strafwet erkend. 

Ik kan mij met de opvatting des Kanton
rechters niet vereenigen, vanzelfsprekend acht 
ik dus het vonnis der Rechtbank die over de 
zaak zwijgt, onjuist. 

Requirant doet hier m.i. een beroep erop 
dat hij gehandeld heeft als veearts ; krachtens 
art. 1 der Wet van 8 Juli 1874, S. 98, (meer
malen gewijzigd) oefende hij als bevoegde de 
veeartsenijkunst uit, en verrichtte daarbij een 
handeling, welke ongetwijfeld aan anderen 
krachtens art. 82 der Veewet verboden is. 

De geschiedenis der wet van 26 Maart 1920, 
S. 153, de zg. Veewet, leert, voorzoover ik heb 
kunnen nagaan niets ten aanzien van de be
teekenis van art. 82. Zoowel bij de schriftelijke 
als bij de mondelinge behandeling is over den 
inhoud dezer bepaling niet gesproken. Wel 
blijkt, naar mijn meening, uit het onderling 
verband met de andere artikelen, dat het 
grootendeels gericht is tegen eigenaren van 
vee, die ingevolge art. 39 der wet schadeloos
stelling kunnen verkrijgen voor verdacht vee 
in geval van afmaking. Voorkomen moest dus 
worden, dat die eigenaren opzettelijk het vee 
in verdachten toestand zouden brengen. Van
daar de strafbepaling. 

De rechtvaardigingsgrond waarop requirant 
zich beroept, geeft een figuur, welke niet 
nieuw is, maar zich o.a. bij de gewone genees
kunde herhaaldelijk voordoet. Ook daar zijn 
handelingen, waarbij een ziekte wordt opge
wekt, of verergend, een besmetting wordt ver
oorzaakt, om het doel n.l. genezing of voor
koming van erger ziekte, te bereiken. 

Ik zal als leek daarvan hier geen voorbeel
den geven, maar wijs wel op de moeilijkheden 
welke zich in dergelijke gevallen kunnen 
voordoen, en welke o. a. besproken worden in 
,,Arts en Wet" van Dr. van Eijk en Mr. Ver
stegen. Zij komen dan ook op blz . 407 vlg. 
van dit werk met een eigen schema van wets
aanvullingen, en stellen voor aan art. 1 der 
wet op de uitoefening der Geneeskunst van 
1865 o. m. toe te voegen: ,,Deze bevoegdheid 
omvat alle handelingen welke naar redelijk 
inzicht geboden of toegelaten zijn door de re
gelen der genees-, heel- of verloskunst." 

Wat van dit alles juist zij, m . i. had de 
Rechtbank over het door requirant opgewor
pen verweer krachtens art. 358 l. 3 Sv. be
paaldelijk moeten beslissen. Ik ben van mee
rring, dat de juistheid van dit verweer in cas
satie niet beoordeeld kan worden, en conclu
deer dus tot vernietiging van het vonnis en 
verwijzing der zaak naar het Gerechtshof te 
Amsterdam ten einde op het bestaande hooger 
beroep verder te worden behandeld. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
0. dat bij den H. R. is ingekomen een 

schriftuur geteekend "namens requirant Th. 
Muller Massis, raadsman", zonder dat Mr. 
Muller l\fassis - die, blijkens het proces-ver
baal dei; terechtzitting van de Rechtbank in
derdaad den verdachte als raadsman heeft ter 
zijde gestaan - daarbij verklaart tot h,et in
dienen van een schriftuur bepaaldelijk te zijn 
gevolmachtigd, terwijl evenmin van een bij
zonderen schriftelijken volmacht blijkt; 
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0. dat mitsdien op dit stuk niet kan worden 
gelet; 

0. echter ambtshalve: 
dai, bij het bestreden vonnis, overeenkomstig 

de primaire telastlegging, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat bij omstreeks 
19 Augustus 1930 te Huizen (N.H.) zeven 
koeien, welke niet lijdende waren aan mond
en klauwzeer noch ook werden verdacht ge
vaar op te leveren voor besmett.ing met die 
ziekte, opzettelijk in verdachten toestand heeft 
gebracht, doordien hij, verdachte, aan eenige 
personen, die bij dezelfde onderneming als 
verdachte werkzaam en aan verdachte onder
geschikt waren, heeft gelast die koeien te ver
voeren van een wei, gelegen aan de Valke
veenschelaan naar een stal, gelegen aan den 
Nieuw Bussumerweg, in welke stal zich eenige 
koeien bevonden, welke lijdende waren aan 
mond- en klauwzeer, hetgeen aan verdachte 
bekend was, en dat vervoer overeenkomstig 
verdachte's last alstoen plaats vond ; 

0. dat de Rechtbauk ten aanzien van de 
strafh,i,arheid van het bewezene heeft over
wogen: 

dat het vervoeren van niet besmette koeien 
naar een stal. waarin zich koeien, lijdende aan 
mond- en klauwzeer bevinden, oplevert het 
brengen van vee in verdachten toestand ; 
dat toch art. 7 der Veewet het, mond- en 
klauwzeer bij herkauwende dieren noemt als 
eene besmettelijke veeziekte en daarop titel III 
dier wet van toepassing verklaart, tot welken 
titel art. 16 dier wet behoort; dat laatstbe
doeld artikel aan een algemeenen maatregel 
van bestuur overlaat te bepalen, in welke ge
vallen vee verdacht wordt gevaar op te leve
ren voor besmetting en art. 1 van dien maat
regel (het K. B. van 25 April 1922, S. 220) 
luidt: ,,Vee wordt verdacht gevaar op te leve
ren voor besmetting, indien: a. enz., d. het 
vee zich met aan een besmettelijke ziekte lij
dend vee in dezelfde verblijfplaats bevindt" 
enz.; 

O. dat, blijkens het proces-verbaal der te
rechtzitting, de verdachte voor qe Rechtbank 
onder meer het navolgende heeft aangevoerd: 

,Omstreeks 19 Aug. 1930 heb ik als advi
se~rend veearts van de modelboerderij Oud
Bussum te Huizen (N.H.) aan eenige per
sonen, die bij die onderneming werkzaam en 
aan mij ondergeschikt waren, gelast een zeven -
tal koeien, welke niet lijdende waren aan 
mond- en klauwzeer noch ook werden ver
dacht gevaar op te leveren voor besmetting 
met die ziekte, van een wei, gelegen aan de 
Valkeveenschelaan te Huizen (N.H .) te ver
voeren naar een stal, de quarantainestal, ge
legen aan den Nieuw Bussumerweg aldaar, in 
welke stal zich elf koeien bevonden, waaronder 
naar mij bekend was, mond- en klauwzeer 
voorkwam. Ik heb aldus gehandeld, omdat het 
uit veterinair oogpunt beter is, dat koeien die 
droog staan, met mond- en klauwzeer besmet 
worden, dan koeien die melk geven, in welk 
geval de ziekte gepaard gaat met ziekte van 
de uiers enz., terwijl droog staande koeien de 
ziekte sneller doormaken. In het onderhavige 
geval betrof het droogstaande koeien die kal 
veren moesten. Art. 24 van de Veewet zegt, 
dat vee niet mag worden vervoerd naar een 
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gebouw, waar een kenteeken is betreffende 
mond- en klauwzeer, terwijl volgens het tweede 
lid de Burgemeester ontheffing kan verleenen_ 
Op grond daarvan adviseerde ik den directeur 
van Oud-Bussum om bedoelde zeven koeien 
snel mond- en klauwzeer te laten krijgen. 
Daar ik io strijd kwam met art. 82 der Vee
wet, belde ik den inspecteur Dr. Klauwers te 
Amsterdam op, die mij toestemming verleende. 
Verder regelde ik de zaak met den Burge
mc,ester van Huizen. Een analoog geval heeft 
zich voorgedaan op 2 Dec. 1931 met vee van 
wethouder Calis te Laren, die eveneens ge
zonde koeien uit de wei wenschte te brengen 
bij koeien met mond- en klauwzeer, die op stal 
stonden. Ook toen heb ik den inspecteur opge
beld, die antwoordde "vervoer die koeien 
maar, dat neem ik op mijn verantwoording". 
Daar ik eenigen tijd tevoren in deze zaak door 
den Kantonrechter was veroordeeld, vroeg 
Calis op mijn aanraden telegrafisch advies 
aan het Departement van Landbouw. Het ant
woord, dat ik U overleg, luidde : ,,Art. 8 
in het door U gestelde geval niet van toe
passing. Voor Minister; Frederiks"." 

0 . dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
zich over dit door den requirant gevoerd ver
weer niet uitlaat, zoodat al dadelijk niet blijkt, 
of de Rechtbank de door requirant in zijn ver
klaring medegedeelde feiten als juist aan
vaardt; dat echter, ook al verklaart requirant, 
dat hij met art. 82 der Veewet in strijd kwam, 
de strekking van zijn verweer dèze is, dat hij, 
op grond van de daarin genoemde omstandig
heden tot hetgeen hij deed gerechtigd was; 
dat dan ook, indien al in het verweer geen 
beroep op een in de wet met zoovele woorden 
omschreven grond van uitsluiting der straf
baarheid ligt opgesloten, in elk geval daarbij 
wordt betoogd, dat requirant, door te han
delen als hem is telastegelegd 1,n te zijnen 
laste is bewezen verklaard, heeft gehandeld 
als veearts ter behartiging van den algemee
nen gezondheidstoestand van den veestapel ; 
dat nu, indien de in dat verweer gedane be
weringen en de voormelde daaruit getrokken 
conclusie als juist moeten worden aanvaard, 
geen veroordeeling zal kunnen volgen, hetzij 
op grond dat de strafbaarheid van verdachte 
is uitgesloten, hetzij op grond dat niet kan 
worden aangenomen, dat de Veewet, in art. 
82 het opzettelijk vee in verdachten toestand 
brengen strafbaar stellende, op handelingen 
als door requirant met voorschreven bedoeling 
verricht, het oog heeft gehad ; 

0. dat de Rechtbank mitsdien, ingevolge 
art. 358, derde lid, in verband met de artt. 
350, 359, 415 en 425 Sv., op straffe van nie
tigheid, verplicht was op meergenoemd ver
weer een met redenen omkleede beslissing te 
geven, zoodat haar vonnis niet in stand kan 
blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsteidam, ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

(N. J.) 
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10 October 1932. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Melkbesluit 1929 art. 32.) 

H. R. ambtshalve. In lid 1 van art. 32 
van het Melkbesluit 1929 kan het woordje 
"die" in de zinsnede "en die, ten bewijze 
daarvan", hoe zonderling de redactie ook 
is, slechts slaan op dengeen "wiens bedrijf 
voldoet aan de in lid 2 van dit artikel ge
stelde eischen", dus alleen op het hoofd 
van het bedrijf1 hetgeen bevestiging vindt 
in het verder volgende, waar wordt ge
sproken van gemeente waarin "zijn" be
drijf gevestigd is. Deze bepaling verplicht 
derhalve slechts het hoofd der onder
neming om de schriftelijke verklaring -
waarvan de bepaling spreekt - op aan
vraag aan de betrokken ambtenaren over 
te leggen. Nu lid 1 rue verplichting niet 
oplegt aan dengene, rue voor den in rue 
bepaling genoemden persoon melk vervoert 
of in voorraad heeft, volgt die verplichting 
evenmin uit lid 4 van art. 32 voor dengene, 
die zooals i. c . melk vervoert of in voorraad 
heeft voor hem, die een bedrijf van melk
verkooper uitoefent, en kunnen ook de 
besluiten van B. en W. van Amsterdam van 
11 Maart, 26 April en 29 Aug. 1929, Gem.
blad afd. 3, vlgn. 62 die verplichting niet 
opleggen, daar deze niet tot meer kunnen 
verplichten dan art. 32 toelaat. 

[Anders implicite Proc.-Gen. Tak; deze 
over de middelen : a. Er zijn wel degeljjk 
drie afzonderlijke besluiten van B. en W. 
van Amsterdam, zooals ook uit het sluit
stuk der openbaarmaking blijkt; b. art. 23 
Melkbesluit noemt onder de besluiten van 
B. en W., die Koninklijke goedkeuring 
behoeven, niet het besluit, hetwelk het 
tijdstip der inwerk:ingtrerung van zekere 
voorschriften regelt ; c. het spreekt van 
zelf, dat dat besluit van B. en W. enkel 
geldt voor de gemeente Amsterdam ; 
d. de door B. en W. gegeven strafverorde
ning steunende op de artt. 14 en 15 der 
Warenwet behoefde niet te worden afge
kondigd zooals in de Gemeentewet en de 
verordening van Amsterdam voor de af
kondiging van Raadsverordeningen is voor
geschreven; e. lid 4 van art. 32 Melkbesluit 
verordent imperatief, dat, wanneer B. en 
W. besluiten, gelijk bepaald, automatisch 
in de door dit College getroffen regeling 
lid 1 en 3 van dat artikel worden in
geschakeld.) 

Op het beroep van R. W. J. v. tl. L., requi
rant van cassatie tegen een te zijnen Jaste ge
wezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam van 14 Mei 1932, waarbij in hooger 
beroep is vernietigd een vonnis van het Kan
tongerecht te Amsterdam van 25 Juni 1931, en 
de requirant terzake: ,,het als hoofd van eene 
handelszaak, door welke waren worden ver
handeld, ingevolge art. 28 der Warenwet (S. 
1919 No. 581), aansprakelijk zijn voor het bij 
die handelszaak te Amsterdam waren vervoe
ren en ten verkoop in voorraad hebben, ten 
aanzien waarvan niet voldaan wordt aan de 
eischen, gesteld -krachtens die wet, met uit
zondering van art. 16 dier wet", met aanha
ling van de artt. 4, eerste lid , en 6 der Keu
ringsverordening voor de gemeente Amsterdam, 
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1, 15, 28 der Warenwet (S. 1919 No. 581), 
32 van het Melkbesluit (S. 1929 No. 43), de 
besluiten van B. en \V. van Amsterdam van 
11 Maart, 26 April en 29 Augustus 1929, Ge
meenteblad Afd. 3, volgn. 62, de artt. 23, 56 
en 91 Sr., veroordeeld tot betaling van eene 
geldboete van tien gulden, met bepaling, dat 
deze boete bij gebreke van betaling en verhaal 
zal worden vervangen door hechtenis van drie 
dagen; 

Conclusie van den Procureur-Genraal Tak. 

Met vernietiging van een vonnis van den 
Kantonrechter te Amsterdam van 25 Juni 1931, 
verklaarde de Arr.-Rcchtbank aldaar op 14 
Mei jl. ten aanzien van nu-requirant wettig en 
overtuigend bewezen: ,,dat te Amsterdam, op 
18 April 1931, op den openbaren weg, den 
Hoofdweg, Martinus Meijer voot· hem ver
dachte, die eel} bedrijf van melkverkooper uit
oefende, in een melkblik voor den handel be
stemde melk heeft vervoerd en ten verkoop in 
voorraad heeft gehad, zulks terwij l Meijer 
voornoemd aan een op gemelden weg aan
wezigen, door B. en W. van Am terdam tot 
het opsporen van bij de Warenwet 1919, S . 
581, strafbaar gestelde overtredingen aange
wezen keurmeester bij den Keuringsdienst van 
Waren te Amsterdam op diens eerste aanvraag 
niet heeft overgelegd eene schrifte lijke verkla
ring, afgegeven door of namens den Burge
meester van Amsterdam, waaruit bleek, dat 
het gemelde bedrijf, hetwelk was gevestigd te 
Amsterdam in perceel Sloterweg 1171 en het
welk hij, verdachte, reeds vóór 1 September 
1929 uitoefende, voldeed aan de eischen, ge
steld bij art. 32 lid 2 onder 3e, 4e onder a, b, 
c, e, 5e en 6c van het gemelde besluit. 

Hij, verdachte, was het hoofd van den melk
handel, door welken bovenvermelde waar werd 
verhandeld." Zij benoemde dit bewezene, na 
het, evenals den dader daarvan, strafbaar te 
hebben geoordeeld, als de overtreding van: 
"Het als hoofd van eene handelszaak, door 
welke waren worden verhandeld, ingevolge 
art. 28 der Warenwet, S. 1919 n° . 581, aan
sprakelijk zijn voor het bij die handelszaak te 
Amsterdam waren vervoeren en ten verkoop 
in voorraad hebben, ten aanzien waarvan niet 
voldaan wordt aan de eischen krachtens die 
wet, met uitzondering van art. 16 dier wet." 

Overigens verwierp zij alle door verdachte 
opgeworpen gronden van niet-strafbaarheid en 
veroordeelde zij hem, met toepassing van de 
artt. 4, eerste lid {j 0

• 1) en 6 der Keurings
verordening voor de gemeente Amsterdam, 1, 
15, 28 der Warenwet, S. 1919, n°. 581, 32 van 
het Melkbesluit, S. 1929 n° . 43, de bes luiten 
van B. en W. van Amsterdam van 11 Maart, 
26 April en 29 Augustus 1929, Gemeenteblad 
1929, afdeeling 3, volgnummer 62, 23, 56 en 
91 Sr., in eene geldboete van f 10, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
eene heohtenisstraf van drie dagen, terwijl hij 
werd vrijgesproken van het meer of anders te 
laste gelegde dan als hiervoor als bewezen is 
vermelrl. 

Het zij mij vergund vooraf 's Raads bijzon
dere aandacht te vragen voor het genoemde 
Gemeenteblad van Amsterdam van 1929, Afd. 
3, Volgn. 62, inhoudende, dat bij besluit van 
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B. en W. van 11 Maart 1929, de eischen van 
art. 32, lid 2 van het Melkbesluit voor nieuw 
op te richten zaken zijn toepasselijk ve1·klaard 
en een deel daarvan op reeds bestaande, ver
volgens, dat bij besluit van 26 April 1929, ge
meld College evengezegd beslui t heeft beperkt 
tot de hoofdstad des lands, en eindelijk, dat 
beide besluiten, volgens dat van 29 Augustus 
1929, in werking zullen treden op 1 Sept. van 
dat jaar. Voorts zij aangestipt, dat de beslui
ten van 11 Maart en 26 April 1929 , overeen
komstig art. 32, 1 van het Mel'kbesluit 1929, 
S. 43 , zijn goedgekeurd door de Kroon, ter
wijl dat van 29 Aug. 1929 niet ter goedkeu
ring is aangeboden. 'l'en slotte moet er aan 
worden herinnerd, dat alle besluiten niet zijn 
afgekondigd op de wij ze bij plaatselijke ver
ordening en in de Gemeentewet aangegeven, 
doch dat daaraan openbaarheid is gegeven, 
mede door ze in het Gemeenteblad van 1929, 
onder volgn. 62, te doen opnemen . 

Na deze uiteenzetting volgen thans de cas
satiem iddelen, die daarmede nauw verband 
houden en welke ik achtereenvolgens ga be
spreken: ,,I. Schending, althans verkeerde 
toepass ing van de artt. 167 en 168 der Ge
meentewet, zooals deze wet luidde in Sept. 
1929 , jis 172, 173 en 150 van diezelfde wet, 
10 der Warenwet, S. 1919 , n° . 581, j 0

• art. 1 
van het K. B. van 5 Aug. 1920, S. 685, door
dat de Rechtbank in haar bovengenoemd von
nis aan de besluiten van B . en W. van Am
sterdam, vastgesteld in hunne vergaderingen 
van 11 Maart, 26 April en 29 Aug. 1929, bin
rlende kracht heeft toegekend, niettegenstaande 
deze strafverordeningen (besluiten tegen wier 
overtreding straf is bedreigd) afgekondigd in 
het Gemeenteblad van Amsterdam 1929 , Af
deeling 3, Volgn. 62, niet zij n vastgesteld in 
ééne vergadering, maar in meerdere vergade
r ingen van genoemd College, terwijl uit het 
bepaalde in art. 67 der Gemeentewet en uit de 
bij bovengenoemde wetsartikelen vastgestelde 
formulieren van afkond iging voortv loeit, dat 
strafverordeningen slechts in ééne vergadering 
kunnen worden vastgesteld." 

"II. Schending van art. 32, nos. 1 en 4 van 
het Melkbesluit 1929, S. 43, doordat de 
Rechtbank aan het in het Gemeenteblad van 
Amsterdam 1929, Afd. 3, Volgn. 62 (versche
nen 28 Sept. 1929) sub V afgekond igde beslu it 
van B . en W. van Amsterdam, bindende 
,kracht heeft toegekend, niettegenstaande de 
zinsnede "met ingang van 1 Sept. 1929", die 
een deel van dat afgekondigde bes! uit uit
maakt, niet door de Kroon is goedgekeurd." 

"III. S~hending van art. 32, n° . 4 van het 
Melkbeslu1t 1929, S. 43 , 126 en 150 der reeds 
aangehaalde Gemeentewet, doordat de R echt
bank aan het besluit van B. en W . sub V. 
1,0Qals dit is afgekondigd in het Gemeenteblad 
van Amsterdam 1929, Afd. 3, Volgn. 62, bin
dende kracht heeft toegekend, niettegenstaande 
B. en W. van Amsterdam slechts de macht 
hebben om dergelijke voorschriften te geven 
voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk enz. binnen de gemeente 
Amsterdam, terwijl B. en W. dit in casu in 
het a lgemeen hebben gedaan." 

"IV. Schending van de artt. 172 en 168 
der Gemeentewet, zooals die luidde in Sept. 
1929 en de Verordening vastgesteld bij het. 
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besluit van den Gemeenteraad van 19 Sept . 
1923, Gemeenteblad van Amsterdam 1923, 
Afd. 3, Volgn. 93, jtis de overige in het eer
ste middel genoemde artikelen, doordat de 
Rechtbank aan de strafverordening vastgesteld 
door B . en \V. van Amsterdam, zooals die in 
het Gemeenteblad 1929, Afd. 3, Volgn. 62, 
sub V is afgekondigd, bindende kracht heeft 
toegekend, ofschoon die strafverordening ove
rigens niet is afgekondigd op de wijze, zooals 
die is vastgesteld in de genoemde plaatselijke 
Verordening van Amsterdam van 1923." 

Ik bied Uw Raad hierbij het Gemeenteblad 
van Amsterdam aan van 1929, Afd. 3, Vol gn. 
62, waaruit requirant wi l afleiden, dat hierin 
sprake is van één besluit van B. en W. dier 
gemeente, genomen respectieve lijk in de ver
gaderingen van dat College van 11 Maart, 
26 April en 29 Aug. 1929. I k geloof dat de 
feitelijke grondslag voor dit bewere,; geheel 
ontbreekt. Immers wel blijkt eruit, dat het 
beslotene in hetzelfde Gemeenteblad onder één 
vognummer is gepubliceerd, doch overigens 
geeft het voet aan de meening. dat B. en W. 
drie afzonderlijke besluiten hebben genomen, 
die geheel los van el kaar staan. Ik doe daar
voor een beroep op het sluitstuk der open
baarma king, luidende: ,,\Velke besluiten zij11 
goedgekeurd door H . M. de Koningin bij be
sluit van 28 Mei N°. 41 en 13 Juni 1929 N°. 
28." Op deze ongekunstelde weerlegging zal 
het eerste middel moeten a fstuiten. 

Het tweede lijkt mij al even zwak. Dat im
mers het besluit van B. en ,v. van 29 A ug. 
1929, waarbij werd verk laard, dat met ingang 
van 1 Sept. 1929, de e ischen genoemd in lid 2 
van art. 32 van het Melkbesluit 1929, S. 43, 
onder nos. 3, 4, sub a, b, c, e, 5 en 6 van toe
passing zouden zijn bij het venoer, het in 
voorraad hebben of behandelen van melk en/of 
melkproducten en de a ls zoodanig aangeduide 
waar door hem, die het bedrij f van melkver
kooper uitoefent of die in een gevestigd bedrijf 
van melkverkooper lokalen of al dan niet ge
heel afgesloten ruimten voor het in voorraad 
houden of behandelen van melk en/of Jnel kpro
ducten in gebruik heeft, voorzooveel gemelden 
datum van ingang betl'eft, rechtskracht zou 
missen, omdat die door de Kroon niet is goed
gekeurd, is eene stelling, die door art. 32 van 
hot Melkbesluit van 13 Februari 1929, S . 43, 
wordt weerlegd. Daar in toch wordt duidelijk 
aangegeven, welke besluiten van B. en W. de 
goedkeuring der Kroon behoeven, waarbij ech
ter niet wordt genoemd dat, hetwelk het tijd
stip der inwerkingtreding van zekere voor
schriften rege lt. 

Ook de derde grief kan niet tot cassatie lei
den want, al is ook in sub V van het Gemeen
teblad van 1929, Afdeel ing 3, Volgn. 62, niet 
uitdrU:kkelij k vermeld, dat de daarin vervatte 
verordening, die ik bij de bespreking der 
tweede grief in extenso weergaf, uitslui tend 
ge ldt voor de gemeente Amsterdam, zoo spreekt 
dit toch vai1 zelf. De aanhef der publicatie 
immers luidt: ,,Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam doe~ te weten", terwijl èn 
volgens de Grondwet en vo lgens de Gemeente
wet de rechtsmacht en de rechtsbevoegdheid 
van dit College niet verder reikt dan de voor 
die gemeente getrokken grenzen. 

'I'er ontzenuwing van de vierde weer doe ik 
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wederom een beroep op art. 32, 1 van het 
l\.lelkbe luit van 13 Februari 1929, S. 43. H et 
verleent de bevoegdheid eene bepaal~e rege
ling te treffen voo1· het vervoer en het m voor
raad hebben of behandelen van melk en/of 
melkproducten en als zooda~ig -~angeduide 
waren - indien B. en W. d,t biJ openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
welk besluit alsdan "Onze" goedkourmg be
hoeft - . H et voorschrift, steunende op de artt. 
14 en 15 der Warenwet, 1919, n°. 581, bevat 
dus eene zelfstandige opdracht aan B . en W. , 
nl. tot openbaarmaking van hetgeen dit Col
lege noodig acht. Daarv_oor behoeft het echter 
niet te volgen hetgeen m de Gemeentewet en 
de Verordening van Amsterdam voor de a f
kondiging van door den R aad vastgestelde ver
ordeningen is voorgeschreve!1. Het heeft _enkel 
te zorgen dat, hetgeen noodig is, gepubhceerd 
wordt, terwijl het overigens gerech~igd is zelf 
de wijze dier openbaarmakmg _ te kiezen. 

Rest nog de vijfde klacht, luidende: ,,Schen
ding van art. 32, lid 4 van het Melkbeslu, t 
1929, S. 43, j 0

• 32? lid 1 daarvan _en het sub 
V genoemde besluit van B. en W. van Am
sterdam, Gemeenteblad Amsterdam 1929, Afd. 
3, Vol gn. 62, doordat de R echtbank !11 haar 
vonnis heeft aangenomen, dat door den knecht 
van requirant, die reeds vóór 1 Sept. 1929 het 
bedrijf van melkverkooper u itoefende en daar
toe lokalen in gebruik had en dus a ll een_ had 
te Yoldoen aan de e ischen krachtens het vierde 
lid van art. 32 van het ~lelkbesluit, gesteld 
in het voornoemde besluit Yan B. en W. sub 
V , op eerste aanvraag een schriftelijke ver
klaring afgegeven door of namens .?en B L~~-
gemeester van de gemeente, waari_n ztJn bedri_J_f 
wa gevestigd, uit welke verklaring dan b!tJ
ken moest dat aan die eischen was voldaan, 
h ad moe~n worden overgelegd en requirant 
heeft veroordeeld, omdat zijn knecht dit niet 
heeft gedaan, nietteg_enstaande B. en W. 1n 
hun voornoemd besluit sub V voor a l de be
staande bedrijven van melkverkoop?~-s, afge_
zien va n de vraag of deze reeds voor of na. 
1 Sept. J.-929 besto~den, n iet hebben bepaald, 
dat een dergelijke schriftelijke vel1klaring op 
eerste aanYraag moest worden overgelegd, het
geen zij sub IV wel hebben gedaan voor hem, 
die een bedrijf van melkverkooper na 1 Sept. 
1929 opricht, overneemt of verplaatst enz." 

Ook zij zal moeten worden afgewezen daar, 
naar luid van art. 32 ub 4 van het Melk
be luit van 13 Februari 1929, S. 43, indi_en 
B . on W. gebruik maken van de bevoegdheid, 
aan dit College in dat voorschrift verleend, 
hetwelk onderwerpelijk is gesch ied in sub V 
van de in het Gemeentebl ad van 1929 g pu
bliceerde besluiten, alsdan steeds van toepa -
sing is o. a. lid 1 van art. 32, dat ~e vertoo
ning op eerste aanvraag eener geldige schrif
telijke verklaring vordert, afgegeven door of 
namens don Burgemeester der gemeente, waar
in het bedrijf van den mei kverkooper 1s ge
ve tigd omtrent de inachtneming. van de 
eischen van lid 2. Wel beweert requ,rant, dat 
het B. en \\7• zou vrijstaan lid 1 en 3 van art. 
32 naar bel ieven toepasselijk te Yerklaren, doch 
zoo wordt dunkt mij , di t wet voorschrift ver
keerd ver'taan. Het verordent imperat ief dat, 
wanneer B. en W. besluiten, ge lijk bepaald, 
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automatisch in de door dit College getroffen 
regeling lid 1 en 3 van gezegd artikel worden 
ingeschakel d. Ik stip _hierbij nog aan,_ dat het 
ingewikkeld voorschrift van art. 32 m sub 1 
en 4 daarvan geen ande re lez ing toelaat dan 
deze dat zoowel de melkverkooper zelf als elk 
van ' diens bedienden bij vervoer van melk, 
moet voorzien zijn v~n ee11 legitimatiebewijs 
van zijne inrichting. 

Onder vermelding, dat de laatste dag van 
den cassatietermijn - 29 Mei - op een Zon
dag viel , waarop de g riffie der R echtbank_ te 
Amsterdam gesloten is, zoodat de aanteekenmg 
der voorziening volgens a rt. 590 Sv. alsnog _op 
30 Mei mocht gesch ieden, concludeer ik mits
dien tot verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; . 
Gehoord het verslag van den Raadsheer K1 r-

berger ; . 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: {zie concl. Proc.-Generaal); 

0. dat de Rechtbank, overeenkomstig het 
aan den requirant te lastegelegde, wettig en 
overtuigend heeft bewezen verklaard: 

dat te Amsterdam op 18 April 1931 op den 
openbaren weg, den hoofdweg, Ma1tinus Meyer 
voor hem verdachte die een bednJf van melk
verkoopei uitoefend~, in een melkbl ik voor 
den handel bestemde melk heeft vervoerd en 
ten ver'koop in voorraad heeft gehad, zulks 
terwijl Meyer voornoemd aan een op gemelden 
weg aanwez igen, door Burgemee ter en Wet
houdei-s van Am terdam tot het opsporen van 
bij de Warenwet 1919 S . 581 strafbaar ge
stelde overtredingen aangewezen, keurmeester 
bij den K euring dienst van Waren te Amster
dam op diens eer te aanvraag niet heeft over
gelegd een schri ftelijke verklar ing, afgegeven 
door of namens den burgemeester van Amster
dam waaru it bleek dat het gemelde bedrij f, 
het,;elk was gevestigd te Amste1:dam in per
ceel Sloterweg 1171 en hetwelk hiJ, verdachte, 
reeds vóór 1 September 1929 uitoefende, vol
deed aan de eischen gesteld bij art. 32 lid 2 
onder 3°, 4° onder a, b, c, e, 5° en 6° van het 
gemelde besluit {bedoeld is het Melkbeslu, t 
1929, S. 43); 

0. ambtshalve, en wel betreffende de vraag. 
of art. 32 lid 1 van het Melkbesluit 1929 
S. 43 dengeen, die voor de in die bepal ing 
bedoelde pei-sonen melk vervoert of m voor
raad heeft, de verplichting oplegt aan de 10 
die bepaling genoemde ambtenaren op hun 
aanvraag de schriftelijke verklaring, waarvan 
de bepaling spreekt, over te leggen ; 

dat indien die vraag ontkennend wordt be
antw~ord ten eerste die verplichting evenm in 
bij lid 4 ~an art. 32 wordt opgelegd aan den
geen die zooals in deze, melk vervoert of in 
voor;aad ' heeft voor hem, die een bedrij f van 
melkverkooper uitoefent, daa r lid 4 de bepa
ling van lid 1 van overeenkomstige toepassing 
verklaart; en ten tweede ook de besluiten van 
B. en W . van Amsterdam van 11 Maart, 26 
April en 29 Augu tus 1929, Gemeenteblad 
Afd. 3 volgn. 62, die verplichting niet kunnen 
opleggen, wijl deze be luiten niet tot meer 
kuunen verplichten, dan art. 32 toelaat; 

0. dat de gestelde vraag ontkennend moet 
worden beantwoord ; 
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dat toch art. 32 lid 1, voorzoover in deze 
van belang, bepaalt: ,,Vervoer, het in voor
raad hebben of behandelen van mei k en/of 
melkproducten en de als zoodanig aangeduide 
waar mag - indien Burgemeester en Wethou
ders dit bij openbaar gemaakt besluit noódig 
hebben verklaard, welk besluit Onze goedkeu
ring behoeft - door of voor hem die een 
bedrijf van ~elkverkooper opricht, ~verneemt 
of verplaatst, of die in een gevestigd bedrijf 
van melkverkooper lokalen of al dan niet 
geheel afgesloten ruimten voor het in voor
raad houden of behandelen van melk en/of 
melkproducten in gebru ik neemt, opricht in
richt of wijzigt, slechts plaats vinden in'dicn 
zijn bedrijf voldoet aan de eischen, in lid 2 
van dit artikel gesteld, en die, ten bewijze 
daarvan, aan de met de handhaving der Wa
renwet 1919 S. 581 hela te ambtenaren op 
hun eerste aanvraag overlegt een geldige 
schriftelijke verklaring, afgegeven door of na
mens den Burgemeester van de gemeente, waar
in zijn bedrijf ge vestig is, waaruit zulks blijkt" ; 

dat het woordje die in de zinsnede "en die, 
ten bewijze daarvan", hoe zonderli ng de redac
tie ook is, slechts kan slaan op dengeen "wiens 
bedrijf voldoet aan de in lid 2 van dit artikel 
gestelde eischen", dus all een op het hoofd 
van het bedrijf, hetgeen bevestiging vindt in 
het verder volgende, waar wordt gesproken 
van gemeente waarin "zijn" bedrijf geves
tigd is; 

dat derhalve deze bepaling slechts het hoofd 
der onderneming verpl icht de verklaring over 
te leggen; 

0. dat mitsdien het bewezen verklaarde niet 
strafbaar is krachtens art. 4 in verband '11et 
art. 1 van de Verordening op de keuring van 
waren der gemeente Amsterdam, zooals de 
R echtbank ten onrechte aanneemt, terwijl 
evenmin eenig ander wettelijk voorschrift be
staat, waarop de strafbaarheid steunt; 

dat uit het voorgaande voortvloeit, dat het 
onderzoek naar de middelen van cassatie ach
tenvege kan blijven, omdat al waren die mid
delen - welke, en terecht, geen grieven be
helzen tegen de bewezenverklaring der feiten 
- onjuist, niettemin, met vernietiging a ls 
hierna te vermelden, de requirant ter zake 
van het bewezen verklaarde moet worden ont
slagen van alle rechtsvervolging; 

Vernietigt het vonnis, waartegen beroep, 
doch alleen voorzoover daarbij het bewezene 
is strafbaar verklaard en gequalificeerd als 
boven vermeld, en de requirant deswege straf
baar is verklaard en tot straf is veroordeeld· 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: ' 
Verklaart het bewezen verklaarde niet strnf

baar · 
Ontslaat den requirant te dier zake van allo 

rechtsvervolging. 
( . J.) 

21 November 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Alg. Wet art. 177.) 

Rechtb. en Hof hebben uit den inhoud 
der bewijsmiddelen kunnen afleiden, dat 
het pand bij verd. in gebruik en door hem 
bewoond wa , en eveneens, dat het be
vonde,1 sigarettenpapiei· een hoeveelheid 
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was, meer dan redelijkerwijze te veronder
s~ellen voor het debiet van verd. noodig te 
ZIJ ll. 

Al kan uit het feit, dat in de t.1.1. wordt 
gesproken van een - nader bepaald -
zeer bijzonder vermoeden, OJ_) grond waarvan 
de bedoelde ambtenaren m het betrokken 
pand een visitatie hebben verricht, worden 
afgeleid, dat den steller der dagvaarding 
art. 181 lid 4 der Algem. Wet mede voor 
den geest heeft gestaan, daarom is de te
lastelegging nog niet gegrond op bedoelde 
wetsbepaling. De Rechtb. heeft dan ook 
beslist en kon beslissen, dat op de door 
haar als bewezen aangenomen feiten niet 
art. 181 lid 4, maar enkel art. 177 der 
Alg. Wet toepasselijk is. 

In art. 177 der Alg. Wet wordt als straf
bare overtreder van het bij dat artikel 
gegeven verbod tot het hebben of aanleg
gen van magazijnen of nederlagen van 
goederen onder meer degene aangewezen, 
in wiens huis "dezelve mocht zijn neer
gelegd". De t.1.1. en bewezenverklaring 
houden in dit verband in, dat de onder
havige J_)artij sigarettenpapier werd be
vonden m een pand bij verd. in gebruik en 
door hem bewoond op den zolder. Door 
deze aanduiding wordt duidelijk te ver
staan gegeven, dat het goed zich bevond 
ten huize van req. en moet deze dus in den 
zin van art. 177 der Alg. Wet als de dader 
van het telastgelegde en bewezen verklaarde 
worden beschouwd. 

Het K . B. van 8 April 1925, S. 138, hee.ft 
een bij het K. B. van 28 Oct. 1880, S. 185, 
toegestane afwijking van het voorschrift 
van art. 177 Alg. Wet opgeheven voor
zoover zij sigarettenpapier betreft, met het 
gevolg, dat art. 177, ook voor wat de daarin 
verv:1tte strafbepaling betreft, opnieuw 
op sigarettenpapier toepasselijk is gewor
den. 

Op het beroep van A. A., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 
van 30 Mei 1932, in hooger beroep bevesti
gende een door de Arr. -Rechtbank te Breda 
den 17den Decembe1' 1931 gewezen vonnis 
waarbij requirant ter zake van: ,,het hebbe~ 
van een verboden neàeri age van goederen", 
met aanhaling van de artt. 177, 225 juncto 
179 van de Alg. Wet van 26 Augustus 1822 
S. 38, art. 1 K. B. van 28 October 1880, S. 
185 , woals dat laatstelijk is gewijzigd, art. 7 
der Wet van 15 April 1886, S. •64, art. 52 van 
den Code Pénal, art. 1 der Tariefwet 1924, 
S. 568, en post 97 van het van die wet deel 
uitmakende Tarief, is veroordeeld in eene 
ge ldboete van f 2654.40, verhaalbaar bij lijfs
dwang, met bepaling dat, zoo de veroordeelde 
buiten staat is tot voldoening van die boete. 
hij zal worden gecorrigeerd met eene hech
tenis voor den tijd van drie maanden; (Gepleit 
door i\Ir. S. van Oven.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Aan dezen requirant van ca atie is te laste 
gelegd : ,,dat, terwijl op of omstrneks 10 Oct. 
1930 in het pand ge legen te Zundert, W. A. , 
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309, bij verdachte in gebruik en door hem be
woond, terrein van toezicht, omschreven bij 
art. 177 der Algemeene Wet van 26 Augustu 
1822, S. 38, de ambtenaren Arie Bakker, 
hoofdkommies, en Dirk van Nielen, kommi_es, 
beiden gestationeerd te Zundert die, voorzien 
van hunne aanstellingen en op het zeer bij 
wndere vermoeden, dat voormeld percee l 
dien tbaar was gemaakt tot berging van ge
sl _oken goederen, steunende op het feit, dat ~p 
d ,enzelfden dag de zoon van verdachte 1n 

overtreding was bevonden, wegens ongedekt 
vervoer van sigarettenpapier, in voo1·meld 
pand een vi itatie verrichtten, hebben bevon
den, ongedekt door document op den zolder 
van voormeld pand: 10 pakjes, elk inhouden
de een honderd boekjes igarettenpapier, merk 
Goudron 1 a +, zijnde een hoeveelheid meer 
dan redelijkerwijze te verander tellen voor het 
debiet van verdachte noodig i ." 

Op grnnd van den inhoud van een proces
verbaal der beide genoemde ambtenaren en 
de opgaven van requirant, zoowel buiten a ls 
op hare terechtzitting, verklaarde de Arr.
Rechtbank te Breda hierva n bewezen: ,,dat, 
terwijl op 30 October 1930 in het pand, ge
legen te Zundert, Wijk A, 309, bij verdachte 
in gebruik en door hem bewoond, terre in van 
toezicht, omschreven bij art. 177 der Al ge
meene \,Vet van 26 Augustus 1822, S. 38, de 
ambtenaren Arie B akker, hoofdkomrnie en 
Dirk van ielen, kommies, beiden gestatio
neerd te Zundert, die voorzien van hunne aan
stellingen en op het vermoeden, dat voormeld 
pand dienstbaa1· was gemaakt tot berging van 
gesloken goederen, in voo,meld panel een visi
tatie verrichtten, hebben bevonden ongedekt 
door document op den zolder van voormeld 
pand tien pakjes, elk inhoudende 100 boekje 
sigarettenpapier merk Gondron 1 a +, zijnde 
een hoeveel hei d meer dan redelijkerwijze te 
ve ronde rstellen voor het debiet van verdachte 
nooclig is," terwijl zij dit bewezene quali[i
cee rcle als : ,,Het hebben van een verboden 
neclerlage van goederen" , en hem desweg ver
oordeelde, met toepassing van de artt. 177 , 
225 j 0

• 179 de r Algemeene Wet van 26 Aug. 
1822, S. 38, 1 van het Koninklijk B esluit van 
28 October 1880, S. 185, zooal dit laatstelijk 
is gewijzigd, 7 der Wet van 15 A pri l 1886, 
S. 64, 52 van den Code Pénal , 1 der Tariefwet 
1924, S. 568 en post 97 van het van die W et 
deel uitmakende tarief, in een geldboete van 
f 2654.40, verhaalbaar bij lijfsdwang en met 
bepaling dat, indien hij niet in staat is d ie 
b ete te betalen, hij zal word n gecorr igeerd 
met drie dagen hechtenis. Voorts werden de 
aang haa lde goederen verbeurd verklaard, en 
van h t rnsteerend en onbewezen deel der aan
klacht vrijgesproken. 

In hooger bernep bevestigde het Gerechtshof 
te 's Hertogenbosch d it vonnis, behoudens clan , 
dat in plaats van het getal 1000, in de beslis
si ng vo01·komende als· hoeveelheid der boekjes 
papier en als schrij [fout aangemerkt, werd 
geste ld 100. 

Tegen 's Hofs arrest heeft rnquirnnts raads
man namens dezen bij pleidooi de navolgende 
cassat iemiddelen opgeworpen: 

,.I . Schending, althans ,·e rkeerde toepassing 
van de artt. 528, 530, 531 , 261, 350, 358. 359, 
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415, 422 Sv., 177, 178, 179, 180, 181 der 
Algemeene Wet van 22 Aug. _ 1822, S. 38, 

rloor bewezen te verklaren: 
1. dat het pand bij verdachte in gebruik was 

en door hem bewoond ; 
2. dat het bevonden sigarettenpapier meer 

was dan redelijkerwijze te vernnclerstellen voor 
het debiet van verdachte nooclig is, hoewel 
daarvan uit de gebez igde bewijsm iddelen niet 
kan bl ij ken . 

,,II. Sche nding, al thans verkeerde toepas
sing van de genoemde artikelen, door het be
wezene strafbaar te oordeelen, hoewel Zundert 
blijkens de telastelegging blij kbaar behoort tot 
die plaatsen, waarop art. 181 der Algemeene 
'\Vet van toe pa sing is en dus a rt. 177 al leen 
clan toegepast kan worden, indien: 

a. de gevonden goederen vreemd zijn aan het 
bedrijf en de gewone behoeften van den be
woner of gebruiker en niet, indien de bevon
den goederen een hoeveelheid vormen meer 
clan redelijkerwijs te veronderstell en voor het 
debiet van verdachte (179 A. W.); 

b. er hier bijzondere vermoedens bestaan." 
,,111. Schending, althans verkeerde toepas

sing van de genoemde artikelen, daar de 
telastelegging niet inhoudt daderschap van 
requirant." 

" IV. Schending als voornoemd, vermits de 
straf niet overeen komstig de wet is gemoti
veerd." 

'!'er ontzenuwing der eerste grief, doe ik een 
beroep op de als bewijsmiddel gebruikte bui
tengerechtelijke en gerechtelijke bekentenis 
van verdachte, die aldu luiden - de buiten
gernchtelijke, zooals zij gerelateerd is in het 
proces-verbaal der bekeurende ambtenaren: 
"dat verdachtes zoon J. Arnouts te Zundert 
Wijk A 239 een winkel in sigaren, sigaretten 
en aanverwante artikelen, waarnnder s iga ret
tenpapier, drij ft en tevens grnssiert in d ie 
artikelen en dat verdachte zij n won daarbij 
behulpzaam is en aan dezen al naar behoefte 
uit zijn voorraad sigare ttenpapier overdoet; 
dat hij ten tijde van voonnelcle inbeslagneming 
eigenaar wa van voormeld sigarettenpapier, 
dat hij met nog 500 dergel ij ke boekjes circa 
drie jaren te voren had gekocht; dat h ij noch 
een factuur, noch een document bezit, waarnp 
bedoeld papier is ingevoerd of vervoerd; dat 
hij bedoeld papier had gekocht voor den han
del van hem en zijn zoon , doch de verkoop 
ge ring is;" en de gerechtelijke: ,,Op 30 Oot. 
l 930 bewoonde ik reeds en was reeds bij mij 
in gebruik een d e l van het pand, gelegen te 
Zundert Wijk A 309. Er lag toen op den zol
der van dat pand een voorraad s igaretten
papier, waarvoor ik geener le i document had . 
lk pleeg en p lacht van tijd tot t ijd wel eens 
op dien zolder te komen, terwij l ik bedoeld 
pand bewoon en bewoonde." Voegt men daar 
nu nog bij het relaa de r R ij ksambtenaren 
omtrent hunne bevindingen in dit door requi 
rant bewoonde huis, dan komt het mij voor, 
dat uit een en ander door den feitelijken ,·ech
ter kan worden a [geleid niet alleen, dat het 
pand Zundert, W. A., 309, bij verdachte in 
gebru ik wa en door hem bewoond werd, maar 
ook, dat hij, in verband met zijn deb iet, daar
in veel te vee l s igarettenpapier voorradig had. 

Het tweede middel dankt zijne geboorte ken-
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ne lijk aan een te luxueuzen opzet der dagvam·
ding, waa rbij gedacht is aan het geval bedoeld 
in de slota linea van a rt. 181 de r Algemeene 
Wet. Gelukkig echter heeft de Rechtba nk het 
overtollige daaruit weggesneden , wat haar 
recht i en zoo spreekt dus het overgebleven 
bewezene niet langer van bijzondere vermoe
dens , doch slechts van een simpel vermoeden 
van fraude, op grond waarvan eveneens ( a rt. 
181, eerste a linea) huisvisitatie is toegelaten. 
Waar nu s igarettenpapier wel accijnsvrij goed, 
<loch als substantie inconsumabele waar is, en 
de voorwaarden van art. 179 der Algemeene 
W et overigens afwezig bleken wegens de te 
groote voorraad in verband met verdachtes 
debiet, is terecht aangenomen, dat het be
wezene als eenvoudi ge verboden nederl age 
wordt beheerscht door art. 177 dier wet. In dit 
verband verdient nog de aandacht, dat noch 
in het vonnis, noch in het arrest is vastgeste ld , 
dat Zundert wu behooren tot die pl aatsen, 
waarvoor art. 181 geldt. H et betoog, verbon
den aan de bewering, dat dit kl aarblijke lijk 
het geval zou zijn , m ist dus feitel ijken grond
slag . Trouwens gezegd art. 181 i , blijkens het 
ontbreken daarvan in de opsomming der a rti 
kelen krachtens welke wordt veroordeeld , zelfs 
niet toegepast, wat verklaarbaar is, nu de ge
gevens daarvoor niet voorhanden waren. 

De de rde weer houdt in, dat de telaste leg
g ing geen daderschap zou bevatten. Di t be
twist ik. Art. 177 de r Al gemeene Wet ver
biedt het hebben eener neder! ange van goe
deren op het terrein, waartoe het in de dag
vaarding omschrevene behoort. Nu wordt van 
verdachte gezegd, dat in het pand, ge legen te 
Zundert Wijk A. 309, dat bij hem in gebruik 
is en door hem bewoond wordt eene nederl age 
van sigarettenpapier is bevonden, te groot in 
verband met zijn debiet. Daar in I igt, naar het 
mij voorkomt en ge lijk ook de Ie:telij ke rech
ter aannam, zijn daderschap dier nederl age 
duide lijk besloten. 

Voor de vierde klacht moet ik 's R aads aan
dacht vragen voor verschillende fiscale wetten. 
Al lereerst voor di e van 4 April 1870, S. 61 , 
waarin in art. 1 de gelegenheid wordt geopend 
a fwijkingen toe te staan van de fiscale bepa
lingen betrekking hebbende op den in-, uit-, 
door- of vervoer van goederen, terwijl a rt. 2 
tegen overtreding dier afwijkingen eene geld
straf bedreigt van f 50 tot f 400. Deze wet is 
bij di e van 7 December 1896, S. 212, voor on
bepaalden tijd verlengd en geldt dus nog, ter
wijl het eenmaal begonnen toestaan van a fwij 
kingen op de fi sca le wetten bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur in 1879 is uitgebre id 
bij de Wet van 28 December 1879 , S. 250, 
waarin , krachtens haar a rt. 1 , a fwijkingen 
kunnen worden toegelaten van de voorschriften 
der belasti ngwetten betrekking hebbende op de 
nederl agen van goederen in het terre in van toe
zich t langs de grenzen. Hiervan is gebruik 
gemaakt bij het Koninklijk Beslui t van 28 
October 1880, S . 185 , dat het ve rbod van art 
177 der Algemeene Wet o. a . betreffende het 
hebben van nederlagen ook van accijnsvrije 
goederen in het a lgemeen ophief, behoudens 
enkele uitzonderingen, ,vaartoe sigarettenpa
pier toen niet behoorde. Vana f dat moment kon 
men dus ongestraft in het terrein van gezegd 

1932 

art. 177 eene nederlage hebben van di t papier. 
Di t heeft geduurd tot het inwerking treden 
van het Koninklijk Beslui t van 8 April 1925 , 
S . 138 , dat sub / sigarettenpapier bracht onder 
de uitzonderingen, waarvan geen nederlage is 
veroorloofd. 

In de vierde g ri ef wordt nu beweerd, dat het 
overtreden der bij laatstgemeld Koninklijk Be
sluit gemaakte uitwndering betreffende siga
rettenpapier, waarvan met betrekking tot ver
dachte eene verboden nederlage is aanwezig 
bevonden, niet behoort te worden gestra ft 
krachtens de Al gemeene W et, doch krachtens 
art. 2 der Wet van 4 April 1870, S. 61. 

Deze opvatting lijkt mij geheel verkeerd en 
verwarr ing stichtend. Immers door het voor
schrift van het Koninklijk Besluit van 8 April 
1925, S. 138, hetwelk bepaalt, dat voor siga
rettenpap ier langer geen afwij kingen op het 
al gemeen beg inse l van ve rboden nederlage 
daarvan zij n toegelaten, wordt overtreding van 
di t he rboren a lgemeen beginsel met betrekking 
tot dit papier weder ui tslu itend beheerscht door 
art. 177 der Algemeene Wet a ls strafbepaling 
en dus gestraft met t ienmaal de rech ten en 
accijnzen en verbeurte der aangehaalde goe
deren. Waar nu volgens het vonnis (zie den 
inhoud va n het relaas der ambtenaren) 100 
boekjes papier werden buit gemaakt, elk tel
lende 158 velletjes, metende ieder 28 c.M.2 
en het tarief daarvoor bedraagt f 0.60 vo lgens 
post 97 der toegepaste tar iefwet, bed,·oeg de 
ontdoken belasting f 265.44 en heeft derhalve 
verdachte a ls boete te betalen het hem opge
legde bedrag van f 2654.40. 

Alle middelen ongegrond ach tend , conclu
deer ik derhalve tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

l'vfeckma nn ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

requirant voorgesteld bij p le idooi: (zie concl. 
Proc.-Gen.) ; 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is te lastegelegd, (zie concl . P roc.-Gen.); 

dat bij het bevestigd vonn is, met qualificatie 
en strafoplegging a ls voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard: (zie concl. 
Proc.-Gen.); 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat de R ech tbank de bewezenverklaring doet 

steunen : 
1 °. op een ambtseedi g proces-verbaal van 

twee ambtenaren bij 's Rijks directe be lastin
gen, invoerrechten en accij nzen, dat onder 
meer behelst, dat toen die ambtenaren zich 
op het voormelde t ijdstip ten huize van requi
rant bevonden tot het doen van een onderzoek, 
requirants echtgenoote, op hun vraag, of zij 
s igarettenpapier in huis had, geantwoord 
heeft : ,,da t weet ik niet, maar, a ls het in huis 
is, dan is het op zolder", ' ".aarna zij inderdaad 
op den zol der van dat huis de in de bewezen
verklaring vermelde hoeveelhe id sigaretten
papier hebben aangetroffen ; 

2°. op de in dat proces-verbaa l voorkomende 
verklaring door requ irant aan een der ver
balisanten gedaan, inhoudend: 

"dat verdach te's zoon J . Arnouts te Zundert 
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Wijk A. 239 een winkel in sigaren, sigaretten 
en aanverwante artikelen, waaronder sigaret
tenp:1pier, drijft en teven gros iert in die ar
tikelen en dat verdachte zij n zoon daarbij be
hulpzaam is en aan dezen al naar behoefte 
uit zijn voorraad sigarettenpapier overdoet; 
dat hij ten tijde van voormelde inbe lagnem ing 
e igenaar was va n voormeld igarettenpapier, 
dat hij met nog 500 dergelij ke boekjes c irna 
dri e jaren te voren had gekocht; dat h ij noch 
een factuur noch een document bez it, waarop 
bedoeld papier is ingevoerd of vervoerd· dat 
hij bedoeld papier had gekocht voor den' han
del van hem en zijn zoon, doch de Yerkoop 
gering is;" 

3°. op requirants opgave ter terechtzitting, 
welke luidt: ,,Op 30 October 1930 bewoonde 
ik reeds en was reeds bij mij in gebruik een 
deel van het pand, gelegen te Zundert Wijk A. 
309. Er lag toen op den zolder van dat pand 
een voorraad sigarettenpapier waarvoor ik 
geene rl ei document had. Ik pleeg en placht 
van tijd tot tijd wel eens op dien zol der te 
komen, terwijl ik bedoeld pand bewoon en 
bewoonde;" 

dat R echtbank en H of u it den inhoud dier 
bewij middeien hebben kunnen afle iden dat 
het pand bij verdachte in gebru ik en dooi'. hem 
bewoond was, en eveneens, dat het bevonden 
sigarettenpapier eene hoeveelheid wa meer 
dan redel ijkerwijze te verond rstellen v~or het 
debiet van verdachte noodig te zijn zoodat het 
middel niet opgaat; ' 

0. dat, blijkens de mondelinge toelichting 
het tweede_ middel hierrnn uitgaat, dat in cl~ 
telasteleggrng wordt gesproken van een -
nader· bepaald - zeer bijzonder vermoed n, 
op grond waarvan de bedoelde ambtenaren in 
het te Zundert Wijk A. 0

• 309 gelogen pand 
een visitatie hebben ven-icht · 

dat, al kan hieruit well ich t 'worden afge le id 
dat den stell er der dagvaa rd ing art. 181 lid 4 
der Al g. Wet van 26 Augustus 1822, '. 38, 
mede voor den geest heeft g staan daarom de 
teluste legging nog niet is gegrond 'op bedoelde 
wetsbepa ling, en de R echtbank dan ook heeft 
besli t en kon beslissen, dat op de door haar 
a ls bewezen aangenomen feiten niet art. 181 
1 id 4, maar enkel art. l 7ï der Alg. Wet toe
passe lijk is; 

?at het middel dus feitelijken grondslag 
m ist; 

0. ten aanzien van het derde middel: 
dat in art. 177 der Alg. Wet al de straf

ba,·e overtreder van het bij dat a rt ike l gegeven 
v.':•·uod tot het hebben of aan leggen van niaga
ZIJ nen of nederlagen van goederen onder meer 
degene wordt aangewezen in wiens huis de-
ze! ve mochten zijn nee rge l~gd; " " 

dat de telastelegging en de bewezenverk la
ring in dit verband inhouden dat de onder
havi ge partij sigarettenpapier' werd bevonden 
in een pand bij ,·erdachte in gebru ik en door 
hem bewoond op cjen rolder door welke aan
duid ing du idel_ijk word t te ~e r taan gegeven, 
dat het goed zich bevond ten huize van requi
rant en deze dus in den zin van art. 177 der 
Al g . Wet a ls de dader van het telastege legde 
en bewezen verklaarde fei t moet worden be
scho uwd; 

dat dit mi ddel dus ongegrond is; 
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0. wat het Yierde middel aangaat: 
dat bij art. 1 van de \Vet van 4 April 1870, 

S. 61, de Koning zich voorbehoudt onder be
paalde voorwaarden afwijkingen toe te staan 
van de voor chriften der belastingwetten, be
treffende de formaliteiten in acht te nemen 
bij den invoer, uitvoer, doorvoor of vervoer 
van goederen, terwijl a r t. 2 dier wet bepaalt, 
dat overtreding van hetgeen krachtens art. 1 
wordt voorgeschreven met een boete van vij f
tig tot vierhonderd gu lden wordt gestraft; 

dat art. 1 der \,Vet vau 28 December 1879, 
S. 250, de voorschriften der belastingwetten, 
waarvau volgens eerstgemelde wet afwijkingen 
toelaatbaar zijn, u itbreidt tot die omtrent de 
nederlagen van goederen in het terrein van 
toezicht langs de grenzen; 

dat bij Koninklijk Be luit van 28 October 
1880, S. 185, het verbod van art. 177 der 
Algemeene , vet om in het dààr omschreven 
tenein magazij nen of nederlagen van goederen 
te hebben of aan te leggen voor accij nsvrij e 
goederen, behoudens eernge bepaaldelij k ui t
gezonderde, wordt opgeheven; 

dat aanvankel ijk s1gar ttenpapiei· n iet tot 
d!e uitg~zonde rde_ goedernn behoorde, doch bij 
Kon111khJk Besluit van 8 April 1925, S. 138, 
daaronder is gebracht ; 

dat nu aan het middel, zooals het mondel ing 
is toeg_~licht, de opvatting ten grondslag ligt, 
dat, w1Jl het verbod tot het hebben van neder
lagen van sigarettenpapier in het boven ver
meld terrein thans zou steunen op een krach
tens art. 1 der Wet van 4 A pril 1870 uitge
vaardigd Koninklijk Besluit, overtreding ,an 
dat verbod zou vallen onder de strafbepaling 
van art. 2 dier Wet; 

dat die opvatting onjuist is, ve rmits bij het 
bedoelde Kornnklijk Besluit van 8 April 1925 
geen afwijking wordt toegestaan van de voor
schriften eener belastingwet, als bedoeld te l
kens in art. 1 der meergemelde wetten van 
1870 en 1879, en dat Koninklijk Bes luit der
halve ook niet inhoudt een krachtens art. 1 
Yan eerstgenoemde wet gegeven voorschrift, 
waarop art. 2 dier wet toepasselijk is; 

"dat mtegendeel dat Koninklij k Besiuit een 
b1J het reed vermelde besluit van 28 October 
1880 toegestane afwijkiug van het voorschrift 
van art. 1 77 der Al gemeene W'et heeft opge
heven voor zoover zij sigarettenpapier betreft, 
met het gevolg dat bedoeld art. 177, ook voor 
wat_ de daari_n vervatte trafbepal ing betreft, 
opmeuw op s igarettenpapier toepasselijk is ge
worden· 

dat h~t middel dus faalt· 
Verwerpt het beroep. ' (N. J .) 
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19 D ecember 1932. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Loterijwet 1905, artt. 1, 2 en 
6bis; Overgangsbepaling v. d. Wijzigings
wet van 1925; Sv. art. 261.) 

N iet is in te zien, waarom een dagvaar
ding niet aan de bij art. 261 Sv. gestelde 
e ischen zou voldoen, wanneer in de telaste
legging zelve niet met zoovele woorden de 
juridische waardeering van daarin opge
nomen feitelijke gegevens tot uitdrukking 
zou zijn gekomen. Onzekerheid, waarin de 
verd. zou kunnen verkeeren omtrent de 
strafbepaling, die de steller der dagv. op 
het oog heeft gehad of welke de rechter 
op het bewezene van toepassing zal achten, 
kan nimmer voor den verdachte een be
J etsel zijn zich op de hem telastegelegde 
feiten te verdedigen. 

\\'eliswaar ontbreekt i.c. in de t.1:1 . en 
bewezenverklaring de vermelding, dat het 
hier niet betrof een premieleening be
schermd door art. II Overgangsbepaling 
der wet van 23 Juni 1925 (S. 242), doch 
deze vermelding is voor de strafbaarheid 
van het bewezene a ll erminst noodig, mits 
slechts uit de telastegelegde en bewezen 
verklaarde f eiten blijkt, dat op de onder
havige vóór 1 October 1928 uitgegeven 
premieleening de gunstige bepaling van 
genoemd art. II niet van toepassing was. 

Het s lot der t.1.1 . en bewezenverklaring 
laat geen andere uitlegging toe dan dat 
het hier betrof een andere loterij, dan de 
zoodan ige tot het -aanleggen en houden 
waarvan de bij de wet vereischte toestem
ming is verl eend. Daaraan doet niet af, 
dat de steller der dagv. kennelijk de 
redactie van art. 2, 1 ° vóór de daarin bij 
de wet van 23 Juni 1925, S. 242 - voor 
herstelling van een onjuiste uitdrukking 
aangebrnchte - wijziging voor oogen heeft 
gehad. 

De Rechtb. is er kennelijk van uitge
gaan, dat de geheele onderhavige "Pre
mieleening" groot f 210,000,000, bestaande 
uit niet m inder dan 60,000,000 stukken, 
vóór 1 Octobet· 1928 inderdaad was ui tge
geven en derhalve a l die 60 millioen stuk
ken, welke een stapel van ettelijke kilo
meters hoogte zouden vormen, toen reeds 
waren gedrukt. Deze feitelij ke, niet zeer 
waarschijnlijke, opvatting kan in cassatie 
worden geëerb iedigd, waartegen te minder 
bezwaar bestaat, daar het bij de opvatting 
der R echtb., dat op de onderhavige "Pre
mieleening" de overgangsbepali ng toch 
niet van toepa si ng is, van geen belang is 
of de uitgifte der geheele leen ing inder
daad vóór 1 Oct. 1928 heeft plaats gehad. 

Wil een stuk door genoemde Overgangs
bepaling worden beschermd, dan moet het 
zijn een aandee l of obli gatie in een pre
mieleening, aange legd niet in strij d met 
de Loterijwet 1905 , zooals deze vóór de 
wijziging van 1925 luidde. Daarvoor is 
noodig, dat hier sprake is van een premie
l eening, waarbij dus de hoofdzaak is, niet 
alleen, dat de uitgever der "leening" ge
durende zekeren tijd de beschikking krijgt 
over hp,t geleende kap itaa l, maar ook dat 
zij die aar, een leening deelnemen, be-
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halve een recht op rente, ook het recht 
hebben op terugbekom ing van het geleende 
geld , terwijl slechts als accessoir aan de 
uitgegeven aandeelen of obligaties de kans 
verbonden is om naar een vooraf vastge
ste ld plan, buitengewone voordeelen te be
halen. De Rechtb. kon i.c. aannemen, dat 
hier van een werkelij ke geldleening niet 
kon worden gesproken en dat de kooper 
van dergelijke stukken, waarvan het mee
rendeel eerst zal worden afgelost in de 
jaren 2004-2054, ook niet beoogen hun 
geld tegen rente uit te leenen, m. a. w. te 
beleggen. 

De transactie, welke tusschen de Urne 
en de Presto heeft pi aats gehad, heeft voor 
dit geding geen andere beteekenis, dan om 
te voldoen aan het verei ch te van mee,· 
genoemde Overgangsbepaling, dat de uit
gifte van aUe aandeelen vóór 1 October 
1928 achter den rug was. 

Art. 1 der Loterijwet geeft geen om
schrijving van het begrip "aandeel" ; er 
zijn trouwens ook loterijen zonder aan
deelen. Een loterij in den vorm van een 
premieleen ing kan echter niet anders ge
sch ieden, dan in den vorm van obligaties 
en aandeelen, terwijl een aandeel, of wat 
in art. 2, 3° in tegenstelling tot ce rtifi ca
ten, oorspronkelijk aandee l wordt ge
noemd, is een stuk hetwelk den eigenaar 
of houder rechten verleent, welke in art. 
1, als e igen aan een loterij zijn verbonden. 
Nu de aard van het stuk, waarover deze 
zaak loopt, in de t.1.1. nauwkeurig is om
schreven, is niet in te zien, waarom de 
t .1.1 . het woord "aandeel" had moeten 
bez igen. 

Op grond van hetgeen ter terechtzitting 
was gebleken, kon de Rechtb. aannemen, 
dat de onderhavige onderneming was een 
zeer winstgevende. 

I. c. is niet bewezen verklaard, dat hier 
een fe it zou zijn gepleegd door of vanwege 
een lichaam als in art. 6bis der Loterijwet 
1905 genoemd, ook al heeft 1·eq. gehandeld 
a ls hoofdagent eener Naam!. Vennoot
schap. 

Op het beroep van J. B. hoofdagent van de 
N.V. Handel-Maatschappij "Presto", requi
rant van cassatie tegen een ten zijnen laste 
gewezen vonnis van de An. Rechtbank te Am
sterdam van 30 Juni 1932, waarbij, in hooger 
beroep, na vernietiging van een door het Kan
tongerecht aldaar op 16 Februari 1932 gedane 
uitspraak, requirant ter zake van: ,,het aan
deel en in een andere loterij dan de zoodanige 
tot het aanl eggen en houden waarvan de bij de 
Loterijwet 1905 vereischte toestemming is ver
leend, ten vel'koop in voorraad hebben", met 
aanhaling van de artt. 1, 2 aanhef en onder 
2°, 6 der Loterijwet 1905, 14a, 14b, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld: 

1 °. tot hechtenis vooi· den tijd van acht 
dagen, met bevel , dat deze straf niet ten uit
voer za l worden gelegd tenzij de rechter later 
anders mocht gelasten op grond, dat de ver
oordeel de zich vóór het einde van een proeftij d 
van twee jaren aan een strafbaar feit heeft 
schuldi g gemaakt, 
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2° .tot een geldboete van driehonderd gulden 
en eene maand vervangende hechtenis; (Ge
pleit door Mrs. i\'L Levenbach en S. van 
O,·en.) 

Conclusie van den Procureur-Generaal T ak. 

Aan requirant was bij inleidende dagvaar
ding te laste gelegd: ,,dat hij te Amste rdam 
op of omstreeks 19 Mei 1931 a ls hoofdagent 
der Naamlooze Vennoot chap Handel Maat
schappij " Presto", a lthans persoonlijk voor 
zich, a lthans ten behoeve van de Naamloo,,e 
Vennootschap Noord- en Zuid- ed. Mij . t. 
Expl. van Onr. Goederen " De Unie" gevestigd 
te Utrecht, goedgekeurd bij Kon. Beslui t van 
7 :\fei 1913, N°. 40, in een locaal zich bevin
d nde in perceel Commel instraat 63 tegen 
betaling van drie gulden en zestig cent, al
thans van een bedrag in geld voor het pu
b! iek ten verkoop in voorraad heeft gehad een 
stu k papie r op de voorzijde waarvan vermeld 
stond: 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
OORD- E ZUID-NED. MIJ. TOT 
EXPL. VAN ONR. GOEDEREN 

,,DE U IE" 
(Gevestigd te Utrecht . Goedgeke"rd bij 

lton. B esl. van 7 M ei 1913, N°. 40.) 

3 o/o PREMIE-OBLIGA'l'IE 
D D 0

• 11361 456 
Groot : Drie gulden vijft ig cent (f 3.50) 

aan toonder 
deel uitmakende van de 3 % Premie
leening groot f 210,000,000 verdeeld in 
er iën elk groot 21,000 obligatiën, tot 

welker uitgifte is bes loten door de a lge-
meene vergadering van Aandeelhoude rs 
van 26 Juli 1927. 

1 Augustus 1927. 

terwijl op de achterzij de van dat papier tand: 

Vo01·waarden der Pre1nielcening. 

Art. l. Houder dezer 3 % Premie-Obligatie 
neemt deel aan de premie- en amortisatietrek
kingen volgens onderstaand plan. Voor de 
aanwijzing der nummers van de Obligatiën 
die bij de eerste vijf gedeelten der premietrek. 
king uitloten, geldt de officieele trekkingslijst 
de r 456ste Staatsloterij op de wijze a ls hier
onder is aangegeven. De door den Staat met 
e n niet aangewezen nummers zull en worden 
beschouwd a ls nog niet getrokken, doch zull en 
à pari worden geamortiseerd volgens onder
staand af lossingsplan. 

De M aatschappij "De Unie" behoudt zich 
het recht voor zelve de prem ietrekking onder 
notar ieel toezicht op ana loge wijze te doen 
geschieden. 

Art . 2. De op de obligatie ver chuldigde 
3 % rente van 1 Augu tus 1927 af wordt in 
twee gedeelten uitbetaald . De eer te uitbeta
ling der rente zal ope ischbaa r zijn bij den 
aanvang der premietrekking berekend van 1 
Aug. 1927 a f tot den aanvang der premie-
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tre kking. De tweede uitbetaling der ren te zal 
opeischbaar zijn zood ra de obligatie zal zijn 
geamortisee rd berekend van den aanvang der 
premietrekking af tot de amortisatie. 

Art. 3. Obligatiën, premiën en rente welke 
niet binnen 1 jaar nadat zij opeischbaar zij n 
geworden zij n geïnd , vervallen aan de Maat-
schappij . 

Premietrekking . 

premiën a flosb. met premi ën 
1565 f 3.50 1 

15 7.05 1 
5 11. 30 1565 
5 19. 0 15 
5 45 .30 5 
2 66.55 5 
1 87.80 fi 
1 215 .30 2 
1 

" 
852.80 1 

156;; 3.50 1 
15 6.35 1 
5 10.60 3750 
5 19.10 170 
5 44.60 ïO 
2 65. 5 65 
1 87.10 r,5 
1 214.60 3 
1 

" 
852.10 1 

1565 3.50 t 
15 5.66 1 
5 9.90 1 
5 18.40 1 
5 43.90 1 
2 65.15 1 

Beneven~' 1 extra. premie van 
1 

A mortisatietrekkingen. 

l e Amortisatie uite rlijk i/h jaa r 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 

l Oe 
ll e 
12e 
13e 
14e 
15e 
16e 
17e 
18e 
19e 
20e 
21e 
22e 
23e 
24e 

a flosb. met 
f 213.90 

" 1063.90 
S.50 
4.95 
9.20 

17.70 
43.20 
64.45 
85.70 

213.20 
:: 1063.20 

3.50 
4.25 
8.50 

17.-
42.50 
63.75 
85.-

212.5 0 
425.-
637.50 

" 1062.50 
,, 2125.-
,, 4250.-
f 127.50 
,, 1275.-

Oblig. 
1939 10 
1944 10 
1949 10 
1954 10 
1959 20 
1964 20 
1969 20 
1974 30 
1979 50 
1984 50 
1989 50 
1994 100 
1999 100 
2004 100 
2009 200 
2014 200 
2019 300 
2024 300 
2029 400 
2034 500 
2039 1000 
2044 2000 
2049 2000 
2054 3000 

Ontvangen van de N. V. Noord- en Zui d-
Te~.,,Mij . tot Expl. van Onr. Goederen " De 

Urne de somma van .... .... . terza ke van ve r-
schuldigde rente van den aanvang der premie
trekking af tot de a fl oss ing gevende het hie r
boven omschreven stuk papier behoorende tot 
een serie van 21000 soortgelijke stu kken, a l le 
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,·oorzien van gelijke letteraanduiding D D en 
gelijk serie-nummer 456 en voorts ieder dra
gende een cijfer - in casu de rood gedrukte 
11361 - van 1 tot en met 21000, den houder, 
a lthans den kooper, de gelegenheid om onder 
<le daarop vermelde voorwaarden tegen be
taling van een geldswaardig bedrag mede te 
<lingen naar de prijzen of premiën in ge ld , a ls 
vermeld in de op de achterzijde der stukken 
staande voorwaarden, althans naar een deel 
dier p,·ijzen of premiën in geld , uitgeloofd 
<loor de Naamlooze Vennootschap Noord- en 
Zuid-Nederlandsche Maatschappij tot Exploi
tatie van Onroerende Goederen "De Unie", 
althans door de Naamlooze V ennootschap Al
gemeene Handelmaatschappij "Presto" te Am
sterdam, ten behoeve van de dee lnemers, zijn
de de houders van een of meer of een ge
deelte van de tot bovenomschreven serie be
hoorende stukken, die als winners werden 
aangewezen, althans zouden worden aange
wezen door het lot in casu door uitloting, te 
houden volgens meergenoemde op de ach ter
zijde der stukken vermelde voorwaarden, al
thans op een wijze, waarop zij geen overwe
genden invloed konden uitoefenen, zulks ter
wijl tot het aanleggen en houden van deze 
loterij de bij de Loterijwet 1905 vereischte toe
stemming niet was verleend." 

Nadat bij het beroepen vonnis der Arr.
Rechtbank te Amsterdam eerst de ingeroepen 
nietigheid dezer dagvaarding wordt verworpen 
op dezelfde gronden, waarop de Kantonrechter 
al daar dit deed, gaat zij over tot de constructie 
van het bewijs, dat zij neerlegt in de gerela
teerde mededeelingen des verdachten, in de 
getui genis van den kooper eener zoogenaamde 
3 % premie-obligatie en in de schriftelijke ver
klaring van den Minister van Justit ie en 
waardoor zij vervolgens wettig en overtuigend 
bewezen acht, dat hij bovengemeld fe it heeft 
begaan, ,, in dier voege, dat het is gepleegd 
op 19 Mei 1931; dat verdachte heeft gehan
deld als hoofdagent der Naamlooze Vennoot
schap Handel Maatschappij " P resto"; dat hij 
het in de dagvaarding omschreven stuk papier 
tegen betaling van drie gulden en zestig cent 
voor het publiek ten verkoop in voorraad 
heeft gehad; dat bedoeld stuk den houder de 
gelegenheid gaf om onder de daarop vermelde 
voorwaarden tegen betaling van een gel ds
waardig bedrag mede te dingen naar de prij
zen of premiën in geld, a ls vermeld in de op 
de achterzijde der stukken staande voorwaar
den, uitgeloofd door de Naamlooze Vennoot
schap Noord. en Zuid-Nederlandsche Maat
schappij tot Exploitatie van Onroerende Goe
deren "De Unie" ten behoeve van de deel
nemers, zijnde de houders van een of meer of 
een gedeel te van de tot bovenomschreven serie 
behoorende stukken, die al s winners zouden 
worden aangewezen door het lot in casu door 
uitloting." 

Zij weerlegt daarna een paar gevoerde ver
weren, wijdt eene overweging aan de op te 
leggen straf en de mate daarvan, om vervol 
gens te eindigen met de tenietdoening van het 
vonnis des Kantonrechters wegens een in den 
aanvang van haar betoog geconstateerd vorm
gebrek, de benoeming van het bewezene a ls: 
" Het aandeelen in eene andere loterij dan de 
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zoodanige tot het aan leggen en houden waar
van de bij de Loterijwet 1905 vereischte toe
stemming is verleend, ten verkoop in voorraad 
hebben", de toepassing der betrekkelijke wets
a rtikelen, de oplegging van straf, de vrij 
spraak van het meer of anders telastegelegde 
dan a ls bewezen werd aangenomen en uitein
delij k tot het bevelen der vern ietiging der 
meermalen genoemde 3 % Premie Obligatie 
D D 11361. 

Met het dus luidend dozijn middelen wordt 
nu de cassatievoorz iening tegen deze ui tspraak 
der R echt bank ondersteund : 

,,I. Schending, a l thans verkeerde toepas
sing van de artt. 415, 422, 423, 425, 350, 352, 
358, 359, 398 Sv. i. v. m. de artt. 1, 2, 6 Lo
terijwet 1905, vermits de Rechtbank heeft na
gelaten de inl eidende dagvaarding nietig te 
verklaren, hoewel daaruit niet bl ijkt of het bij 
dagvaa rding bedoelde stuk papier wordt be
schouwd a ls een aandeel in een loterij in den 
zin der Loterijwet 1905 gelijk die wet luidde 
vóór de op 1 October 1928 in werking getre
den wijziging dier wet, dan wel a ls een aan
deel in een loterij in den zin der Loterijwet 
1905 na de wijziging, terwijl het woord " lo
terij" in de telastelegg ing geen voldoende 
vaststaande beteekenis heeft." 

,, II. Schending a ls voornoemd en van art. 
II (overgangsbepaling) der wet van 23 Juni 
1925 S. 242, daar de Rechtbank het bewezene 
strafbaar heeft geoordeeld, hoewel telastege
legd en bewezen verklaard had moeten wor
den, dat het hier niet betrof een premieleening 
beschermd door art. 2, overgangsbepaling van 
de wet van 23 Juni 1925 S. 242, immers de 
te lastelegging inhoudt dat het onderhavige 
stuk is uitgegeven op 1 Augustus 1927 en het 
telastege legde feit is gepleegd omstreeks 19 
Mei 1V31." 

" III. Schending a ls voornoemd, door het 
bewezenverklaarde strafbaar te oordeelen, hoe
wel dit niet inhoudt dat het hier betrof een 
andere loterij dan de zoodanige tot het aan
leggen en houden waarvan de bij de wet ver
eischte toestemming is verleend." 

,,IV. Schending a ls voornoemd, door op on
ju iste gronden te beslissen en te verwerpen 
het verweer van verdachte, dat de stukken 
papier waarvan in casu sprake is, niet zijn 
obi igaties beschermd door art. 2 (overgangs
bepaling) der wet, van 23 Juni 1925, S. 242, 
terwijl de R echtbank wel beslist, welke ver
houding tusscheri de N. V. ,,Unie" en den 
kooper van een premieobli gatie ontstaat, maar 
zonder eeni g onderzoek in te stellen naar de 
overeenkomst tusschen de N. V . ,,Unie" en de 
N. V. ,,Presto" t ijdens de uitgifte welke 
a ll één beslissend kan zijn." 

,,V. Schending a ls voornoemd, daar de dag
vaarding nietig verklaard had moeten worden, 
daa r niet telastegelegd is, dat het pap ier in 
kwestie was een aandeel in een loterij , tot het 
aanleggen en houden waarvan de vereischte 
toestemming_ niet was verleend, althans dit 
een en ander niet uit de bewijsm iddelen kan 
worden afgeleid en in elk geval dit gebrek 
tot ontslag van rechtsvervolging had moeten 
leiden." 

" Vl. Schending als voornoemd, vermits de 
inle idende dagvaarding nietig verklaard had 

28 
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moeten worden omdat ui t de telastelegging 
niet ka n blijken - hetgeen van groot belang is 
voor verdachte - wie de gelegenheid tot din
gen naar prijzen open stel de, terwijl in ieder 
geval uit de bewijsmiddelen niet kon worden 
afgele id, wie zulks deed noch ook, dat de 
N . V . ,,Unie" deze gelegenhe id openstelde, 
kunnende toch het feit, dat het papier - nog 
wel tegen betaling - de gelegenheid gaf, niet 
a ls de door een persoon gegeven gelegenheid 
ge lden." 

"VII. Schend ing als voornoemd en van de 
artt. 338, 339, 341 Sv., door tot het bewijs te 
doen medewerken de verklaring van ver
dachte: ,, dat zulk een papier den houder de 
gelegenheid gaf om onder de daarop vermelde 
voorwaarden tegen betaling van voormeld 
geldsbedrag mede te dingen naar prei:i:1iën in 
geld, als voormeld in de op de ~chterz1Jde der 
stukken staande voorwaarden, mtgeloofd door 
de N. V. Noord- en Zuid-Nederlandsche Maat
schappij tot Exploitatie van Onroerende Goe
deren " De Unie" ten behoeve van de houders 
van een of meer of een gedeelte van de tot 
bovenomschreven- serie behoorende stukken, 
die als winners zouden worden aangewezen 
door uitlot ing, te houden volgens meerge
noemde op de achterzijde der stukken ver
melde voorwaarden." 

"VIII. Schending als voornoemd en van 
de artt. 296, 326 Sv., vermits ter terechtzitting 
der Rechtbank, naar aan le iding waarvan dit 
College heeft onderzocht en bes! ist de getuige
deskundige van Hoorn heeft volhard bij een 
rapport in een andere zaak uitgebracht." 

"IX. Schend ing als voornoemd, verm its a ls 
reden voor de oplegging der straf heeft ge
golden: 

a . dat het exploiteeren van een loterij 
onderneming nu eenmaal bij de wet is ver
boden hetgeen echter n iet het geval is; 

b. dat het bedrijf de r onderhavige loterij 
onderneming - welke vermeldt de Rechtbank 
niet - wel zeer winstgevend is gebl eken 
waarvan uit het onderzoek echter niet is ge
bl eken." 

"X. Schending als voornoemd en van de 
artt . 279, 330 Sv. , door over te nemen grnn
den vervat in het vonn is van den R ech ter in 
ee rsten aanleg, hoewel het onderzoek in die 
instantie nietig was immers geen onderzoek 
en beslissing had plaats gevonden op het ver
zoek namens verdachte gedaan krach tens art. 
279 Sv." 

"XI. Schending als voornoemd, vermi ts uit 
geen der bewijsmiddelen blijkt en ook in het 
a lgemeen niet juist is de besl iss ing van den 
K a ntonrechter: ,,dat niet kan worden aange
nomen, dat de kooper van een derge lijk stuk 
voor den prij s van f 3.60 beoogt zijn ge ld tegen 
rente uit te leenen, rn . a . w. te beleggen, doch 
dat hij veeleer moet geacht worden voor dat 
betrekkelijk ger inge bedrag de kans op een 
premie te willen koopen ."" 

"XII. Schend ing als voornoemd, door niet te 
onderzoeken noch te bes! issen of er reden was 
voor toepass ing van art. 6bis der Loterijwet." 

Bij het eerste der v ie ,· middelen door Mr. 
Levenbach a ls raadsman toegel ich t is de n ie
tigheid der inl e idende dagvaarding gesteld, 
gel ijk dit v roeger, doch zonder resultaat, reeds 
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geschiedde zoowel bij de behandeling der zaak 
voor het K antongerecht a ls voor de R echtbank 
te Amsterdam. Ook thans geloof ik , dat de 
ui tkomst deze lfde zijn moet. Immers zij heva t 
een glashelder fe it, dat de verdach te, getu ige 
zijne krachtige verdediging, vol komen blij ·t 
te hebben begrepen, waarnm er voor hare nie
tigverklar ing geen termen zijn. Lees ik haar 
goed, dan verwij t zij hem onder meer, dat hij 
stukken papier ten verkoop in voorraad heeft 
gehad van een aangegeven inhoud, waarmede 
kon worden deelgenomen aan premietrekkin
gen, welke door hun aard n iet de bescherming 
vermogen te genieten van de Loterijwet 1905 
en van de overgangsbepal ing der Wet van 23 
Juni 1925, S. 242, weshalve di t ten verkoop 
in voorraad hebben, wijl bedoelde stukken 
realiter aandeelen in eene loterij zijn, verbo
den en strafbaar is krachtens de toegepaste 
artt. 2 en 6 van genoemde wet. 

Ook het tweede wu ik gaarne afgewezen 
zien. Wat toch moet het telastegelegde on 
bewezenverklaarde inhouden, wi l op den dader 
daarvan de strafwet kunnen worden toegepast? 
Natuurlij k een strafbaar feit, wat onderwer
pelij k het geva l is, ook a l wordt er niet met 
zoovele woorden in vermeld, dat het hier niet 
betrof eene premieleening, welke beschermd 
werd door art. II (de Overgangsbepaling) der 
vVet van 23 J uni 1925, S. 242. Immers de 
inhoud der ten verkoop in voorraad zijnde 
stukken wordt nauwgezet medegedeeld , zoo
dat, indien overigens bewezen wordt geacht, 
wat den verdachte wordt verweten, daarnit 
kon worden a fgeleid , dat zij niet a ll een niet 
de bescherming mogen genieten der genoemde 
wet, doch tevens, dat het in werkelijkheid 
aandeelen in eene verboden loterij zij n, die 
niet mogen worden verhandeld en ten verkoop 
voorrad ig gehouden. 

De derde grief is oppervlakkig fe itelijk ge
grnnd. Bewezen verklaard toch is overeenkom
stig de aanklacht, dat voor het aanleggen en 
houden der loterij niet de toestemming was 
verleend, welke de Loterijwet 1905 daarvoor 
verlangt - de woorden der oude redactie dus 
van art. 2 der Loterijwet - terwijl deze i11 
haar tegenwoord ige gedaante vordert, dat 
eene andere loterij aangelegd of gehouden 
wordt dan waarvoor toestemming is gegeven. 
Toch weegt dit verschil in woordkeuze bij mij 
niet zwaar. De kennelijke, duidelij ke en vol
komen begrepen bedoeling immers van den 
steller der dagvaarding is geweest telaste te 
leggen, dat de georgan iseerde loterij in geen 
enkel opzicht gedekt werd door eeni ge toe
stemm ing van het bevoegd gezag, dus dat zij 
eene verboden loterij was, terwij l blijkens de 
Memorie van Toelichting de wijziging van 
art. 2 sub 2° der Loterijwet geen pretentie 
hebben mag van meer te willen zijn dan eene 
mdactioneele verbeter ing. 

De hoofdschotel van het beklag brengt ons 
de vierde weer, die de Rechtbank zóó goed 
door den K antonrechter ontzenuwd vindt, dat 
zij daarvoor naar diens vonn is verwijst. De ten 
verkoop bij verdachte in voorraad zij nde pa
p ieren zouden dus reëele obligatiën zijn, geen 
loterij aandeelen en waar zij, blijkens de aa n
teeken ing daarop, zijn uitgegeven op 26 J ui i 
1927, geoorloofde en verhandelbare schu ld-
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bekentenissen krachtens de overgangsbepaling 
der vigeerende Loterijwet. De wijze, waarop 
deze verdediging is teniet gedaan, kan ik in 
alle opzichten deelen, waarom ik haar hier 
woordelijk en ongerept laat volgen: ,,dat dit 
betoog - a ldus het vonnis - niet als juist 
kan worden aanvaard, omdat bij de niet in 
strijd met de Loterijwet 1905 aangelegde pre
mieleeningen, de geldl eening moet primeeren 
en de winstkans slechts accessoir dient te 
zij n;" 

,,dat dit in casu echter niet het geval is ; " 
"dat toch de z.g. premie-obligaties, waartoe 

het bij dagvaarding omschreven stuk behoort, 
blijkens de op de ach terzijde gedrukte voor
waarden , voorzoover zij niet eerder uitloten 
voor het meerendeel eerst zullen worden afge
lost tusschen de jaren 2004-2054, waarvan 
verreweg de meesten eerst na het jaar 2035, 
terwijl eerst bij de aflossing de rente ad 3 % 
's jaars, sedert den aanvang der premietrek
king, opeischbaar zal zijn;" 

" dat niet kan worden aangenomen, dat de 
kooper van een dergelijk stuk voor den prijs 
van f 3. 60 beoogt zijn geld tegen rente uit te 
leenen, m. a. w. te beleggen, doch dat hij 
veeleer moet geacht worden voor het betrek
kelijk geringe bedrag de kans op een premie 
te willen koopen;" · 

,,dat de verbintenis, welke tusschen de N . V. 
,,De Unie" en den kooper van een z.g. pre
mie- obligatie ontstaat, dan ook in hoofdzaak 
hierop neerkomt, dat de eerste aan den laatste 
de gelegenheid openstelt om tegen vol doening 
van een zeker geldsbedrag· mede te dingen 
naar prijzen of premiën in geld, uitgeloofd 
ten behoeve van de deelnemers, die als win
ners worden aangewezen door het lot;" 

"dat nu wel krachtens die verbintenis de 
N. V . ,,De Unie" rente moet betalen en ver
pl ich t is de obligaties af te lossen, doch dat 
de verpl ichting van zu iver bijkomstigen aard 
moet worden geacht, gez ien het tijdstip waar
op de rente opeischbaar wordt en in zeer veel 
gevallen de "obligaties" aflosbaar worden." 

Met deze afdoende en goed gefundeerde 
weerlegging kon worden volstaan, terwijl het 
ounoodig was een onderzoek in te stel len naar 
de overeenkomst tusschen de N. V . ,,Unie" en 
de N. V. ,,Presto", omdat die eene res inter 
a lios vormt, waarmede de kooper van "obli
gaties", die echter in werkelijkheid loterij 
aandeelen zijn, niet te maken heeft, wijl hij 
daarbui ten staat en slechts de "Unie" a ls 
partij tegenover zich vindt. 

Mr. van Oven heeft in de middelen V en 
VI nog twee nieuwe redenen voor nietigver
klaring der dagvaarding, subsidiair voor ont
slag van rechtsvervolging, geformuleerd. Zij 
had moeten bevatten, zoo wil hij, dat qe bij 
verdachte in voorraad zijnde papieren aan
deelen in eene verboden loterij waren en te
vens, wie de gelegenheid tot het dingen naar 
prijzen openstelde. 

Ik ontken dit ten sterkte. Waar toch de 
stukken naar vorm en inhoud volledig zijn 
weergegeven, moet de rechter onderzoeken, 
welke benaming zij ve rdienen, wat hij trou
wens gedaan heeft door ze aan de hand van 
het geleverd bewijs als loterijaandeelen te 
qual ificeeren, terwij l het overigens onverschi l-

1932 

lig is wie a ls aanlegger of houder der loterij 
moet worden beschouwd, mits het stuk .zelf 
zijnen kooper slechts het recht verleent mede 
te dingen naar prijzen of premiën. 

De zevende grief houdt geen rekening met 
den persoon des verdachten, d ie hoofdagent 
van de N . V. ,,Presto" is en dus een soor t 
deskundige-verdachte. Wat hij verklaarde, kan 
hem derhalve in zijne hoedanigheid en door 
ervaring bekend zijn en er valt m itsd ien geen 
strijd te ontdekken met de als geschonden 
aangehaalde artikelen. 

Ook de achtste zal niet kunnen slagen, waar 
de verklaring van den getuige-deskundige van 
Hoven, zooals zij wordt weergegeven, niet tot 
het bewijs heeft medegewerkt en geen enkel 
belang door haar gelaedeerd wordt. 

Met betrekking tot de negende merk ik op, 
dat de Rechtbank ten aanzien der op te leg
gen straf en de strafmate o. a. overweegt: 
,,dat het exploiteeren eener loterij -onderne
ming niets anders is dan het uitbuiten van de 
speelzucht van het publiek ten particulieren 
bate · " 

"d~t deze soort van geldwinning nu eenmaal 
bij de wet is verboden en daarvoor geene 
enkele andere, maar zeker niet te billijken, 
reden is te vinden, dan de zucht naar geld"; 

"dat het steeds opduiken van loterijen in 
a llerlei vorm de speelzucht slechts kan aan
wakkeren·" 

,,dat h~t bedrijf der onderhavige geldl ee
ning wel zeer winstgevend is gebleken en ver
dachte dit heeft helpen bevorderen." 

Zonder twij fel bedoelt zij hiermede, dat het 
exploiteeren van andere loterijen dan waar
voor toestemming is verleend, nu eenmaal ver
boden is, terwijl het vastgestel d winstgevend 
karakter der onderwerpelijke gestaafd wordt 
door de verklaring van den getuige Richard , 
di e van juffrouw Ris, welke hem op het kan
toor van verdachte een Unielot verkocht, 
hoorde op zijne vraag of hij nog iets aan de 
obi igatie had, wanneer haar nummer met een 
niet uitkwam: ,,neen, die kunt U dan gerust 
weggoo ien" . In dit licht gezien missen de 
beide onderdeelen dezer grief feitelijken 
grondslag. Ook kon het winstgevend karakter 
blijken uit het trekkingsplan en de amortisa
tieregeling. 

Inderdaad heeft de verdachte reeds dadelijk 
na de ondervraging bedoeld in art. 278 Sv. 
de nietighe id van dagvaarding voor den Kan
tonrechter opgeworpen, kennelij k dus van oor
deel zijnde, dat zij blijken kon zonder onder
zoek der zaak zelve. Hierop is deze echter niet 
ingegaan, a lthans de behandeling werd zonder 
commentaar verder voortgezet en eerst in zijn 
eindvonn is heeft hij de beweerde nietigheid 
afgewezen. Daardoor wordt evenwel dit verder 
onderzoek, gelijk in het tiende middel betoogd 
wordt, niet nietig. Immers ik v ind die nietig
heid nergens bedreigd, terwijl zij ook niet 
voortvloe it uit den aard van het gepleegde 
verzuim, waar de verdachte uiteindelijk toch 
de verlangde beslissing verkregen heeft . Aan 
het vonnis van eersten aanleg mochten dus 
door de Rechtbank bepaalde gronden worden 
ontleend ter motiveering van haar oordeel. 

Ook het elfde middel mist feitelijken grond
slag. Daarvoor verwijs ik naar de hierboven 
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weergegeven omkleeding van 's Kantonrech
ters oordeel en naar het I uttel bedrag van den 
koopprijs van het meermalen omschreven stuk 
ad f 3.60, waaruit kon worden afgele id, dat 
er daarbij van geen ernstige belegging sprake 
is, doch uitsluitend van het koopen eener 
prijs kans. 

Indien de Kantonrechter en de Rechtbank 
hadden gedaan, wat het sluitstuk van het 
pleidooi van den tweeden raadsman van hen 
verlangt nl. een onderzoek naar en eene be
sli ss ing over de vraag, of er reden was voor 
toepassing van art 6bis der Loterijw·et, hadden 
we zeker nog een dertiende middel gekregen, 
klagende over schending van art. 350 Sv., om
dat niet beraadslaagd is op den grondslag der 
dagvaarding. Daarvoor zijn wij echter ge l uk
kig en terecht gespaard, want voor dit onder
zoek was geen aanleiding, omdat telaste is 
gelegd, dat verdachte a ls hoofdagent van de 
"Presto" zonder meer handelde. Art. 6bis der 
Loterijwet 1905 geeft een voorschrift, dat 
allereerst het Openbaar Ministerie · moet na
komen en nergens is den rechter de taak toe
bedeeld propio motu en zonder dat de dag
vaarding daartoe noopt vast te stellen, of het 
geval in dat artikel vermeld zich mogelijker
wij ze voordoet. 

Nu mitsdien, naar mijne meening, a ll e grie
ven ongegrond zijn en geen hunner tot cassatie 
leiden kan, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~P de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie Proc.-Gen.) ; 

0 . dat aan requirant bij inleidende dag
vaarding is ten Jaste gelegd: (zie conc l. Proc.
Gen.); 

0. dat deze telastlegging bij het bestreden 
vonnis is bewezen verklaard, in dier voege, 
dat het is gepleegd op 19 Mei 1931 ; dat ver
dachte heeft gehandeld als hoofdagent, der 
Naamlooze Vennootschap Handel Maatschappij 
,,Presto"; dat hij het in de dagvaarding om
schreven stuk papier tegen betaling van drie 
gulden en zestig cent voor het publiek ten 
verkoop in voorraad heeft gehad; dat bedoeld 
stuk den houder de gelegenheid gaf om onder 
de daarop vermelde voorwaarden tegen be
taling van een geldswaardig bedrag mede te 
dingen naar de prijzen of premiën in geld, als 
vermeld in de op de achterzijde der stukken 
staande voorwaarden, uitgeloofd door de 
Naamlooze Vennootschap Noord- en Zuid-Ne
derlandsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen "De Unie" ten behoeve 
van de deelnemers, zijnde de houders van een 
of meer of een gedeelte van de tot bovenom
schreven serie behoorende stukken, die a ls 
winners zouden worde n aangewezen door het 
lot in casu door uitloting; 

0 . dat de Rechtbank, onmiddellijk na de 
vermelding van den inhoud der dagvaarding, 
heeft overwogen, dat de raadsman van den 
verdachte ter terechtzitting in hooger beroep 
de nietigheid der inl eidende dagvaarding 
heeft betoogd op dezelfde gronden als door 
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hem in eersten aanleg zijn aangevoerd, <loch 
de R echtbank dit verweer verwerpt op grond 
van en onder overneming van hetgeen daarom
trent in het beroepen vonnis is overwogen ; 

0. dat het vonnis van het Kantongerecht 
di enaangaande het volgende inhoudt: 

"dat namens verdachte is betoogd, dat de 
dagvaard ing nietig zou zijn, omdat daarui t 
niet blijkt of het bij dagvaarding bedoelde 
stuk papier wordt beschouwd als een aandeel 
in een loterij in den zin der Loterijwet 1905, 
gelijk die wet luidde vóór de op 1 October 
1928 in werking getreden wijziging dier wet 
(derhalve a ls een "gewoon" lot) dan wel als 
een obligatie in een premieleening, di e im 
mers na het in werkingtreden van vorenbe
doelde wetswijziging mede a ls loterij in den 
zin der wet wordt beschouwd;" 

dat de Kantonrechter heeft geoordeeld, dat 
de dagvaarding aan de wettelijke vere isch ten 
voldoet daarbij overwegende: 

" dat toch de dagvaarding slechts behoeft te 
bevatten een nauwkeurige omschrijving ,,,n 
het feit, dat den verdachte wordt telaste ge
legd en dat deze dagvaarding aan dit ver
eischte voldoet; 

,, dat verdachte's raadsman nu wei heeft be
toogd, dat het in de dagvaard ing gebezigde 
woord " loterij ", waarmede de onderneming 
van de N. V. ,,De Unie" wordt aaugeduid in 
de oude (ongewijzigde) Loterijwet een andere 
(engere) beteekenis heeft, dan in de nieuwe 
(gewijzigde) wet, doch dat deze omstandigheid 
niet ter zake doet, omdat, waar deze dagvaa r
ding van loterij spreekt, niet anders dan een 
loterij in den zin der Loterijwet, gelijk d ie 
thans luidt, kan zijn bedoeld; 

,,dat ver<lachte's raadsman voorts heeft be
toogd, dat verdachte in zijne verdediging is 
geschaad, omdat het woord "loterij" in de 
Loterijwet (gelijk die thans luidt) tweeërlei 
beteekenis heeft n.l. die van "gewone" lote rij 
en die van een premieleening, a ls gevolg· va n 
welke omstandigheid de verdacht<'l uit de dag
vaard ing niet zou kunnen opmaken, hoe de 
steller daarvan de loterij, waarvan ten deze 
sprake is, beschouwt; 

" dat het woord "loterij" in de Loterijwet 
1905 inderdaad voormelde ruime betee kenis 
heeft, doch dat de verdachte door deze om
standigheid niet wordt geschaad in zijne ver
dediging, aangezien niets hem belette d aar
mede bij zijne verdediging rekening te houde n, 
hetgeen hij dan ook bij monde van zijn raads
man heeft gedaan;" 

0 . dat de Rechtbank in het bestreden von
nis, ten aanzien van het door verdachte ge
voerd verweer, strekkende tot ontslag van 
rechtsvervolging, subsidiair vrijspraak op 
grond, dat het bij dagvaarding omschreven 
stuk papier zou zijn een vóór 1 October 1928 
uitgegeven obligatie en uit dien hoofde de uit. 
gi fte daarvan geoorloofd zou zijn ingevolge 
de overgangsbepaling van de wet van 23 J uni 
1925, S. 242, vooreerst heeft overgenomen 
hetgeen te dien aanzien door den Kantoiwech
ter is overwogen, hierop neerkomende, dat 
ten deze niet is voldaan aan het voor niet in 
strijd met de Loterijwet 1905 aangelegde pre
mieleeningen geldende vereisch te dat de gelcl
leening moet primeeren en de win'stkans slechts 
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accessoir dient te zijn, daar het hier betreft 
het tegen voldoening van een zeker geldsbe
drag mededingen naar prijzen of premiën in 
geld, terwijl de verplichting van de . V. 

Unie" tot aflossing en rentebetaling moeten 
;;,orden geacht te zijn van geheel bijkomstigen 
aard waaraan de Rechtbank nog heeft toege
voegd, dat de onderhavige stukken zijn te 
beschouwen als loten, zoodat aan een premie
leening niet valt te denken en voormelde 
overgangsbepaling ten deze niet van toepas
s ing is, daar de stukken reeds onder de onge
wijzigde wet als loten waren aan te merken; 

0. dat de Rechtbank vervolgens nog heeft 
overwogen: 

,,dat de raadsman van verdachte ter te
rechtzitting in hooger beroep voorts heeft aan
gevoerd, dat het bewezene niet strafbaar zou 
zijn op grond, dat aan het telastege legde een 
element zou ontbreken, n.l. dat de loterij eene 
andere was dan de zoodanige tot het aan leg
gen en houden waarvan de bij de Loterijwet 
1905 vereiscbte toestemming was verleend, 
aangezien de telastelegging op dit punt de 
bewoordingen bezigt van art. 2, 2° van ge
noemde wet, zooals die luidden vóór de daar
in bij de wet van 23 Juni 1925, S. 242, aan
gebrachte wijziging; 

,,dat de telastelegging zich inderdaad be
paalt tot de vermelding, dat tot het aanleggen 
en houden van deze loterij de bij de Loterijwet 
1905 vereischte toestemming niet was ver
leend, doch hieruit duidelijk bl ijkt de bedoe
ling van den steller om aan te geven, dat 
geen toestemming was verleend en de Recht
bank dit voldoende acht; dat het niet noodig 
is om de sacrementeele bewoordingen te ge
bruiken, temeer nu uit de Memorie van Toe
) ichting van de wet van 23 Juni 1925 blijkt, 
dat het hier slechts eene redactiewijziging 
betrof·" 

0. d~t ten slotte in het bestreden vonnis, ten 
aanzien van de op te leggen straf is over
wogen: 

,,dat het exploiteeren cener loterij-onder
neming niets anders is dan het uitbuiten van 
de speelzucht van het publiek ten particulie
ren bate· 
· ,,dat d~ze soort van geldwinning nu eenmaal 
bij de wet is verboden en daarvoor geene en
kele andere, maar zeker niet te billijken, 
reden is te vinden, dan de zucht naar geld ; 

"dat het steeds opduiken van loterijen in 
allerlei vorm de speelzucht slechts kan aan
wakkeren; 

,,dat het bedrijf der onderhavige loterij
onderneming wel zeer winstgevend is geb le
ken en verdachte dit heeft helpen bevorderen; 

"dat in verband met het bovenstaande dan 
ook na te melden straffen in overeenstemming 
zijn met den aard van het gepleegde feit en 
de omstandigheden waaronder het is begaan;" 

0. nu ten aanzien der voorgestelde cassatie
middelen: 

dat het eerste middel is aangedrongen met 
het betoog, dat verdachte niet weet, of hij 
terecht staat volgens de oude of volgens de 
nieuwe wet en hij dus niet weet, of hij zich 
tegen de oude clan wel tegen de nieuwe wet 
moet verdedigen; dat, daargelaten nog, dat 
dit betoog geen steun vindt in de door ver-
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dachte voor de Rechtbank en voor het Kan
tongerecht, en thans in de cassatiemiddelen, 
gevoe rde verweren, niet is in te zien, dat een 
dagvaarding aan de bij art. 261 Sv. op straffe 
van nietigheid gestelde eischen niet zou vol
doen, wanneer in de telastlegging zelve niet 
met zoovele woorden tot uitdrukking zou zijn 
gekomen de juridische waardeering van in die 
telastlegging opgenomen feitelijke gegevens; 
dat de vraag, welke strafbepaling op de telast
gelegde en bewezenverklaarde feiten van toe
passing is, niet de geldigheid der dagvaarding 
raakt, doch de a l of niet strafbaarheid van 
het bewezene en de onzekerheid waarin een 
verdachte zoude verkeeren omtrent de sb-af
bepal ing, welke de stell er der dagvaarding op 
het oog heeft gehad of welke de rechter op 
het bewezene van toepassing zal achten, voor 
den verdachte nimmer een beletsel kan zijn 
om zich op de hem ten laste gelegde feiten te 
verdedigen; dat ten deze van eenige onzeker
heid betreffende het feitelijk ten laste gelegde 
geen sprake kan zij n en de Kantonrechter dan 
ook terecht heeft overwogen, dat de onder
havige dagvaarding bevat een nauwkeurige 
omschrijving van het feit, dat den verdachte 
wordt ten I aste gelegd, te weten het tegen 
betaling van een zeker bedrag voor het pu
bliek ten verkoop in voorraad hebben van een 
tot een serie van 21000 stuks behoorend stuk 
papier van een nauwkeurig omschreven in
houd, welk stuk den houder of kooper de na
der omschreven kansen biedt, terwijl ook het 
slot der telastlegging, waarin is gesteld, dat 
"tot het aanleggen en houden van deze loterij 
de bij de Loterijwet 1905 vereiscbte toestem
ming niet was verleend", in feitelijk opzicht 
den rechter of den verdachte niet in het on
zekere laat; dat immers in deze zinsnede niets 
anders gezegd wordt dan dat de te lastlegging 
in de vooraf omschreven handelingen ziet het 
ten verkoop in voorraad hebben van aandeelen 
in een "loterij" en wel een loterij, waarvoor 
geen "toestemming" is verleend a ls de Loterij
wet 1905 in de in die wet omschreven gevallen 
kent, terwijl, voor zoover daarbij jmidische 
waardeering een rol speelt, de rechter daar
aan niet is gebonden; dat een minder nauw
keurige wijze van uitdrukking wat de bij ge
noemde wet vereischte toestemming betreft al 
evenmin van invloed kan zijn bij de beoor
deeling van de vraag, of de dagvaarding be
helst een opgave van het fe it, dat te laste 
wordt gelegd; 

0 dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat het tweede middel in de telastlegging 
en bewezenverklaring mist de vermeld ing, dat 
het bier niet betrof een premieleening be
schermd door art. II, overgangsbepaling, der 
wet van 23 Juni 1925, S. 242, doch ten onrechte; 
dat wel een uitdrukkelijke vermelding als 
bovenbedoeld in de telastlegging en bewezen
verklaring ontbreekt, doch zulks allerminst 
voor de strafbaarheid van het bewezene 1ioodig 
was, mits slechts uit de telnstegelegde en 
bewezenverklaarde feiten bl ijkt, dat op de 
onderhavige vóór 1 0ctober 1928 uitgegeven 
premieleening de gunstige bepaling van ge
noemd art. II niet van toepassing is, hetgeen 
bij het vierde middel ter sprake komt; 
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0. dat derhalve ook dit middel niet opgaat; 
0. dat het derde middel al evenmin doel 

kan treffen, daar het slot der telastlegging en 
bewezenverklaring geen andere uitlegging toe
laat dan dat het hier betrof een andere loterij 
dan de zoodanige tot het aanleggen en houden 
wàarvan de bij de wet vereischte toestemming 
is verleend; dat daaraan niet afdoet, dat de 
steller der dagvaarding kennelijk voor oogen 
heeft gehad de redactie van art. 2, 2° der 
Loterijwet 1905 vóór de daarin bij de wet van 
23 Juni 1925, S. 242, aangebrachte wijziging, 
een wijziging welke, blijkens de geschiedenis, 
wel ten doel had om een onjuistheid van uit
drukking in genoemde bepaling te herstellen, 
maar niet om in de beteekenis van bedoeld 
element van het in genoemde bepaling om
schreven strafbaar feit eenige wijziging te 
brengen; 

0. dat het vierde cassatiemiddel opkomt 
tegen de beslissing der Rechtbank, dat de 
&tukken papier waarvan hier sprake is, niet 
zijn obligaties beschermd door meergenoemde 
Overgangsbepaling; 

0. dienaangaande: 
dat de Rechtb. bij hare beschouwingen ken

nelijk er van uit is gegaan, dat de geheel on
derhavige "Premieleening" groot f 210,000,000, 
bestaande uit niet minder dan 60,000,000 stuk
ken, op den datum, welke is aangegeven op 
het in de telastlegging bedoelde stuk, 1 Aug. 
1927, dus vóór 1 October 1928, inderdaad was 
uitgegeven, en derhalve al die 60 mill ioen stuk
ken, welke een stapel van ettelijke kilometers 
hoogte zouden vormen, toen reeds waren ge
drukt; 

dat deze feitelijke, zij het niet zeer waar
schijnlijke, opvatting, welke voor den ver
dachte trouwens het gunstigst is, in cassatie 
kan worden geëerbiedigd, en daartegen te 
minder bezwaar bestaat, daar het bij de op
vatting der Rechtbank, dat op de onderhavige 
,.Premieleening" de meergenoemde Overgangs
bepaling toch niet van toepassing is, ook niet 
van belang was, of inderdaad de uitgifte der 
geheele leening op 1 Augustus 1927, althans 
vóór 1 October 1928, heeft plaats gehad; 

0. 11u, wat het karakter van het onder
havige stuk betre"ft, dat, wil het door ge
noemde Overgangsbepaling -worden beschermd 
het stuk moet zijn een aandeel of obligatie it; 
een premieleening, aangelegd niet in strijd 
met de Lote,·ijwet 1905, zooals deze vóór de 
wijziging van 1925 luidde; dat daarvoor noo
dig is, dat hier sprake is van een premie-
1eening, waarbij dus hoofdzaak is, niet al leen, 
dat de uitgeve·r der "leening" gedurende ze
keren tijd de beschikking krijgt over het ge
leende kapitaal, maar ook dat zij, die aan die 
leening deelnemen, behalve een recht op rente, 
ook het recht hebben op terugbekoming van 
het geleende geld, terwijl slechts als accessoir 
aan de uitgegeven aandeelen of obligaties de 
kans verbonden is om naar een vooraf vast
gesteld plan, buitengewone voordeelen te be
halen ; dat het vanzelf spreekt, dat bedoeld 
karakter moet worden vastgesteld, niet naar 
den wettelijken schijn, welke scherpzinnigheid 
en vernuft aan een bedrukt stuk papier heb
ben weten te geven, maar naar de werkelijk
heid, gezien in verband met doel en strekking 
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der wetgeving op het stuk van loterijen; 
0. dat de Rechtbank uit den inhoud van 

het in de telastlegging omschreven stuk, waar
uit o . m. blijkt dat de obligaties, voorwover 
zij niet eerder uitloten, voor het meerendeel 
eerst zullen " 'orden afgelost tusschen de jaren 
2004- 2054, waarvan verreweg de meesten 
eerst na het jaar 2035, terwijl eerst bij de 
aflossing de rente ad 3 % 's jaars, sedert den 
aanvang der premietrekking, opeischbaar zal 
zijn, mede in verband met het bedrag der 
obligaties, heeft kunnen aannemen, dat hier 
van een werke lijke geldleening niet kan wor
den gesproken en dat de koopers van derge
lijke stukken ook niet beoogen hun geld tegen 
rente uit te leenen, met andere woorden: te 
beleggen, doch dat zij veeleer moeten geacht 
worden voor dat betrekkelijke geringe bedrag 
alleen de kans op een premie te willen koo
pen; 

0. dat bij de toelichting van het middel nog 
is betoogd, dat de Rechtbank over het hoofd 
heeft gezien de transactie tusschen N. V. 
Presto en de N. V. de Unie welke laatste alle 
60 millioen obligaties der op 1 Augustus 1927 
uitgegeven leening aan de Presto zou hebben 
verkocht en geleverd, terwijl dan verder nog 
het reëele karakter der rentebetaling - één 
te11nijn van 1 Augustus 1927 tot den datum 
der trekking en de andere termijn van den 
datum der trekking tot dien der amortisatie 
- met klem is verdedigd; 

0 . dat d it betoog aan de redeneering der 
Rechtbank omtrent het karakter van het on
derhavige stuk niets kan afdoen en ook hier 
schijn van wezen moet worden onderscheiden; 
dat het karakter van het stuk wordt bepaald 
door de rechten, welke het den houder van de 
obligatie tegenover den uitgever der "leening" 
111derdaad geeft en daarop niet van invloed 
kan zijn de omstandigheid, dat die obligatie 
alvorens in handen te komen van het publ iek ' 
dat, gelijk wel niemand zal betwisten niet~ 
anders wil dan een z.g. Unie-lot koope~, door 
den mtgever der "leening" is verkocht en ge
leverd aan een ander, waarvoor hier de N. V. 
Presto fungeert; dat bedoelde transactie tus
schen de Unie en de Presto dan ook voor dit 
geding geen andere beteekenis kan hebben 
dan om te voldoen aan het vereischte van 
~eergenoernde Overgangsbepaling, dat de uit
gifte van alle aandeelen vóór 1 October 1928 
achter den rug was; 

0. dat het middel dus ongegrond is· 
0. wat het vijfde cassatiemiddel betreft: 
dat de Loterijwet 1905 in art. 1 een om-

schrijving geeft van het begrip "loterij ", niet 
van het begrip "aandeel" en er trouwens ook 
loterijen zonder aandeel en voorkomen · dat 
echter een_ loterij in den vorm van een p{·emie
leernng met anders kan gesch ieden dan in 
den vorm van obl igaties of aandeelen en dan 
een _aandeel, of _wat in art. 2, 3°, in tegen
steil mg tot certificaten, oorspronkelij k aan
d~el wordt genoemd, is een stuk, hetwelk den 
eigenaar of houder de rechten verleen( _;,el ke 
in genoemd art. 1, als eigen aan een 'loterij 
zijn verbonden; dat, nu de aard van het stuk ' 
waarover de~e zaak loopt, in de telastlegging 
nauwkeurig 1s omschreven, niet is in te zien, 
waarom de telastlegging het woord "aandeel" 
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zou moeten bezigen; dat wel, nu de Recht
bank het bewezene heeft gequalificeerd als het 
in voorraad hebben van "aandeelen" in een 
loterij, het bewezene, wil het een strafbaar fei_t 
opleveren, die qualificatie moet rechtvaardi
gen, doch uit het voorafgaande is geblek~n, 
dat aan dien eisch is voldaan, zoodat het mid
del ongegrond is; 

0. _dat volgens het zesde cassatiemiddel 
voorts · in de telastlegging zoude ontbreken de 
\'ermeld ing, wie in het onderhavig geval de 
gelegenheid tot het dingen naar p1·ijzen open
stelde, terwijl het, gel ij k verder wordt gestel~, 
Y00r den verdachte van groot belang zou z1J n 
dit te weten; 

dat echter die wetenschap, wat het onder
havige ged ing betl'eft, voor den vel'dachte niet 
,·a n belang is, wodat de H. R. het niet noodig 
acht te onderzoeken, of, bij een ig nadenken, 
do telastlegging aan den verdachte niet had 
kunnen leeren, wie de aanlegger der onder
hav ige loterij is; dat de dagvaarding, gelijk 
reeds is overwogen, een nauwkeurige opgave 
van het aan verdachte ten laste ge legde fe it 
behelst en de wet het ten verkoop in voorraad 
hebben van de nader omschreven aandeelen 
strafbaar ste lt, zood at het slechts de vraag is, 
of de stukken, welke de verdachte ten ver
koop in voorraad heeft gehad, het bij de wet 
verboden karakter hebben, hetgeen, indien de 
te lastlegging geen nadere gegeven inhoudt, 
uit de stukken ,..e l f moet kunnen worden be
oordeeld, aan welk vereischte ten deze is vol
daan; 

dat mitsdien noch voor nietigvel'klaring der 
dagvaarding, noch voor vernietiging van het 
bestreden vonnis wegens gemi aan motivee
ring, op de bij dit m iddel aangevoerde gron
den, aanleiding aanwezig is en het middel dus 
faalt; 

0. dat aan het zevende middel hetzelfde lot 
moet ten dee l va ll en, omdat de Rechtbank 
met het opnemen in haar vonni van de ver
klaring van den verdachte "dat zulk een 
papier den houder de gelegenheid gaf om 
onder de daarop vermelde voorwaarden tegen 
betaling van voormeld geldsbedrag mede te 
dingen naar premiën in geld" en gelij k verder 
in het m iddel met juistheid is vermeld , zij het 
ook dat de bewoordingen, waarin deze ver
klaringen zijn vervat minder ge lukkig zijn 
gekozen, niet de bedoeling kan hebben gehad 
het juridisch inzicht van den verdachte bij het 
motiveeren van hare beslissing te doen mede
werken, doch de verklar ing geen andere betee
kenis heeft dan te doen uitkomen, dat de ver
dachte het stuk, hetwelk in de telastlegging 
is omschreven, heeft gelezen; 

0. ten aanz ien van het achtste cassatiem id
del: 

dat de inhoud van een door een getuige of 
een deskundige afgelegde verklaring, zooals 
deze in het proces-verbaal der te rechtz itting 
is opgenomen, op zichzelf - de in het middel 
bedoelde verklaring is niet tot bewijs gebezigd 
- nimmer een grond kan opleve ren voor ver
nietiging van een vonn is, hetwelk naar aan
le iding van het op die terechtzitting gehouden 
onderzoek is gewezen, zoodat het middel te 
vergeefs is voorgesteld ; 

0. dat het negende middel opkomt tegen 
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een gedeelte der bijzondere redenen - hier
voren in haar geheel opgenome_n - welke de 
Rechtbank voor de strafoplegg111g heeft aan
gevoerd doch ten onrechte; 

dat, daargelaten of de omstandigheid, dat 
de Rechtbank in de overweg111g omtrent het 
verboden karakter van de genoemde soort van 
ge ldwinning zich juridi_sch niet juist z_ou heb
ben uitgedrukt, wel ooit tot vern1et1~1ng van 
het gewezen vonnis zou kunnen leiden, de 
Rechtbank kennelijk op het oog heeft gehad 
het gewone geval, en h~ar oordeel _in elk ge
,·al geldt voor de loter1J-ondernem111g, waar
van hier sprake is, zoodat daaraan 111et afdoet, 
dat er ook wel volgens de wet geoorloofde 
lo terijen bestaan; . 

dat ook de overweging betreffende het winst
gevend karakter der onderhavige loteriJ-onder
nerning, als bijzondere reden voor de s_trafop
legging heeft kunnen gelden, ook al 1. dan, 
blij kens het proces-verbaal der terechtzitting, 
over dat winstgevend karakter 111et met zoo
vele woorden bij het onderzoek op de terecht
zitting gesproken; 

dat immers uit het bewezenverklaarde met 
nauwkeurigheid kan worden ui tgerekend , hoe
veel het publiek voor elke serie van 21000 
obligaties betaalt en hoeveel aan premiën 
wordt uitgekeerd; dat voorts door de,:i _ge
tuige-deskundige Uyekruyer ter terechtzitting 
der Rechtbank is verklaard, dat voor elke 
verkochte obligatie f 0.10 zegelrecht aan den 
Staat wordt betaald en dat de Staat deswege 
jaarlijks f 120 ,000 ontvangt, w_aan, it dus _blijkt, 
dat jaarlijks meer dan een m1ll1oen obligaties 
aan den man wo,·dt gebracht; dat voorts in 
genoemde verklaring sprake_ is va_n een aan
zien lij k bedrag voor de w1skund1ge reserve 
van de N. V . ,,de Unie" voor amortisatie en 
rente · dat het echter aan gerechten twijfel 
onderhevig is, of een de1·gel ijke boekhoudkun
dige post ,m l oo it tot het bestemde doel zal 
blijken noodig te zijn , nu voor verrewe~ het 
grootste deel der aanspraken op amort isatie 
en rentebetaling eerst na meer dan honderd 
jaar geldend zouden kunnen gemaakt worden; 

0. dat uit het voorafgaande volgt, dat de 
Rechtbank, op grond van hetgeen ter terecht
zitting was gebleken, kon aannemen, dat de 
onderhav ige ondel'lleming een zeer winstge
vende was; 

0. dat de door de Rechtbank voor de straf
oplegging gegeven bijzondere redenen dus 
vrnchteloos zijn aangeval len; 

0. betreffende het tiende middel: 
dat de R echtbank het vonnis des Kanton

rechters heeft vern ietigd en het bewijs van het 
ten la$te ge legde, voorzoover bewezem·er
kl aard, zei fstandig heeft opgebouwd; dat, 
zelfs al zoude juist zijn wat het m iddel stelt, 
dat het in eersten aan leg gehouden onder7..oek 
op den in het cassat iem iddel aangevoerrl en 
grond nietig was, dan nog niet is in te zien, 
waarom de R echtbank niet in haar vonnis 
zoude mogen overnemen, het door haar juist 
bevonden betoog van den Kantonrechter be
t 1·effende de al of niet nietigheid der dag
vaarding en de al of niet strafbaarheid van 
het bewezenverklaa rde; 

dat mitsdien ook dit middel onjuist is; 
0. dat het in het e lfde cassatiem iddel ver-
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melde, dool' de R echtbank overgenomen, be
toog van den Kantonrechter , geen voorwerp 
van bewijs is, dus ook niet uit eenig be wij s
middel behoefde te blijken, doch niets anders 
is dan een inzicht van den rechter in de be
weegreden van het publiek, dat een premie
obligatie als waarvan hier sprake is, koopt, 
een inzicht, hetwelk de rechter terecht mede 
heeft doen gelden bij het vaststellen van het 
karakte r der onderhavige premieleening; 
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dat dit middel derhalve niet tot cassat ie kan 
le iden; 

0 . dat hetzelfde het geva l is m et het laatste 
cassatiem iddel, omdat niet is bewezenver
klaard, dat hie r een feit zou zijn begaan doOJ' 
of vanwege een lichaam als in a rt. 6bis der 
Loterijwet 1905 genoemd, ook a l heeft requi
r ant gehandeld a ls hoofdagent van een Naam
looze V ennootschap; 

Verwerpt het heroep. (N. J. } 



INHOUD 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende wijzig ing van het Ko

ninklijk besluit van 1 Maart 1929, S. 68, 
waar.bij aan het bestuur der gemeente F~:1-
neker met intrekking van het KonmkltJk 
bes! uit van 14 Februari 1890, S. 25, vergun
ning wordt verleend op een terrein in de 
gemeente Franeker een gesticht voor krank
zinnigen op te r ichten. S. 1. 6 Jan. 

Zuiderzee. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Zui

derzeesteunbesl uit (Koninklij k besluit van 
den 28sten November 1927 (Stbl. 365}. 

S. 2. 7 J an. 
- Besluit tot wijziging van het Kon inklijk 

besluit van den 18den December 1925, S . 
475 tot instelling van de Generale Com
mis;ie bedoeld in artikel 3 der Zuiderzee
steunwet 1925, S. 290, en tot vaststelling 
van bepalingen betreffende die commissie, 
gewijzigd b ij K oninklijk beslu it van den 
16den September 1927, S. 311, en tot aan
vulling van dat Besluit met bepal ingen 
omtrent plaatselij ke comm issiën. 

S. 3. 7 Jan. 
- Besluit tot inste ll ing van een R ij ksdienst 

ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet 
1925 (Stbl. 290}. S. 4. 7 J an. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het beslu it van 

den Raad der gemeente Den Bommel van 
20 rovember 1931, strekkende tot wijziging 
van de artikelen 114 en 115 der Algemeene 
Poli t ieverordening voor die gemeente. 

S. 5. 8 Jan. 
1\Iotor- en Rljwlelwet. 
- B esluit tot wij ziging van het beslu it van 

8 ovember 1927, S . 350, tot vaststell ing 
van bijwndere voorschriften ter uitvoering 
van de J\;Jotor- en Rijwie l wet voor het ver
keer op enkele wegen in de gemeente Rot
terdam. • S. 6. 9 Jan. 

Volkshuisvestin g. 
- Beslu it tot uitvoering van de artikelen 10, 

11, 12, 34, 35, 42, 50, 52, 56 en 57 der 
Woningwet. S. 7. 11 Jan. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 224, vijf-

de lid, der gemeentewet. S. 8. 12 Jan. 

Onderwij s. (Middelbaar) 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

besluit van 31 Mei 1926, S. 159, gewijzigd 
en aangevuld bij besluiten van 10 J anuari 
1928, S. 3, en van 24 December 1929, S . 
585 alsmede tot uitvoering van het v ierde 
l id' van artikel 22quate,· der Nijverhe ids
onderwijswet. S . 9. 12 Jan. 

Militaire zaken. 
- Besluit tot ui tvoering van het bepaalde bij 

artikel 1 van de Wet van den 3den Decem
ber 1931 S . 489, houdende wettelij ke rege
ling in ~ake het verleenen van geldel ijke 
uitkeeringen aan de z.g. mobilisatie-slacht
offers. S. 10. 13 Jan. 

Gemeentebestuur. 
- Beslu it tot gedeel telijke vernietiging van 

het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 15 October 1931, n° . 868. 

S. 11. 14 J an. 
Scheepvaart. 
- Beslu it tot vaststell ing van een reglement 

van politie voor het Moerdij ksche veer over 
het Holl andsch Diep. S. 12. 14 J an. 

Gedistilleerd. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent den uitvoer van gedistilleerd met 
teruggaaf of afschrijving van den accijns en 
den doorvoer van gedistilleerd. 

S. 13. 20 Jan. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot verlenging van den termijn van 

schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Almelo van 13 Oètober 1931, 
strekkende tot het onder bepaal de voorwaar
den verleenen van subsidie ui t de gemeente
kas aan de bouwvereeniging " Volksbelang" 
aldaar, voor het doen verrichten van binnen
schi lderwerk. S. 14. 23 Jan. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Zwolle van 28 De
cember 1931 n°. 945a, in zake besch ikbaar-



steil i ng van een crediet voor premietoeslag 
op de kosten van schilderwerk. 

S . 15. 23 J an. 
Mlnlsterleele Departementen. 
- Besluit tot nadere wijziging van de bepa

lingen betreffende den Geneeskundigen Raad 
van het Departement van Koloni ën. 

S. 16. 25 Jan. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende: 1°. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 17den Maart 
1900, S. 34, gel ijk dat sedert gewij zigd is, 
houdende vergunning aan Provisoren van 
het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, 
bestuurders van het krankzinnigengesticht 
a ldaar, tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen op het landgoed "Het Graf
fe l", gemeente Warnsveld, alsmede bepa
ling van het maximum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen; 2°. het 
verleenen van vergunning aan Provisoren 
van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zut
phen, als bestuurders van het krankzinnigen
gesticht a ldaar om van het "Groot Graffel" 
de gebouwen tot dusver bestemd en gebez igd 
voor de verpleging van krankzinnigen voor 
een gedeelte in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen; 3°. aanwijzing van de 
beide observatiepaviljoenen, verbonden met 
het administratiegebouw van "Het Groot 
Graffel", gezamenlijk als eene inrichting, 
welke niet als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 17. 26 Ja11. 
Rijk sambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 

Salarisregeling van lee rling-verplegenden 
(Stbl. 1930, n°. 154). S. 18. 26 Jan. 

Geldschletersbedrijf. 
- Wet tot wettelijke regeling van het geld-

schietersbedrijf. S. 19. 28 Jan. 
Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

1 iel , der J achtwet 1923. S. 20. 29 Jan. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende wijzig ing van het Ko

ninklijk besluit van den 30sten December 
1925, S. 547, waarbij aan de Vereeniging 
van Broeders-Penitenten, gevestigd in Huize 
Padua te Boekel vergunning wordt verleend 
tot oprichting van een gesticht YOOr krank
zinnigen in de gemeente Apeldoorn. 

S. 21. 29 Jan. 
Invalldltelts - en Ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 20 ovember 1919, S. 760, toL 
vaststelling van een al gemeen en maat regel 
van bestuur al bedoeld bij de artike len 
137, tweede lid, en 153, derde lid , der In
validi te itswet. S. 23. 29 Jan. 

Drankwet. 
- Besluit tot het bepalen van den dag, waar

op de wet van 26 ovember 1931, S. 476, 
houdende bepal ingen tot regeling van den 
kleinhandel in a lcoholhoudende dranken, in 
werking treedt. S. 24. 29 Jan. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van den a lge

rneenen maatregel van bestuur, als bedoeld 

in de artike len 5, 9 en 17 van de Schepen
wet, vastgesteld bij Koninklijk bes lu it van 
22 September 1909, S. 315, het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1926 (Stbl. 369). S. 25. 29 J an. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Almelo d.d. 10 De
cember 1931, waarbij aan S. H. Boothuis, 
Directeur der Gemeente-Lichtbed rijven, a ls 
zoodanig wegens lichamelij ke ongeschikthe id 
eervol ontslag is verleend per 1 Februari 
1932. S. 26. 29 Jan. 

Warenwet. 
- Besluit tot w1Jz1g111g van het Broodbesluit 

(Stbl. 1925, n°. 478). S. 27. 3 Febr. 
Onderwijs. (Mltldelbaar) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 12 Maart 1930, S. 71 , betref
fende het Reglement en het Programma 
van de eindexamens der hooge re burger 
scholen A. S . 28. 3 Febr. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig art. 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnas ium van het 
Baarnsch lyceum te Baarn. S. 29. 3 Febr. 

l{rankzlnnlgeu en Idioten. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk Besluit van 10 Apri l 1919, S. 
163, waarbij aan Clemence Desloges, als 
bestuurderesse van het te Schimmert geves
tigde zedelijk lichaam " Dochteren der Wijs
heid" , vergunning is verleend het gest icht 
voor idioten te Druten, tot de oprichting 
waarvan vergunning is verleend bij Ko
ninklijk Besluit van 17 October 1904, S . 236, 
in te r ichten tot een gesticht voor zwakzin
nigen (idioten en imbecillen). 

S. 30. 3 Febr. 
Onteigening. 
- Besluit tot verklaring van hei algemeen 

nut der onteigening van perceelen, e rf
dienstbaarheden en audere zakelij ke rech
ten, noodig voor het aanleggen van een 
speelplaats, tevens oefenterrein, ten behoeve 
van de openbare lagere school te Meteren 
(gemeente Geldermalsen). S. 31. 4 F ebr. 

Posterlj en Giro. 
- Wet tot wijziging van de Postwet, S. 1919, 

n°. 543, en van de Pakketpostwet (Stbl. 
1917, n°. 566). S. 32. 4 Febr. 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

S . 33. 4 Febr. 
Winkelsluitingswet. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijdstip 

Yan in werking treden der \Vinkelsluitings
wet 1930 (Stbl. 460) . S. 34. 4 Febr. 

Scheepvaart. 
-- Besluit tot bekrachtiging van wijzigingen 

van het Rijnvaartpolitiereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 35. 4 F eb r. 
Gemeeut~bestuur. 
- Besluit tot vernietiging van een beslu it van 

den Raad der gemeente Ossendrecht van 



23 September 1931, strekkende rot heffing 
van alle gemeente-ambtenaren van een bij
drage van 3 % van den pensioensgrondslag 
voor e igen pensioen en een bij drage van 
5½ % van den pens ioensgrondslag voor we
duwen- en weezenpensioen, welke bij drage 
beperkt blij ft rot een pensioensgrondslag 
van f 3000. S. 36. 4 Febr. 

Invalldltelts- eri Ouderdomsverzekerin g. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 28 September 1920, S. 760, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, houdende een regeling der 
premiebetaling door middel van dagzegels. 

S. 37. 5 Febr. 
Artsenijbereldkunst. 
- Besluit rot nadere aanvulling van het Ko

ninklijk besluit van 11 Maart 1914, S. 148, 
rot regeling van het examen als apothekers
assistent. S. 37. 5 Febr. 

'felefoon en Telegrafen. 
- Besluit, houdende bepalingen ten aanzien 

van het Rijkstelefoonnet Schiedam. 
S. 39. 6 F ebr. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den tijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden te San
tiago en den Cbi leenschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's dd. 
17 December 1931, rot voorloopige regeling 
der handelsbetrekkingen tusschen Neder
land en Chil i. S. 40. 6 F ebr. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit rot hernieuwde aanw1Jzmg overeen

komstig artikel 157 der Hooger-Onderwijs
wet van het Gereformeerd gymnasium te 
Kampen van de Nationale Vereeniging voor 
Gereformeerd Hooger Onderwij s, gevestigd 
te Kampen. S. 41. 8 Febr. 

Telefoon en , Telegrafen. 
- Beslui t tot wijziging en aanvulling van het 

Rijkstelefoonregl ement 1929. S. 42. 8 Feb1·. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendma king in het 

Staatsblad van het op 29 December 19 31 te 
Brussel namens Nederland en België getee
kende protocol, betreffende de t.oepassing 
van in- of uitvoerbeperkingen of -verboden 
of andere maatregelen, die de handelsbe
trekkingen tusschen beide landen zouden 
kunnen belemmeren. S. 43. 8 Febr. 

'.l'elefoon en Telegrafen. 
-- Bes lui t, houdende wijziging van het Rijks•• 

tolegraafroglement 1926. S. 44. 10 F ebr. 
Industrleelen - en Intellectueelen eigendom. 
- Wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 

met het oog op bemiddeling inzake muziek
auteursrecht. S. 45. 11 F ebr. 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- ,vet rot wij zig ing en verhoog ing van hoofd. 

stuk V der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1931. S. 46 . 11 F ebr. 

Raad van State. 
- Wet rot vaststelling van eene tijdelijke kor

ting op de jaarwedden van de leden van 
den Raad van State, de Algemeens Reken
kamer, de rechterlijke macht en de militair 
rechterlijke macht. S. 47. 11 Febr. 

Rekenkamer. 
- Wet. oot vaststelling van eene tijdelijke kor

ting op de jaarwedden van de leden van 
den Raad van State, de Algemeens Reken
kamer, de rechterlijke macht en de militair 
rechterlijke macht. S. 47. 11 Febr. 

Rechtswezen. 
- Wet rot vaststelling van eene tijdelij ke kor

ting op de jaarwedden van de leden van 
den Raad van State, de Algemeene Reken
kamer, de rechterlijke macht en de militair 
rechterlijke macht. S. 47. 11 Febr. 

Gemeentebestuur. 
- Wet, houdende steun uit 's Rijks kas in de 

financiering der kasbehoeften van de ge
meenten. S. 48. 11 Febr. 

Geneeskundlg .staatstoezicht. 
- Wet rot vervanging van de artikelen 15-

17 van de wet van 1 Juni 1865 , S. 60, rege
lende de uit.oefening der geneeskunst, 1 aat
stelijk gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1924 
(Stbl. 335). S. 49 . 11 Febr. 

lllijnen. 
- Besluit, betreffende uitkeeringen aan ge

meenten uit de opbrengst van het recht op 
de mijnen. S. 50. 13 Febr. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 22 December 1930 te 
Oslo ges loten verdrag rot economische roe
nadering met bijbehoorend protocol (Stbl. 
1931, n°. 521). S. 51. 15 Febr. 

Maten en Gewichten. 
- Besluit tot herziening van het tarief van 

ijkloonen voor gasmeters. S. 52. 17 'Febr. 
Penslo·enen en ,vachtgelllen. 
- Besluit tot nadere vaststelling van eene 

formatie ten aanzien van het personeel bij 
den Pensioenraad. S. 53. 17 Febr. 

Inkomstenbelasting. (Rijks) 
- Bes! uit, houdende instelling van schattings

commissiën voor de inkomstenbelasting voor 
meer dan één gemeente. S. 54. 17 Febr. 

Gel<lleeuln g. 
- ,vet oot het aangaan van een of meer geld

leeningen ten laste van het Rijk. 
S. 55. 18 Febr. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit Lot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Ommen, dd. 1 Sep
tember 1931, waarbij aan H . J. Gerrits, 
aldaar, vergunning is verleend oot verbou
wing van zijn perceel Hammerweg 1. 

S. 56. 18 F ebr. 
Warenwet. 
- Besluit oot t.oepassing van de artikelen 14, 

15 en 16 der Warenwet, S. 1919, n°. 581, 
op vaste melkproducteIL S. 57. 19 Febr. 

Maten en Gewlcl!ten. 
- Besluit, houdende "Reglement op den ijk 

van gasmeters". S. 58. 19 Febr. 
Reis- en Verblijfkosten. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 29 December 1921, S. 
1452, betreffende eene nieuwe regeling ten 
aanzien van de t.oekenning van vacatiegeld, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 25 Oct.ober 1930 (Stbl. 411). 

S. 59 . 19 Febr. 



Scheepvaart. 
- Besluit 'tot nadere w1Jz1 gmg van het bij 

Konink lijk besluit van 11 October 1878, S. 
143, vastgestelde reglement voor de scheep
vaart ter bevei l iging van de beweegbare 
spoorwegbrug over de Gouwe tusschen 
Zwammerdam en Alphen en van die over 
den Rijn te Leiden, be ide in den Staats
spoonveg van Leiden naar Woerden. 

S. 60. 19 Febr. 
Rijksambtenaren en -werklleden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbeslu it B urgerlijke R ijksambte
naren 1928, S. 1929, n°. 72, laatstelij k ge
wijzigd bij het Kon inklij k bes luit van 27 

ovember 1931 (Stbl. 478). 
S. 61. 20 Febr. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vern ietig ing van het besluit van 

den raad der gemeente Almelo van 13 Oc
tober 1931, inzake gemeentelijke subs id ie 
aan de bouwvereeniging "Volksbelang" voor 
het doen verrichten van schi lderswerkzaam
heden . S. 62. 20 Febr. 

., 



INHOUD 

Het- cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITE gedrukt Óp geel _papier. 

Wegénbelastlng. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wegenbe

lastingwet a:rt. 17.) - Indien op de gedu,. 
,·ende ten hoogste 60 dagen per jaa1· geldige 
wegenbelasting kaart de datuni, waa,·op wordt 
ger,eden niet is aangeteekend, wordt geacht, 
dat de i•erschuldigde belasting niet betaald 
is. Dit laatste behoeft wus naast de niet-aan
teekening van den datuni niet te worden te 
laste gele gd. 4 Jan. 

Onderwij s. (Lager) 
- Konin'klijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 79 j 0
• art. 83 .) - In liet alge

meen kan terugbetaling door de gemeente 
aan een schoolbestmt1· .van d,c door dat be
stuur gestorte waarbo,·gsom sl echts plaats 
hebb en in het geval, bij a1·t. 79 6e lid voo,·
zicn. welk geval zich in dezen niet voordoet. 
Al acht het gemcentebestuu,· de te1•ngbeta
ling van de waarboraso,n in het onde,-wer
pelijk geval billijk, zoo kan hierin toch geen 
g,·ond zijn gelegen om i•a.i de voo,·melde 
wetsbepaling af te wijken, nu het schoolbe
stuur geen gebruik hee ft ge,naakt van de 
hem bij art. 88 4e lid geqeven bevoegdheid. 

- · · 8 Jan. 
Belasting. (Rijkslnkomste·n-) 
- Ar,,est van, den Hoo gen Raad. (Genieente

wet art. 260 oud; W et Inv. dir. bel. ·art. 16.) 
- De ,·egel ing van art.' 16, dJerde lid, de,· 
wet van 18<,5 behoo,·t wel tot · de "ve,·vol
gingen" , waaroon art. 260 (oud) Gemeente
wet spreekt, maar daa,·uit volgt nog niet, 
dat genoernd derde l id· bij vervolging ter 
zake van ·plaatselijke belastinaen, van toe
passing is . All•een de bepalingen, welke voor 
«lle R~iks· di,·. bel . zonder onde,·scheid gel
den, heeft art. 260 Gemeentewet op het oog. 
Uitgesloten is dtl.8 een bepaling als die i•an 
art. 16, derde lid, welke geldt voor de be
lastingen, welker voorrang bij a,·t. 12 lette,· 
B wordt gereaeld, doch welke voor de bij 
letter A van dat artikel ·gere{felde grondbe
lasting niet is {l esch,,even. - De bepaling 
-van art. 16~ de1·de lid, welke verzet door 
de,·den op grond van beweerden eigendom 
niet toelaat, vormt een uitzond.erin[! op den 
algemeenen ,·eael de,· wet, vervat in art. 16, 
tweede lid, die, in overeenstem,ning met het 
stelsel van het gemeene recht - art. 456 
R v. - bedoeld verzet toelaat. Die alge,neene 
regel geldt dus bij het onderhaviue beslag 
ter zake van een plaatselijke belastin{I, nu 
a,·t. 16, derde lid, toepass-ing mist. 8 Jan. 

Gemeeutebelastln g·en. 
- Arrest van den Hooaen Raad. (Gemeente 

wet a1:t. 260 oud; W et lnv. dir. bel. a,·t . 16.) 
- De 1·egeling van art. 16, derde lid, ckr 
wet van 1845 behoort wel tot de ,,,·,e,·vol
gingen", waa,·van art. 260 (oud) Gemeente
wet spr,eekt, ,naar daaruit•vólgt nog niet, dat 
genoenid de,·dc lid bij ve,·volaing te,· zake 
van plaatselijke belastingen van toepassing 
is . All een de bepalingen. welkB voo,· all e 
Rijks dir. bel. zonder onderscheid gelden, 
hn ft art. !360 Gerrveentewet op het oo!J. Uit
gesloten is dus een bepaling als die van art. 
16, derde lid, welke aeldt voor de belastin
gen, welker voorrang bij art. 12 lett e,· B 
wo,·dt geregeld, doch welke voor de bij lette,· 
A van dat artikel geregelde gronàJbelasting 
niet is geschrei-en. - D e bepaling van art. 
16, derde lid. welke verzet door derden op 
g,·ond van beweerden •eigendo,n niet toelaat, 
vormt een uitzonde,-ing op den aJ,gemeenen 
regel der wet, vervat in art. 16; tweeàJe lid, 
die, in ove'f'eenste,n,ning 1net het stelsel van 
het uemeene recht - art. 456 Rv . - bedoeld 
verzet toelaat. Die algemeene regel geldt 
dus bij het onde,·havige beslag ter zake van 
een plaatselijke belasting, nu art . 16, derde 
lid, toepassing mist. 8 J an. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1920 Art. 72.) - Nu het grensgétal, bedoeld 
in art. 28, slechts even is ove,·schreden, ter
wijl het duurzaam karàkter dezer ovenchrij
ding en althans de duurzame aanwezigheid 
van een vierde verZ)lichte l eerkracht thans 
niet vaststaat, zo,i het bo1iwen van een vier
de Z.eslo kaal vooralsnog de n01·male eischen 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
overschrijden. 16 J an. 

- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
19/W Art. 72.) - Nu moet worden aange
no,nen, dat in verband ,net de ligging en 
de omgeving van de school -van eeni!J ge
vaa1· tengevolge van het ontbreken, van een 
hek oni het spe,elterrein a een sprake is, en 
derhalve de bo,iw van een; hek aeheel on
noodig is, moet de aanv,·aue o,n gelden vo o1· 
dezen bouw geacht worden uit te gaan boven 
de no,·,nale eisc/ien, aan het speelterrein der 
school ie stell en. 16 Jan . 

- Koninklijk besluit. (Laue,· Onderwijswet 
1920 Art.-205 j 0

• art. 75.) - Kracht,ens art. 
205 Se lid kon slechts wo1·den opgekomen 



tegen een besluit van den Raad, waarbij, op 
grond van de bruikbaarheid van het gebouw, 
waarin de school is gevestigd, afwijzend op 
de aanvraoe is beschikt. Derhalve kan op 
grond van zoodanige bruikbaa,·heid door be
langhebbenden niet bij Ged. Staten worden 
opgekomen te oen ee"ll! raadsbesluit tot toewij
zing van een aanvraoe ex art. 72 voor een 
nieuw schoolgebouw. 16 Jan. 

- K oninklijk besluit. (Lager O,ukrwijswet 
1920 Art. 78.) - Al heb hen eenige o·uders 
aan den raad eene door hen yeteekende i•-er
klaring ingezonden, inhoudend, dat zij ten 
tijde van het plaatsen van hunne handteeke
ning op de lijst, bedoeld in art. 73 I a, uit
drukkelijk hebben verklaard, dat zij niet van 
plan waren hun kinderen naar de aan te 
vragen school te zenden,, zoo kan toch deze 
verklaring, nu zij door _het schoolbestuur is 
betwist en niet van elders is bevestiyd, geen 
afbreuk doen aan de aanvankelijke schrifte
lijke verklaring dezer ouders dat zij hun 
kinderen de op te richten school zullen doen 
bezoeken. · 19 J an. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 .4-rt. 101 5e lid.) - Al behooren in 
het algemeen de kostén voor vakondJe,·wijzers 
tot die, bedoeld in art. 101 5e lid j 0

• art. 55 
onder o, zoo·moet toch, u•anneer de speciale 
regel ing, wel ke het 9e lid voo,· vakonder
wijzers geeft, ,;an toepassing is, de vergoe
ding voor vakonderwijzers geacht worden 
onttrokken te zijn aan de algemeéne 1·ege
ling van art . 101, l eden 1 tot en met 8. D er
halve kan ook het gedeelte der ~sten, djat 
ni,et voldaan kan worden, uit de vergoeding 
krachtens het 9e lid, niet worden .voldaan 
uit de verooeding, bedoeld in het l e lid. 

19 J an. 
:- Koninklijk besluit. (Laoe,· O;,der,pijswet 

1920 Art. 97 j 0
• • art . 100.) - Nu de beschik

king van den Minister, waarbij de rijksver
goeding _voor de betrokken bijzonde,·e school 
is v.astpesteld, in dien zin behoort te worden 
uitgel egd, dat wel het salaris van een twee.de 
leerk,·acht is vergoed, doch tevens een gelijk 
bedrag_ op de .vergoeding is in m,intlering 
gebracht, en derhalve /;;et .salaris van de 
tweede leerkmcht _geacht moet wort/én door 
het Rijk te zijn vergoed, kan niet op grond 
van art. 100 het salaris van een tweèdle l eer
k,·acht door tle gemeente w01·dlen verg·oetl. 

22 Jan. 
Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) 

- Ged. Staten hebb en terecht goedkeuring 
9ntho"uden aan een raadsbesluit. strekkend 
om buitengewone inkomsten (uitkeering uit 
het Wegenfonds) te besteden voor dekking 
van gewon,e uitgaven (schadeloosstelling aan 
naburige gemeenten ingevol gé een g,·ensuit
brcidingswet ), nu de Jinancieele toestand der 
gemeente :voor een afwijkeniLe gedragslijn in 
dezen in ruimere mate dan Gedi. Staten he•b
ben goedgevondên geen voldoende rechtvaar
diging geeft . · · 25 Jan. 

Armwezen. 
- Koninklijk be.sluit. (Ar,nenwet Art. 40.) -

B en oeval als ·betlo<eltl in art. 40 tloet zich 
niet voor, nu moet worden aangenomen dat 

het burgerlijk armbestuu,· nimmer aan den 
armlastige ondersteuning overeenkomstig de 
bepalingen tler Armenwet heeft verstrekt. 
H et voedsel en het onderdhk. dat de arm
lastige op het politiebu,·eau genoot, zijn niet 
als zoodanige ondersteuning aan te nierken, 
evenmin als de kosten van verblijf in een 
ziekenhuis in een naburige gemeente, waarin 
het bestuur dier gemeente he,n, v66r hij 
naar een krankzinnigengesticht moest wor
deh ove1·geb1·acht, zonder ·voorkennis of me
c!Jeweten van het gemeentebestuur of het bur
gerlijk armbestuur der gemeente, die toepas
sing van art . 4-0 vraagt, heeft doen opnemen. 

25 J an. 
Onderwij s. (Lager) 
- Rondschrijven van den Minister van Onder

wijs, Kunsten en W etenschappen aan de 
Gedeputeerde Staten der provinciën, betref
f ende toepassing van art. 19, tweede i id, 
der Lager Onderwijswet 1920. 2 Febr. 

- Koninklijk besluit. (Lager Ondierwijswet 
1920 Art. 101 4e lid.) - Bij de berekentin{I 
van de vergoeding moet slechts dan als 
maatstaf worden genome,i eene ge,n.eente 
waar gelijke of althans nagenoeg gelijke ver
betering is ingevoerd, ingeval eene. gelijke 
verbetering der bestaancte overeenkomstige 
openba'l'e scholen in de ge,neente,, waar de 
bijzondere school is gel egen, niet werd inge
voerd, doch niet, indien die ge,neente geen 
overeenkomstige openbare school in stawl, 
houdt. 3 Febr. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onc&rwijswet 
1920 Art. 12.) - Daar in de huidige /ina.n
cieele omstandigheden iedere niet strikt 
noodzakelijke uitga1!1' dient te worde» · ver
meden, terwijl niet met zekerheid valt ie 
zeggen, dat het aanbrengen van centrale 
verwarming op den d'Juur tot eene kostenbe
sparing van beteekenis zal leiàJen, en de be
staande kachels nov alleszins br·uikbaa,· zijn, 
moet de aanvrage om med,ewe,·king tot ver
vanging der kachels door centrale verwar-
7/'fing geacht worden· de nor,nalé eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, te 
boven te gaan. 3 F ebr. 

- Koninklijk besluit. (Lager· Ondlerwijswet 
1920 Art. 85 j 0

• art . 205 .) - H et in rirt . 
85 Sè lid à.an het ge1neente bestuur tóegekend 
beroepsrecht ko,nt toe aan burgemeester en 
wethouders. - E en redelijke uitlegging der 
wet vordert, dat bij uitbreiding der school 
slechts die waarde-objecten, welke aan de 
school worden toegevoegd, bij het schatten 
van de waarde · der uitbreiding in · aanm.er
king rn:tJaen worden g ebracht, en dat geen 
grond dient te worden afgeschat, tlie gebe
zigd is om daarop, na afbraak van het daar
op gestelde, ·eené nieuwe tot de school behoo
rende lokalit eit te bouwen. 3 F ebr. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 258; 
Lager _Ontl!erwijswet 1920 Art. 104.) - Nu 
de gemunte M. eene vor,J;ering krachtens 
art. 104 L. O.wet 19'20 in verband met art. 
lll bis der wet van 24 Juni 1929, S. 836, 
niet meer tegen de gemeente W. bij den 
rechte,·_ kan instellen, heeft de ge,n~entJeraad 
va'!- M. op goeden groru]; de,, post oninbaar 
verklaard, en hebbpi Ged. Staten ten on-



rechte geoo1·deeld, dat bedoelde post alsnog 
in de gemeenterekening mo>est worden opge
nomen. 5 Febr. 

Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. (.Gemeentewet Art. 258; 

Lager Onde1·wijswet 1920 Art. 104.) - Nu 
de qe1neente M. eene vordering krachtens 
art. 104 L. O.wet 1920 in verband met art. 
Il! bis der wet van 24 J uni 1929, S. 336, 
niet meer tegen de gem eente W . bij den 
1·echter kan instellen, hee ft de gemeenteraad 
van M. op goeden orond den post oninbaar 
verklaard, en · hebben Ged. Staten ten on
rechte geoordeeld, dat bedoelde post alsnog 
in de gemeenterekening moest worden opge
nomen. 5 Febr. 

Jachtwet. 
- Arrest van den Hooaen Raad. (Jachtwet 

art. 1.) - Qp een /;oe1·derij uitgeb,·oede en 
gekweekte, en dus niet in wilden staat ge
vangen, f azanten zijn niet als wild te be
schouwen. 8 Febr. 

Waterstaatsbestuur. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdende al ge

meene 1·egel en Wat erstaatsbestuur Art. 19.) 
- N·u op den dag, waarop over de toelating 
van den tot hoofdinaeland beno,e1nde door 
het bestuu1· van het waterschap is beslist, de 
betrokkene voldeed aan de eischen, bij de 
desbetreffende reglementen voor het lid,. 
m:aatschap van het waterschapsbestuur ge
steld, is hij ten onrechte niet als zoodanig 
tr,egelaten, 16 F ebr. 

Gemeentebelastingen. 
- B eschikking van den H oo gen Raad der 

Nederlanden. ( Plaatselijke belasting der ge-
1neente H eerl en voor het gebruik van open
bare wegen en bezittingen dier gem eente.) 
- T er zake van het hebben van zonnescher
men boven een trottoir in beheer en onder
houd bij de geweente doch eigendom zijnd 
van een pa1·ticulier persoon kan aeen aan
slag in de hierbedoelde gem(Jentehef fing 
plaats grijpen. - Beteekewi.s van art. 238, 
derde lid (oud), 2"15 (niww) de1· Gemeente
wet. Onder gemeentegrond, waarvan in deze 
wetsbepaling sprake is , is te verstaan grond, 
die in eigendom aan de gemeente toebehoort 
en nièt grond, die de gemeente bloot be
heert en onderhoudt. Omdat een particulier 
goedvindt, dq.t hem toebehoorende grond 
aan het uitsluitend particulier gebruik wordt 
onttrokken en toegevo•egd aan den vo o1· den 
openbaren dienst bestewden g1·ond, gaat het 
eigendom van dien· particulie1· nog niet ve1·
l01·en. 1 "/ Feb1·. 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit . (Laaer Onderwijswet 

1920 Art. "12.) - Nu de aemeenteraad be
sloten. h ee ft over t e gaan t o t d e stichting 
van een gymnastieklokaal en inrichting van 
een terrein voor het aeven ·van onderwijs in 
lichamoelijke oefening op een bepaald aan
gewezen terrein, en het te stichten lokaal en 
in te 1·ichten terrein beschikbaar te stell en, 
zoowel voor de openbare als voo1· de bijzon
dere laaere scholen in de gemeente ten be
hoeve van dat onderwijs, ovenchrijdt •een 
verzoek ex art. "12 van een schoolb estuur om 

m edqverking tot stichting van een gy1n
nastieklokaal en inrichtina van een terrein 
voor lichamelijke oefening d e normale 
eischen. aan het geven van lager onderwijs 
te stellen. 19 Febr. 

Armwezen. 
- B eschikking van den Minister van B inn. 

Zaken en Landbouw, (K . B. 12 December 
1922 S. 670 Art. 4,) - M et inschrijving in
gevolge art . 4 sub 2 behoort niet steeds te 
worden gew11Jcht, totdat de betref fende per
soon uedurend e een aantal dagen, overeen
kom end met een te1·mijn van een half jaar 
en een dag. in eene gemeente heeft door
gebracht, . doch het is daarto e voldoende, 
!Zat Mj het voornemen ko estert , hoe.wel niet 
duurzaam, het grootste deel van het jaar in 
eene andere gemeente te verblijven. Eerst 
in de oevallen, waarin dit voornemen niet 
bestond. dan wel daarvan niet is gebleken 
of redelijkerwijze niet kan worden aange
nom en, dat het bestond. dient rekening te 
worden gehouden met de feitelijke omstan
digheid . !Zat de termijn van een half jaar 
en een dao al dan niet vervuld is . 20 Febr. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 39.) -
Voor d e toepassing van art , 39 kan geen 
woonplaats worden aangewezen ten aanzien 
van een pa,tiente, echtgenoote van een Ned.
Indisch ambtenaar tijdelijk met verlo f hier 
te lande vertoevende en na afloop daarvan 
naar Ned.- l ndië teruggekeerd. nu niet aan
nemelijk is gemaakt dat hij het voornemen 
hee f t gehad te V ., alwaar hij bij zijne komst 
in Nederland ten huize van zijne schoon
ouders tijdelijk zijn intrek nam, zijne woon
plaats te vestigen. 20 F ebr. 

Win kelslultlngwet. 
- Rondschrijven van den Minister van Ar

beid,, H andel en Nijverheid aan de Gemeen
tebestu1·en, betreffende uitvoering W inkel
sluitingswet. 20 Febr. 

Vlsscherijwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( V isscherij

wet art. 17, Se lid, b.J - Art. 17, Se l id de1· 
Visscherijwet: W ateren bedoeld bij art. 577 
B . W. - De R echtb. hee f t op grond van 
de in haar overwegingen opgesomde feiten 
kunnen beslissen, dat de Kruisb ee k (onder 
de gem eente Steenbergen) het karakter heeft 
van een verkeersweg te water, strekkende 
tot algemeen geb1·uik en zij heeft, zulks 
do ende, voornoemde bee k terecht als een 
bevaarbaren en vlotbaren stroom in den 
zin van art. 577 B . W. aangemerkt. 

22 Febr. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Sv. art. 

359, R. 0 . art. 106, Gem.eentewet art. 135, 
Vl eeschk.wet S. 1919 n°. 524 art. 21.) -
Art. 8 d er V erordening op d en Keurings
i//ienst van vee en vleesch in. de gemeente 
Alphen aan den Rijn, voorschrijvend e een 
keuring van vleeschwaren, welke keuring 
de wet niet kent, en daa1·toe iede1·, die derge
lijke waren in de gemeente invoert, op 
straffe verpl ichtende de ingevoerde waren 
zonder opontho,id langs den kortsten weg naar 
het keuringslokaal te vervoeren, 1nist ver-

. bindende kracht. De Vleeschkeuringswet zelf 



houdt omtrent de keuring van vleeschwaren 
geen enkel voorschrift in. De gemeentelijke 
Verordeningen 1nogen enkel medewerken 
aan de uitvoering der wet, niet aan haar 
aanvulling. - Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, 
1net betoog, dat het gebied, waarover de 
Vleeschkeuringswet hare be1noeiingen niet 
uitstrekt, vrij blijft voor den gemeentelijken 
wetgever. - Adv.-Gen. voorts nog: Het be
stellen· · van vleeschwaren doo,· een winkelier 
te Alphen aan den Rijn bij een firma te 
Oss ·kan hoogstens zijn een t,·achten · te be
wegen in te voeren, doch nooit opleve1·en 
het invoeren zelf. ·· De beslissing, dat · ver
dachte heeft "ingevoerd" kan dus niet ge
handhaafd blijven. [De · Hooge_ Raad laat 1 
deze vraag daar, omdat het bewezene in elk 
geval niet strafbaar is R ed.] 22 F e'br. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Genieentewet Art. 11.) 

- Hoewel art. 17 onder hen, wier namen 
bij de benoeming buiten rekening 1noeten 
worden gelaten, niet uitdrukkelijk noemt 
candidaten, die eene benoeming in eene 
opengevaUen plaats in den ge11ieenteraad 
niet hebben aangenomen, vo,·dei·t toch .eene 
redelijke uitlegging der desbetnffende we.ts
bepa4ngen, dq,t zulk een candidaat nooit 
andermaal kan .worden benoemd ter vervul
ling van dezelfde vacaturen zoo1nin als het 
aftredende lid in zij,i eigen vacature kan 
wordfn benoemd. 23 Febr. 

Onderwijs. (Lager) 
- '"Koninklijk ·besluit. (Lag er ·o,iderwijswet 

19~0 Art. 13.) - E en aànvrag·e om steun 
ingevolge art. 13 kan ·slechts betrekking heb
ben op de toekonist, zoodat geen aanspraak 
kan worden ge1naakt op steun terzake van 
vóó1· die · àaii;Jrage" gedane uitgaven. 

BS Febr. 
Armwezen. · 
- J[oninklijk besluit. (Armenwet A,·t . 39.)-

Nu moet worden aangenomen dat patiënt 
op of .na den dag _ van zijn meer_derjarig
wo.,·den geestelijk nieL in staat is geweest 
tot het vestigen van een hoofdverblijf, had 
hij {l een woonplaats in den zin der wet, toen 
na zijn meerderjarigheid zijne opne1ni:ng in 

Tractaten. 
- Wet, houdende toetreding voor Curaçao 

tot het Verdrag met bijbehoorend Protocol 
tot afschaffing van in- en uitvoerverboden 
en -beperkingen van 8 ovember 1927, be
nevens tot de Aanvullende Overeenkomst 
met bijbehoorend Protocol van 11 Juli 1921! 
(Stbl. 1930, n°. 80). S. 132. 31 Maa-rt. 

Begrootlngen ·en Rekeningen. 
- Wet tot v11ststelling van het derde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 133. 2 April. 

Ziektewet. 
- Be luit tot wijziging van het Koninklijk be

s luit van 27 Februari 1930, S. 51, tot vt1st
stelling van een algemeenen maatregel van 
be tuur als bedoeld in artikel 141 der Ziek
tewet, houdende afwijkende bepalingen voor 
personen in dienst van kennisreizigers, 

een krankzinnigengesticht werd aangevmagd, 
weshalve de kosten van verpleging 11weten 
ko,nen ten laste -van het Rijk. 29 Febr. 

Motor• en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

R ijw .wet art. 2; M ot.- en Rijw.Regl. art. 
47; Alg. Pol.verord. 's-Grave,nhage art. 92.) 
- H et ingevolge art. 2 Mot.- en -Rijw.wet 
bij algemeenen maatregel van bestuur t e 
stellen regelen, nopens het verkeer op de 
wegen in verband niet het gebruik van 
nwtorrijtuigen, behoefden blijkens de ge
schiedenis de-r totstandkoming van de wij
ziging van 1924 der genoemde wet, niet 
beperkt te worden tot zoodanige, welke be
vordering van de veil igheid en vrijheid van 
het verkeer beoogen, maar zouden ook kun
nen strekken tot "/iescherming van andere 
belangen, met na1ne ter instandhouding van 
de wegen. - Zooals ook uit de. nadere uit
werking der aan de I{roon toegeken(i,e r e
gelingsbevoegdheid, 1net na,ne uit het Be 
lid onder 2°. volgt, is het niet twijfelachtig, 
dat daaronder valt het geheel of gedeelte
lijk gesloten verklaren van wegen voo,· het 
berijden in eene of in beide richtingen, hetzij 
met alle, hetzij met een ol 1neer categorieën 
van ,notorrijtuigen. -=- Uit het feit, dq,t daar
naast in het ·se lid van art. 2 wordt bepaald, 
dat het inachtnemen van een maxi,nmn
snel heid kan worden 1!oorgeschreven voor 
motorrijtuigen, o. 11,. in verband met hun 
gewfrht, volg t niet, dat voor 1notor1·ijtuigen 
in verband ,net hun gewicht alleen beper
king van de snelheid zou ,nögen woràen 
voorgeschreven. Het in art. 47 v. h. Mot.
en Rij,w.regl. bepaalde omtrent het lcunnen 
sluiten van wegen voor nwtorrijtuigen en 
aanhangwagens, waarvan het gewicht een 
bepaald maxinium overschrijdt, is ,nitsdien 
zonder twijfel rechtsgeldig. - De Rechtb. 
had, toeh zij, in afwijking van het vonnis 
van het kantongerecht, straf oplegde, het 
wettelijke voorschrift, waa,·op deze ü ge
grond, zijnde art. 73 v. h. Mot .. en R ijw.
R egl., 11ioeten vermelden. Door dit verzuim 
,noet het vonnis te dien aanzien woràen ver-
nietigd. Art. 44! S v . toegepast. 29 Febr. 

schippersknechts, bij wijze van werkverschaf
fing te werk gestelde personen en voor se i
zoenarbeider ten aanzien van de inschrij
ving, de bepaling van het dagloon en de 
ziekengelduitkeering en voor personen in 
dienst van ondernemingen en publiekrech
tel ijke lichamen, wier werkzaamheçlen zich 
uitstrekken over het gebied van meer dan 
één Raad van Arbeid, ten aanzien van de 
premiebetaling; zooals dat besluit i gewij 
zigd bij Koninklijk be luit van 20 Mei 1930 
(Stbl. n°. 210). S. 134. 2 April. 

0l)enbare mJddelen van Yenoer. 
- Besluit, "houdende beslissing op het beroep, 

.ingevolge arti kel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol 
land van 24 December 1930, n°. 67. 

S. 135. 2 April. 



- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingevolge artikel -3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de D irectie der 

ederlandsche Spoorwegen tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelder
l a nd van 30 Juni 1931, n°. 179 (Provinciaal 
blad n°. 80). S. 136. 4 Apri l. 

S1ioor- en Tramwegen. 
- B esluit tot nadere wijziging van het Alge

meen R eglement Dienst Locaalspoorwegen. 
S. 137. 4 April. 

W egènwet. 
- Besluit tot ui tvoering van de a rtikelen 33, 

36 en 41, tweede lid, van de Wegenwet. 
S. 138. 5 April. 

Ziektewet. 
- Besluit tot vernie,tiging van de beslissing 

van het bestuur van den Raad van Arbeid 
te Assen van 5 October 1931, bekrachtigende 
de beslissing van den voorzitter van den 
R aad van Arbeid d.d . 23 J anuar i 1931, bij 
welke beslissing werd geweigerd beta ling 
vanwege den Raad van Arbeid te Assen van 
de aan een verzekerde, venekerd voor reke
ning van dien R aad van Arbeid, verleende 
verlo kundige hulp. S. 139. 5 April. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Barneveld ,d.d. 4 
Maart 1932, tot benoeming opnieuw - onder 
bepaalde voorwaarden - tot D irecteur-Boek
houder der Gasfabriek te Barneveld van den 
Heer W. Stuart. , S . 140. 5 April. 

Inkomstenbelasting. 
- Besluit betreffende de schattingscommissie 

voor de inkomstenbelasting. S . 141. 6 April. 

Begrootlngen en Rekenin gen. 
- Wet tot vaststelling van het ach tste hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 142. 8 April. 

- Wet tot vaststelli ng van de begrooting van 
uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het .vestingste lsel voor het dienstjaar 1932. 

S. 143. 8 Ap"r il. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting vau 

inkomsten en uitgaven van het "Fonds ter 
verbetering van de K ustverdedig ing" voor 
het dienstjaar 1932. S. 144. 8 Apr il. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1932. S . 145. 8 April. 

N aturallsatle. 
- Wet, houdende naturalisatie van F. H . 

Maas. S. 146. 8 April. 
- ·w et, houdende naturalisatie van B. D a-

nielson en 20 anderen. S. 147. 8 April. 

In-, uit- en doorvoer. 
- W et tot wijziging en aanvulling van de be

palingen betreffende den u itvoer en den · in
en doorvoer van kippen- en eendeneieren. 

Onderwij s. (Hooger) 
S. 148. 8 Apri l. 

- Wet tot wijziging van 1 °. de wet van 22 
December 1919, S. 882, gewijzigd bij de wet 
van 6 F ebruari 1922, S .. 49, houdende mach
tiging tot het van Rijkswege garandeeren 
van de geldleeningen ten behoeve van de 
stichting en inrichting van de gebouwen van 
gesubsidieerde bijzondere schol en voor · nij-

verheids- en handel sonderwijs en 2°. de wet 
van 11 Juni 1921, S. 795, betreffende waar
borgen van geldleeningen, verstrekt voor 
den aankoop van grond, stichtin~, ~:tbrni
ding en inrichting der gebouwen van de 
ingevolge de artikelen 45bis tot en met 
45septves der Middelbaar-Onderwijswet ge: 
subsidieerde hoogere burgerschol en, de inge
volge de artikelen 168 en 168bis der Hoo
ger-Onderwij swet gesubs idieerde gymnas ia en 
de ingevolge de artikelen 156 tot en met 
171 der L ager-Onderwijswet 1920 gesubsi
d ieerde kweekscholen voor onderwijzers . 

S. 149. 8 April. 
Onderwijs. (Lager) 
- Wet tot wijziging van 1 °. de wet van 22 

December 1919, S . 882, gewijzigd bij de wet 
van 6 F ebruari 1922, S. 49, houdende mach
t iging tot het van Rijkswege garandeeren 
van de geldleeningen ten behoeve van de 
stichting en inrichting van de gebouwen van 
gesubsidieerde bijwndere scholen voor nij-• 
verheids- en handelsonderwijs en 2°. de wet 
van 11 Juni 1921, S. 795, betreffende waar
borgen van geldleen ingen, verstrekt voor 
den aankoop van grond, sticht ing, uitbrei
ding en inrichting der gebouwen va n de 
ingevolge de artikelen 45bis tot en met 
45septies der Middelbaar-Onderwijswet ge
sub idieerde hoogere burgerscholen, de inge
volge de artikelen 168 en 168bis der H oo
ger-Onderwijswet gesubs idieerde gymnasia en 
de ingevolge de artikelen 156 tot en met 

-171 der Lager-Onderwijswet 1920 gesubs i
dieerde kweekscholen voor onderwijzers . 

S . 149. 8 April. 

Onderwijs. (Middelbaar) 
- Wet tot wijzig ing van 1 °. de wet van 22 

December 1919, S . 882, gewijzigd bij de wet 
van 6 Februari 1922, S. 49, houdende m ach
tiging tot het van Rijkswege garandeeren 
van de geldleellingen ten behoeve van de 
stichting en imicht ing ·van de gebouwen van 
gesubsidieerde bijzondere scholen voor nij
verheids- en handelsonderwijs en 2°. de wet· 
van 1] Juni 1921, S. 795, betreffende waar
borgen van geldleeningen, verstrekt voor 
den aankoop van grond, stichting, uitbrei
ding en in.richting der gebouwen van de 
ingevolge de artikelen 45bis tot en met 
45s epties der Middel baar-Onderwijswet ge
subsidieerde hoogere burgerscholen, de inge: 
volge de artikelen 168 en 168bis <ler Hoo
ger-Onderwijswet gesubsidieerde gymnasia en 
de ingevolge de artikelen 156 tot en met 
171 der Lager-Onderwijswet 19 20 gesubsi
dieerde kweekscholen voor onderwijzers. 

Domeinen. 
S. 149. 8 April. 

- W'et, houdende goedk euring van den onder
handschen verkoop aan de Onze Lieve 
Vrouwe Stichting te 's-H ertogenbosch van 
een perceel hakhout en wegen aan den l\fo
lenvenschen weg te Vught, aldaar kadastraal 
be)rnnd sectie A. n°. 415, groet 2.79 H.A. 

S. 150. 8 April. 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rij ksbegrooting 
voor het dienstj aar 1931. S . 151. 8 April. 



Domeinen. . 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente R en
kum van spoorweggrond onder Oosterbeek. 

S. 152. 8 April. 
Natuurschoon wet. 
- Wet, houdende wijziging van de Natuur-

schoonwet 1928. S. 153. 8 April. 
Vaarten. 
- Wet, houdende overbrenging van de Oude 

Vaart van een punt boven het Koningsschut 
tot de samenvloeiing met de Wold Aa in 
beheer en onderhoud bij het waterschap "De 
Oude Vaart", voor zoover een en ander 
thans bij het Rijk berust, en het nemen van 
het in de Oude Vaart gelegen Koningsschut 
in beheer en onderhoud bij het Rijk, voor

zoover een en ander thans niet reeds bij het 
Rijk berust. S. 154. 8 April. 

Pensloen·en en wachtgelden. 
- Wet tot aanvulling van de Pensioenwet 

voor de Spoorwegambtenaren 1925, Stbl. 
n°. 294). S. 155. 8 April. 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- W et tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. S. 156. 8 April. 

Gemeen te bestuur. 
- Beslui t tot schorsi ng van het besluit van 

den raad der gemeente Didam van 4 Maart 
1932, strekkende tot het verleenen van in
zage van archiefstukken dier gemeente aan 
eene raadscommissie. S. 157. 8 April. 

Volkshuisvesting. 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

den Raad der gemeente Werkhoven d.d. 17 
Maart 1932, waarbij aan W . G. van Ettek
oven aldaar, vergunning is verleend voor 
den bouw van een woonhuis met schuur op 
het perceel , kadastraal bekend gemeente 
Werkhoven, sectie C, n°. 326. 

S. 158. 8 April. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staats.bl ad van het op 11 Maart 1931 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Zuid
slavië gesloten verdrag tot bes lechting van 
geschillen door rechtspraak, arbitrage en 
verzoening (Stbl. 1931, n°. 453). 

S. 159. 8 April. 
Posterl.l en giro. 
- Besluit tot uitgifte van bijrondere brief-

kaarten. S. 160. 9 April. 
Vlsscherij. 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Zuider-

zee-v isscherij reglement. S. 161. 11 April. 
Onderwijs. (Hooger) 
- B eslu it tot wijziging van het laatstel ij k bij 

Koninklijk besluit van den 5den Mei 1930, 
S. 155, aangevuld Koninklij k besluit van 
den 26sten Mei 1922, S . 387, waarbij is 
vastgesteld een programma voor het eind
examen der gymnasia· en het daarmede ge
lijkgestelde examen, vermeld in artikel 12 
der hooger-onderwijswet. S. 162. 11 April. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het. op 28 Mei 1930 te Bel
grado tusschen Nederland en Zuidslavië ge-

sloten handels- en scheepvaartverdrag en 
van het daarbij behoorend slotprotoco l 
(Stbl. 1931, n°. 520) . S. 163. 12 April. 

Posterl.l en giro. 
- Besluit tot uitgifte van bijzondere frankeer-

zegels. S. 164. 13 April. 

Raden van Beroep. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
. ambtskringen van raden van beroep voor 

de directe belastingen. S. 165. 15 April. 

Flnancleele verhouding. 
- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in arti
kel III der wet van 18 Maart 1932, S . 104, 
houdende tijdelijke korting op de uitkeerin
gen, bedoeld in artikel 3, onder b, van de 
wet van 15 J uli 1929, S . 388, en in artikel 
72 van de wet van 17 Juni 1905 (Stbl. n° . 
210) . S. 166. 18 April. 

Volkshuisvesting. 
- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 

den raad der gemeente Bloemendaal dd. 13 
November 1930, voor zoover daarbij aan de 
St. Rein ildastichting te 's-Gravenhage ver
gunning is geweigerd voor het gedeeltelij k 
verbouwen en vergrooten van een vi ll a aan 
den Hoogen Duin en Daalschenweg te Bloe
mendaal. · S. 167. 18 April. 

Burgerlljk Wetboek. 
- Besluit, houdende nadere wijzig ing en aan

vulling van het K oninklijk besluit van 15 
Juni 1905, S. 207, tot vaststelling van den 
a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld in artikel 385b, laatste lid , van het 
Burgerlijk Wetboek. (Betreffende de Voog
dijraden). S. 168. 18 April. 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit tot nadere wijzig ing van het Ko

ninklijk Beslu it van 26 J an. 1927, S. 17 A, 
waarbij: 1°. aan de Vereeniging tot Chris
telij ke Verrorging van Krankzinnigen in 

ederland, gevestigd te Utrecht, vergunning 
wordt verleend om van de Sticht ing " Vo
gelenzang" welke in de gemeenten Benne
broek, Bloemendaal en Hillegom zal worden 
tot stand gebracht, v ier paviljoenen in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
en 2°. van die stichting de beide observatie
paviljoenen worden aangewezen a ls eene in. 
richting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daari 1i meer dan twee krankzinn igen worden 
verpleegd. S. 169. 20 April. 

- Besluit, houdende: 1 °. intrekking van het 
K oninklijk besluit van den 5 Augustus 1888, 
S. 114, gelijk dat sedert gewijzigd is, tot 
bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht "Voo,·burg" te Vught ; 
2° . het verleenen van vergunning aan regen
ten over de Godshuizen en den Algemeenen 
Arme te 's-Hertogenbosch om van het ge
sticht "Voorburg' te Vught, de gebouwen, 
tot dusver bestemd en gebezigd voor de ver
pleging der lijders voor een gedeelte in te 
r ichten tot een gesticht voor krankzinnigen; 
3°. aan,vijzing van de "afdeeling St. J oseph" 
en het "paviljoen St. Joseph" gezamenlijk 
a ls eene inrichting, welke niet als krankzin-



nigengesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 170. 20 April. 

- Beslu it, houdende: 1°. intrekking van het 
Kon inklijk beslu it van 8 Juni 1896, S. 91, 
,gel ij k dat sedert gewijzigd is, waarbij met 
wijziging van het Koninklijk besluit van 15 
Mei 1885, n°. 7, bepal ingen zij n vastgesteld 
omtrent het maximum van het aantal ver
pleegden en het minimum van het getal 
geneeskund igen in het krankzinnigengesticht 
"Veldwij k" te Ermelo; 2° . het verleenen 
van vergunning aan de Vereeniging tot 
Christelijke verwrging van krankzinnigen 
in Nederland, gevestigd te Utrecht, om van 
hare stichting " Veldwijk", gelegen in de 
gemeente Ermlo, een gedeelte in te richten 
tot een gesticht voor krankz innigen; 3°. 
aanwijzing van de paviljoenen "Rustoord" 
en "Riethorst" gezamenlijk a ls eene inrich
t ing, welke niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S . 171. 20 April. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van het beslu it van 

den raad der gemeente Almelo van 29 Octo
ber 1931, tot inwill iging van het verzoek 
van het raa·dsl id J . A. Wolf om den .burge
meester te mogen interpel leeren over: 1. het 
demonstratie-verbod op 1 October aange
vraagd door het Werkloozen-Comit.é ter 
p laatse; 2. het optreden der politie op het 
Marktteri-ein t ijdens de raadsvergadering op 
13 October. S. 172. 20 April. 

Vlsscllerij. 
- Besluit, houdende bepal ing van den dag, 

waarop de Visscherijwet, S . 1931, n°. 410, in 
werking treedt. S. 173. 20 April. 

Schuld. (Nationale) 
- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 

bepalingen betreffende het Leeningfonds 
1914, ingesteld bij artikel 31 der Leeningwet 
1914 (Stbl. n°. 612) . S . 174. 20 April . 

Mlnlsterleele Departementen. 
- W et, houdende wettelijke voorziening naar 

aanleid ing van het Koninklijk besluit van 
8 December 1931, S. 501, tot overbrenging 
van de zorg voor de uitvoering van wetten 
en Koninklijke besluiten betreffende den 
landbouw, de visscherij en de statistiek, voor 
zooveel het Departement van B innenlandsche 
Zaken en Landbouw thans daarmede belast 
is, naar dat van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van de zorg voor de volksgezond
heid, de werkloosheidsverzekering en de 
arbeidsbemiddeling van laatstgenoemd De
partement naar het eerstgenoemde en tot 
naamsverandering van beide Departementen. 

S. 175. 21 April. 
Beg·rootlngen en Rekenin gen. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrij venwet, S. 1928, n° . 249, een 
bedrag u itgetrokken op de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor 1931 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrijf voor het d ienstjaar 
1932. S. 176. 22 Apri l. 

Natuurwetenschappelijk onderzoek. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer: 

kingtreding van de wet van den 30sten Oc
tober 1930, S. 416, tot regeling van het toe
gepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, en 
van het Koninklijk besluit van den 16den 
September 1931, S. 401, tot u itvoering van 
de artikelen 5, 11 en 13 van die wet. 

S. 177. 22 April. 
Mlnlsterleele Departementen. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding van het Koninkl ij k besluit 
van 8 December 1931, S . 501, en van de wet 
van 21 April 1932, S. 175, (betreffende 
naamsverandering van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
van Arbeid, Handel en Nijverheid en tot 
.overbrenging van de behandeling van enkele 
onderwerpen van het eene Departement na.ar 
het andere). S. 1 78. 23 Aprjl. 

Mijnen. 
- Besluit tot l.iitJbrêiding van het m ij nvel d van 

de Staatsmijn Maurits. S. 179. 23 April. 

Ziektewet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ijk 

Besluit van 9 J uli 1929, S. 383, tot vaststel
l ing van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 119, eerste l id, 
der Ziektewet, zooals dat besluit is gewij
zigd bij Koninklijk Besluit van 19 October 
1929 (Stbl. n°. 462). S. 180. 25 Apri l. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Britschen 
Gezant te 's-Gravenhage en den Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
dd. 28 Januari en 5 April 1932, betreffende 
de toepasselij kheid van het op 26 Sept. 1898 
te Londen tusschen Nederland en Groot
Britannië gesloten uitleveringsverdrag, S. 
1899 n°, 15, op Transjordanië. 

S. 181. 25 April. 
Vreemde Staatsdienst. 
- Besluit, houdende: 1° . verleening van ver

lof -aan F. H. Maas om in vreemden' Staats
dienst te blijven; 2°. bepali ng van den dag, 
waarop in werking zal treden de wet van 
8 Apri l 1932, S. 146, houdende natural isatie 
van F. H. Maas. S. 182. 27 Apri l. 

Naturalisatie. 
- Wet, houdende natura l isatie van L. N. E. 

Appel berg en 19 anderen. S. 183. 28 Apr il. 
- Wet, houdende naturalisatie van R. Balden-

hofer en 19 anderen. S. 184. 28 April. 

Tractaten. 
- Wet, houdende voorbehoud der bevoegdheid 

tot toetreding tot het ontwerp-verdrag be
treffende de aanduiding van het gewicht op 
groote stukken, vervoerd per schip (Genève 
1929). S. 185. 28 April. 

Begrootln gen en Rekeningen. 
- \.Vet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1932. 

S . 186. 28 April. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche ·begrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 187. 28 April. 
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Gemeentebestuur. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Tub
bergen d.d. 1 December 1930, voor zooveel 
daarbij sub 2°. aan H . J. Wiegers met in
gang van 1 J anuari 1932 ontslag is ver
leend a ls gemeente-opzichter, indien hij vóór 
laatstgenoemden datum geen gevolg zal heb
ben gegeven aan de bij hetzelfde besluit sub 
1°. tot hem gerichte uitnoodiging om een 
bedrag van f 2810 in de gemeentekas te 
storten. S. 188. 28 April. 

Gemeentezaken. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklij k be

sluit van 17 J anuai-i 1930, S. 17, houdende 
vaststelling van de instructie der Rijkscom
missie van advies voor de gemeentefinanciën. 

S. 189. 28 April. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot verlenging van de schors ing van 

een besluit van den raad der gemeente 
IJzendijke dd. 23 November 1931, waarbij 
werd besloten de jaarwedde van den keu
ringsveearts, hoofd van dienst in den kring 
IJzendij ke te verminderen met f 500; de 
jaarwedde van den gemeente-opzichter ad 
f 150 in te trekken en de jaarwedde van den 
gemeente-geneesheer te verminderen met 
f 500. S. 190. 29 April. 

Volkshuisvesting. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Koudekerke 
d.d. 18 April 1932, waarbij aan J . W. Chris
tiaansen, aldaar, vergunning is verleend 
voor den bouw van twee woningen op per
ceel, kadastraal bekend gemeente Koude
kerke, sectie F, n°. 1762. S. 191. 29 April. 

Zout. 
- Besluit, houdende aanwijzing van eene los

plaats van ruw zout of zouthoudend water. 
S. 192. 29 April. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 2!! 
April 1932, houdende vernietiging van de 
betrekkelijke beslu iten der Commissiën voor 
georganiseerd overleg tot t ijdel ij ke ko rting 
op de wedden van gemeenteambtenaren en 
ambtenaren van de Politie, alsmede tot her
stel, van 1 Mei 1932- 1 Juli 1933, van de 
vóór .die beslui ten geldende wedderegelingen. 

S . 193. 4 Mei. 

Strafrecht en Strafvordering. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuwen 

Gevangenismaatregel. S. 194. 4 Mei. 



INHOUD 

Pensioenen en Wachtgelden. 
- Besluit tot nadere wijziging van den al

~emeencn maatregel van bestuur houdenrle 
regeling van de uitbetaling in Nederland 
van pensioenen, gagementen, onderstanden, 
toe! agen van broeders der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw en verhoogde sol
dijen van ridders der Militaire Will emsorde 
ten laste der geldmiddelen van Nederland oh. 
Indië, Suriname en Curaçao, (Stbl. 1925 
n°. 470), gewijzigd en aangevuld laatstelijk 
bij besluit van 5 December 1931 (Stbl. n°. 
496). S. 195. 6 Mei. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 29 
April 1932, houdende vernietiging van de 
betrekkelijke beslui ten der Commiss iën voor 
Georganiseerd Overleg tot tijdelijke korting 

. op de wedden van gemeente-ambtenaren en 
ambtenaren van de pol itie, alsmede tot her
stel, van 1 Mei 1932 tot 1 J ui i 1933, van 
de vóór die besluiten ge ldende wedderege
lingen. S. 196. 10 Mei. 

Pensioenen en Wachtg'elden. 
- Besluit tot herziening van de regelen be

treffende het deelgenootschap in het We
duwen- en Weezenfond van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch
Indi ë van Europeesche leerkrachten bij het 
bijzonder onderwijs in ederlandsch-Indi ë. 

S. 197. 11 Mei. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding voor Curaçao 
tot het op 8 ovember 1927 te Genève ge
sloten verdrag, met bijbehoorend protocol , 
tot afschaffing van in- en uitvoerverboden 
en -beperkingen en tot de op 11 Juli 1928 
aldaar gesloten aanvu ll ende overeenkomst, 
met bijbehoorend protocol (Stbl. 1930, n°. 
80}. S. 198. 11 Mei . 

Onteig·enlng. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van onroerend goed onder 
de gemeente de Bildt ter bewaring van na
tuurschoon, gevonnd door bosschen en an
dere houtopstanden. S. 199. 12 Mei. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on-

derhandschen verkoop aan rle Gemeente 
's-Herto,<renbosch van het pereeel aan de 
Hooge Nieuwsti-aat te 's-Hertogenbosch, ka
dastraal bekend , a ldaar sectie G. n°. 5893. 

S. ~00. 12 Mei. 
lJegrootln gen en Rekeningen. 
- Wet, houdende wijziging van het elfde 

hoofdstuk der Rijksbegrooti ng voor hot 
d ienstjaar 1931. S. 201. 12 Mei . 

Landbonw. 
- Besluit tot wijzi g ing van het Tarwebesluit. 

S. 202. 14 Mei. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de 

schorsing van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland d.d. 9 Maart 1932, 
tot goedkeuring van het bes] uit van den 
raad der gemeente Amsterdam d.d . 20 Ja
nuar i 1932, n°. 1174, betreffende onde1 
meer ·overneming van grond aan de Haar
lemmermeerstrnat en de Weismüllerstraat, 
aldaar. S. 203. 17 Mei. 

- Bes! uit tot vernietiging van het beslui t 
van den raad der gemeente IJzendijke van 
23 November 1931, voor zoover daarbij de 
jaarwedde van den gemeente-opzichter werd 
ingetrokken en de jaarwedde van den ge
meente-geneesheer ,rerd verminderd met 
f 500. S. 204. 17 Mei. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 24 December 1931 te 
's-Gravenhage namens Nederland en Polen 
geteekende verklaring tot nadere regeling 
van enkele bepalingen van het op 17 Juli 
1905 te 's-Gravenharre gesloten verdrag be
treffende de burgerlijke rechtsvordering (S. 
1909, n°. 120). S. 205. 17 Mei. 

Drankwet. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Wijchen van 12 Juni 1931 , waarbij 
de naam van H. H . J. van de r Aa, aldaar, 
van de lijst, bedoeld in artikel 13 der Drank. 
wet, werd geschrapt en besloten werd aan 
zijn opvolgster op de lijst bericht te zenden, 
dat er een vergunning beschikbaar was en 
van 24 Juli 1931 , waarbij aan Antonetia 
Geertruida Peters een vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het kl e in 



werd verl eend in het perceel, p laatselijk 
gemerkt F. 47 en gelegen aan den Maas
bandijk, al daar. S. 206. 18 Mei. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van den raad der gemeente Arnhem van 17 
Augustus 1931 en van 1 Februari 1932, in
zake gemeentelijke subsid ie aan de bouw
vereenigingen "Arnhem" en "St. Eusebius" 
voor het doen van schilderswerkzaamheden . 

S. 207. 18 Mei . 
Ongevallenverzekering. 
- Beslui t tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
ti kel 81, vierde lid, de r Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. S. 208. 19 Mei. 

Luchtvaart. 
- B esluit tot wijziging van het besluit van 

den 28sten Februari 1929, tot vaststelling 
van een Reglement ter bevordering van de 
vei ligheid van het verkeer met I uchtvaartui
gen (Stbl. n°. 67) . S. 209. 21 Mei. 

On1lerwljs. (Hooger) 
- Besluit tot hernieuwde aamnJzmg overeen

komstig artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet van het R.K. gymnas ium "Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mar iae Virginis" te 
Venray van de St. Franciscusstichting, ge
vestigd te Maastricht. S . 210. 23 Mei. 

- Beslui t tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te Zutphen van de Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
een Christe lijk lyceum voor Zu tphen en 
Omstreken, gevest igd te Zutphen. 

S. 211. 23 Mei. 
Notariaat. 
- Beslui t , houdende tijdelijke verlaging van 

dê vacatiegelden van de leden en de plaats
vervangende-leden der Kamers van Toe
zicht over de notarissen en candidaat-nota• 
r issen. S . 212. 24 Mei . 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten rnn Noordholland 
d.d. 2 December 1931, n°. 96, waarbij on
bewoonbaarverklar ing van woningen in het 
perceel Eerste Rozendwarsstraat 17 te Am
sterdam, is gehandhaafd. S. 213. 25 Mei. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Beslui t tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der Hooger-onderwijs
vJet van de afdeeling gymnas ium van het 
Lyceum te Bussum van de Vereen iging 
,,School voor Voorbereidend Hooger, Mid
delbaar en Maatschappelijk Onderwijs" ge
vestigd te Bussum. S. 214 . 25 Mei. 

Radenwet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 April 1919, S. 178 , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 21 Maart 1930, S. 104 , tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in artikel 83, eerste en tweede 
lid, der Radenwet. S. 215. 25 Mei. 

Landbouw. 
- Beslui t tot vastste lling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 

van den 14 Mei 1932, S . 202, houdende wij
ziging van het Tarwe-besluit 1931. 

S. 216. 26 Mei . 
Erfg·oolerswet. 
- Wet tot wette lijke voorz iening in verband 

met medewerking van Stad en Lande van 
Gooiland bij het Gooische natuurreservaat. 

S. 217 . 26 Mei. 
N aturallsatle. 
- Wet, houdende naturalisatie van F. F. 

Basso en 19 anderen. S . 218 . 26 Me,. 

Tractaten. 
- Wet, houdende [JOedkeuring van het op 16 

April 1929 te Eome ges loten verdrag tot 
besche1111ing van planten. S. 219 . 26 Mei. 

Inkom stenbelasting. 
- Wet tot aanvulling van de artikelen 85 en 

91 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
en van de artikelen 41 en 49 der Wet op de 
Vermogensbe lasting 1892, zoomede intre k
king van artikel 87bis van eerstgenoemde 
en van artike l 43 van laatstgenoemde wet. 

S . 220 . 26 Mei. 
Verm ogensbelasting. 
- Wet tot aanvulling van de artikelen 85 en 

91 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
en van de artikelen 41 en 49 der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892, zoomede intrek
king van artikel 87bis van eerstgenoemde 
en van artikel 43 van laatstgenoemde wet. 

S. 220 . 26 Mei . 
Ne1lerlandscbe Bank. 
- Wet tot dekking van het verlies van de 

ederlandsche Bank in het boekj aar 1 April 
1931/31 Maart 1932. S. 221. 27 Mei. 

Postspaarbank. 
- Wet tot wijziging van de Postspaarbank 

wet. S . 222. 27 Mei. 
Landbo uw. 
- Besluit, houdende bekendmaking van de 11 

tekst van het Tarwebesluit 1931, S. 254, 
zooals het is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van den 14 Mei 1932 (Stbl. n° . 202). 

S . 223. 30 Mei. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Tubbergen van 1 
December 1930 - gewijz igd bij raadsbes lui t 

· van 28 December 1931 -, voor zoovee l 
daarbij sub 2° . aan H. J. Wiegers met in
gang van 1 Januari 1932 ontslag is ver
leend als gemeente-opzichter. 

S. 224. 30 Mei. 
Luchtvaart. 
- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 

besluit van den 6den December 1928, tot 
vaststelling van een Regeling va n het Rijks
toezicht op de luchtvaart (Stbl. n°. 454). 

• S. 225. 1 Juni . 
Pensioenen en ·wachtgeld en. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 11 Juli 1922, S . 444, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 181 
der Pensioenwet 1922, S. 240, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 24 Mei 
1930 (Stb l. n°. 214). S . 226. 1 J uni. 

Onteigening. 
- Wet tot ve rkl aring ,·an het algemeen nut 

de r onteigening van pe rceelen, erfdienst-



baarheden en andere zakelijke rechten, noo
d,g voor het verbeteren van de Polderstraat 
te Oud-Beijerland. S . 227. 2 Juni. 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. S. 228. 2 Juni. 

Inkwartiering. 
- Wet tot wijziging der Inkwartieri ngswet. 

S. 229. 2 Juni. 
Beg·rootln geu en Rekenlng·en. 
- Bes] uit, houdende aanwijzing van een over

schot op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsvisscher havenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1931, hetwelk wordt toege
voegd aan hot daarneYens aangegeven kre
diet voor het dienst jaar 1932. 

S. 230. 2 Juni. 
Statistiekrecht. 
- Besluit, houdc:ide bekendmaking van den 

tekst der Wet op het Statistiekrecht, (Stbl. 
1921, n°. 55), zooals die luidt na de daarin 
bij de wet van 27 J uli 1931, S. 325, en 
vorige wetten gebrachte wijzigingen. 

S. 231. 2 Juni. 
1'ractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 4 December 1931 
te Praag tusschen edérl and en Tsjechoslo
wakije gesloten verdrag, betreffende uitl e
vering en rechterlijken bijstand in strafza
ken, alsmede van het op 29 April 1932 te 
's-Gravenhage opgemaakte proces-verbaal 
van uitwis e l ing der bekrachtigingsoor)rnn
den van dat verdrag. S. 232. 2 Juni . 

Landbouw. 
- Be h1it tot toepassing van a rtikel 8 van 

de Landbouwuitvoerwet 1929 met betrek
king tot pootaardappelen. S . 233. 3 ,Juni. 

Onderwijs. (.Hooger) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 4 ,Juli 1905 , S. 227, laatstelijk 
gewijzigd bij Koniuklijk beslui t van 12 Me i 
1930, S. 163, ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der hooger-onderwij$wet. 

S. 234. 3 Juni . 

- Wet, houdende vaststelling van de posten 
1.3 van Hoofdstuk I en 1.14 van Hoofd
stuk II van Afdeeling I van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. . 239. 6 Juni . 

- Wet, houdende goedkeu1·ing van het be
si uit van den Gouverneur-Generaal van 

'ederlandsch-Indië tot vast telling van Af
deel ing II van de begrooting van Neder
! andsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 240. 6 Juni . 
- Wet, houdende vastste lli ng van de posten 

2.4, 2.5 en 2.12 van Hoofdstuk II van Af
deeling II van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 241. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af

deeling III van de begrooting van eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 242. 6 Juni. 
- Wet, houdende va t teil ing van de posten 

3.9 en 3.17 van Hoofd tuk II van Afdee
ling III van de begroot ing van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 243. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststel I i ng van Af
deeling UIA van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dien tjaar 1932. 

S. 244. 6 Juni . 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IIIB van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 245. 6 Jum . 
- Wet, houdende vastste lli ng van de posten 

1, 3 en 11 van Onderaf deel ing II van Af
deel ing IIIB van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S . 246. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

si uit van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsçh-Indië tot vaststelling van Af
deeling IIIC van de begrooting van eder-Vlsscher)J. 

- Besluit tot 
schen kust. 
de wateren, 
geoefend. 

vaststelling van de grenzen tus- la ndsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 
en bi nnenvisscherij en tusschen ' S. 24 7. 6 Juni. 
waarin kustvisscherij wordt uit- 1 - Wet, houdende vaststelling van de posten 

Onderwij s. (!Jager) 
S. 235. 4 Juni. 1, 3 en 14 van Onderafdeeling II van Af

- Besluit, houdende buiten werking stellen 
van artikel 33, eerste lid, onder a, en tweede 
lid, van het Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1923, S. 440, (Kweekscholenbesluit), 
zooals dat i gewijzigd en aangevuld bij het 
Koninklijk besluit van 24 April 1931 (Stbl. 
n°. 171). S . 236. 4 Juni. 

Indië. (Nederland sch) 
- Wet tot verhooging van ae t ijdelijke op

centen op de invoerrechten in ederlandsch
Indië. S. 237. 6 Juni . 

Begrootlngen en Rekenlngen. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

si uit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af-

deeling I van de begrooting van eder-
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 238. 6 Ju ni . 

deeling IIIC, van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 248. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be

s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot va tste lling van Af
deeling IV van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 249. 6 Jun i. 
- \Vet, houdende vaststellipg van de posten 

4.1, 4.9 en 4.17 van Hoofdstuk II van Af
deeling IV van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 250. 6 Juni . 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederl andsch-Indië tot vaststelling van Af

deeling V van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 251. 6 Juni . 



- \Vet, houdende vaststelling van onderschei
dene posten van Hoofdstuk II van Afdee
ling V van de begrooting van 1 ederlandsch
Indië voor het dienst jaar 1932. 

S. 252. 6 Juni. 
- W'et, houdende goedkeur ing van het be

s! uit van den Gouverneur-Gene raal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VA van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

· S. 253. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

5A.9 en 5A.18 van Hoofdstuk II van Af
dee l ing VA van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 254. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af-

deeling VI van de begrooting van eder-
1 andsch-Indië voor het di enstjaar 1932. 

S. 255. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststell ing van den . post 

6.15 van Hoofdstuk II van Afdeeling VI 
van de begrooting van Ncderlandsch-Indië 
voo r het dien tjaar 1932. S. 256. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
si uit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vast tell ing van Af
deeling VIA van de begrooting van N eder
! anclsch-Ind ië voor het dienstjaar 1932. 

S. 257. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VII van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 258. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststell ing van den post 

7.9 van Hoofdstuk II va n Afdeeling VII 
van de begrooting van ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1932. S. 259. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIII van de begrooting van N eder
lanclsch-Indië voor het dienstjaa r 1932. 

S. 260. 6 Juni. 
- Wet, houdende vast telling van de posten 

8.8 van Hoofdstuk I en 8.4, 8.8 en 8.13 van 
Hoofdstu k II van Afdeeling VIII van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
di enstjaar 1932. S. 261. 6 Juni . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
si ui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl a ndsch-Indië tot vaststelling van Af
dec li ng IX van de begrooting van N eder
la ndsch-lndië voor het dienstjaar 1932. 

S. 262. 6 Juni. 
- W et, houdende va tstelli ng van den post 

9.28 van Hoofdstuk II van Afdeeling IX 
van de begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1932. S. 263. 6 Juni . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Indië tot vaststelling van Af
cleeling IXA van de begrooting van N eder
la ndsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 264. 6 Juni . 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

1 en 7 van Onderafdeeling II van Afdee -

ling IX A van de begrooting van Neder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1932. 

S. 265. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af

dee l ing IXB van de begrooting van N eder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1932. 

. S . 266. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

1 van Onderafdeeling II van Afdeeling IXB 
van de begrooting van N ederlandsch-Indië 
voo r het di enstjaa r 1932. S. 267. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuri ng van het be
du it van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
dee\ ing X van de begrooting van N eder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1932. 

S. 268. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

10.12 van Hoofdstuk II van Afdeeling X 
van de begrooting van Nederlandsch-Ind ië 
voor het dienstjaar 1932. S. 269. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slu it van den Gouverneur-Generaal van 
N eder landsch-Indi ë tot wijziging en aanvu l
ling van Afdeeling I van de begrooting 
van N ederlandsch-Indi ë voor het dienst jaar 
1932. S. 270. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederland ch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 271 . 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuri ng van het be
si u it van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijzig ing en aanvul
li ng van Afdeeling III van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S . 272. 6 Juni . 

- Wet, houdende goedkeuri ng van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlanclsch-Indi ë tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 273. 6 Juni . 

- Wet, houdende goed keuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Neder landsch-Indi ë tot wijzig ing en aanvul
ling van Afdeeling IIIA van de begrooting 
van Nederl a ndsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 274. 6 Juni. 

-- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Indi ë tot wijziging en aanvul
li ng van Afdee li ng IV van de begrooting 
van ederla ndsch-Ind ië voor h et di e nstjaar 
1932. S. 275. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring va n het be
slui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlanclsch-Indië tot nadere wijzig ing en 
aanvulling van Afdeeling IV van de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 276. 6 Juni . 

- Wet, houdende goedkew·ing van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling V van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 277. 6 Juni . 



INHOUD 

Het cu,·sie f gedrukte moet gewcht worden in het deel BESLUI TEN gedrukt op geel papie l'. 

On1lerwljs. (Lager) 
- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 88.) - H et bedrag der belooning 
up yrond van aanwijzing tot plaatsvervanger 
van het hoofd de,· school ,naa u·orden be
paald naar gelang van d,e werkelijke waar
ne1ning, waaronder, nu de wet zoodanige 
beperkinr1 niet kent, ,nedc kan zijn begrepe,h 
waanie,niny ingevolge art. 41 eerste en de,·
de lid. 5 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ge,neente

wet artt. 185 en 179 a (tekst 1931: artt. 168 
en 209), Alg. Pol. verord. van Haren art. 
82 a.) - De gemeenteraad hee ft tei·echt in
gezien, dat zal het venters- en l eurders
vraagstuk afdoende worden gei·egeld, den 
venters en l eurders niet enkel ,noet worckn 
ve,·boden op of aan den openbaren weg hun 
waren te venten of te koop aan te bieden, 
,naai: vooral ook die te doen aan de huizen, 
aangezien het gevaar voor hinder en over
last juist ikin en daar het grootst is. H et 
vraagstuk van venten en l euren is ongetwij
feld een vraagstuk, dat, zoolang niet llijk 
en provincie het zich hebben aangetrokken, 
valt binnen het gebied dooi· art. 135 - art. 
168 nieuw - de,· Gemeentewet aan den ge-
1neente,•aad vooi· regeling v,-ijgelaten. Die 
regeling ,nag bovenbedoeld vraagstuk, voor
zoover dit de openbare orde betreft, geheel 
o,nvatten. - [Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, 
die oprnerkt: De Ge·,neente,·aad is zijn be
voegdhieid te buiten gegaan, daar "te koop 
aanbieden" naast "venten" is gesteld en het 
verbod treedt in de bijzondere belangen der 
,,ingezetenen" .] - Art. SZ a Alg. Pol. ve,·ord. 
van Haren ,nist verbindende ki·aeht, claa,· 
dit artikel i. v . rn, art. "/, 2e lid, aan den 
B u1·genieeste1· de bevoegdheid toekent van 
het in dat a,·tikel ve1·vatte verbod ( venten op 
den openb. weg en aan huizen) door het 
geven van ve,·gunning ontheff ing te vcrlee
nen en het ·vervullen van deze opdracht, 
waar zij krachtens d,e verordening geschiedt, 
is een daad van uitvoering, die ingevolge 
art . 119 aanhef en a - thans art. 209 aan
hef en a - van cle gemeentewet in den ,·egel 
behoo,·t tot de uitsluitende bevoe gdheid van 
B. e,~ W. Waar niet uit eenige wetsbe-paling, 
als art. 188 - thans art. 221 - het tegen
deel volgt, is de opdracht tot IMt vc1·lee11cn 
van ontheffing aan den B urge,neester alléén, 
in strijd ,net de wet en mist ve,·bindend,e 
kra.cht. "/ Maart. 

Gemeentebelastingen. 
- B eschikking van den H oogcn, Raad. ( Plaat

selijk straatgeld te A 1nste1·dam.) -- Onder 
gebouwde eigendomrntn uitsl•uitend dienende 
tot im·ichting ter bevord,e1·ing van weten
schappen, die in de gemeentelijke veror
dening op de heff ing van st,·aatgeld van be
lasting zijn vi·ijgesteld, belwo,·en gebouwen 
waa1·in een1 se11iinariu1n is gevestigd, waa1· 
onderwijs wordt gegeven in de Joodsche the
ologie. - De 1Jerordening is niet in clien zin 
te ve1'Staan, dat inrichtingen als de onde,·
hav ige o,ndJat er onderwijs in wordt gegeven 
belastbaai· zijn, ver,nits slechts gebouwde 
eigendommen dienende tot im·ichting van 
lager en vooi·bereidend lage,· onderwijs zou
den zijn vrijgesteld en niet een gebouw die
nenàJe voo,· het geve,~ van hooge,· onde,·wijs. 
Dit laatste gebouw is reeds van belasting vrij 
01ndat een inrichting van hooge,· onderwijs 
dient ter bevordei·ing de,· weteruwhap, het
geen ,nen rnet recht van een lagere school 
en een bewaarschool zou kunnen betwij fel en. 

9 Maa,·t . 
Onderwijs. (MhMelbaar) 
- JJ'.oninklijk besluit . ( Nijverheidsonderwijs

wet Art. 24; K . B. 31 M ei 1926 S . 159 Art. 
15.) - De om;Standigheid, dat de vasbe aan
stelling van appellant tot leeraar niet is ge
schied ,net inachtnerning van a,·t . 22 de,· wet 
,nag niet rnet zich mede bi·engen, dat die 
aanstelling geacht zou moeten worden rech
tens niet te hebben plaats gevonden. De m.e
dedeeling van het schoolbestuu,·, dat het de 
ve,·bintenis als geëindigd beschouwd, is in 
wezen als een besluit tot het verletn€i. van 
onge·vraagd ontslag aan te merken. Daar 
geen der gevallen, in a1·t . 15 van het K. B. 
van 81 M ei 1926 . 159 genoemd, zich hier 
vooi·doet, behoort het besluit van het bestuur 
te wo,·den vernietigd. 11 Maa,·t . 

Waterschappen. 
- Koninklijk besluit. (Keurenwet Art. 9.) -

Als o,·gaan, door 1niddel waarvan een ge-
1neente als "b elanyhebbende" in den zin van 
art. 9 beroep kan instellen, moet worde,i 
aange,ne,·kt de Raad, niet Burg. en Wetb., 
zonder daartoe door den llaad be zijn ge
niaehtigd. 11 Maart. 

Vlsscherlj. 
- B eschikking van ilen M ·inister van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, houdende Voorschrift en betref fcnde 
het aanvragen en ve,·leenen de,· akten en 
duplicaten daarvan en ,nod..ellen van de aan
vragen en de akten zelf, 11 .Vaart. 



Drankwet. 
- R ondschrijven van den Ministe,· van A r• 

beid, H andel en Nijverh,eid aan Gedepu
teerde S taten der provinciën, betreff ende 
uitvoering Drankwet, (Stbl. 1931, n° . 416). 

11 M aart. 
- B eschikking van den Minister van Arbeid, 

H andel en Nij-verheid betref fende Aandui
ding vergunning of verlof. 14 M aart . 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. - Waar de aanv,·age om 

,nedewe,·king ex art. 12 betrekking hee f t op 
ve,·fwerk, dat bij de in 1926 plaats gegrepen 
algeheele verbouwing der aan het bijzonder 
schoolbestuur overgediragen openbare school 
niet hee f t plaats gevonden, kan dit ve,·fwerk 
worden beschouwd als eene verandering van 
inrichting . M•et name kan niet worden be
toogd, dat de kosten van dit verfwerk zijn 
begrepen onder het in 1926 voor dAJn. ver
bouw door het schoolbestuur van de ge
meente ontvangen bedrag, o,ndat het thans 
beoogde verfwe,·k destijds niet heeft plaats 
gevonden. H et vaststellen van een bepaald 
bedirag ten behoeve van dien verbouw is in 
strijd, ,net de regelen, welke de wet o,ntrent 
het verbouwen van een school gebouw stelt. 

11 Maart. 
Armwezen. 
- Koninklijk besluit. ( Armwezen Art. 39.) -

Geen gemeente kan als woonplaats in den 
zin van art. 39 wo,·den aangewezen in een 
geval waa,·in op het t;jdstip van aanvrage 
de,· rechterlijke machtiging de band met de 
gemeente, waar patiënte tevo,·en in dienst- · 
betrekking was, was verbroken. en zij welis
waar eenigen tijd vóór die aanvrage op eigen 
ve,·zoek naar hare elders wonende ouders is 
ove,·gebracht en toen en later geestelijk in 
staat is geweest tot het vestigen van een 
hoofdverblijf, doch niet is komen vast te 
staan dat zij na haar vert,·ek uit de ge-
1necnte, waar zij in dienstbetrekking was, 
het voornemen heeft gehad haa,· woonplaats 
naa,· de gemeente, waa1· haar ouders woon
den, over te brengen. 19 :Maart. 

Volks huisvesting. 
- Koninklijk besluit . (Woningwet A,·t. 36.) -

De bestemming tot akkerland van een st1·ook 
grond ,net aan wee,·szijden gronden, wel ke 
voor woningbouw bestemd wonlien, zal bij 
voortschrijdende bebouwing van laatstbedoel 
de gronden bezwaarlijk kunnen blijven ver
wezenlijkt, en is dus ondoelmatig. - H et 
geven van een voorloop ige beste,nming van 
enkele perceelen tot bosch en heide is niet 
het vaststellen van de besteni,ning voor de 
naaste toekomst, als bedAJeld in a1·t. 36 . -
T egen een weg ter breedte van 1! 5 JJf. is 
terecht bezwaar ge,naakt, nu deze weg ver
moedelijk noch door de gemeente, noch door 
particulieren zal worden aangelegd, en ook 
voorshands aanleg door de provincie niet te 
verwachten is. - De beste1nming van gron
den van particulieren voor openbaar gebouw, 
zonde,· dat voldoende zekerheid bestaat, cl,a,t 
deze gronden vanwege de gemeente binnen 
redelijken tijd zullen worden aangekocht of 
onteigend, is in strijd ,net de belangen der 
eigenaren en kan dus niet worden gedoogd. 
- Aanwijzing van v,•ijwel het geheel e bezit 

van één eigenaa,· tot plantsoen is n•et toe
laatbaar. 19 M aart. 

Armwezen. 
- K oninklijk besluit. ( A rmenwet A rt. 40.) -

De enkele omstandigheid, dat vanwege het 
gemeentebestuur van N . aan een ve,·zoek 
van den arml as tige om ondersteuning niet 
zo•u zijn voldaan, kan niet worden beschouwd 
als eenige invloed, welke tot de komst van 
den armlastige te M . heef t meegewerkt in 
den zin 'l>an art. 40. 19 M aart. 

Drankwet. 
- Arrest 11an den H oogen R aad. (Drankwet 

artt . IJ en 34.) - Art. 3, 1! 0 (i. v. m. art. 34) 
moet, zooals het van leesteekens is voorzien, 
taalkundig aldius wo,·den verstaan, dat het 
den verkoop van anderen álan sterken drank, 
zonder verlof toelaat, wanneer die verkoop 
geschiedt, hetzij aan militairen op ,narsch, 
hetzij in legerplaatsen, hetzij eindelijk in de 
aan het slot bedoelde localiteitcn door de 
daa,· bedoelde personen. - B lijkens de be
doeling tler bepaling heeft de wetgever deze 
aangelegenheid geheel in handen gesteld van 
de militaire overheid, van wie ,nag worden 
verwacht, dat zij ook ,net betrekking tot niet
militairen in de aan haar gezag onderwo,·pen 
localiteiten ee1û ,·egeling zal t1·ef fen om mis
bruiken te voorkomen. - [Anders Adv.-Gen. 
B e,·ger ,net een beroep op de geschiedenis.] 

21 Maart. 
Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit . (Gemeent•ewet A1·t . 28.) 

- Nu ·vaststaat dat de naa,nlooze vennoo-
schap, waarvan het betrokken raadslid direc
teur is, aan den ,nededeelheb bende in die 
vennootschap zakken heeft ved ·ocht welke 
deze zou leve1·en aan het gasb edrijf der ge
v~eente, keeft het raaà,sl id middellijk deel
genomen aan levering ten behoeve der ge-
1neente. Nu die ,niddellijke deelneming be
wust heeft plaats gehad, hebb en Ged. Stat en 
terecht den betrokkene van zijn ra.ad.slidr 
maatschap vervallen ·ve1·klaa1·d. 24 Maar t . 

Gemeentebelastin gen. 
- B eschikking van clen H oor,en Raad. (Ge

meentelifke vero,·dening tot heffing van 
schoolgelden voo,· gewoon lager onde,·wijs, 
uitgebreid lager onderwijs en het openbaar 
ve,·volgonde,·wijs in de ge,neente Miditel
bui·g.) - 1'oepasselijkheid deze,· verordening 
op bijzondere scholen. - I n wezen ,naakt het 
t. a. v . een aanslag wegens schoolgeldheffing 
geen verschil of het kind te,· zake van wel ks 
schoolbezoek de vade,· is aa11geslagen eene 
openbare of bijzondere school bezocht. In 
beide gevallen heeft men ,net een aanslag 
in eene ge1neentelijke belasting te doen, be
hoort aan hem, die is aangeslagen volgens 
we te deze van toepassing zijnde verordening 
een aanslagbiljet te worden uitgereikt en is 
de aangeslagene, wanneer hij zich ,net een 
bezwaarschrift tot den gemeenteraad richt, 
daarin ontvankelijk. De o,nstandigheid, oot 
ten deze het schoolgeld door het schoolbe
stuur wordt geïnd, bren gt hierin geen wij
ziging. -· T e,·ugzending van het geding naar 
den Raad van B eroep wijl de Hooge Raad 
bij gebrek aan gegevens nóet in staat is het 
bedirag van den aanslag vast te stellen. 

30 Maart. 



Veewet. 
- K oninklijk besluit tot uitvoering van arti-

kel 70 der V eewet. 31 Maart. 

Volkshuisvesting. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 38.) 

- Al was, toen het bestreden go edkeurings-
besluit van Ged. Staten genomen we,·d, de 
bepaling van art . 38, l e lid, dat beroep uit
sluitend toekent aan die belangheb benden, 
die bij den gemeenteraad ~egen het plan 
bezwaren hebben ingeb1·acht, reeds in wer
king getreden, zoo zijn toch appellanten 
hrachtens art. 31 le lid (oud) in hun beroep 
ontvankelijk, nu ten tijde, dat appellanten 
bij den raad bezwaren hadden kunnen in
b,·engen, de wetswijziging nog niet was af
gekondigd. - De grief van appellantew, dat 
op het plan hunne gi·onden niet voor den 
bouw van woningen voo,· beter-gesitueerden, 
doch vo or dien van ,niddenstands- en arb ei
derswoningen zijn besU1nd, kan niet worden 
gedeeld, daar blijkens een ingesteld deskun
dig onderzoek niet is te verwachten dat er 
v,·aag zal komen naar woningen van bete,·
gesituee,·den op de terreinen van appellanten. 

1 Ap,·il. 
Waterschappen. 
- Konin klijk besluit. (Keurenwet Art. 18.) -

E en voorwaarde, verbonden aan eene ver
gunning tot demping van eenige slootge
deelten, k1-achtens welke een bed,·ag nio-et 
worden betaald tot dekking der kosten, voor 
den polder voortvloeiend uit de m eerdere 
bemaling, noodzakelijk gewo,·den als gevolg 
van de demping, is in strijd niet art. 18 
le lid 2en zin der Keurenwet, nu zich hier 
voo,·doet het geval, dat de demping der sloot 
samenvalt ,net het doen vervallen van een 
duiker, waardoo,· wa.ter in de slooten kan 
worden ingelaten, zoodat in het ve,·volg in 
ieder geval door den polder, geen dooi· dezen 
duiker ingelàten water ,neer behoeft te WM

den wegge,nalen. 5 April . 

Hinderwet. 
- K oninklijk besluit. (Hinderw et Art. 5.) -

Een bij een verzoek o,n vergunning tot op-
1·ichting van een vuilnisbewaa,·plaats ove,·
IJ'elegde plattegrondteekening op een · schaal 
van één op 1250, waarop ,weliswaar zijn aan
gegeven de terreinen, w=rop de inrichting 
geheel of gedeeltelijk zal worden geves tigd, 
doch waarop de begrenzing van de vuilnis
bewoorplaats niet is aangeduid, voldoet wiet 
aan het ve,·eischte van art . 5, 2° der H in
derwet. 9 April . 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 78 j 0 83.) - Ten onrechte hebben 
B. en W. geweigerd de aangevraagde · gel
den beschikbaar te stellen op {ITOnd van de 
01nstandigheid, dat de leermiddelen niet t e
gen brandschade verzekerd zijn, aangezien 
art. 77 zoodanigen eisch niet stelt. - Al 
zou men aannemen dat art. 83 l e lid in zoo 
,·uim en zin behoo,·t te ,worden opgevat, dat 
onder de ve,·plichting tot verzekering van 
het schoolgebouw de l eermiddelen zijn be
grepen, zoo bepaalt toch a,·t . 83 2e lid, 
welke gevolgen aan het niet-naleven van de 

bepaling van het l e lid kunnen worden ver
bonden. 11 April. 

Armwezen. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 39.) -

Al moet worden aangenomen, dat patient bij 
zijn komst te A. in staat was tot het ves
tigen van een hoofdverblijf, zoo kan toch 
geen gemeente als woonplaats in den zin 
van art. 39 worden aangewezen, nu niet is 
gebleken dat patient, die na zijne aankomst 
uit het buitenland te A . terstond naar een 
kliniek werd overgebracht, het voornemen 
heeft gehad aldaar zijn hoofdverblijf te ves
tigen. 15 April . 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 

228 c.) - Nu niet is gebleken, dat bij den 
aankoop van de onderwe,·pelijke buitenplaats 
een dringend gemeentebelang is betrokken, 
hebben Ged. Staten terecht aan het raads
besluit goedkeuring onthouden, daar in de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden bij het 
behee,· der gemeente bijzondere soberheid 
meer dan ooit geboden is, en, al moge de 
financieele to estand der gemeente niet uite1·
mate zorgelijk zijn, iedere niet strikt nood
zakelijke uitgave dient te worden vermeden. 

18 April. 

Armwezen 
- J(oninklijk beslui t. (Ar1nenwet Art. 39.) -

Patiënt vertrok op een datum, waa,·op hij 
in staat was met oordeel des onderscheids 
een domicil ie te kiezen, ,net al de hem to e
behoorende goederen, naa,· een andei·e ge
meente, om daar voor goed in een im·ich
ting te worden opgenomen. Door dat ver
t,·e k is de band m et de eerste gemeente ver
broken. Daaraan doet niet af dat hij reeds 
na eenige dagen naar die gemeente werd 
teruggebracht, toen hij ge estelijk niet tot het 
vestigen van een hoofd/ve,·blijf in staat was. 
I n die 01ns1Jandigheden kan geen gemeente 
voo,· de toepassing van art. 39 als woon,. 
plaats worden aangewezen . 20 April. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 26.) 

- Schorsing in de betrekking van raadslid 
kan niet plaats hebb en terzake van l•everin
gen, gedaan tijdens een raadslidmaatschap, 
dat door periodieke aftreding was geëindigd 
vóórdat de raad de verboden handeling had 
ontdekt op een oogenblik waarnp de be
trokkene opnieuw raadslid was geworden. 

20 April. 
Ouclerwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 A,·t. 72 .) - In de tegenwoo,·dige tijds
omstandigheden mo et de bouw van een gym
nastieklokaal voor een lagere school ,net ± 
85 leerlingen, welke in totaal slechts 6 tot 
8 uur van het lokaal gebruik zouden ,naken, 
terwijl reeds eene groote gedeeltelijk bete
gelde speelplaats bij de school behoort, waar
op op voldoende wijze het vak lichamelijke 
oef ening kan worden onderwezen, geacht 
wo,·den de no1·,nale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, te overschrij
den. 22 April. 



-Crlsls1lachtwet. 
- Wet, houdende bijzondere maatregelen, ten 

aanzien van loopende pachtovereenkomsten. 
S. 301. 17 Juni. 

Lan1lbouw. 
'-- Wet, houdende bijzondere maatregelen ten 

aanzien van loopende pachtovereenkomsten. 
S. 301. 17 Juni. 

,vegen belasting. 
- Beslu it, houdende vrijstelling van wegen

belasting voor in Oostenrij k wonende of ge
vestigde houders van motorrij tuigen. 

S. 302. 17 Juni . 
Volksh ulsvestin g. 
- Besluit tot vernieiging van het besluit van 

den raad der gemeente Werkhoven d.d. 17 
Maart 1932, waarbij aan W. G. van Etteko
ven, a ldaar, vergunning is verleend voor 
den bouw van een woonhuis met schuur op 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Werkhoven, sectie C, n°. 326. 

S . 303. 18 Juni . 
- Besluit tot vernietiging van het besluit vau 

Gedeputeerde Staten van Noordholl and van 
2 December 1931, n°. 109, waarbij onbe
woonbaarverklaring, door den raad der ge
meente Amsterdam, van woningen in het 
perceel Rozenstrnat 18·1 aldaar, is gehand
haafd. S. 304. 18 Juni. 

In - en doorYoer. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

der wet van 29 November 1930, S. 441, tot 
regel ing van den uitvoer alsmede wijzig ing 
en aanvulling van de bepalingen betreffen
de den in- en doorvoer van kippen- en 
eendeneieren, zooals deze is aangevul tl en 
gewijzigd bij de wet van 8 April 1932 (Stbl. 
n°. 148). S. 305 . 18 Juni. 

Visscherlj . 
- Besluit tot nadere w1J z1ging van 

scherijdienstbesluit 1922 (Stbl. n°. 
het Vis-
562). 

S. 306. 20 Juni. 
Stoom wet. 
- Beslui t, houdende wijziging van het Ko

ninklijk beslui t van 3 J uni 1931, S. 238 , 
tot vaststel ling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 15, 
tweede lid, der Stoomwet. 

S. 307. 21 Juni. 
Crisis pachtwet. 
- Besluit, bepalende den dag· van inwerking

treding van de wet van 17 Juni 1932, S. 
301, houdende bijzondere maatregelen ten 
aanzien van loopende pachtovereenkomsten. 

S. 308. 21 J un i. 
Landbouw. 
- Besluit, bepa le nde den dag van inwe L·kin g

tred ing van de wet van 17 Juni 1932, S. 
301, houdende bijzondere maatregelen ten 
aanzien van loopende pachtovereenkomsten. 

t-\ . 308. 21 Juni . 
Onderwij s. (Hoog·er) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen-

komstig artikel 157 der Hooger-onderwijs 
wet van het 's-Gravenhaagsch Christelijk 
gymnas ium te '-Gravenhage. 

S. 309. 22 Juni . 
- Besluit tot aanwijzing overflenkomstig à r

tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Vereen iging voor hooger la ndbouwonderwij s 
te Groni ngen als bevoegd om bij de facul
teit der wis- en natuurkunde aan de Rijks
universite it te Groningen een bijzondere leer
stoel te vestigen in de agro nom ie. 

S. 310. 23 Juni . 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der Hooger -onderwij s
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Christel ij k lyceum te Hilversum van de 
Vereen ig ing : ,,H et Chr istelijk lyceum in 
't Gooi" te Hilversum. S. 311. 23 Juni. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 1 3 December 1920, n°. 37, laat
stelijk gewijzi gd bij het Koninklijk besluit 
van 17 December 1928, n°. 40 (bepal ing 
leeftijd toelating tot de school ). 

S. 312. 23 Juni. 
Bloscoopwet. 
- Besluit tot verhooging van het recht voor 

de keur ing van films, bedoeld in artikel 15, 
derde lid, der Bioscoopwet. 

S. 313. 23 Juni . 
Vlsscherij. 
- Bes] uit, betreffende de registers voor de 

zee- en kustvisschersvaartu igen en het voe
ren van letterteekens en nummers door de 
kustv isschersvaartuigen. S. 314. 23 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een v isscherij
reglement voor de r ivieren, een a lgemeen 
visscherij reglement voor de binnenwateren, 
zeven bijzondere visscherijreglementen, een 
bijzonder visscherij reglement voor de afge
sloten Zuiderzee en een reg lement voor de 
paaiplaatsen van visch. S. 315. 23 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een R eglement 
voor de v isscherij in de W addenzee . 

S. 316 . 23 Juni . 
- Besluit tot vaststelling van een R eglement 

voor de visscherij in de Zuidholl a ndsche 
stroomen en de daaraan gelegen open ha
vens en zeegaten ( Zuidholl andsche-stroomen
visscherij reglement). S. 317 . 23 Juni . 

Crisls -ZulYelwet. 
- Bes luit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van de . 
artikelen 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18 en 20 
der Crisis-Zuivel wet 1932 (Stbl. n°. 290) . 

S. 31 8. 7 Juli. 
Landbouff. 
- Besluit tot vaststel ling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van d1, 
artikelen 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18 en 20 
der Crisis-Zu ivelwet 1932 (Stbl. 11°. 290). 

S. 318. 7 Juli. 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUI TEN gedrukt op geel papier. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 A,·t . 80 j 0
• a,·t . "17.) - Een tusschen 

gemeente- en schoolbestuu,· aangegane over
eenkomst inzake het gebruik van een school
gebouw is slechts dàn als eene toepassing 
van het bepaalde in den 2en zin van het 2e 
lid van art. 80 te beschou,wen, indien die 
ove,·eenkomst st,·ekt tot uitvoering van een 
kmchtens a,·t. 12 j 0 art . 15 genomen besluit 
tot het verleenen van medewerking, en die 
medewerking op de in art . 77 2e of 3e lid 
aange(/even wijze nadere bepaling heeft ge
vonden. Onder het beschikbaarstellen krach
tens het 2e of 3e lid van art. 77 11,oet .worden 
verstaan het geven van de volledige beschik
king en niet het toestaan van 11,edegebruik 
gedurende een -aantal uren per week. - Nu 
de onderhavige overeenkomst niet wordt be
h~erscht doo,· het bepaalde in den 2en zin 
van het 2e lid van art. 80 omtrent tusschen 
gen,eente- en school bestuur te sluiten over
eenkomsten, hebben Ged. Staten ten on
rechte in het onde,·havig geschil op de hoofd
zaak uitspraak gedaan. 21 April. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 A1·t. 101 9e lid.) - De wet verzet er 
zich niet tegen, dat een k,weekeling met 
akte aan de school, wam· hij als zooclanig 
werkzaam is, · tevens wordt aangesteld als 
vakonderwijzer. In zoodanig geval hee ft het 
school bestuur de,·halve aanspraak op de ver
goeding, bedoeld in het 9e lid. 28 April. 

- l(oninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 
.{ 92.0 Art. 12.) - 'l'e,·echt heef t de Raad, 
m ede in ve,·band ,net de bijzondere tijdso,n
standigheden, medewerking gPwe,gerd vo01· 
bouw en inrichting van een lokaal voo,· on
de,·wijs in lichamelijke oefening, tevens lo
kaal voor-'handenarbeid, bij een gestichts
school, nu het bestaande gymnastieklokaal 
met geringe kósten voo,· gy,nnastie konder-
1,vijs geschikt te ,naken is en niet aanneme
lijk is gemaakt, dat alle lokalen der school 
voo'r- onderwijs in handena,·beid ongeschikt 
zijn. - Voorts heeft de Raad terecht mede
we1·king geweigerd voor de vervanging van 
kachelverwanning door centrale verwarming, 
nu de kosten van de laatste aanzienlijk meer 

· zouden bedragen dan die van aanschaffing 
van eenige nieu?J)e kachels. - Ten onrechte 
is medewerking geweigerd voor de in,·ichting 
·van ee,i lokaliteit tot klass e-lokaal op grond 
van het feit dat het aantal 'aan de school 

werkzame l ee,·krachten het aantal verplicht i: 
onderwijzers overtreft, nu de Minister krac h
tens art. 56 2e lid Rijksvergoeding hee f t 
verleend voor twee 011è,erwijzers boven het 
in het le lid bedoelde aantal. 29 April. 

Hinderwet. 
- Koninklijk besluit . (Hinderwet Artt. 5 en 

12 j 0
• art . 17.) - Hoewel achtemf is geble

ken, in strijd met het overgelegd uittreksel 
uit de kadast,·ale liggers, dat binnen den 
afstand van 200 M . van het gebouw der in
richting eene school is gelegen, is hierin in 
casu geen voldoende grond gelegen tot ver
nietiging van het besluit, (J-0,ngezien het hier 
betref t eene openba,·e school. - Een voor
waarde "dat, mocht het te eeniger tijd door 
B. en W. noodzakelijk worden geacht, maat-
1·egelen . te nemen ter bestrijding of ve,·min
dering van hinde,· door geraas of anders
zins , de adJressant verplicht is op eerste aan
zegging van B. en lV. en binnen een daarbij 
te stellen termijn de in daf schrijven aan te 
geven werkzaa,nheden of veranderingen uit 
te voeren", is niet toelaatbaar, aangezien 
daa1·bij feitelijk op de toepassing van art. 17 
wordt vooruitgeloopen en den concessionaris 
het ,·echtsmiddel van beroep op de K roon 
op deze wijze zou worden onthouden. 

29 April . 
Waterstaat. 
- An·est van den Hoogen Raad. (Alg. Regl. 

v. l'ol. vo01· 1·ivieren en rijkskanalen art . 
82; Bijz. Regl. Politie voor de Keulsche 
Vaart art 11 .) - Het is niet in ,te zien, dat 
art. 11 Bijz. Re(Jl. van Politie voor de Keul
sche Vaart de toepasselijkheid van de te 
dezen toegepaste ve1·bodsbepali,l:f!e-n (a,·tt. 1, 
2, 81 (1), 91 (pr. en f) en 100. Alg. Regl. 
van Politie voo1· 1·ivie1·en en rijkskanalen) 
zourle kunnen opheffen, nu immers uit niets 
blijkt, en donr requirant ook niet is aange
voo,·d, dat het laden en lossen zoude hebben 
plaats gehad op de wijze als in genoemd 
art. 11, onder de daar genoemde voorwaar-
den, geoorloofd is ve,·klaard. ( Aldus ook 
Adv .-Gen. Wijnveldt.) 2 Mei. 

Gemeentebelast111 1;-e11 . 
- A,-rest van den Hoogen Raad. •(Verorde

ning invordèring hondenbelasting Breda art. 
5'; V t,·o rdening heffing hondenb elasting 
Breda art. 1!.) - De ve1·01·dening op de hef
fing eene1· belasting op het houden van hon
den ·in de gemee11te Breda geeft geen voor
sch,·iften, door rlen belastingschuldige in 



acht te nemen, als een door hem als t,·ek
hond aangegeven hond losloopende op den 
openbaren weg wordt a,angetroffen, en be
pa,alt ook niet, dat, zoodra zich een de,·ge
lijk feit heeft voo,·ged(i.an, die hond als een 
z.g. plezierliond moet worden a,angegeven, 
terwijl zoodanig feit op zichzel f nog niet 
aantoont , dat de belastingplichtige dien hond 
niet langer als trekhond doch als plezier
hond is ga,an houden. l .c. kan dus niet wor
den gesproken van het niet nako,nen van 
in de heff ingsverordening gevorderde forma
liteiten . 2 M ei. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit. (Armenwet art. 15.) -

Nu niet a,annemel{Jk is gemaakt, dat de 
plaatselijke instellingen van weldadigheid 
door eene toestemming voor een collecte ten 
behoeve van een elde,·s gevestigde instelling 
nadeel zouden ondervinden, hebben B . en W . 
de gevraagde toestemming ten onrechte ge
weigerd. 2 M ei. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 23.) - Nu ,noet worden aange
nonien, dat de openbare school voor uitge
breid lager onderwijs, tot stichting waa,--van 
de Ra.ad heeft besloten, geen voldoende le
vensvatbaarheid zou hebben, terwijl op 
grond van de elders opgedane erva,·ing de 
vrees, dat voor ·eene zoodanige school geen 
voldoend onderwijzend personeel zal kunnen 
worden gevonden, all eszins gerechtva,ardigdi 
is, hebben Ged. Staten terecht hun goed
keuring aan het desbetreffend raadsbesluit 
onthouden . 9 Mei. 

- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1922 a1·t. 13.) •- Voor de toepassing van dit 
art. behoeven de kosten van vervoer per 
rijwiel i11 den tegenwoordigen tijd op niet 
meer dan 1 cent per K .M. te worden ge
steld. 12 M ei. 

Luchtvaartwet. 
- Koninklijk besluit. (Luchtvaartwet art. 19.) 

- Nu de af,netingen van het onderhavig 
terrein - dat bij uitstek voor luchtva,art
terrein geschikt is - allerminst overdreven 
groot z-ijn, en niet is aangetoond, dat de be
langen, welke de reclameerende grondeige
na,·en bij de ve,·kleining van het terrein 
hebb en, van zoodanige beteekenis zijn, dat 
diaarvoor het luchtvaartbelang, dat ,net 
luchtva,ar(J.l!'T'reinen van behoorlijke afme
tingen gediend is, ten deze zou moeten wij
ken, is de aanwijzing terecht geschied. 

1/i! M ei. 
On<lerwU s. (Lager) 
- Ko ninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 101 5e lid j 0
• art. 55.) - Nu art. 

55 onder c. in het algemeen spreekt van uit
gaven ,,oor het huren van schoolgebouwen, 
is da,a,1·onder ook begrepen het huren van 
schoolgebouwen of schoollokalen al zijn het 
hulplol..-o.len. Derhalve 1..-unnen, wannee,· art. 
101 lid 8 j 0 l id 5 spreekt van kosten vol
gens art . 55 onder e tot en ,net h en o., als
mede die van instanhouding, daaronder niet 
vallen de uitgaven voo,· het hu,·en van een 
hulplokaal. K osten van hulplokalen, kunnen 
in het algemeen worden vergoed als onder-

deel van de totaalsom van de kosten van 
uitbreiding van een bestaand schoolgebouw. 

13 M ei. 
- K oninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 

1920 a,·tt. 1"1 en 72.) - B. en W . kunnen 
niet uit eigen hoofde van een besluit van 
Ged. Staten, in beroep gen01nen, bij de 
K roon beroep instellen, doch alleen, na daar
toe door den Raad te z-ijn gemachtigd. - Nu 
volgens den bouwkundig inspecteur van het 
L . 0. het a,anbrengen van een bliksemslag
beveiligingsinstallatie voo,· een bijzondere 
school niet noodig is te achten, overschrijdt 
deze uitgaven de "no,·rnale eischen" . 

1"1 M ei. 
IJkwet. 
- An·est van den H oogen Raad. ( lJkwet art. 

20.) - Art. !i! O der IJ kwet aan den Koning 
opdragend de vaststelling der stempelmer
ken waa1·door van den ijk der daaraan on
der,corpen ~·0011werpen moet blijken, vordert 
niet noodzakelijk, dat ook de vorm, waarin 
die stenipel,nerken zullen worden a,ange
bracht, door den K oning zelf wordt voor
geschreven. Genoem.d artikel la,at dan ook 
rui,n.t e tot de regeling als bij K . B. van 9 
Nov. 1869 gegeven, waa,·bij door de Kroon 
wordt vastgesteld van welke soorten stem
pelmerken aan den ijk onderworpen voor
werpen moeten zijn voorzien, terwijl het na
der vaststellen van de wijze, wa,arop van 
het a,anwezig zijn van het me,·k van goed
keuring zal moeten blijken aan den M inister 
van 1lrbeid, H . en N. wo,·dt overgelaten . 

18 M ei. 
Drankwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vergun

ningsrecht in de gemeente H eerlen.) - Als 
fTl'Ondslag voor de berekening van het ver
guriningsrecht moet worden genomen de 
jaarlijks te 3chatten huurwaarde, die de lo
calitcit in verband met den omvang van het 
bedrijf, wa,arvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten. - I n aanmerking 
moet dus genonien worden de huurwaarde die 
de local iteit geacht wordt te bezitten in ver
band 111et den omvang van het vergunnings
bedrijf, doch nioct buiten rekening blijven 
de huurwaarde, die zij geacht wordt te be
zitten in verband ,net den o,nvang van dat 
deel van het bedrij f, dat niet den verkoop 
van sterken drank in het kl ein betreft . 

18 M ei. 
Armenwet. 
- Arrest va11 den H oogen Raad. ( R v . artt. 

398- 429, Ar,nenwet art . !i!.) - Nu eischers 
tot cassatie in hooger beroep als partij in 
h et geding zijn gewe es t en h et H of hen in 
het ongelijk hebben gesteld, hebben zij het 
,·echt tegen die uitspraak op te komen door 
gebruik te ,naken van het rechtsmiddel van 
cassatie, hetwelk de wet toekent aan de 
pa,·tij, die in het hooger be-roep het proces 
heejt verloren. - H et middel van cassatie 
mist f eitelij ken grondslag voo,·zoover da.a:r
bij wordt beweerd, dat het Hof uitsluitend 
gelet hee ft op den toestand in 1854 (toen 
het weeshuis een gemeenteinstelling was) en 
buiten rekening hee ft gelaten het later ge
beurde, (dat het Gemeentebestuur zich se
dert 1855 van alle bemoeienis had onthou-



den enz.). - Nu het weeshuis bij het in
werkingtreden der wet van 1854 een ge
meenteinstelling was, ka.n het enkele feit, 
dat van 1855 tot in 1923 het weeshuis als 
instelling van bijzondere personen op de 
lijst gerangschikt is geweest en door zoo
danige personen is geregeld en bestuurd, op 
zichzelf en zonder mee,· niet noodzakelijk 
meebrengen, dat in 1923 de betrokken bij
zondere personen en niet het gemeenteb e
-~tuu1· rechten, tot bedoelde regel ing en be
stuur bevoegd waren. Daartoe zou noodig 
zijn of wel verl ieo van recht door verjaring 
of wel een overgang van recht op eischers 
tot cassatie krachtens een door de betrokken 
partijen bevoegdelijk verrichte handeling. 
Verjaring is reeds do01· ge,nis van beroep 
daarop uitgesloten, terwijl op een rechts
handeling als bedoeld door eischers nimmer 
een be,·oep is gedaan.- Anders Adv.- Gen. 
B esier, ,net betoog, dat de gemeente, zich 
desb wu.st en opzettelijk gedurende bijna 70 
jaren ove1·eenko1nstig de 1·angschikking van 
het weeshuis onder art. 2 c heef t gedJragen, 
waardoor de i·echtstoestand der instelling is 
gewijzigd. 20 M ei . 

Merkenwet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( M erkenwet 

art . 10.) - H et H of hee f t feitelijk en in 
cassatie onaantastbaar beslist , dat de oor
spronkelijk verzoeker, door in zijn inleidend 
t•erzoek. op de daarvoor aangevoe,·de gron
den, te stell en, dat hij de doorhaling v1·aagt 
van het onderhavige 1nerk, daannede tevens 
de nietigverklaring van dat ingeschreven 
1nerk heeft gevorderd, waarrnede geenszins is 
gezegd, dat elke doo1·haling de nietigverkla
i·ing van een 1nerk in zich sluit. [In cassatie 
werd e1· ove,· geklaagd, dat niet, overeen
komstig art. 10 M erken.wet, de nietigverkla
ring was gevraar1d, Red.]. 23 M ei. 

Jachtwet. 
- Arrest van den H oo gen R aad. (J achtwet 

1928 artt. 22 en 26.) - Art. 26 der J acht
wet 1923 heef t het oog op een u·itzonderings
geval, waarin bepaaldelijk aangegeve ,i ar
tikelen <lei· wet buiten toepassing blijven. 
H et niet aanwezig zijn behoef t derhalve in 
geval van dagvaarding t . a. v. overtreding 
van een dier artikelen, niet telaste te worden 
gel egd. - Op g,·ond van den inhoud der 
bewijsmiddel en heo ft de K antonrechter kun
nen aa.nneinen, dat i·equ·irant's geweer 1·eeds 
geladen was vóórdat hij op het betrokken 
bouwland oversprong en dientengevolge even
eens, dat requimnt zich op het in de te
lastel egging aangeduide perceel grond "heeft 
begeven" ,,zonder zijn gewee1· t e ontladen". 
- Deze aan art. 22 der J achtwet 1923 ont
leende bewoordingen der telastelegging druk
ken overeenkomstig de betee ken is die aan 
het voorschrif t van dat artikel moet worden 
gehecht, slechts uit, dat req·uirant zich op 
dit pe,·ceel heef t bevonden met geladen ge
weer. - Geen verschil v-an eenige beteeke
nis tusschen het door verbalisanten in prima 
en in appèl nopens den afstand verklaarde. 
- De A1nbtenaa:r 0. M . woi·dt nergens ver
plicht de getuigen te dagvaarden, d;ie ve ,·
d;arhte hP.?n opgeef t . 24 M ei. 

Gemeentebestuur. 
- Ko11inkl-ijk besluit. (Gemeentewet Art. 248 .) 

- T erecht hebben Ged. Staten goedkeu,-ing 
onthouden aan · een ge,neentebegrooting, 
waarop waren uitiJetrokken posten voor: 
a. eene steum·egeling ,net uitkeering tot het 
volle in de bedrijven ve1·diende loon; b. eene 
steum·egeling voor 11iinderjarige werkloozen; 
c. een toeslag op de uitkeering uit werkloo
zenkassen tot het volle loo n. 25 M ei. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. (A,-,nenwet art. 20.) -

De sti·e kking van dit art. wordt m iskend en 
het toezicht van hooger gezag illusoi?-, in
dien bij het regleme?J,t van een burge,·lijk 
annb estuu1· de werkwijze de,· instelling voor 
een aanzienlijk deel aan dat armbestuur 
zelf ter regeling wordt overgelaten. - T e
recht hebben Ged. Staten goedkeuring ont
houden aan een raadsbesluit, waarbij het 
onderzoek naar de o,nstéi,ndigheden van werk
loozen, aangesloten bij een werkloozenkas, 
aan vertegenwoordigers van hunne vakorga
nisaties wordt opgedragen. 27 M ei. 

···- Koninklijk besluit . (Arm ei~wet art. M.) -
T erecht hebb en Ged. Staten go edkeuring 
onthouden aan een wijziging van het regl e
ment voor het bureau voar maatschappelij k 
hulpb etoon, beoogend het voorbereiden van 
de beslissing omtrent ve,•zoeken om steun 
van hen die, hoewel valide zijnde, door tij
delijke, maatschappelijke, omstandigheden 
steun behoeven, te brengen bij een afdeel ing 
B , van het bureau, waarin zitting hebben 
<le leden, benoemd na verkregen aanbeve
lingen ·l'an dubb eltall en, opgemaakt door de 
plaatselijke besturen der drie grootste lan
delijke vakcentral es van werklieden. 

27 M ei. 
Onderwijs. (Lager) 
- J(oninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 art . 72.) - Ho ewel de eisch, dat el ke 
van d e aan de school ve,·bonden leerkrach
ten een eigen klasselokaal heeft, in het al
gern een niet uitgaat boven de "normale 
eischcn" volgt daaruit nie t, dat bijbouw van 
een nieuw lokaal ook dan binnen het kade,· 
dier eischcn zou blijven wanneer het getal 
l eerlingen slechts in geringe 'mate een van 
de in art . 28 gestelde grensgetall en over
schrijdt en dientengevolge eene nieuwe leer
kracht ve,·plicht wordt, te,·wijl geenszins 
vaststaat, dat deze overschi-ijding en daar-
1nede de nieu,we leerkracht in tlJ; naaste toe
komst zal behouden blijven; zuéks te meer 
nu rekening dient te worden gehouden rnet 
de mogelijkheid dat de leerl-ingenschaal van 
art. 28 een verhooging zal onàei·gaan en 
dientengevolge zel fs een,e vermeerde,·ing van 
het leerlingenget·al niet tot ver1neerde1·ing 
van onderwijzers zou behoeven te leiden. 

28 M ei. 
-- Koninklijk besluit . (Lage,· Onde,•w;jswet 

1920 art. 72.) - V ervanging •van bakstee
nen tegds op de speelplaats doo,· ' basaltine
tegels kan worden aangemerkt als. verande-
1·ing van inrichting van het schoolgebouw 
met bijb ehoorenden g,·oncl in den zin van 
art. 72. Nu in verb-and met de nieuwe rio
leering de geheel e bestaande bestrating moet 
worden opgenomen, herbest,-ating -met basal-



tinetegels slechts in geringe mate in prijs 
,,erschilt var, herbestrating met klinkers, en 
eerstbedoelde bestrating de voorkeur ver
dient, gaat de ve,·vanging van baksteenen 
door ba,altinetegels d-e "normale eische:n,," 
niet te boven. 28 M ei. 

Handelsnaamwet. 
- A,-rest van den H oogen Raad. (Handels

naamwet a,·t. 5.) - De beslissing der R echt
bank, dat requestrant voert den handels
naam, .,H enderiws Stoit /ijnhouthandel" is 
feitelijk en mitsdien in cassatie onaantast: 
baar. Uit de gronden, doo,· de R echtb . aan
gevoerd, kon die beslissing wo,·den afgeleid. 
"--- De R echtb. besl-iste, na nauwkeurig de 
verschilpunten tusschen de beide handels
name,, - .,Rendericus Stoit /ijnhouthandel" 
"n "de N. V. Fijnhouthandel voorheen J. 
Stoit .fr." - te hebben nagegaan, dat de 
afwijkingen te gc;ring moeten worden ge
acht, dan dat daàrvcw verwarring bij het 
publiek niet zou zijn te duchten, welke be
sli.,sing dus onde,-scheidenlijk inhoudt, 1°. 
dat de voormelde handelsnamen sl echts in 
r,erinr1e mate val, elkander afwijken en 2° . 
dat dientengevolg e, i. v. ni. den aard de,· 
beide zaken en de plaats waar zij gevestigd 
zijn, bij het publiek verwarring tusschen 
beide is te wuchten. [ R equestrant was ver
oordeeld den naam Stoit uit den door hem 
gevoerden handelsnaam te doen verdwijnen. 
Hij beriep er zich voorts op, dat hij niet 
den naam "H cndericus Stoit /ijnhouthandel" 
11oerde, daa,· hij als handel,naam in het 
HandclS?·egi.,ter alleen had doen inschrijven 

· ,,H endericus Stoit". R ed.] 30 M ei. 

Provinciale veror1leuln gen. 
-- Arres t van a.én H oogen Raad. Waar art . 

152 der Provinciale wet de uitvoe,·ing van 
de provinciale regl ementen en verordeningen 
opd,·aagt aan Ged. Staten, stond het aan de 
Provinciale Staten niet vrij, in hun hier be
doeld reglement voor die uitvoering aan te 
u:ijzen den hoo/dingenieur-dÏ?'ccteur van den 
provincialen wate,·staat. 30 M ei. 

Waterstaat. 
- Ar-rest van den H oogen Raad. ( Z eewerin

g,nreyl emciît art. 1.) - De R echtb. kon 01n 
de to epasselijkheid v. h. Z eeweringenregle-
1/tPnt aan te nemen, niet volstaan met enkel 
te verwijzen naar het f eit, dat bedoelde aµn
legplaats onder 8° van art. 1 Reglement 
voorkwam; immers indien die aanlegplaats 
niet is con zeewering, is het r egl e1nent ver
de,· gegaan dan a1·t. 1 de,· wet van 28 Febr. 
1891, S.• 91, toelaat en onverqindbaar. -
1'.,'venmin gaat het b e toog op, dat art. 1 , 9° 
die,· wet ,·echt geeft om bij alg. maatregel 
bepalingen va..,t te stellen voor het gebruik 
van kaden en losplaatsen in het algemeen, 
daa,· de Rechtb. daarbij over het hoofd ziet, 
d,aJ, a1·t . 1 R eglement de toepasselijkheid be
perkt tot kaden en losplaatsen , welke tot de 
in dat -artikel opgesomde zeest,·anden, zee
keerende duinen en zeeweringen beho01·en. 
- V 001· de -al of niet toepasselijkheid van 
.het Z ceweringenregl e11,ent op de aanleg
plaats in geschil is dus beûisse.nd het ant
woord op de 'vraa,y of die •aanl~.gplaats, is 
eene onder het beheer van het Rijk zijnde 

zeewering, ,vel!,; punt .de R echtb. n,iet heeft 
onde,·zocht. 30 M ei . 

Armenwet. 
- K o,iinklijk besluit. (Armenwet art.' 15.) -

B,,rr1. en W eth. hebb en ten onrechte ver
gunning ge1reigè1'd tot het houden van een 
collecte door het ten ve,·koop aanbieden van 
ki eine voorwerpen, i. c. bloempjes, op grond 
i•an den hinder, die het publiek van dezen 
vorm van collecteeren ondervindt, aangezien 
naar het oo,·deel der K 1'oon deze vorm van 
collecteeren niet hinderlijker is dan andere 
vormen . 1 J,mi. 

Hinderwet. 1-, 

- Koninklijk besluit. ( H inderwet art. 11 .) -
D e bezwa1·cn van appellant, hierin bestaan
de, dat geboi;wd wo,·dt op grond, welke bij 
cont1·act bestemd is voor weg, en dat de 
waterafvoer plaats heeft door een riool, dat 
zonder toeste,nming van appellant door diens 
grond zou zijn gelegd, zijn geen bezwaren 
als bedoeld in art . 11. De verleende ver
gunning laat onaangetast de rechten en ver
plichtingen, welke op g1·ond van het burger
lijk recht 11iochten _bes laan. 1 J uni. 

-- l(oninklijk besluit. (Hinderwet art. 4.) -
Nu de inrichting, voor welker uitbreiding 
vergunning is verzocht op den in eene ver-
01·dening ex art. 4 sul/ 2° vermelden datum 
1·eeds ter plaatse bestond, te,·wijl de beoo gde 
uitbreiding als zoodanig den aard der in
richting niet verandert, staat de voormelde 
,verordening aan het verleene.n der gev1·aagde 
ve,·gunning niet in den weg. , 1 Juni. 

- Koninklijk besluit . ( H inderwet art. 5.) -
Nu tusschen de bij het verzoek om vergun
ning gevoegde beschrijving en de platte
grondteekening een tegenstrijdigheid bestaat, 
en een die,· beide stukken de,·halve de op, te 
richten inrichting niet juist ,weergeeft en dus 
niet aan de bij art . 5 gestelde eischen vol
doet, hadden Bu,·g. en W eth. den verzoeke•· 
niet in zijne aanv1·age behoo1·en te ontvan
gen. 1 J uni. 

Onder-wijs . (l\Ilcldelbaar) 
·- Koninklijk besluit. (Nijve,·heidsonderwijs

wet art. 22.) - D e onistandigheid, dat het 
voorschrift van art. ie2 l e lid door het school
bestuur niet is nagekomen, ,nag, daargelaten 
de gevolgen, welke hieruit ten aanzien van 
rle subsidieering zouden kunnen voo,·tvloeien, 
niet met zich bungen, dat de vaste aan
stelling geacht zou moeten worden rechtens 
niet te hebb en plaats gevonden. - De bewe
ring van het schoolbestuur, dat in casu eene 
i:erhoudiny l..,--rachtens arbeidsovoreenko1nst 
bestond, en dus de K roon onbevoegd zou zijn 
het ontslag te vernietigen, gaat nie t op; van 
definitie/ ontslag kan geen sprake zijn, zoo
lang de beroepstermijn niet is ve1·st1·eken of 
het ontslag door de Kroon is gehandhaafd . 
- H et in art. 15, 7e lid van het K. B. van 
31 M ei 1926, S . 159, gegeven recht van be
roep moet geacht worden te 01nvatten het 
recht om i, <Zich 'te,. beklayen wt(gen niet
inachtneming van voorschriften van ·dat . be
sluit, die tenake van ontslag de rechtspositie 
i·an den betrokkene beoo11en te 'virzekeren. 

. s,, .ru'ni. 



Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (A. P :'V. 

Amsterdam art. 131 ; Sv. a,·t . 261.) - H et 
rijden in een andere dan de aangegeven 
richting, i . c. voo,· de K orte Niezel, in een 
andere 1·ichting dan die naa,· de 0. Z. A ch
terbu,·gwal, is een bestanddeel van de in de 
betrokken bepalingen aangeduide overtre
ding . - V 001· een 11eroordeeling te dier zake 
is h,t niet" ~·oldoende, d.at het aanwezig zijn 
van bedoeld bes tanddeel buiten de dagvaar
ding 011, kan blijken uit d e daarin niet ver
melde omstandigheden, doch wordt vereischt, 
rkLt de telastel egging en bewezen verklaring 
hetzel fde inhouden, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
door dat het uit de telastegelegde en bewe
zen verktaa,·de feiten voortvloeit. - De Kan
ton,·echter hee ft [ove,·wegend, dat niet m et 
zooveel woorden te laste is gel egd, dat ver
d,achte in een verboden richting reed] te
recht beslist dat zulks ten deze niet het 
geval was. 6 J uni. 

_.:. A,-,·est ·van den H oogen B aad, (A, P . V . 
Amsterdam art, 146.) - H et telastgelegde 
is niet énkel op den bij het middel aange
geven grond [dat req. om zijn ,notorrijtuig 

· een w-itte band en op de voor,·-uit een trans
parant had aanpebracht ,net de letters 
H. · G. T.] bewezen verklaard; terwijl uit 
de feiten welke tot bewij s gebezigd zijn, 
de Kantonrec.J,,ter heef t kunnen afleiden, da1 

req. zich aa11 het telastegelegde heeft séhul
dig gemaakt. - [Aldus ook Adv. -Gen. B er
ger, die nog opmerkt: de ve,-oordeel ing be
rust blijkbaa,· mee,· bepaaldelijk ook op het 
bewe2en rijden met op111,e1·kelijk kalm en 
gang en de ver,nelding van den ve,·voer
prijs.] 6 Juni. 

Volkshuisvestin g; 
- K oninklijk besluit . ( W oningwet art. 36.) -

Ten onrechte hebben Ged. Staten aan het 
do01· den ]laad vast gestelde uitbreidingsplan 
goedkeu1"ing onthouden met het oog op een 
in het provinciale wegenplan opgenomen 
weg die ter wille van het snelve,·keer naar 
het oo,·deèl van Ged. Stat en behoort te wo,·
den aangel egd niet een afsnijding buiten de 
kon, van het dorp om en niet, zooals in het 
door den Raad vastgesteld uitbreidingsplan 
is ontwo1-pen , door die kom heen, welke af
snijding door dit plan niet wordt onmogelijk 
ge,naakt of belemmerd. '1 J uni. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit. (A,·11,enwet art. 40.) -

Aangenom en al . dat de burgemeester van G., 
door aan den aNnlastige f 2. 50 te vent,·ek
ken teneinde bij zijn te,-ug keer naar A. het 
sluisgeld te kunnen betalen, op de kom st van 
diens gezin in U. invloed heeft uitgeoefend, 
bestaat toch geen aanleiding om d.e kosten 
van onderste,min{J van het gezin te U. ten 
laste van de gem eente G. te breriyen, daar 
de cinnlastige zich op eiaen initiatie f naar 
U. heeft begeven. 1 J uni. 

"\Vet Notarisambt. 
-- Arres t -.an 'den H oogen Raad. (Wet Nota-
' -,~sà11ibt art . 25.) - H et bewezen verklaarde, 

dat de verdachte, als candidaat-nota,·is be
last met de waarneming van het nade,· ver
melde notariskantoor, in de akte hee ft vei·-

meld: ,, De comparanten zijn mij notaris be
kend", is te,·echt niet strafbaar geoordeeld, 
nu de Rechtb. aan genoemde woorden de be
teekenis toekent - welke beteekenis met de 
gebezigde woorden zeer wel vereenigbaar is 
- dat die comparanten aan hem, voor wien 
de akte verleden werd, bekend waren. 

10 J uni. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Arrest van den H ongen Raad. (Vl eesch

keuringswet art. 19.) - Uit den inhoud de,· 
bewijs,niddelen blijkt niet anders, dan dat 
op 14 Oct. in verdachte's schuur aanwezig 
is bevonden een ge,,lacht vwrken en dat ver
ilachte tweemaal pe,· jaar een ·varken uit
pondde en dan steeds dat geslacht in die 
schuur, die daarvoor bestemd was, bewaa,·
de. Daaruit kan niet worden afgeleid, dat 
die schuur een bewaarplaats in den zin der 
wet wa.,. - De Rechtb. overweegt nu wel, 
dat onde,· een bewaarplaats moet worden 
verstaan een plaats, die doOT het hoofd of 
den bestuurde,· is bestemd en wordt gebruikt 
tot bewa,ring van vleesch hetwelk hij voor
nemens is, niet uitsluitend voor eigen htti
seUjk gebruik te bezigen, doch de bewijs-
1niddelen zullen - ove,·igens in het midden · 
gel0;t en, wat er van die ove,·weging zij -
de noodige gegevens omtrent den feitelij
kln toes tand - o. a. hoe lang het z.g. uit
ponden van een varken duu1·t , hoe lang 
telkens het vleesch in ij,e schuur blee f -
moeten bevatten. - [Aldus ook Adv.-Gen. 
Wijnveldt: deze o. a . ove1· de beteekenis va11 
deze zaak voor het slachten ten plattelande 
en over de etymologische verklaring va11 
,,bewaren".] 13 .hmi. 

Motor • en Rljwlelwet. 
- A,·rest van den H oogen Raad. (Sv. art . 

342 ; Mot.- en R ijw.wet art . 22.) - E en 
getuige, die waarnee,nt, dat iemand een naar 
alcohol riekenden ade,n en een onvasten 
gang hee ft, kan uit eigen ,wetenschap ver
kla,·en, dat zoo iemand alcohol heeft ge
bruikt en daarvan onder den invloed ver, 
keert. -- [Aldus ook Adv,-Gen. Wijnveldt.] 

13 J uni. 
Inkwartlerln gswet. 
-- Arrest van den H oogen R aad. (l nkwartie-

1·ingswet artt. 5 en 41.) - Aan den burge-
1neeste1· komt het oordeel toe of de in a,·t . 4 
I nkwa1·tieri11gswet bedoelde aanvraag van 
het militair gezag bevoe gdelijk is gedaan. 
- l n de telast elegging voor een feit als in 
art. 5 bedoeld, moet wel voorkomen, dat 
de vordering door den burgemeester is ge
schied, ,naa'r niet ook dat de burgemeester 
de vordering hee ft gedaan na aanvrdag van 
het ,nilitaire gezag. -- A,·t. 5 houdt geen 
verderen eisch in dan dat aan een inwoner 
der aeuieenle schi·iftelijk doOT den burge-

. nie e.'J t er de last 1noet zijn verstrekt om, ge
volg te geven aan de in dien last omschre
ven vordering . / . c. staat vast, dat aan dien 
eisch is voldaan, terwijl onder ile uit de 
getuigenve,·klaringen gebl eken 01nstandighe-

. den het niet van belang is of de lastgeving 
al clan niet door den bu,·gemeeste,· persoon
lijk is onderteekend. - Uit het vonnis blijkt 
genoegzaam, dat hier van eigendunkelijk 



handelen bij requirant sprake is geweest . 
13 J uni. 

Motor- ·en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Mot._ en 

Rijw.R "gl. art. 73.) - R echtb . : Verdachte 
heeft niet aannem elijk gemaakt dat huizen, 
boomen of dergelijke voorwerpen zoo dicht 
tot aan het hoekpunt der we gen stonden, 
dat het v oor he1n niet 11iogelijk was een 
stuk van den weg r echts te ove1·zien zonder 
zichzelf m et zijn auto voorbij dat hoekpunt 
te begeven . - H . R.: H et middel de weer
legging door de R echtb. van verdachtes be
ro ep op art. 73 lid 2 M ot .- en Rijw.Regl . 
best,·ijdend [en die weerl eggin g zou zij n 
u i tgegaan van een criterium, hetwelk ieder e 
to epassing van dat l id zou buitensluiten] 
gaat niet op, ve-i-,nits - daargelaten den 
door d e R echtbank daa1"V oor aangevo erden 
grond - het be1·oep op art. "13 l id 2 r eeds 
daa1·01n t erecht is ve-i·worpen, wijl de R echt
bank kennelijk hee ft aan genom en, dat het 
11wto1·rijwiel zijn komst door geluidsignalen 
had aan gekondigd . - [Adv. -Gen. Wijn
veldt: De stell ing, dat volgens het door de 
R echtb. gebezi gde crit erium de to epassing 
van art. 73 lid 2 M ot. - en Rijw.R egl. st eeds 
zou zijn uitgesloten is onjuist. D e beschou
wing d er R echtb. heeft betrekkin g op om
standigheden, zooals die zich in di t geeval 
voordedt n .J 13 J uni. 

" ' egenbelastlngwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Sv . a1·t . 

430; W egenb elasting.wet a1·t . 17.) - Nu aan,. 
genomen moet worden , dat het woord " hou• 
der" in de telastelegging is gebezi gd in de 
beteekenis, welke dit woord heeft in art . 17 
W egenbel .wet , kan de V?"ij spraak all een 
dan niet als vrijspraak in den zin van art. 
430 S v ., im11i e-i·s niet als een vrijspraak ge
geven op den grondslag der t elastel eggin g 
worden aangem erkt, ,vanneer mocht blijken, 
dat de politierechter van een onjuiste op
vatting van het woord " houder" zou zijn 
"itgegaan. - - Z ,d ks kan geenszins volgens 
uit de voor het niet bewezen v erklaren aan
gevoerde gronden, waarui t evenmin valt op 
te maken, dat degene, die het motorrijtuig 
aan gereq. had afgestaan, daardoor had op
gehouden houder te zij n. 13 J uni. 

Gemeentebestuur. 
- A1'1·est van den H oo gen Raad. ( A . P. V. 

A1nsterda111 art. 146. ) - Uit de ve-i·klaring 
van verd.: ,,op tijd en plaats bij dagv. ver-
1neld, heb i k het daa1·bij bed oeld door mij 
bestuurd m otorrij tuig gereden in de R egu
lie·rs breest,·aat en op h et Mun tpl e in; d e cij
f ers 40 acliter " A. T. 0." betee kenen 40 et . 
per ·rit" en uit het proc.-verb. dat o. m. in
houdt, dat req. 1net het motorrijtuig door de 
R eguliersbi·eestraat kwam van de richting 
R embrandtpl ein, vervolgens het Muntpl ein 
1·ondreed om daarna d e R egul iersb,·eestraat 
weer langzaam in te rijden, en dat v . L . 
11erklaarde m et het motorrijtui g op den open
baren weg te 1·ijden om het t e verhuren-, 
heef t d e Kantonr. kunnen opmaken, dat 

hie,· het kennelijk doel om een ,notorrijtuig 
te verhuren aanwezig was. - [Aldus ook 
Adv.-Gen. Wijnv eldt, die nog opmerkt: in 
de dag v . ontb reekt een belang,·ijk punt, n.l . 
waarui t "het kenlijk do el" kan blijken (de 
wijze van 1·01uirijden); de dagv . beantwoordt 
wel aan de eisehen van art. 261 Sv.] 

13 J uni. 
Jachtwet. 
- Arres t van den H oogen R aad. ( Jachtw et 

1923 artt. 4 en 49.) - Uit den inhoud der 
bewij sm iddel en kon het bewijs dat verd. 
zich in jagende houding op het land van B. 
hee ft bevond en worden afgel eid. - D e be
wering dat de artt. 49 en 51 d er Jachtwet 
zijn geschonden nu het jachtgeweer is ver
be,trdverklaard, t erwijl dit in het bezit was 
niet van verd. 1naar van den eigenaar E. , 
to en het den dag na het plegen van het te
lastegel egde f eit w erd in beslag genomen, 
gaat niet op, waar d e R echtb., op grond 
van de door get . verbalisant t . a. v. de in
beslagnanie van het geweer afgel egde ver
klaring mocht aannem en, dat dit geweer in 
het bezit was van verd., toen hij in strijd 
·met ai·t. 4 jagende was, waaraan niet af-

. do et, dat de inbeslagname eent geschiedde 
op den day volgende op dien waarop de 
ot•ertreding werd gepl ee gd. 13 J uni. 

Gemeen te belas tin gen. 
- - Arres t van den H oogen Raad. (Straatb e

làsting der gem eente S i ttard.) - V ernieti
ging van de ui tspraak van den Raad van 
B eroep wegens onvoldoende motiveeering. -
Waar in d e ui tspraak niet is vastgel egd 
hoe groot de afstand is, die het pand van 
belan ghebbende van een openbaren weg, de 
Gel eenderweg, scheidt kunnen d e omstan
digheden van dien aard zijn, dat het pand, 
al ,noge het dan ook niet aan den Geleen
derwe g belenden, dan toch op zóódanigen 
geringen a fstand van dien weg is gel egen, 
dat kan worden aangenomen, dat het in de 
omniddellijke nabij heid van dien weg is ge
legen . - B et f eit, dat een pand belendt 
aan een particulieren weg, die voor het ver
keer te voet en per as geschikt is brengt nog 
niet 1nede, dat die weg waarvan de open
baarheid n iet is gesteld en niet een open
bare weg - de Geleende,·weg - voor dit 
pand den to egang tot het open baar verkeer 
ontsl-ui t. 14 J uni 

Onderwijs. (Lager) . 
- K oninkl ij k besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72 j 0
• art. 76.) - Nu de Raad 

w eUswaar een vo ors t el v an B . en W. 011t 

het verzoek om m edewerking in te willigen 
hee ft afgestemd doch in gebreke is gebleven 
binnen den in art. 76 1 e lid gestelden te,·
mijn op het verzo ek een m et 1·edenen om
kl eede afwijzende beslissin g t e nem en, moet 
de Raad geacht wo,·den op het tijdstip, waar
op de termijn was verl oopen, tot de niede
werking te hebben besloten, 1net gevolg, dat 
d e voorafgegane beslissing ve,·viel . 

15 J uni . 



Zegelwet. 
· - Wet tot wijziging van de Zegelwet 1917 en 

van de Leeningwet 1914 (Stbl. n°. 612). 
S . 376. 25 Juli. 

Schuld. (Nationale) 
- Wet tot wijziging van de Zegelwet 1917 en 

van de Leeningwet 1914 (Stbl. n°. 612). 
S. 376. 25 Juli . 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het zevende hoofd

stuk B der R ij ksbegrooting voo1· het dienst
jaar 1932. (Behartiging van de Nationale 
Scheepvaartbelangen). S. 377. 25 J ui i. 

- Wet tot wijziging van de wet van 4 Fe
brua,·i 1932, S . 33, tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932. (Behartiging van de Nationale 
Scheepvaartbelangen). S. 378. 25 Jul i. 

Onteigening, 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zake lijke rechten, in de 
gemeente Hengelo (0.) , noodig voor verbe
tering van den weg van Hengelo (0.) , over 
Beckum naar Haaksbergen. 

S. 379. 25 Juli. 
Weg·en. 
- Wet tot het brengen in beheer en onder

houd bij de provincie Utrecht van het in die 
provincie gelegen gedeelte van den Rijksweg 
van de Klomp naar het Ingen che veer. 

S. 380. 25 J ui i. 
Begrootlng·en en Rekeningen. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling I van de begrooting 
van ederl andsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 381. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 382. 25 J u li . 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 383. 25 J u i i. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 384. 25 ,Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
laudsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeeling 
VII A (Haven van Makassar) van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 385. 25 Juli. 

- \Vet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VII B (Emmah aven) van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het di enstjaar 1932. 

S. 386. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VII C (Haven van Belawan) van de be
grooting van rederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 387. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van • eder
landsch-Indië tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling IX va n de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 388. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling IX A van de begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 
S . 389. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch -Indi ë tot wijziging en aanvull ing 
van Afdeeling D{ B van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 390. 25 J ui i. 
Indië. (N ederlandsch -) 
- Wet, houdende nadere wijziging en aanvul-

1 ing van de Indische Comptabiliteitswet 1925 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 328; Indisch 
Staatsb lad n°. 448) en wijziging van de In
dische Bedrijvenwet. S. 391. 25 J ui i. 

- Wet, houdende bekrachtiging van twee door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste lid, van 
de Indische Staatsrege ling vastgestelde or
donnanties. S. 392. 25 J ui i. 

Schultl. (Nationale) 
- ~ 'et, houdende voorzien ing in de behoefte 

aan geldmiddelen in verband met de aflos
sing van de Nederlandsch-Indische pond 
sterling-leeningen 1921 C en 1923 B. 

S. 393. 25 Juli. 
Kustverdediging. 
- Wet, houdende intrekking van de wet van 

den 23sten Juni 1913, tot instelling van een 
Fonds ter verbetering van de kustverdedi
ging (Stbl. n°. 309). S. 394. 25 Juli . 

Trnctaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 27 

Juli 1929 te Genève gesloten Verdrag voor 
de verbetering van het lot der gewonden en 
zieken, zich bevindende bij de legers te 
ve lde. S. 395. 25 Juli . 

- \Vet, houdende goedkeur ing van het op 27 
Juli 1929 te Genève gesloten Verdrag be
treffende de behandeling van krijgsgevan
genen. S. 396 . 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van de Ver
dragen van 7 Juni 1930 met bijbehoorende 
Protocoll en: 1°. tot invoering van een een
vormige wet op wisselbrieven en orderbrief
jes ; 2°. tot regeling van zekere wetsconflic
ten ten aanz ien van wi sselbrieven en order
briefjes; 3°. betreffende het zegelrecht ten 
aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes. 

S. 397. 25 Juli. 
N aturallsatle. 
- Wet, houdende naturalisatie van J . Baruch 

en 20 anderen. S. 398 . 25 Juli. 
- Wet, houdende naturalisatie van F. W. Ap
pel en 19 anderen. S. 399. 26 Juli. 





INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet.) - V ergun

ning voor het uitbr·eiden van een banketbak
kerij. Stell en van hoogere eischen aan brand
·veiligheid, dan d e aan d e oorspronkelijke 
v er·g·unnin g verbonden voo,·waarde vorderde. 

15 J uni . 
Onderwij s. (Lag·er) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onde1·wijsw et 

1920 a,·t . 73.) - D e v oor-schri ft en, ver·vat in 
a,·t . . 1 van h et K. B. van 31 D ec. 1920, S. 
953 zijn in a,·t. 73 der· w et niet als ver eisch
tcn' 01nschreven, zoodat niet-naleving daar
van niet tot weigering van rn edewerking ver·
mag te l eiden. - Door verm elding van een 
rninimum -aantal leerlingen,, waarvoor h et te 
stichten gebouw ,·uirnte rno et bieden, wor·dt 
aan het ve1'eisclite van art. 73 l e lid sub c 
voldaan. 16 J uni. 

Motor- en Rljwlelwet. 
- Ar-rest van d en H oo gen Raad. ( B . lV . art. 

1401 ; .Mot.- en Rijw.r·egl. art. 5.) - [Scha
d.evonlering tegen bes tuurd.er· van een u i t 
een zijweg kom ende auto, die naar rechts 
op den hoofdweg kwam, w egens he.t niet dien 
doorgang v rij laten aan een van rechts ko 
rn ende auto. V er·w e-er , dat d e bestuur·d er dier 
auto schuld h ee ft, door· juist waar, gelijk hij 
wist, een zijweg op d en hoofdwe g uitkwa,n, 
een all(ler voertuig voorbij te rijden en daar
door op het linke,·gedeel te van den weg te 
komen.] - D e stelling, dat het H of zou heb
ben voor·bijgezien, dat bij d en autobes tuur
d er, diP een verkeer·svnorschrift overtreedt , 
schuld kcm ontbreken, mist f eitelijken grond
slag. l 111 rn ers, een bero ep op ove1·11iacht is 
niet gedaan en eischer (oorspr·. gedaagde) 
herft nimn•et· bew eerd niet in staat t e zijn 
geweest het overtred en voorschrift na te t e
ven. - Wanneer de bestuurder van de be
schadigde automobiel ,nede schuld h ee ft aan 
d e aanrijding, behoor·t d•e schade , volgens 
art. 1401 B . W. , rn ed e door hern te w or·den 
gedrag en . H et H of /,. pe/t in strijd m et d,i.t 
art. gehandeld doo,· f eiten en omstandig
h eden, waaruit die schuld kan v oortvlo eien , 
als in d ezen voor den ve,·go edingsplicht n iet 1 
t er zake dienende, t e,· zijde t e stell en . 

17 Juni . 
" ' aterstaat. 
- Koninklijk besluit. ( W et houilenA algeineene 

reg el en ,Vaterstaatsbestuu,· art. 19.) - N u 
krachtens hei bijzonder regl ernent ,ian h et 

waberschap bij de klassificatie maatstaf is 
het belang, dat d e eigeruwm111 en bij de op
·vaar·t hebb en, en dit belang bestaat, behoo
ren d e betr·okken eig'endom,n,en niet buiten 
d e klassificatie te blijven . Daa,·aan doet niet 
af, dat dit belang on tstaan is na dJe afdam
niing van een sloot door het waterschapsb e
stuur, van welke afda,n,ning appellant be
w eert dat zij onrechtmatig is geschied . D e 
vraag of deze bewering juist is gaat buiten 
dit geschil on,. 17 J uni. 

Scheepvaart. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( B innenaa11-

va,·in gsregl ern ent.) - [Aanvaring tusschen 
h et ss . .,Jfonte Santo" en den zandzuiger 
Geopotes I l' op d e Maas, veroorzaakt door 
de schuld van ss. Elzasie1·.] - H et m -icldel, 
dat klaagt over mis kc,,ning van een ·voor
schrift betreff ende d.e ver·plichting tot stop
pen ·van de " .Monte Santo" ber-ust op een 
onjuiste l ezing van cle d esbetref f encle over
weging van h et bestrede,i arrest. - Wanneer 
een ongeval zich voordoet oniher· zoodani ge 
ornstandighed en, dat ,·ed elijke,·wijs niet t e 
voorzien was, dat die zouden ontstaan of ook 
rnaar beïnvloed zouden worden doo,· de snell e 
vaart van de ,,,1f onte Santo", dan ontbreekt 
het ve1·eischte oorzakelijk verband tusschen 
h et ongeval en de hierb edoelde ove,·treding, 
zoodat ·in die - mogelijke - ove1·treding 
geen schuld aan deze aanvaring heeft kun
nen liggen. 17 J uni . 

Onclerwlj s. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1922 Ar·t . 80.) - D e bewoordingen van art. 
80 lid 1 geven geen aanl eiding om onde1·
sch,eid t e -maken naa,,• gelang de gelden zijn 
aangevmagd op grond van h et bepaalde in 
art. '17 lid 5 of op grond van het bepaalde 
in art . 81 lid 3 . Nu h.et schoolb estuur d e be
slissing van Ged. Staten in,·iep inzake zijn 
geschil ,net het gem eentebestuur betreff end 
d e w eigering van dit coll ege tot het beschik
baa1·s t>ell en van een bepaald bedrag , luu1ilcn 
Geel. Stat en d eze besliss-ing behom·en te ye
ven. - T erecht hebb en B. u , W. w egens 
niet yoedg ekeurde afwijking van d.e beu hri.j. 
ving gew eigerd voor· bepaalde kosten gel
clen beschi kbaa,· t e st ell /'11. chJch ten om·echtc 
h eb ben zij beschikbaarstell ing gew eige1·d op 
d en enkel en gro11d, dat d,e kost en van dJe 
rekening lwo ger waren rlan die ·van de ra
mina. 18 J uni . 



Warenwet. 
- A,·rest van den H oogen Raad. ( Wannwet 

artt. 21 en 24.) - Waar roe R echtb . als fei
telijk vaststaande aannam, dat de keurnMes
ter een gedeelte van ae verdachte melk heeft 
afgenomen, daarmede twee fleschjes heeft 
gevuld, deze heeft verzegeld en gedeponeerd 
in het laboratoriuni van den K euringsdienst, 
stond vast, dat in den zin der wet een 1no11-
ster van die melk aldaa,· aanwezig was. -
Onjuist is de opvatting van de R echtb. , tl,aJ, 
er hier nu twee ,nonsters zouden zijn. H ier 
is een ,nonste,· ·in den zin van art. 21, lid 1 ; 
verpakking in twee fl eschjes van het nion
ster is geenszins in strijd m et a1·t. 21, lid 2. 
Vaststaat dat de assistent ee n deel van die 
melk en de analyst een ander deel daa,·van 
hee ft onderzocht, zoodat aldu6 een tweevo·1t
dig onde,·zoek heeft plaats gevonde11,. Uit de 
omstandigheid, dat iede,· het monster uit 
een afzonderlijk fl eschje onderzocht blijkt 
nog te sterker, dat beide deskundigen hw, 
onderzoek geheel onafhanl.:el -ijk van elka,ir 
hebben ingesteld. 20 J uni . 

Tabakswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Tabakswet 

art. 41.) - Art. 41 Tabaksw et verbiedt al 
leen dan het ten verkoop in voorraad hebb en 
van tot ve,·bruik bereide tabak niet voorzien 
van de vereischte zegel s. wauneer ái t ge
schiedt in het vrije verkee,·, d . w. z. het ver
keer b1titen fabr ieken en cnt1·cp~ts. - Wil 
dus het telastegel egde een stmfbaar feit op 
le·ve1·e ti, d,an moet daari11 zijn uitgedrukt vf 
besloten liggen, dat de tabaksfabrikat en ten 
verkoop in voorraad werden gehowkn in het 
vrije verkeer. - / . c, is di t niet met zooveel 
woorden ·verm eld, noch volgt uit de feite
lijke omschrijving der panden, dat deze niet 
waren fabri eken of ent,·epót., . 20 J uni. 

Boterwet. 
- A,-,-est van den H oogen Raad. ( Bote,-wet 

art. 17.) - Uit het sa1nenstel van voorsch?-if
ten van de artt. 15 vlg . der Boterw et moet 
wo,·den opge,naakt, dat zoo goed als d>R 
ambtenaar 0. M. volgens de u itdrukkelijke 
bepaling der wet niet-ontvankelijk is in zij-n 
stmfvervolging, wanneer hij ha,ir instelt bin
nen drie weken na kennisgeving van den 
uitslag van het onderzoek van het ee1·ste 
monster, hij - al zegt de wet dit niet m et 
zooveel woo,·dcn - evenzu r ,viel-011.tvanke
lijk zal moeten zijn, indien hij, door de vijf 
dagen voorgeschreven voor de kennisgeving 
niet in acht te nemen , de mogelijkheid va11 
het doo,· belanghebb ende alsnog do en -instel 
len van ee ,, tijdig en daardoor bet,·o,iwbaar 
onde?'Zoe/.:. van het tweede 11wnste1· herft ·ver
ijdeld. - [Anders Adv .-Gen. Be,·ger. J 

20 Jun; . 
Motor- en Rljwlelwet. 
-- Arrest van den Hoogen Raad. ( M otor- en 

Rijw.wet art. 6 en Alg. Pol .verordening 
H ilversum art. 60. ) - E en bl'pal ing als cle 
onde1·havige, wa,irbij het gebruik onder in.eer 
van 1notorrijtuigen op den openba1·en weg 
woi·dt afhankelijk gesteld van een doo·r B. 
en W. afgegeven bew·ijs van go edkeuring 
zonder dat uit ie ts blijkt 01" welke reden 
zulk een goedkeuring wo,·dt noodig geoo,·-

deeld, ,wch op welke ve,·eischten die goed
keuring betrekking heeft, is reeds hiero,n 
ongeldig en onverbindend, 011idat de ge heele 
regeling in handen van B . en W. wordt ge
legd, terwijl ook niet a,in den dag treedt, dat 
de regeling een punt betreft, wa,i1·omtrent 
art . 6 Motor- en Rijw.wet de ge1'teenteraden 
tot het stell en van regelen bevoegd verklaart. 
- [Anders Adv.-Gen. B erger; deze voorts 
over het in de betrokken be-paling naast el 
kaar strafba,i1· stellen van de motorrijtuig
verhuurde1"8 en de in hun die,ist zijnde per
sonen.] 20 Juni. 

Arbeidswet. 
-- Arrest •van den H oogen Ra,id. ( A rbeidswet 

artt. 64 , 68.) - Voor l eerl ing-·ve1·plee gsters 
behoeft geen ai·beidslijst aanwezig te zijn . 
De uitzonde1·ing van art. 64 ten opzichte va11 
de arbeidstijden in § 9 van H oofdstuk IV 
geldt ook voor een regeling op di t stuk el 
ders in de wet, dus ook voo,· art . 68. 

20 J ·uni. 
Provinciale wet. 
- Koninklijk besluit . ( Provinciale Wet art. 

138.) - E en besluit de,· State,• to t wuziging 
van een wate,·sehapsreglement, waarin moet 
worden gezien eene nieuwe regel ing niet te
rugwerkende kracht van ck bevoegdheden 
van het voorloopig bestuur, welke beoogt 
aan de handel ingen van dat voorloopig be
stuur het gebrek van onrecht1natigheid, dat 
daaraanvolgens een vroeger K. B. zou kle
ven te ontnemen is niet voor goedkeuring 
vatbaa,·. Evenmin is voo,· goedkettring vat" 
baar een beperking van het beroepsrecht op 
de K 1"0on van besl issingen van Geel. Staten, 
nu gebl eken is, dat di t beroepsrecht in dezen 
jui.,t reden van besta,in hee f t . 21 J uni . 

Gemeentebelastin gen. 
- Arrest van den Hoogen Ra,id, ( Zakelijke 

belasting op het bedrijf in de ge,neente 
Schinnen.) - Sl echts dan kan wo1·den a,in
geno1n e11 , dat een aannem e1'Sbedrijf in den 
zin va11 ai·t. 282 (242 e, oud) der Gem'eente
wet in een e gem eente woi·dt uitgeoef end, 
wanneer de werkzaa,nhede,i in die gemeente 
onder zoodanige omstandigheden verricht zijn 
dat zij dienen beschouwd te wo,rden als een 
zelfstandig onderdeel van het bedrijf van 
den a,inne1ne1· in die ge1nee1•te. - lVaar ten 
deze een ,nijnspoorweg werd aangelegd die 
ove,· het territoir van 1nee1·dere gemeenten 
/.iep en niets anders vaststa,it dan dat deze 
spoorweg ook liep ove1· het grondgebied van 
Schinnen i.~ t er echt beslis t, dat van het uit
oefenen van een zelfstandig onderdeel van 
het a,innem ersb edrijf in S chinnen niets is ge" 
bleken. '2 1 J'ltni. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onde1-wijswet 

1920 a,·t. 80. ) - De kost en van aankoop en 
ove,·dracht van het schoolterrein en die van 
1·enteverlies op den a,ingekochten grorul be
hoo1·en tot de kost en va11 den bouw in den 
zin van art. 74 I e l id s1tb b. - Wa,,1· de 
goedgekeunle raming van onlaosten niet 
eischt, dat door een opzichter afzoniAerlijk 
dagelijksch toezicht wordt uitgeoefend, is er 
geen bezwa,,1·, dat de architect extra-toezicht 



uitoefende en daarvoo1· wordt gehon01·eerd. 
- Nu een heiligenbeeld niet voorkwam in d e 
omschrijving van de eerste ini·ichti.ng en de 
afwijking niet overee11Jkomstig art. 81 lid 2 
is goedgekeurd, kunnen voo,· d e kosten v,an 
dit beeld geen gelden wo,·den beschikbaar 
gesteld. 22 Juni. 

,v aterschappen. 
- Koninklijk besluit. (Wet howknd alge

meene regel en lVaterstaatsb estuur art. 19.) 
- Ged. Staten hebb en ten onrechte goetlJ
keuring onthouden aan het besluit van een 
waterschapsbestuur tot het aangaan van eenr, 
kasgeldleening, o,ndat: a . het waterschaps
bestuur bij gemis van de klass,ificatieregis
ters, welke in ve,·banll met een beroepszaak 
aan Ged. Staten waren to egezonden ten tijde, 
waarop het besloot tot h et aangaan der kas
geldl eening niet in staat was een kohier 1Jo11 
omslag op te ,naken; b. het door het voor
loopig bestuur vastgesteld kohie,· reed;s daar
om onbruikbaa,· was, o,ndat het in st1•,ijd met 
het waterschapsregle,nent niet is va.,tgesteld 
in eene openbare vergadering, waarvan t e
voren doo,· aanplakking kennis is gegeve11 
aan de ingelanden; c. de omstandigheid, dat 
no g geen regeling is getroff en ten aanzien 
van een aanhangig geschil onitrent aflossing 
van een door het voorloopig bestuu,· aange
yane kasgeldleening, geen grond k,an zijn 
rmi aan de onderhavige l eeni ng goedkeu,·ing 
te onthoudJen. 23 Juni . 

- Koninklij k besluit. ( W et houdend alge
meene regelen Wat e1·staatsbestuur art . 19. ) 
-- Nu het stelsel van het watersrhapsregle
ment medeb1·engt, dat het bestuw· eigene'r 
beweging alle m=tregelen n eemt, noodig 
voor de voorbe1·eidri.ng en eene goede func
t-ioneering van het waterschap en hie,·voor 
l eeningen sluit, t erwijl een voorloopig be
stuur een en ande,· slechts ,nag verrichten 
na opdracht van Ged. Staten, kunnen beslui
ten van Ged. Staten tot goedkeuring van 
maatregelen van h et voorloopig bestuur, ge
nomen zonde,· dat Ged . Staten daartoe op
dracht hadden gegeven, niet worde?b gehanrl
haafd. b'vemnin kan worden gehandhaafd 
een besluit van Ged. Staten tot vaststelling 
tl.er rekening va11 het waterschap, omdat die 
rekening niet t evoren ter inzage van de inge
landen is gelegd en door h et voorloopig be
, tuur niet voorloopig is vas tg es teld in eene 
1, penbare vergade1·ing, waarvan is kennis 
yegeven aan d e ingelanden. 23 Juni. 

Luchtvaart. 
-- Beschikking van den Mi11ist e1· 

., taat, betreff ende Rijkstoezicht 
bruik van zwee f-vliegtuigen. 

Notariaat. 

,van Water
op het ge-

23 Juni . 

- A1-rest van den H oogen Raad. (B. W. art. 
1401, Wet Not. Am1bt a,·tt . 1--81.) - V01·
dering tot schadevergoeding uit onr. daad 
tegen een notaris wegens het niet voldoende 
inlichten van een gegadigde (die lat e,· koo
per werd) bet,·eff ende de op een in publieke 
veiling verkocht huis drukkende huur, in 
strijd n.et hetgeen he,n in de notarieele prak
tijk betaamde. Vordering door_ de Rechtbank 
"iet-ontvankelijk verklaard, dooi· het H of 

grootendeels toeg ewezen. ] - B ij h et middel 
wordt bewee,·d, dat het H of ambtshalve, het 
zij op vordering van den v-erwee1·de1·, op 
grond van een ande,· f eit dan dat, hetwell: 
als grondslag der vo1·dering was gesteld, d t 
gevo1·derde schadevergoeding heeft to ege
wezen en daardoor hetzij art. 48, h etzij (JJl"t" 
134 R~. heeft geschonden. Dit betref t d e cas
satie niet requeste-civiel. - H et milklel mist 
f ei telijken grondslag, omdat het van 's Jiofs 
gedachtengang een onjuiste voo1·stelling 
geeft. 24 .!uni. 

Volkshuisvesting. 
- Arrest van de,~ H oogen Raad. (Bo ,uwverord. 

Ut,·echt art. 127.) - In artikel 127 Bom1· 
verordening ,van Utrecht, luidende: ,, V er-
7,laatsba1·e ladde1'S, op den openbaren u,ey 
gebezigd, 1noeten voo,·zien zijn van middelen, 
wel ke h et uitglijden bel etten. Wanne er d, · 
ladder niet staat op een verhoogd voe tpad, 
~f op een verhoogw.e of afgesloten stoep. 
moet er een persoon, niet jonger dan JS 
jaa,·, bij staan ter waarschuwing", ·is niet 
een,ige bepe,·king t. a. ·v. het bezigen van 
verplaatsbare ladders op d en openbaren wey 
te l ezen. B ij dJe uitlegging deze,· op zich zelf 
duidelijke bepaling ,nag een daarvan afwij
kende bedoeling van den gemeent elijkrn 
wetgever, waaruit dan zoude blijken, dat 
deze bepaling enkel het oog hee ft op 've,,,_ 
plaatsba,·e la.dde,·s gebezigd op den open
b,iren weg voo,· of bij eeni g bouwwerk, niet 
in aanm erking komen . 27 Juni, 

011enbare middelen van vervoer. 
- ,irrest van den Hoogen Raad. ( W et Openb . 

Ve1·1Joerniiddelen a1·t. 15.) - Voor de toc 
passelij kheid van d e " W et Openbare V e, -
voenniddel en" op ee1M autobus, bestemd en 
gebezigd voor h et geregeld vervoer van per
sonen tusschen een bepaald begin - en een 
in een andere gemeente gel egen - bepaal,' 
eindpunt, of omgekeerd, is niet noodig dat 
vaststaat, dat tusschen begin. en eindpunt ui 
01ngekee1·d steeds dezelfde weg wordt ge 
volgd. -- Art. 15 lid 1 dier wet ve1'Staat 
on.de,· de woorden openbare middelen, tot ve1-
voe1· van personen w·eliswaar o. a. de rijtui
gen, bestemd om geregeld langs een bepruû 
d en weg d e personen, die zich d,a,artoe aarr -
111 elden, t e ve1·voeren, doch deze bepalin(I 
dient enkel om de gere•gelde, vaste dienste'// 
te onw.erscheiden van de onder lid 2 vallen
de ongeregelde of wilde diensten. In het 
eerste lid staat dus h et geregelde en ,vaste 
van den dienst op den voorgrond; in ver
band daarmede is aan het vereischte van het 
vo,e,· lan gs een bepaalden weg voldaan in
dien vaststaat, d;a,t bij het gereg eld plaats 
vindend verv oer een weg wordt gevolgd, ,J;ie 
van het bepaalde beginp'unt min of meer 
rechtstreeks l eidt naar het bepaalde eind
punt uf omgek(!)erd. 27 J uni. 

Winkelsluitingswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Winkelslui

tingswet artikel 4 ; Verordening Zwoll e 
afleve,·ing melk op Zondag artikel 1.) -
D e winkelsluitingswet beoo gt de regeling 
der JJJinkelsluiting dooi· 1·eglementeeriny 
van de verkoopg el egenheid. D eze regle-



rnentee,·ing wordl niet al,lein bereikt door 
h et sluiten van d en winkel zelve, ,loch oo k 
door t e verbieden h et afleveren v an wa,·en, 
ook buiten den winkel, gedurende d en tijd:, 
dat d e winkel v oor h et publiek geslot en 
rnoet zijn. D e wet gee ft ,net narne t. a . v. de 
aflevering van m elk op Zondag een regeling 
en laat die aflevering tot 12 uu,· ' s middags 
geheel v,-ij. D e wet voorziet dus in het on
d erwe,·p, dat de Zwolsche verordening Peg elt 
onder wier ve rbodsb epal,ing ook val,t het af
l everen van ,nel k van uit winkel s aan de 
huize,• d er ve1·bruikers. D e verordening hee ft 
mi tsdien sinds h et in u:erkin g treden de,· 
Winkelsluitingswet opgehouden te werken. 
- [1l11ne1·s Adi-.-Gen . B e,·ge,·.] '2 7 J uni. 

Motor- en Rij wlelwet. 
- Arrest van d rn H oogen R aad. ( A .P . V. 

's-G,·avenhage art . 91 a,- M ot .- en Rijw .wet 
art. 6.) - Art. 91 a A.P. V . v an 's- Graven
hage [ verbod 0111 al,s bestuurder van een 
rijwi el op wegrn binnen de bebouwd!e kom 
der gerneente t e rijden zonder ten 111 ins t e 
één hand aan h et sl'uur te h ou,len] is inge
volge art . 194 Gemeeniewet niet rnee,· ve,·
bindend, waar het , in Oct. 19'26 tot stand 
gekouien, een onder'u,erp regelt, waarin in 
H oofdstuk II van het 1lfntor- en Rijw.-R egl. 
van April 192 1, is voorzien. Art . 6 dPr M u. 
tor- en Rijw.wet brengt daarin geen vP ran
d ering, ook indien a,·t. 91 a geacht kan wo,·
d en een punt te betreffen, ·u:aarin noch door 
M ot.- en Rijw.wet noch clöor M ol. - en R ij w.
R egl. · is •voorzien. - [A nde,·s Adv .-Gen. 
W ijnveldt ; d eze nog a<·e ,· het stell en van het 
ve1·bod t.a.v . ,,wegen", in plaats van "voor 
het openbaar vei·keer openslaande we gen". ] 

21 J,i ni. 
Wegenbelastin g.• 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W egenbe

l astingwet art. 15. ) - Daargelaten d e jiiist
heid van de bewering, dat ,·equfrant zich 
t egenover de ve,·balisanten heeft bereid ver
klaard on, de benoodi gde kaart thuis te 
gaan halen, hetgeen binnen een zeer kort 
tijdsverloop zou h ebb en kunnen geschieden, 
kan requirant door het do en van wit aanbod 
niet geacht worden te heb ben voldaan aan 
de bij art. 15 opgelegde verplichting. D ie 
verplichting gedoo gt geen andere uitl egging, 
dan dat d e bes tuurdJ.er die kaart bij zich 
moet hebb en, t en einde d eze ter plaatse en 
terstond, na daarto e van wege d e genoemJde 
ambtenaren gebleken verlangen, te vertoo
nen. - H et is onverschillig op welke wijze 
dat verlan gen aan d en bestuu,·ile,· wo,·dt 
Ken baar gew"aakt, m.its deze dienaan gaande 
niet in onzekerheid verkeere. 27 J imi . 

}lotor- en Ri,Jwlelwet. 
- A rrest van den H oogen Raad. ( M ot. - en 

Rijw.Regl. art . 4.) - D e R echtb. heeft blij
kens haar ove,·weging bij de bevestiging van 
's Kanto m·cchtc,·s uitspraak, de gronden, 
waarop deze berust, in haa1· vonnis 01.,-.ergeno
-men; zij heeft zulks doende haa,· vonni., 
voldoende gemotiv eerd. - D e uitleggin g 
van den tekst van art. 4, l id 1, sub b M ot.
en Rijw.Regl. , als zou het voor de to epasse
lijkheid van dat voo ,·schrift een ver eischt e 
zijn, dat buiten het m.'o torrijtuig wél ks be-

stu'u1· er voorne1nens -is van richting te vPr
ander n_ nog ande,· verkee,r aanwezig zij 
( ,,doe· blij k en " ), is niet juist. V eel eer l eidt 
die te ·st er toe in die bepaling een alge-
11ieen geldend voorschrift te zien voor de 
bestuu ·ders van motorrijtuigen , orn alvorens 
van r chting te veranderen, een nader aan
gewez n t ee ken t e geven. - Dat het de be
doe/in is geweest aan dat voorschrif t die 
u i tbre ding te geven blijkt uit het f eit dat 
d e vo waarde, dat dooi· h et niet geven van 
dat be ken d e vrijheid of veiligheid ·van het 
ve·rkee · op d en w eg zou worden bel emm erd 
of in evaar geb1·acht, voo,·koinende ·in de 
oude b paling van art . 4 lid 1 onder b ( Mot. 
en R ij .,·e gl. 1905), daarin niet is opgeno
men, e,·wijl ook geen andere beperking 
daarvo r in de plaats is gest eld. 27· Juni. 

Gemeen ebelastlngen. 
- A rres van de ,, H oogen R aad. ( Zakelijke 

belasti g op het bed,-ijf de1· gemeente A rn
ste,·da, . 1'huiswerke,·s. B ewij slast.) - Waa,
d e thu swei·kers waarvan ten de ze sprake is 
sl echts bij uitzondering werkzaarnhecl:en ver
i·ichten ten behoeve van andere bedrijven 
dan da van bel anghebbende tot wien zij in 
zekere aste betrekking staan, hee ft de Raad 
te,·echt aangenomen, dat deze personen ,noe
ten wo den aange,nerkt als arbeiders werk
zaam i i h et bedrijf van belanghebb en-d.e . -
W aa,· ·aststaat, dat de hierb edoelde thuis
we,·ker in den regel all een wei·kzaam.heden 
verrich en in het bedrijf van bel anghebbende 
en dat h et etn uitzondering ·is, wanneer zij 
ook vo r anderen werken, heef t de Raad v an 
B eroep t e,·echt aa11 genornen, dat op belang
h eb ben e de be,cijslast rust om aan te tou
nen, da de hierb edoelde personen zoowel bij 
d e fir11 .a X . als doo,· h et verrichten van 
werkz ,nheden vo01· anderen -een jaa,·loon 
van me r dan f 2500 genieten . Z8 Jimi . 

Onderwij . (Lager) 
- Koni klijk besluit . ( Lager Onderwijswet 

1920 A ·t. 13. Gemeentew et A,·t. 228 a.) -
M et de strekking van een waarborgsom in 
gevolg e a,·t . 73 L .O.we t 1912 0 verwaagt h et 
zich nie , dat het g em eentebestuur d ie waar
borgsom aan het bes tuur de,· bijzondere sch ool 
ter l een verstrekt. 1 Jul i. 

Gemeent bestuur. 
- K onin lijk besluit. ( Gem eentewet.) - B e

legging ·an kasgelden. - Stellen, van zeker
heid bij belegging bij een B oerenl eenbank. 

7 J uli . 
Hlnderw t. 
- Konink ijk beslui t. ( H inde ,·wet Art. 17.) -

Van d e bevoegdheid tot het opleggen v an 
nie1.1,we 001·waarden, die voo1· de onde1~ne
m e1·s va· den een of anderen tak van nijver-
1.eid zee· bezware,ul-e gevolgen /can hebb en, 
behoort en uiterst omzichtig gebruik te wor
den gemaakt , en sl echts dàn, wannee,· dui
d elijk g bteken is, dat door de inrirhting 
gevaa,- estaat, schade gel ed en of hinder 
veroo,·z kt wordt en in dJien 0111.va,ng, dat 
nadere oorziening wordt vereischt . Nu in 
casu zul · · niet voldoend e is geb l ek en, kan 
het d esb treffend besluit van B . en lV. niet 
blij·l}en g handhaafd . 7 J uli . 
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Het cu,·sief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUI'fEN gedrukt op geel papier. 

Onder wijs. (Lag·er) 
-- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 Art. 74 j 0
• Art. 85.) - M et de woor

den "voordat tot den bouw werd besloten" 
wordt ·zoowel in het le als in het 2e lid 
bedoeld het besluit, dat door den Raad of 
-in beroep door Ged. Staten of de Kroon 
wordt genomen op de ingevolge art. 72 door 
het schoolbestuur gedane aanvrage om mede
werking voor de schoolstichting. Nu op den 
datum, ,waarop de Raad tot medewerking 
besloot, de voor den schoolbouw te gebrui
ken grond nog geen eigend01n der vereeni
ging was, in art. 7 4 2e lid hier niet van toe
passing, en stond van een plaats gehad heb
bende schatting geen beroep krachtens art. 
85 Se lid op Ged. Staten open. 7 J uli. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - De bouw van een kolen
bergplaats ten behoeve van een bijzondere 
school gaat de "normale eischen" te boven, 
nu gebleken is dat de door het schoolbestuur 
benoodigde brandstoffen bij vooruitbestel
ling in twee à drie partijen kunnen worden 
geleve,·d zonder vcrhooging van kosten. 

16 Juli. 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 97 j 0

• A rt. 91.) - 'l'erecht heeft 
de Minister verklaard dat de onderhavige 
school niet in aanm erking kan komen voo,· 
de rijksvergoeding ex art. 97, waar gebleken 
is dat het schoolbestuur aan een aantal leer
krachten geen akte van benoeming heeft 
uitge·reikt, welke voldoet aan de eischen van 
a,·t. 91. 16 bdi. 

Ontlerwljs. (Middelbaar) 
- Koninklijk beslui t . (Wet Middelbaar Onder

wijs Art. 36 quater. W et Hooger Onderwijs 
A,·t. 8 quater.) - De opvatting dat aan art. 
8 quater der H.O.wet en art. 96 quate,· de,· 
M.O.w et geen toepassing meer kan worden 
gegeven, nu art. 244 a der Gemeentewet bij 
het inwerkingtreden op 1 Mei 1991 van 
de wet van 15 J uli 1929, S. 988, krachtens 
art. 29 deze,· wet is vervallen, kan niet 
worden gedeeld, daar de bepaling van het 
destijds geldend art . 24'.4 a, in het bijzonder 

die, vervat in het laatste lid van dit artikel , 
dat nawr 01nstandigheden wordt geoordeeld, 
in welke gemeente ie,nand hoofdverblijf 
heeft, in de artt. 8 quater l e lid der H .O.wet 
en art. 96 quate,· l e lid der M .O.wet geacht 
moet wo,·den te zijn geënsereerd en derhalve 
?J0or de toepassing van deze wetsbepalingen 
hare gelding heeft behouden. 16 Jul i. 

On,Lerwijs. (Hooger) 
- Koninklijk besluit. (Wet Middelbaar Onde,·

wijs Art. 96 quater. W et H ooger Onderwij s 
Art. 8 quater.) - De opvatting dat aan art. 
8 quate,· der H .O.wet en art. 36 quater der 
M.O.w et geen toepassing meer kan worden 
gegeven, nu art. 244 a der Gemeentewet bij 
het inwerkingtreden op 1 M ei 1991 van 
de wet van 15 J uli 1929, S. 388, krachtens 
art. 23 dezer wet is vervallen, kan niet 
worden gedeeld, daar de bepaling van het 
destijds geldend art. 244 a, in het bijzonde,· 
die, vervat in het laatste l id van di t artikel , 
dat naa,· om.standigheden wordt geoordeeld, 
in welke gemeente ie1nand hoofdverblijf 
hee ft, in de artt . 8 quate,· le lid der H .O.wet 
en art. 36 quate,· le lid der M .O.wet geacht 
nioet w01·den te zijn geënsereerd en derhalve 
voo,· de toepassing van deze wetsbepalingen 
hare gelding heeft behouden. 16 J ul i. 

Openbare middelen van vervoer. 
- Koninklijk besluit. - Vergunning to t het 

inwe,·king houden van een autobusdienst . -
Bij overdracht van een verleende vergun
ning valt uitsluitend te onderzoeken, of de 
onderneming, op wier naam de overschrij
ving wordt gevraagd, voldoenden waarborg 
biedt voor een behoorlijke exploitatie. 

16 Juli. 
CrisisJ;acbtwet. 
- Rondschrijven van den Minister van J u

stitie, Afd. I C, N°. 948, aan H eeren K an
tonrechte,·s, betreffende crisis-pachtzaken en 
ze gelwet . 18 J uli. 

Vermakelijkheden. 
- Rondschrijven van den M inister van Staat , 

Minist er van B innenlandsche Zaken N° . 
14024, A fd. B.B., aan de B urgem eesters, 
betreffende gevaarlijke verrichtingen bij 
openbare verm.akelijkheden. 21 J uii. 



Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gerneentewet art. 122 

j 0
• art. 252.) - Het verdraagt zich niet met 

de bepalingen der Ge1neentewet, dat zonder 
alwijkende regelen, bedoeld bij a,·t. 11B2, het 
kasbeheer· ten aanzien van k'rachtens art . 
252 aangewezen takken van dienst tot de 
taak van den gemeente-ontvanger als zoo
danig zou behooren. 1 Augustus. 

Gemeentebestuur. 
- Rondschrijven van Gedeputeerde Staten van 

Overijssel aan de gemeentebesturen in de 
provincie Overijssel, betreffende de rechts
positie gemeente-secretarissen, gemeente-ont
vangers en ambtenaren van den burgerlijken 
stand. 2 Augustus. 

Onderwij s. (Middelbaar) 
- B eschikking van den M inister van Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
vaststelling van de minima van het aantal 
leerlingen, wil een school, bedoeld in de 
Nijverheidsonderwijswet voor Rijkssubsidie 
in aanmerking komen. 3 Augustus. 

Ge meentebelastingen. 
- Rondschrijven van den Ministe,· van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken aan hee
ren Gedeputeerde Staten der onderscheidene 
provinciën, betreffende vaststelling en wij
ziging van ·verordeningen omtrent plaatse
lijke belastingen. 8 Augustus. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lage,· Onde,·wijswet 

1920 Art. 13.) - Nu is gebleken dat bij 
gunstige weersgesteldheid de school, waar 
het door de ouders gewenschte onderwijs 
wordt gegeven, door de kinderen kan wor
den bereikt langs voor hen begaanba,·e we
gen, waarbij de afstand van de woningen 
tot de school niet ,neer dan 4 K .M. is, ter
wijl bij ongunstige weersgesteldheid een 
schoolweg van ± 4600 M. moet worden afge
legd, moet voor de schooldagen met ongun
stige weersgesteldheid, welk aantal op 150 
kan worden gesteld, vergoeding worden ver
leend, te,·wijl wat de overige schooldagen 
betref t, geen aanspraak op vergoeding kan 
worden gemaakt. - Bij aanzienlijk verschil 
in vervoerkosten kan met een voaorkeur de,· 
ouders, als bedoeld in het 2e lid, geen reke
ning meer worden gehouden. - De vervoer
kosten pe,· rijwiel kunnen op 1 cent per K .M. 
worden gesteld. 9 Augustus. 

Drankwet. 
- Rondschrij,ven van den Minister van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der Provinciën, 
betreffende artikel 79, 2e lid der Drankwet 
(Stbl. 1931, No . 476) (aanvulling advies van 
den burge1neester bij overschrijving vergun
ning). 12 Augustus. 

Spoor- en tramwegen. 
- Koninklijk besluit. (Wet van 15 Decembe,· 

1917 S. 703 .Art. S.) - A ls orgaan, hetwelk 
als "belanghebbende" in den zin van art. 3 
namens eene gemeente heeft op te treden, 
moet worden beschouwd het college van 
B. en W . 13 Augustus. 

~ptcnîc~~ijven van den Minister van Staat. 
Min· ter van Binnenlandsche Zaken aan 
Hee,· n B11rgem eeMers. betreffende: Optoch
ten. 15 August•~•-

Gemee tebestuur. 
- J(on nklijk besluit. (Gemeentewet Art. 124.) 

- T n on,·echte hebben Ged. Staten goed,. 
keu,·i g onthouden aan een raadsbesluit, 
waar ij aan B. en W. de bevoegdheid wordt 
gege en de opneming van de kas en boeken 
van n gemeente-ontvange,· en van de in 
m·t . 22 genoemde inkomsten, ontvangsten 
en be alingen op te dragen aan een lid van 
hun c llcge of aan het Cent,·aal Bureau voo,· 
verifi .ie en financieele adviezen der Ver
eenig ng van N ederlandsche gemeenten. 

16 Augustus. 
'L'elegr af en telefonen. 
- Ron cltrij,;en i•an den Ministe,· van Staat, 

Minis er van Binnenlandse/ie Zaken aan 
H ee,·e 1, Gedeputeerde Staten der verschil
lende p1·ovincies bet,·effende : kosten bestra
tingl (bij aanleg en instandhouding van 
lijnen ten behoeve van telegrafen en tel e
fonen . 20 Augustus. 

Waters aat. 
- Kon~nklijk besluit, houdende vaststelling 

van h t R eglement op de door of vanwege 
het D partement van Waterstaat te houden 
openbr,:e aanbestedingen van werken en 
leve,·i.(en. 30 Augustus. 

Armwezen. 
- Ron chrijven van den Minister van Staat, 

Minist ,. van Binnenlandsche Z aken aan de 
gemee tebesturen, bet,·effende J aarverslag 
Ocntr. A,·chief en inlichtingenbureau inzake 
Maat., appelijk H ulpbetoon ·voor Nederland. 

1 Septembe,·. 
Hinder, •et. 
- Koni /dijk besluit . (Hinderwet Art. 17.) -

l'en o rechte heeft het ge•rneentebestuur art. 
17 toe epast, nu gebleken is dat de onder
vond,; hinder het gevolg is van niet-nale
ving v n een aan de verl eende vergunning 
verbo n voorwaa,·de, waa1'0p krachtens art. 
18 het gerneentebestuu,· heef t toe te zien. 

6 S eptember. 
Onderw s. (Lager) 
- Koni !dijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 13.) - De woorden "naar eene 
school, die bij eerstbedoelde toelating nog 
niet w opgericht" in de laatste zinsnede 
i,an he ee,·ste lid kunnen alleen van toe
Pll88ing zijn in het geval, dat voor het eerst 
na de t elciting eene school van eene bepaal
de rich ing beschikbaar ko,nt, niet, als in 
casu, w rin reeds op het tijdstip der toe
lating ene school van de gewenschte rich
ting be tond en voor de kinderen toeganke
lijk was 12 Septembe,·. 

- Koni ·lijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A t. 101 l e lid j 0

• Be lid.) - T erecht 
hebben Ged. Staten beslist, dat volgens de 
wet he schoolb estuur vrijheid heeft, 0111, 

naar ei en inzicht de vergoeding, bedoeld in 
art . 10 1e lid ten behoeve der school te 
bestede M et inachtneming van het bepaal-



de ·in het 2e j 0
• het Be lid behooren dan ook 

de door het schoolbestuur gemaakte admini
stratiekosten tot het volle bedrag door de ge
meente te wo,·den vergoed. 12 September. 

- Koninklijk besluit. - Laoer Onderwijswet 
1920. Vergoeding ex a,·t. 13 voor schoolbe
zoek. - Voorkeur voor een school voo,· uit
gebreid lage,· onde,·wijs. 12 S eptember. 

Volkshuisvestin g. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36.) -

Bij de herziening van een ui tbreidingsplan 
- ook bij de verplichte tienjaarlijksche her
ziening - behooren slechts te worden onder
zocht de bezwaren, welke niet tegen het 
vorige uitb,·eidingsplan zijn kunnen wo,·den 
ingebracht. Daaraan do et niet af, dat het 
vorig uitb,·eidingsplan dateert van vóór de 
wijz-iging der Woningwet bij de Wet van 19 
Febr. 1921, S. 78, waarbij strijd ,net een 
goedgekeurd plan van uitbreiding grond 
we,·d tot weige,·ing van eene bouwvergun
ning. 13 S eptem.ber . 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1920 Art. 15 j 0 a,·t . 76.) - E en besluit van 
den gemeenteraad om. eene aanvrage ex art . 
2 voor kennisgeving aan te nem en, is niet 
eene besli.~sing, als in art. 75 1e lid voor
geschre ven. Nu de Raad derhal ve niet bin
nen den termijn ·van drie 1naanden, in a,·t. 
16 1e lid bedo eld, op de aanvrage heeft be- , 
sl ist, m.oet hij geacht worden tot de gevraag
de m edewe,·king te hebben besloten. - Van 
een besluit om eene aanvrage voor kennis
geving aan te nemen, staat niet ingevolge 
a,·t . 76 beroep op Ged. Stat en open, zoodat 
een dergelijk beroep niet ontvankelijk m.oet 
worden ve,·klaard . 14 S evtem.ber. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onde,·wijswet 
1920 A1·t. 51.) - Waar het 12e lid van a,·t . 
51 spreekt van wijziging in de regeling der 
bezold·iging, do elt het op de algem.eene ,·e
geling , welke voor de bezoldigingen geldt, 
niet op bijzondere bepalingen, welke volgens 
hare nadrukkelijke bewoordingen slechts bc
oogen eene speciale korting tot haai· recht 
te doe n k01n cn . 19 Sevtem.ber. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Scho olgeld,. 

verordening lager onderwijs te Wageningen.) 
- Wanneer een belastingplichtige blijkens 
m ee,· dan een aanslagbiljet 1neer1nalen in 
eenzelfde heffing is aangeslagen, brengt de 
regeling •van het geding betreffende bez.wa
ren tegen aanslagen in gemeentelijke belas
tingen, zooals die is neergelegd in art. 
265 oud - nieuw :899 - der Gemeentewet, 
niede , dat hij ten aanzien van elk dier aan
slagen een afzonde ,·lij k bezwaarschrift in" 
dient. T en onrechte is in casu de belasting
plichtige, die dit niet gedaan had, in zijn 
bezwaa,·sclwift ontvankelijk ve,·klaard. 

.,1 Septe,nber. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld
verordening lager onderwijs te Wageningen.) 
- Waar art . 2 der ten deze toepasselijke 
gemeenteverordening bepaalt, dat het school
geld voor het lager onderwijs wordt geheven 
van het zuiver in ko,nen van den belasting
plichtige, hetwelk laatstelijk ingevolge de 
wet op de in k01nstenbelasting 1914 is vast
gesteld, gaa t het niet aan, de school geldhef
fing van belanghebbende te bepalen naar 
û jn aanslag in de Rij ksinko,nstenbelasting 
over het belastin gjaar 1930/1931, wanneer 
op het oogenblik, dat het schoolgeld wordt 
bepaald, ,·eeds zijn aanslag in de Rijksinkom.
stenbelasting over het belastingjaar 1931/ 
1932 was vastgesteld. - Al mogen Burg . en 
W eth. van Wag eningen op gronden ontleend 
aan de bill-ijkheid toch met den aanslag in 
de Rijksin kom.stenbelasting over 1930/1931 
,·ekening hebben gehouden, zoo is wat zij 
deden niet houdbaar als strijdig met de dui
delijke woorden der verordening. - Waar 
belanghebbende beweerd had, dat op het 
oogenblik, dat de aanslag in de schoolgeld,. 
heff ing wercl opgelegd zijn aanslag in de 
Rijksinkomstenb elasting over 1931/1932 reeds 
was vastgesteld en de ontvanger, die aan 
den Raad va11 B eroep geen vertoogschrift 
had in gezonden en bij de mondelinge be
handelin g afwezig was geweest, di t niet had 
weersproken, kon de raad van beroep aan
ne,nen , dat dit ook ind erdaad het geval was. 
- Niet is van belang of Burg. en Weth. 
bekend waren m et den laatstvastgestelden 
aanslag in l),e Rij ksinkom.stenbelasting, maar 
of deze op het oogenbli k van de. oplegginy 
van het schoolyeld reeds vastgesteld was. 

21 S eptembe,. 
Ontlerwljs. (Lag·er) 
- Konin klijk besluit. (Lag er Onde·rwijswet 

1920 Art. 1'2 .) - V erande,·ing van im·ich
tin g van een bijzondere lagere school. -
V e1·plaatsing van een hek om het schoolter
rein om aesthetische ,·edencn gaat de nor
male ei.,chen te boven . 24 September. 

Cri lsvarkenswet. 
- Rondschrijven van Gedeputeerde Staten aan 

de Gemeenteb est"ren in Gelderland betref
fende Ge,neentefinanciën (verantwoordiny 
geldrn Crisisvarkenswet). P. 1 S eptember. 

Gemeentebelastingen. 
- An·est i•an den Hoog en Raad. (Belasting 

01} de honden in de gemeente Kattendijke.) 
- De wet laCLt den gem. eentelijken wetgever 
alle vrijheid in het bel}alen van het tijdvak, 
dat als belastingjaar zal gelden en nergens 
is verboden, dat voo,· de belasting op de 
honden het kalenderjaa,· sam envalt met het 
belastingjaar. - Waa,· de Raad van Beroev 
een behoorlijk ·rn et redenen omkleede beslis
sing gaf om.trent de door belanghebbende 
betwiste rechtsgeldigheid van den grondslag 
waar op zijn aanslag in de belasting op de 
honden in de gem eente Kattendijke steunt 
is het cassatiemiddel waarin zulks betwist 
wordt onjui.,t. 28 September. 



Beg·rootln gen en rekeningen. 
- Besluit. waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (S. 1928, n°. 249) res
tanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1931 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige artike
len van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1932. S. 446. 23 Augustus. 

On govalleuverzekerlng·. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 16 Juli 1932, S. 353, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 Februari 1922, 
S. 58, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in ar
tikel 64, onder 2°. der Ongevallenwet 1921, 
zooa ls dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 29 J anuari 1929, 
(Staatsblad n°. 18) . S. 447. 24 Augustus. 

U ijksambtenareu en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (Stbl. 1929, n°. 72), laatstel ijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 16 
Juli 1932 (Staatsblad n°. 349). 

S. 448. 25 Augustus. 
Arbeillsovereen komsten besluit. 
- Besluit tot wijziging van het Arbeidsover

eenkomstenbesluit (Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1931, Staatsblad n°. 354). 

S. 449. 26 Augustus. 
Crlsls -Zuhelwet. 
- Besluit tot wijziging en aanvu1ling van het 

Crisis-Zuivel-Besluit II 1932, S. 319, en ter 
uitvoering van de artikelen 3 en 20 van de 
Crisis-Zuivelwet 1932, S . 290, met betrek
king tot melkprnducten en aangewezen melk
producten. S. 450. 27 Augustus. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het VIde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 451. 30 Augustus. 

Gemeentebestu nr. 
- Besluit tot vernietiging van de bij besluit 

van den raad der gemeente Rhenen van 22 
December 1931 vastgestelde verordening tot 
het opleggen van de verplichting aan eige
naren van wegen om te gedoogen, dat in die 
wegen rioolbuizen gelegd en onderhouden 
worden. S. 452. 1 September. 

Ambtenarenwet. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad der gemeente Lekkerkerk van 23 
December 1931, strekkende tot toepassing 
voor het jaar 1932 van een verhaal van 3% 
voor eigen pensioen op de ambtenaren der 
gemeente, wier salaris meer dan f 1000 per 
jaar bedraagt, met di en verstande evenwel, 
dat aan de ambtenaren met een jaarwedde 
van meer dan f 1000 een geldloon tot dit 
bedrag wordt gewaarborgd. 

S. 453. 1 September. 

Raden van .Arbeid . 
- Bes! uit tot vernietiging van het bes] uit van 

den Raad van Arbeid te Nijmegen van 15 
October 1931, waarbij onder de rangen van 
zijn personeel de rang van "secretaris" werd 
opgenomen. S. 454. 3 September. 

Juvalidltelts- en ouderdomsverzekering·. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 21sten ovember 1919, S. 
761, houdende aanwijzing van de loonklas
sen, waartoe de verschillende groepen van 
arbeiders voor de toepassing van de Invali
diteitswet behooren, zooals dat bes! uit laat
ste lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 15 December 1930 (Staatsblad n°. 475). 

S . 455. 3 September. 
Warenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit 

(Stbl. 1924, n°. 313) , laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 23 Februari 1931 
(Staatsblad n°. 66). S. 456. 5 September. 

Volksbnlsrnsting·. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
23 Maart 1932, n°. 186, voorzoover daarbij 
de onbewoonbaat-verklaring, door den raad 
van Amsterdam, is gehandhaafd van de wo
ning II hoog in het perceel Ee1·ste Laurier
dwarsstraat 48, aldaar. 

S. 457. 5 September. 
Moblllsatlesiachtoffers. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 13 J anuar i 1932, S. 10, 
tot uitvoering van het bepaalde bij artikel 1 
van de wet van den 3den December 1931, 
S. 489, ( wettel ijke regeling in zake het ver
leenen van geldelijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers). 

S. 458. 5 September. 
Psyc hopatheu. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Psy

chopathen-reglement. S. 459. 5 September. 

Strafrecht. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Psy

chopathen-reglement. S. 459. 5 September. 

Strafvordering. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Psy

chopathen-reglement. S. 459. 5 September. 

Onderwijs. (Hooger) 
- B esluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Fonds ter bevordering van de 
studie van het recht van den industrieelen 
eigendom", gevestigd te Delft, als bevoegd 
om bij de afdeeling der algemeene weten
schappen aan de Technische hoogeschool te 
Delft een bijzonderen leerstoel te vestigen. 

S. 460. 6 September. 
Onderwijs. (Lag·er) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 22 October 1923, S. 489, zooals 
dit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 24 December 1925, S. 512, en 20 No
vember 1930, S. 424, tot rangschikking 
onder het buitengewoon lager onderwijs van 
de scholen voor doofstomme, blinde, zwak
zinnige en slechthoorende kinderen, zoomede 
van de scholen voor imbecill en en van de 



scholen, verbonden aan gestichten, bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April 1884, 
S . 96, voor zwakzinnigen (idioten en imbe
cillen ), alsmede van de scholen voor psycho
pathen en van de scholen voor lichamelijk 
gebrekkigen. S. 461. 6 September. 

Arbeid. 
- Beslui t tot verdeeling van het Rijk in dis

tricten ten behoeve van den dienst der ar
be idsinspectie. S. 462. 6 September. 

Ratllo-reglemeut. 
- Besluit, houdende w1Jz1gmg en aanvulling 

van het R adio-reglement 1930. 
S . 463. 6 September. 

Scheepvaart. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 

vrijstelling van meting van L etsche zee
schepen . S. 464. 6 September. 

Dienstplicht. 
- Bes[ uit, betreffende den duur der eerste 

oefening van d ienstplichtigen. 
S. 465. 6 September. 

)Illitall·e Zaken. 
- Bes! uit, betreffende den duur der eerste 

oefening van di enstplichtigen. 
S. 465 . 6 September. 

OuderwljM. (Hooger) 
- Bes] uit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 cler hooger-onderwijswet van de 
stichting " Fonds ter bevordering van de 
studie van het recht van den industrieelen 
e igendom" , gevestigd te Delft, als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonde
ren leerstoel te vestigen. 

S. 466. 6 September. 
Ong·e ,·aJlenverzekerlng. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 21 J anua ri 1922, S. 26, tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur a ls bedoeld in de artikelen 54, 
tweede, derde, vierde en vijfde I id, en 64 
sub 1 °, 3°, 4° en 7° der Ongevall enwet 1921, 
zooals di t besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk beslui t van 18 Mei 1929, Staats
blad n°. 260. S. 467. 12 September. 

- Bes luit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 J anuari 1923, S. 25, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur a ls bedoeld in de artikelen 17 , eer
ste en tweede I id, en 25, sub b, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals dat 
besluit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 18 Mei 1929 , Staatsblad n°. 261. 

S. 468. 12 September. 
J,:tnderwetg·evlng·. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 Juni 1905, S. 209, 
houdende vaststelling van den a lgemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld bij de ar
tikelen 3 en 21 der wet van 12 Februari 
1901, S. 64. (Betreffende de Kinderwet
geving.) S. 469. 12 September. 

Krankzinnigen en ldloten. 
- B es luit tot wijzi g ing van het Koninklijk 

besluit van 27 October 1930, S. 412, houden. 
de reorganisatie van de "Sint Willibrordus 
Stichting" te Heiloo. 

S . 470. 13 September. 

·v olkshuh,ivestlng. 
- Besluit tot schorsing va11 het bes! uit van 

den raad der gemeente Ridderkerk d.d . 19 
Augustus 1932, waarbij aan D . de Waard te 
Rijsoord ontheffing is verleend van bepalin
gen betreffende overdracht van grnnd enz. 
in verband met een door hem gevraagde 
vergunning voo1· de uitvoering van een 
bouwplan. S. 471. 14 Septembe,·. 

llullë. (Nederlandsch -) 
- Besluit tot opheffing van de betrekking va1, 

ambtenaar voor de wetenschappelijke be
schrijving van Indische houtsoorten bij het 
Departement van Koloniën. 

S . 472. 14 September. 
Gemeentebestuur. 
- Bes lui t tot schorsing van een besluit van 

den raad der gemeente Ste in, d.d . 5 Augus
tus 1932, waarbij aan L. A . Bos ink, opzich
ter in dienst dier gemeente als zoodanig on
gevraagd ontslag is ve rleend per 1 Januari 
1933. S. 473. 14 September. 

- Bes luit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Didam van 4 Maart 1932, strekkende tot het 
ver leenen van inzage van a rch iefstukken 
d ier gemeente aan eene raadscommissie. 

S. 474. 15 Sept~3.er. 
Crlsls-Zuh•elwet. 
- Besluit ter uitvoering van de artikelen 14 

en 20 der Crisis-Zuivelwet 1932, S. 290, met 
betrekking tot consumptiemelk. 

S. 475. 15 September. 

Begrootln1rnn en relrnnl111ren. 
- Beslu it, houdende aanwijzing van overschot. 

ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsbed rijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1931, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1932. 

:•. 476. 21 September. 
Gemeentehestuur. 
- Beslui t tot scho1·s ing va11 het bes luit van 

den raad de r gemeente Naarden van 29 
Augustus 1932, waarbij aan G. Voors! ui s 
aldaar vergunning is verleend voor den 
bouw van een garage bij zijn perneel Juliana. 
laan 23 te N aarden. 

S. 477 . 24 September. 
Suriname, Curaçao. 
- Beslui t tot wijziging en aa11vulling van 

het K on inklijk bes lu it van 30 Mei 1924 n°. 
21, en van het daarbij vastgesteld ,.West
Indisch Overtochtsregl ement 1924" (Staats
blad n°. 268, Gouvernementsblad n°. 63. 
Publicatieblad n°. 31). 

S . 4 78. 24 September. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het, 
., ,Vest-Ind isch Verlofsbesl uit 1924" {Staats
blad 11°. 537, Gouvernementsblad 1925 n°. 
2-, Publicatieblad 1925 n°. 3). 

S. 479. 24 Septembe,·. 

- Beslui t tot nadere wijzi g ing en aanvull ing 
van het " West-Indisch Uitzendingsbesluit 
1925" (Staatsblad n°. 15, Gouvernements
blad n°. 14 . Publicatieblad n°. 19). 

S. 480. 24 September. 



- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 10 September 1925, 
n°. 44 en van het daarbij vastgesteld 

Militair West-Indisch Overtochtsreglement 
Ï925" (Staatsblad n°. 378, Gouvernements~ 
blad n°. 85, Publicatieblad n°. 67). 

S. 481. 24 September. 

Gemeentebelastln gen. 
- Besluit, houdende beschikking op de be

roepen, ingesteld door C. Korevaar en an
deren te Sliedrecht, tegen de besluiten van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
zake hunne aanslagen wegens hoofdverblij f 
opgelegd in de gemeente Sliedrecht. 

S. 482. 26 September. 
'J.' ractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 4 Augustus 1932 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en België 
gesloten postverdrag, strekkende tot ver
vanging van dat van 5 Maart 1926 (Staats
blad 1926, n°. 66). S. 483. 4 October. 

Ondenvlj s. (Hooger) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
Boll and-Gennootschap voor Zuivere R ede, 
gevestigd te Amsterdam als bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonde
ren leerstoel te vestigen. 

S. 484. 5 October. 
Luchtvaart. 
- Beslui t, houdende bouwverbod in den zin 

der Luchtvaartwet ten aanzien van terrein
strooken, gelegen om en aangrenzende aan 
het luchtvaartterrein Twente. 

S. 485. 5 October. 
Volkshnlsvestlng. 
- Besluit. tot schorsing van het besluit van 

den rnad der gemeente Zwollerkerspel d.d. 
14 September 1932, n°. 10, waarbij aan J. 
van Gelder te Voorst in die gemeente ver
gunning is verleend voor den bouw van een 
dubbel woonhuis op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie 0, 
n°. 740. S. 486. 6 October. 

Waterstaatsdienst. 
- Besluit, tot vaststelling van de inrichting 

van den Rij kswaterstaatsdienst, als bedoeld 
in artikel 5, tweede lid van de Waterstaats
wet 1900. S. 487. 6 October. 

Advocaten en procureurs. 
- Besluit tot wijziging van Reglement n°. 

III van orde en discipline voor de advoca
ten en procureurs, vastgesteld bij Koninklijk 
beslui t van 17 Augustus 1929 (Staatsblact 
n°. 422). S. 488. 6 October. 

Scheepvaart. 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Regle

ment voor de machinisten-examens, vastge
steld bij Koninklijk beslu it van 27 December 
1907 (Staatsblad n°. 354). 

S . 489. 7 October. 
Ylssclmrlj . . .. 
- Besluit tot intrekkiug van het KomnkhJk 

besluit van den 26sten Juni 1911, S. 165, 
houdende bepalingen omtrent de taak en 

samenstelling van het Bestuur der Vissche
rijen op de Zeeuwsche stroomen. 

S. 490. 8 October. 
Mlll talre Zaken. 
- Besluit, houdende wij ziging van de draag

wijze van het onderscheidingsteeken voor 
langdurigen dienst a ls officier. 

S. 491. 8 October. 
Vee wet. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 14 der 

Veewet met betrekking tot de vergoeding 
van kosten van het onderzoek van in- of 
door te voeren d iermeel. 

S. 492. 12 October. 
'l.'elegraaf en telefonen. 
- Besluit tot vaststelli ng van een speciaal 

tarief voor het onderlinge telefoonverkeer 
tusschen Hi ll egom, Lisse, Sassenheim en 

oordwijkerhout. S. 493. 12 October. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendma~ing in het 

Staatsblad van het op 16 April 1929 te 
Rome gesloten verdrag, met bijbehoorende 
bij lage, tot bescherm ing van planten (Staats. 
blad 1932, n°. 219) . S. 494. 12 October. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 14 December 1928 te 
Genève gesloten verdrag, met bijbehoorend 
protocol, betreffende economische statistie
ken (Staatsblad 1932, n°. 337). 

S. 495. 12 October. 
.Auteurswet. 
- Besluit tot vaststell ing van den algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld bij arti½~l 
30 a, vijfde lid , der Auteurswet 1912, geli1 k 
deze luidt ingevolge de wet van 11 Februari 
1932 Staatsblad n°. 45. 

' S. 496. 12 October. 
Veewet. 
- Besluit tot het in werking stellen van het 

Koninklijk beslui t van den llden Augustus 
1932, S. 435, tot uitvoering van artikel 12 
der Veewet met betrekking tot den in- en 
doorvoer van veevoede r. 

S. 497. 13 October. 
·waterstaat. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder regle

ment van politie voor de h aven van het 
eiland Schokland, vastgestel d bij Konink
lijk Besluit van 24 November 1919 (Staats
blad n°. 770). S. 498. 14 October. 

Volkshuisvesting. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit va_n 

den Raad der gemeente Roden van 15 April 
1932, waarbij aan J. Zondag aldaar ver
gunning is verleend voor den bouw van een 
zomerhuisje op het perceel, kadastraal be
kend gemeente Roden, Sectie E, n°. 719. 

S. 499. 17 October. 

Pensioenen en wachtg·elden. 
- Besluit tot aanvull ing en wijziging van het 

Koninklijk besluit van 31 Maart 1926, S. 
58 houdende vaststelling van den a lge
m~enen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artike l 14 zevende lid, der Pensioenwet 
voor de land1~acht (Staatsblad 1922, n°. 66) . 

S. 600. 18 October. 



Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Rockanje dd. 21 Oc
tober 1931, waarbij aan H. Kiela te Schie
dam vergunning is verleend voor den aan
leg van straten op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Rockanje, sectie B, n°. 63. 

S. 501. 19 October. 
Crisis -Varkenswet. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

in werkingtreding der artikelen 5 onder a, 
en 11 van het Koninklijk besluit van den 
Uden Augustus 1932, S. 434, tot uitvoering 
van de artikelen 2, 6, 8, 10, 13 en 23 der 
Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374). 

S. 502. 20 October. 
Ziektewet. 
- Besluit, houdende wijziging van den datum 

van inwerkingtreding van de wijziging in 
artikel la van het Koninklijk besluit van 28 
Januari 1931, S. 24, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 22, eerste lid, der Ziekte
wet, aangebracht bij Koninklijk besluit van 
19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 120). 

S. 503. 21 October. 
Schee1ivaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Sleep

vaartreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1907, (Staatsblad 
11°. 352). S. 504. 21 October. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment voor de stuurlieden-examens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 27 Decem
be,· 1907 (Staatsblad n°. 353). 

S. 505. 21 October. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment voor de machinisten-examens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 27 Decem 
ber 1907 (Staatsblad n°. 354). 

S. 506. 21 October. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 27 December 1907, S . 
355, houdende vaststelling van eenen Alge
meenen Maat1·egel van Bestuur, als bedoeld 
bij artikel 9 der Schipperswet 1907 (Staats
blad n°. 244). S. 507. 21 October. 

Waterstaat. 
- Besluit tot vast telling van een bijzonder 

reglement van politie voor de gekanaliseerde 
Mans bene<len Maasbracht. 

S. 508. 21 October. 

,\IlUtalre Zaken. 
- Besluit tot wijziging van artikel 24 van hel 

Koninklijk Besluit van 28 Maart 1925, S. 
126, houdende regeling van de vrijwillige 
hulpverleening aan zieke en gewonde per
onen, behoorencle tot de legers of vloten 

van oorlogvoerende mogendheden en voor-
ziening in de hulpverleening en den inlich
t ingendienst ten aanzien van krijgsgevange
nen en geïnterneerden, laatstel ijk gewijzigd 
bij het Koninklijk Besluit van 16 Juni 1927 
(Staatsblad 11°. 181). S. 509. 21 October. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
beslui t van den lsten Augustus 1928, S. 
316. houdende vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van de artikelen 2 en 14 der 
Marine-scheepsongevallenwet (Stbl. 1928, n°. 
69). S. 510. 21 October. 

In• en uitvoer. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 2 der wet 

van 18 Juli 1930, S. 294, tot regeling van 
den uitvoer van uien. S. 511. 22 October. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
van de inwerkingtreding van de wet van 18 
Juli 1930, S. 294, tot regeling van den uit
voer van uien. S. 512. 22 October. 

'fele1;-rafe11 en telefonen. 
- Besluit tot vaststelling van den prijs van 

het abonnement wegens aansluiting aan de 
telefoonnetten Hillegom, Lisse, Sassenheim, 
Noordwijkerhout en Wageningen. 

S. 513. 25 October. 
•rractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 27 Juli 1929 te Genève 
gesloten verdragen, betreffende de verbete
ring van het lot der gewonden en zieken bij 
de I egers te vel de en betreffende de behan
deling der krijgsgevangenen (Stbl. 1932, 
nrs. 395 en 396). S. 514. 25 October. 

Jüankzlnnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende aanwijzing van "Het 

Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van dagen" 
Oo tervantstraat 1 7, te Rotterdam, als eene 
inrichting die niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd ook wanneer daarin meer 
clan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 515. 26 October. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 5 Juli 1930 te Londen 
gesloten verdrag, betreffende uitwatering 
van schepen (Staatsblad 1931, n°. 596). 

S. 516. 26 October. 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H ooge,;,, Raad. (Belasting 

op de honden in de gemeente Katt endijke,) 
- D e wet laat den gemeentelijken wetgever 
alle vrijheid in het bepalen van het tijdvak, 
dat als belastingjaar zal gelden en nergens 
is verboden, dat voor de belasting op de 
honden het kalenderjaar samenvalt met het 
belastingjaar. - Waar de Raad van B eroep 
een behoorlijk met redenen omkleede beslis
sing gaf omtrent de door belanghebbende 
betwiste rechtsgeldigheid van den grondslag 
waar op zijn aanslag in de belasting op de 
honden in de gemeente Katt endijke steunt 
is het cassatiemiddel waarin zulks betwist 
wordt onjuist. - Een cassatiemiddel, dat 
zoo onduidelijk is geformuleerd, dat het niet 
te begrijpen is, is niet voor behandeling vat
baar en moet worden verworpen. - Art. 
319 ( oud 291) de-,• Gemeentewet, voorschrij
vende dat de gemeenteverordening binnen 
vij f jai·en na de wijziµing der Gemeentewet 
bij de wet van 30 D ec. 1920, S. 923, moet 
worden hei·zien, heeft enkel op het oog de 
bij het in werking treden der Gemeentewet 

1 
voorgesch1·even herziening. - 'l'usschen de 
verordening van· eene belasting op de honden 
of de ve1·01·dening op de invordering dier 
belasting en § Il/ der wet van 30 Dec. 1920, 
S. 923, dat uitsluitend voorschi-iften geeft 
betreffende de heffing van eene plaatselijke 
inkoinstenbelasting, bestaat geen verband. 

28 Septembe1·. 
- Arrest van den H ooge1- Raad. (Plaatselijke 

belasting op de honden in de ge,neente Kat
tendijke.) - Waai· <!,oor belanghebbende be
zwaai· woi•dt gemaakt tegen een hem opge
legden aanslag in de belasting op de honden 
in de gemeente Kattendijke, doch niet blijkt, 
dat dooi· den bevoegden Raad van B e-,•oep 
da,a1·0-ve 1r een uitsp1·aa,k is gedaan, is hij niet
ontvankelijk in zijn ca.~satieberoep. 

28 Septembei·. 
- A ·,~·est van den H oogen Raad. (Plaatselijke 

Inkomstenbelasting dei· gemeente Loenen. 
Transitoir recht. - Ai·tt. il9 en 31 der Wet 
van 15 Jul i 1929, S. 388, in verband met de 
a,,·tt. 261, 2e en. Se lid ( oud) der Gemeente
wet.) - h i àrt. 81 van ee-,·stgenoemde wet is 

bepaald, dat de gemeentevero,·deningen tot 
heffing en invorde,·ing der belasting naar 
het inkomen 1net ingang van 1 Mei 1931 
zullen vervallen, doch daarbij wordt eene 
uitzondering ge,naakt, voor zoover aanslagen 
ove,· daaraan voomfg egane belastingjaren 
betreft . Dit beteekent, dat na dien dag ge
handhaafd blijven alle bepalingen, die die
nen om tot heffing van belasting ook dooi· 
middel van navorderingsaanslagen van be
lasting over vroegere jaren te ko11ien. 

28 September. 
- Arrest i·an den H oogen Raad. (Plaatselijke 

bedrijfsbelasting dei· gemeente D ordrecht.) -
Onjuist is de stelling, dat in de gemeente
lijke bedrijfsbelasting van Dordrecht een on
derne11iing niet kan woi·den aangeslagen voor 
arbeiders, die in haar dienst werkzaam zijn 
geweest enkel op grond, dat die ai·beiders 
niet wei·kzaam ge.weest zijn in het bedrijf 
binnen Dordrecht . - Wat er zij van 's Raads 
overweging, dat men alleen dàn van een 
zelfstandig gevestigd onderdeel van een on
derneming vermag te spreken, wanneer de 
tijd, gedurende welken de onderneming haar 
bedrijf gaat uitoefenen, onbepaald en onbe
kend is en wat er zij van de omstandigheden, 
oot het benoodigde geld steeds uit D o,·direcht 
aan de uitvoerders der wei·ken elders werd 
vei·zonden en dat de hoofdadministmtie ook 
voor deze werken te D ordrecht werd gehou
den, is de aanslag ten deze terecht opge
legd. Immers kon de Raad uit de door he11i 
als vaststaande aangenomen feiten afleiden, 
dat hier geen sprake was van uitvoering van 
zelfstandige buiten D ordrecht gevestigde on
de,·deelen van belanghebbende's bedrijf, m, 
door belanghebbende geen feiten waren ge
steld, welke konden 1nedebrengen, dat dit 
wel het geval was . IJS Septe11iber. 

Begraafwet. 
- Koninklijk besluit. (Wet op het beg-raven 

A,·t. 25.) - De door het gemeentebestuur 
gevraagde vergunning tot het over eene 
diepte van ± S M. doen afgraven van eenr 
in 1910 geJJloun begraafplaats kan worden 
verleend, nu het 1net het oog op eene doel
niatige exploitatie van het gasbedrijf der 



gemeente zeer gewenscht is, dat de gemeente 
terstond over een deel der begraafplaats de 
beschikking krijgt, terwijl binnen eenigen tijd 
ook het overig deel vorrr het gasbedrijf be
zwaarlijk zal zijn te missen, uit een oogpunt 
van volksgezondheid tegen de afgraving geen 
bedenking bestaat, zich op de begraafpla,a.t,s 
geen eigen graven bevinden, de begraaf
plaats sedert jaren niet meer door nabestaan
den ;s bezocht, en bij den Raad van State 
geen bezwaren zijn ingebracht. 

28 Septemb,e,·. 
Waterstaat. 
- Beschikking van den Minister ,van Wate,·

staat, betreffende vaststelling van bestekken, 
en gunning van werken. 29 Septe1nbe1·. 

Gezondheidswet. 
- Koninklijk besluit. (Gezondheidswet Art. 

12; P ensioenwet 1922 Art. 36.) - Slechts 
dàn kan de bijdrage voor het pensioenfonds 
op den secretaris eener gezondheidscon,missie 
worden verhaald, wanneer de gemeente of 
gemeenten, waarvoor de commissie is inge
steld en in wier dienst hij geacht ,noet wor
den te staan, tot zoodanig verhaal hebben 
besloten. 6 Octobe,·. 

Pensioenwet. 
- Koninklijk besluit. (Gezondheidswet Art. 

12; P ensioenwet 1922 A,·t. 36.) - Slechts 
dàn kan de bijdrage voor het pensioenfonds 
op den secretaris eener gezondheidscommissie 
worden verhaald, wanneer de gemeente of 
gemeenten, waarvoor de commissie is inge
steld en in wier dienst hij geacht moet wor
den te staan, tot zoodanig verhaal hebben 
besloten. 6 Octob e1·. 

Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

350; Handelsnaamwet art. 2.) - H . R . 
ambtshalve: Al wordt in het vonnis van het 
kantonge1·. gesproken van "het boven ab 
bewezen aangenomen f eit" en w01·dt req. 
daarin vrijgesproken "van hetgeen hem an
ders is telastegelegd dan als bewezen is aan
genomen", doch er ontbreekt daarin de ver
melding, welk gedeelte van de telasteleg
ging als bewezen is aangenomen, zoodat niet 
beslist is over een der in art. 350 Sv. ver-
1nelde punten, hetgeen op straf fen van nie
tigheid is voorgeschreven. - [Anders impli
cite Proc. -Gen. Tak, deze t. a. v. het middel: 
De waag of, ondanks inbreng van den han
delsnaam in een naamlooze vennootschap, 
verd. bevoegd was dien naan, daaruit wede,· 
af te zonderen, en hem te bezigen als han
delsnaa,n zijner nieuwe zaak, moet 1net den 
kanton,·. en Rechtb. ontkennend worden be
antwoord. Naa,· het stelsel van art. 2 zijn 
handelszaak en handelsnaa,n een en ondeel
baa1·, hetgeen blijkt uit den tekst en uit de 
geschiedenis. ] 10 October. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 26 

j0
• art. il8.) - Terecht hebben Ged. Staten 

de betrokkenen van hun raadslidmaatschap 
vervallen verklaard, waar gebleken is dat: 
door de vennootschap onder firma, waarvan 
een de,· betrokkenen lid is, tijdens diens 
raadslidmaatschap loodgieterswerkzaamheden 
voor de gemeente zijn verricht met bijleve-

,·ing van n,aterialen, en niet aannemelijk is 
gemaakt, dat de betrokkene van deze aan
nen,ing geen kennis droeg; van de twee 
andere betrokkenen de eene leveranties heeft 
verricht ten behoeve van door een derde van 
de gemeente aangenomen rioleeringswerken, 
terwijl de ander de geleverde goederen heeft 
geschilderd; niet is beweerd of aannemelijk 
gemaakt, dat de betrokkenen geen kennis 
zou.den hebben gedragen van het f eit, dat 
het hier betrof eene aanb esteding ten be
hoeve der gemeente. 12 October. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld

heffing in de gemeente Kattendijke.) - De 
vraag of ook bij een zuiver inko1nen van 
beneden f 800 schoolgeld mag worden ge
heven mist ten aanzien van belanghebbende 
elk belang, daar zijn aanslag is berekend 
naar een inko111e1~ van f 900-f 1200. - E en 
grief, die zoo onduidelijk is, dat zij niet is 
te begrijpen, is niet voo,· behandeling in cas
satie vatbaar. - De verordening op de hef
fing van schoolgeld te Kattendijke van 16 
Dec . 1921, goedgekeu,·d bij K . B. van 29 
Maa,·t 1922, n°. 8, is wettig evenals de op 
16 Dec . 1921 vastgestelde verordening op de 
invordering van dat schoolgeld. Afkondiging 
deze,· beide verordeningen was, daar tegen 
ove,·treding daarvan geen straf is bedreigd., 
niet noodig. 12 October. 

Ambtenarenwet. 
- Koninklijk besluit . (Ambtenarenwet 1929 

Art. 126.J - H et wordt in het algemeen 
wenschelijk geacht, dat met betrekking tot 
gewichtige beginselen van ambtenarenrecht 
aan,nerkelijke, onvoldoende gemotiveerde, 
verschillen in de geldende regelingen niet 
bestaan. Het kan ook niet in het belang der 
gen,eente geoordeeld worden, zoo hare ,·ege
ling van de rechtspositie der ambtenaren 
aanme-rkelijk in ongunstigen zin afwijkt van 
de overige regelingen omt,·ent dat onderwerp 
in hetzelfde gewest geldend. Op gron.d dat 
de door den Raad vast(Jestelde regeling om
trent tlitkeering bij ziekte en overlijden aan 
deze eischen niet voldoet, wordt de doo1· 
Ged. Staten daarvoor in de plaats gestelde 
,·e(Jeling goedgekem·d. 15 Octobe,·. 

Drankwet. 
- Arrest van den HOO(J en Raad. (Drankwet 

a,·t. 64 oud; art. 64 liw 3 nieuw). - Het 
H of beslissende, dat niet bewezen is, dat de 
ge,·eq., ambtenaa,· van ge,neentepolitie, door 
te handelen zooals hij (Jeha.ndeld heeft [in 
den nacht brtredcn van een kazenieterrein 
ten einde zich naa,· de daarop gelegen mi
litaire cantine te begeven] dit heeft gedaan 
,net oversc"1·ijding •zijner bevoe gdheid of we
derrechtelijk, en daarvoor als grond aanvoe
rend, dat art. 54, lid 3 Drankwet (oud), den 
gereq. het recht tot toegang tot het in de 
telastelegg-ing bedoelde erf en de daa,·op 
gelegen 1nil·itaire ca.ntine verleende, heeft 
aan die wetsbepaling en daarmede aan de 
uitdrukkingen ,,,net oversc"1-ijding van zij11 
bevoegdheid" en "weden·echtelijk" (artt. 
370 en 188 S,·.J een juiste uitlegging ge
geven. H et heeft een zuivere vrijspraak de,· 
R echtbank bevestigd. 17 Octo ber. 



Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoog en Racul,. (Sr. art. 28; 

Verord . Rotterda,n als bedoeld in art. 43'1 
en 4S7ter Sr. m·t. 13.) - H et voorschrift 
van art. 13 de-,• V er01·dening der gen,eente 
Rotterda11, als bedoeld in de artt. 437 en 
4S7ter S1·. houdt niet anders in, dan dat de 
gemeentelijke autOTiteit, die aan een opkoo• 
per, do01· he1n als "erkend opkooper" in te 
sch1-ijven, ze ke,re voorrechten boven andere 
opkoopers heeft verleend, deze voorrechten 
weder int1·e kt, wanneer die opkooper zich 
schuldig 1naakt aan strafbare feiten, welke, 
waren zij vroeger gepleegd, reden hadden 
gegeven de voorrechten niet te verleenen. -
Dit voorschrift, dat derhalve onve,rl et laat 
de bevoegdheid om het beroep van opkooper 
uit te oef enen, heeft reeds daaro1n met "ont
zetting van bepaalde rechten anders dan 
door den toegelaten 1·echter", niets te ma
ken, omd,o,t de in art . 28 Sr. genoemde rech
ten waarvan de schuldige in de bij de wet 
bepaalde gevallen bij rechte1·lijke uitspraak 
kan worden ontzet, het hebben van voor
rechten als in art. 13 bedoeld, niet voo,•. 
komt. 17 Octobe1·. 

l\iotor- en RUwielwet. 
- Arrest van den Hoog cn llMiL. (Mot.· en 

Rij,w.wet art, 22 .) - [Gereq. heeft met zijn 
ciuto, te,·wijl een andere auto hem zou inhalen 
en vassee-i·en, eenige malen zijn snelheid z6ó
dcinig ovgevoerd, dat de andere auto hen, 
telkens niet vasseercn kon en is, zood,·a die 
auto zich weer achter de zijne bevond, lang
za.1ne1· gaan rijden, waardoor hij deze dwong 
achte,· hen, te blijven.] - T en om·echte heeft 
de R echtb . beslist, dat het bewezene niet zou 
opleveren het belemmeren ·van de 111-ijheid 
van verkee1·. Bij de ove,·weging, dat uit de 
clagv. niet blijkt, dat er voor dien anderen 
bestuurder geen eigen vrije baan was op de 
weghel f t, welke deze bereed, wo1·dt door de 
llechtb . niet voldoende gewicht gehecht aan 
het niet telastgelegde en bewezen verklaarde 
feit , dat verd. door zijn nader 01nschreven 
handelingen dien anderen bestuurder dwong 
achter hem te blijven, terwijl zij, bij haa1· 
overweging, dat de andere bestuU1•de,r den 
•ve,rd. had kunnen voorbij1-ijden, indien hij 
maa1· hard genoeg had gereden, doch dat 
hij daarvan omdat het hem te hard ging, 
heeft afgezien, 11001·bij ziet, dat verd. na het 
vasseeren te hebben doen mislukken telkens 
langza1ner is gaan rijden. - Een dergelijk 
voor ande,re weggebruikers zeer hinderlijk 
optreden is door den Kantonr. te,recht be
schouwd als te vallen onder art. 22 aanhef 
en sub c M ot .• en Rijw.wet. 17 Octob er. 

Gemeentebestuur. 
Kon-inklijk besluit. (Gen,eentewet Art. 

228 c.} - T c1t om·echte hebben Ged. Staten 
goedkeu1'ing ontho,ulen aan een 1·aadsbesluit 
tot aankoop van 11001· bouwte,r1·ein besten,de 
gronden, nu gebleken is dat: in de gemeente 
nij11cnd gebrek aan bouwgrond bestaat; te 
ve-i·wachten is, dat de vraag naar bouwgrond 
in de komende jaren zal blijven bestaan; 
te,· bevordering van eene stelselmatige be
óomving eene svoedige exploitatie van de 1 
aangekochte terreine,~ noodzakelijk is, terwijl • 

van de eigena,·en deze exploi tatie niet is te 
verwachten; de onderhavige grond zonder 
twijfel tot bouwte1•rein zal worden bes temd; 
d,1 koopprijzen niet te hoog zijn; en het be
zwaar tegen het sluiten van eene geldleening 
vervallen is, nu de ve,rkoope,rs met 1·ente
gevende obligaties genoegen hebben geno
men. 17 October. 

Jachtwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (J achtwet 

1923 a:rt. 4.) - Het 11erwee1·, dat 1·eq., toen 
hij op den dijk of rijweg staande op een 
haas schoot, zich niet aan overtreding van 
art. 4 de,· Jachtwet 1923 kon hebben schul
dig gemaakt 011,dat volgens de artikelen 24 
en 29 dier wet ovenbare dijken en wegen 
niet onder het jachtveld behooren, mist fei
telijken grondslag, 011,dat bij het bestreden 
vonnis niet is bewezen ve,rklaard, dat req. 
op den Zanddijk op een haas heeft gescho
ten, 1naar wel, dat hij zulks deed op grond 
langs den Zanddijk. - Nu de Rechtb. als 
bewezen verklaard aannam, dat het jacht
recht op den betrokken grond toekwam aan 
den polde1· Putten, kan het verweer, dat 
,·eq. van ve1'8chillende varticuliere eigenaren 
va.n den volde,· het jachtrecht had, niet tot 
cassatie l eiden. 17 October. 

Motor- en Rij wlelwet. 
- K oninklijk besluit. (M otOT- en 1-ijwielregle

·m.ent Art. 36.) - T erecht hebben B. en W . 
van de indeeling van de bij de gemeente in 
beheer en onderho,ul zijnde st,·aten in de 
ll l e klasse de traverse niet uitgezonde,·d en 
die in de 11 e klasse ge1wigschikt, nu die 
t1·averse weinig geschikt is voor het verkeer, 
dat op de wegen der lle klasse wo1·dt toe
gelaten, het aantal bedrij/sautohouders, dat 
door de indeeling van de trave1·se in de llle 
ldasse nadeel zal ondervinden gering zal zijn 
en niet aannen,elijk is gemaakt, dat de 
schade, welke de onderhavige indeeling voor 
die weinige bedrijfsautohoude1·s zou kunnen 
opleveren, van voldoende beteekenis is, dat 
uit dien hoofde de uitgaven, welke zoude 
1noeten worden gedaan 01n de tràve1·se ge
schikt te maken 11001· op wegen der Il e 
klasse toegelaten verkee-i·, gerechtvaardigd 
zouden zijn, te 1ninde,r, wijl zoonoodig ont
heffing terzake zou kunnen worden verl eend. 

19 Octob e-i·. 
Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. W.) - Het bijbouwen van een 
gymnastieklokaal aan eene bijzondere school 
gaat de "no1·1nale eischen" te boven, nu ge
durende het geheele jaar op daarvoor ge
schikte uren gebruik kan worden gemaakt 
van het gymnastieklol,,"aal van de Rijks hoo
gere b11,1·gerschool. 19 October. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbe

lasting der gemeente Zwijnd1·echt.) - B e. 
langhebbende kan niet met vrucht in cassa
tie beweren, dat zijn houding ter zitting van 
den Raad van Beroep anders is geweest dan 
volgens 's Raads feitelijke vaststelling het 
geval was. - E en bewering, die mede van 
feitelij ken aard is, kan niet ,net succes voor 
het ee,rst in cassatie worden te berde ge. 



b?Yicht. - A,·t. 242 c (oud) der Ge1neentewet 
stelde wel den eisch, dat de ge,neente aan 
de openbare land.wegen d e in dit artikel 
nader omschreven z()rg besteedt doch niet 
dat zij zo,·g 1noet besteden aan de gebouwde 
eigendom,nen, welke aan die wegen belen
den of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
zijn gelegen. 19 Octob e1·. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
fondsb elasting Sliedrecht.) - De stelling, 
dat "voor een ongehuwde de ke,·n van woon
plaats hebben gevor,nd wo,·dt door het op 
zekere plaats bij voortdu.-ing werkzaa1n en 
aanwezig zijn en nachtverblijf houden" gaat 
in haar alge,neenheid niet op. Ook voor een . 
ongehuwde moet volgens art. 1 der wet op 
de l nko,nstenbelasting, ook waar het een 
aanslag in de fondsb elasting betreft, de 
vraag of men binnen het llijk woont naar de 
omstandigheden worden beoordeeld. - I n 
het onderhavig geval kon en mocht dus de 
Raad van B e,·oep uit de door he1n vastge
stelde feiten afleiden, dat dit het geval was. 
B elanghebbende kan niet met vrucht in cas
satie nieuwe feiten aanvoeren tot staving 
van zijn stelling, dat hij hie1· te lande niet 
woonde. 19 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
fondsbelasting R oermond). - Waar voo,· den 
aanslag oon belangheb bende voo,· het be
lastingjaar 1931/1932 de inkomsten van be
langhebbende moeten worden begroot, daar 
zij immers met ingang van 1 ll{ei 1931 het 
boe,·enbedrijf is begonnen uit te oefenen, 
mag volgens art . 14 der wet op de Inkom
stenbelasting 1914 bij die begrooting alleen 
gelet worden op bij den aanvang van het 
belastingjaar bestaande feiten. H ieruit volgt, 
dat belanghebbende niet ,net v,-ucht een be
roep kon doen op een kasboek en ve,·volg
kasboek bevattende de bedrijfsontvangsten en 
uitgaven over 1 M ei 1931-31 Maart 1932 
en 15 Maart 1932-2"/ April 1932. Die cijfe?'S 
toch waren 1 M ei 1931 niet bekend. -
Ambtshalve cassatie wege1M onduidelijkheid 

• de,· uitspraak. 19 October. 

·Onderwij s. (Lager) 
- K oninklijk besluit . ( Lag 1J<r Onde1':IJ}ijswet 

1920 Art. 125.) - Nu in hoo gste ressort is 
beslist, dat dorn· de bijzondere school , waar
aan appellant was ve,·bonden, over het tijd,. 
vak 1 Jan.-1 S ept. 1931 niet was voldaan 
aan d e artt. 89-96, en zij mitsdien over dit 
tijdvak niet in aamnerking kom t voor de 
rijksvergoeding, was deze school er niet eene, 
als bedoeld in art. 88, ,n kan appellant dus 
geen aanspraak maken op wachtgeld wegens 
met 1 Sept. 1931 beko1nen ontslag ten ge
volge van de opheff ing der u hool. 

JIJ O Octobe,·. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art. "/; Gemeentewet art. 168.) - Art. 1"/ 
der V erordening op de Straatpolitie van 
R otte,·dam houdt geen algemeen verbod in 
om gedritkt e stukken op of aan den weg te 
ve1·spreiden, aan te bevelen, aan te kondigen 
of bekend te ,naken, maar alleen 011i, wan
neer zulks geschiedt - behoudens schrif te
lij ke vergunning van B . en W . en voorzoo-

ve1· het niet betref t naam en prijs van een 
courant of tijdschrift - dit te doen door· 
roepen of door het 1-ijden, gaan of staan ,net 
reclame,niddelen. - Z oodanig verbod is niet 
in strijd ,net art. "/ der Grond,(Wet, dat wel 
niet toelaat om het versp,·eiden enz. van ge
drukte stukken onvoorwaardelijk te verbieden 
of afhankelijk te stell en van een vooraf
gaa,ul ve,-lof de,· ove,·heid, maar onaange
tast laat de bevoegdheid aan den gemeente
wetgeve1· bij art. 168 (135 oud) de,· gemeen
tewet, i. v. m. a,·t. 144 Grondwet , toegekend, 
om de versp1·eiding enz. van gedrukte stuk
ke•~ op of aan den weg te onderwe,-pen aan 
v0{7'f'Schriften in het belang der openba,·e 
01·de en te,· beveiliging van het openbaar 
verkeer. - Roepen geschiedt steeds luidkeels; 
het luidkeels aanbevel en enz. op of aan den 
we g in den zin der verordening van stukken 
kan zee,· zeke1· de openbare orde verstoren 
en mede het ve,·keer bel emmeren. 

24 October. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art. 

430; A.P. V. A 'da11i art . 146, lid 1, sub b.) 
- H et door den Kantonr . in de gronden 
voo,· zijn v,·ijspraak ge,naakte ve,·schü tus
schen het rijden m et een mot01·rijtuig ,net 
het kennelij k doel o,n het te verhu,·en en 
het 1-ijden met zulk een rijtuig met het kenne
lijk doel ,net iemand, die zich daarvoor even
tueel zoude aanmelden, een vervoerovereen
ko,nst te sluiten, 1niskent doel en strekking 
van a,·t. 146, lid 1, sub b A. P. V. A,nster
<lam, daa,· ook dat laatste valt onder het in 
dat a,·tïkel genoemd verhuren van het mo
torrijtuig. - De besl issing is dus niet ge
geven op den grondslag der telastel eggin g, 
waarin het woord verhu1·en kennelijk is ge
bezigd in de beteekenis, welke het woord 
heeft in de genoemde bepaling der A . P . l'. 
- B e,·oep tegen de "vrijspraak" is derhalve 
ontvankelijk en gegrond. 24 October. 

Wegenbelastin g. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Wegenbe

lastingwet artt. JIJ en 17.) - De P olitierech
ter heeft, uitgaande van een verkeerde op
vatting van het beg1·ip ,,ve,·schuldigde be
lasting" in de telastel egging en in art. 1"/ 
lid 1 W egenbelastingwet, bij zijn vrijspraak 
niet beraadslaagd e,~ beslist op den grond
slag der telastelegging. - T e,·echt stelt d e 
R ij h·advocaat · zich op het standpunt, dat 
ook de nieuwe houder van hel ,notorrijtuig 
de belasting ve,·schuldigd is , ook al is deze 
voo,· het l oopende tijdvak door den vorigen 
houder voldaan. - Verklaa.rt reed« art. 2 
der W egenbelastingwet, door geen onde,·
scheid te ,naken tusschen eerst e en volgende 
houders, ieder houder van het motorrijtuig 
belastingschuldig, ook art. "/ verplicht "den 
houder" zonder m eer, tot aangi f te, bij welke 
gelegenheid, naar art. 9 lid 1 voorschrijft , 
de ve,·schuldigde belasting moet worden vol
daan. Ook art. 11 lid 2 - bepalend, à,at 
op eene aangift e betrekking hebbend op een 
,notorrijtuig, waarvoo·r ,·eeds aan een ande-
1·en houder een kaart voo,· het loopendc tijd,. 
vak is afgegeven, kos teloos een nieuwe kaart 
w01·dt uitgereikt voor het nog niet verstreken 
deel van het loopende tijdvak, indien de 



oude kaa,·t ter intrekking wo1·dt aangeboden 
- bevestigt het hie,· gehuldigde stelsel, daar 
hieruit blijkt, dat elk volgend houde,· aan
gifte ,noet do en te,· gelegenheid waarvan 
dan hv:ichten.$ art. 9 lid 1 de ve,·schuldigde 
belasting moet worden betaald, latende art. 
11 lid 2 slechts toe, dat die betaling kan 
geschieden door aanbieding de,· oude kaart. 
- M et "ve,·schuldigde belasting" in art . 11 
is mitsdien bedoeld "doo1· den houde,· ve,·
schuldigde belasting". - [Anders P1·oc.-Gen. 
1'ak.] 24 October. 

Hinderwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinde,-,vet 

art. 22.) - H et als bewezen aangenom en 
jeit , dat het water, buiten de [ingevolge een 
voo1·waa1·d e in het vergunningsb esluit voor
geschreven] bezinkingstank om, ,·echts tree ks 
op de beek afvloeide, sluit in zich , dat req., 
directeur der fab?-ie k, niet ervoo1· hee ft ge
zo,·vd, dat zulks niet gebeurde, nu doo,· hem 
niet ,net v1"ucht beroep was gedaan op bij
zondere o,nstandigheden, waarui t het tegen
deel bl ee k. I n het ten aanzien van bedo eld 
feit gel eve,·d bewij s ligt d erhalve tevens dat 
van het telastegel egde gemis aan zorg op
gesloten. 24 Octob er. 

Arbeid. 
- Anest van den Hoogen Raad. (Rustdag

besluit transportarbeiders art. 1.) - In het 
bevestigde vonnis is het beweze,~verklaarde 
blijkens de qualijicatie kennelijk - en te
recht - opgevat als een overtreding van 
wrt. 14, lst e l id in ve,·band ,net art. 14 der 
Arbei<4wet 1919. - M et de vermelding te
ven8 V(tn de artt . 1, 6 en 1 van het Rust
dagb esluit voor Tmnsportarbeiders heeft de 
Kantonr. klaarblijkelijk willen te kennen 
geven, dat ook dit besluit, door he1n op den 
ten deze verrichten arb eid [ op Zondag een 
driewieler voo,·tduwen en daarin b,·ood ver
·voere,~] toepasselijk geacht, op het algem een 
•ve,·bod van art. 14 de,· Arbeidswet geen uit
zondering bevat'. - De vraag, of bedoeld be
sluit ind e,·daad op den ten deze verrichten 
a,·beid toepasselijk is, kan onb eantwoo,·d blij
ven, waa,· voor dien arbeid, ook in eenigen 
ande,·en alg. ,naat,·. v . bestuur op voorze gd 
art . 14 geen uitzondering wo,·dt gemaakt. 
[Proc.-Gen. Tak: de genoemde artikelen van 
het Rustdagb esluit werden i. c. terecht toe
gepast.] - F eitelijk, en in cassatie onaan
tastbaa,·, is door de R echtb. vastgesteld, dat 
niet gebleken is , dat de jongen [die het 
,·ijwiel voortduwde] behoorde tot een ke,·k
genootschap, dat den. we kelijkschen ,·ustdag 
op den Sabbath of op den Z evenden dag 
viert. - T en deze was geen sp,·ake van a,·
beid in een broodbakkerij in den zin de,· 
A,·beidswet 1919 en kan derhal ve ar t. 36 bis 
d ier wet i . c. bui t en beschonwing blijven . 

93 4 Octob e,·. 
Onderwijs. (Lag·er) 
- KoninlJijk beslitit. ( J.,a,ger Onderwijswet 

1920 Art. 195.) - Al kan het vak l ichame
lijke oefening in bevredigende mate tot zijn 
recht kom en, wann eer het onderwezen wo,·dt 
op d~ b-ij all e openbare scholen aanwezige 
speelplaatsen, zoodat stichting van een lo
kaliteit niet· noodig is, zoo zal ook dan nog 

de aa1Mchatfing ·van we,·kt-ui gen, ge1·eed
schappen en spelbenoodigdheden, zelfs wan
neer het vak op de ,neest een voudige wijze 
wordt onderwezen , eene voor de gem een te, 
gezien haar bena,·den financieelcn toestand, 
niet onb elangrijke ui tgave vorderen. Onde1· 
deze ornstandigheden is e1· aanl eiding de 
gevraagde vrijstelling 110 01· twee jaren u 
ve,·lee,~en. 25 Octob er. 

- J( oninldijk besluit . ( Lage,· Onde1·wijswet 
1920 A1·t . 101 , 5e l id j 0

• art. 55.) - Onde,· 
de kosten , bedoeld in a,·t. 55 onder e tot en 
,net h en o rn die van i,utandhoitding val 
len. ook ,lie ititgavcn, welke de ge1neente 
doet voo ,· haa,· openbaar lage,· ond e,·wijs. 
voorzoover dit boven d e " nonnale eischen" 
ititgaat , m its d e ititgaven slechts krachtens 
ha1·en aa,·d en karakt er vallen onder eene 
de,· rubrieken e tot en ,net h en o of on.de,· 
die van instandhouding. Op soortgelijken 
gl'ond behoo,·en tot de we,·kelijk gemaakte 
kosten van de bijzonder e school, waartoe l id 
8 van art . 101 de vergoeding beperkt , all r 
uitgaven ten behoeve de,· school, ook voorzoo
ver zij uit gaat boven de "no1'1nale eischen", 
onde,· dezelfde "rnits" als boven gesteld . 
De,·h.alve zijn de kosten van aanl eg en on
derhoud van een radio en van een e bijdrage 
aan de N ed. Ch1·. Radiove1·eeniging terecht 
als kosten, vallend onde,· art. 55 sitb f voor 
v~rgoeding in aanmerking gebracht. 

26 October. 
Gemeentebelastingen. 
- A,-,·est van den Hoogen Raad. (Stmatgeld 

de,· ge,neente A mste,·dam.) - B eteekenis 
van a:rt. 1 de,· V erordening op de hetfin{J 
van st,·aatgeld in de gemeente A 1nste1·da111 . 
- E en openbare g1·asveldweg is, al is zij 
onverhard en niet geschi kt voo,· rijverkeer, 
een openbare landwe g in den zin van a,·t. 1 
der V erordenin g. - Pitbliek vaa1·water, dat 
enkel geschi kt is voor poldérvaa,·t·uig,,n en 
niet voo1· verkee ,· ,net fl1'0otere booten, is 
niett emin een openbare waterweg in den zin 
van voo1"nield arti kel. - De omstandigheid 
dat belanghebbende's pe1'Ceel en in bet1·e kking 
staan ,net open bare land- en waterwegen, 
waaraan de gemeente geen kosten bes teedt , 
heft nie t de belastbaarheid op, doch heeft 
sl echts ten gevolge, dat de belasting ten 
d cet e is verschuldigd. - Op omstandigheden 
van f eitelijken aa,·d kan niet voor het eerst 
·in cassatie een be1·oep w01·den gedaan. 

26 Octob e,·. 
- A 1·rest van den Jioo gen Raad. (S choolgeld

hej/ing aan d e openb11.1·e scholen voor mid
del baar en voor be1·eidend lwoge,· onderwijs 
in. de gem eente Amste1·da1n .) - De ten deze 
opgel egde navorderingsaanslag in het school
geld voor 1niddelbaa1· en voorb e,·eidend hoo
ge,· onde,:wijs is ge,·echt·vaardigd, daar art . 
14 der 1neer1nal en g ewijz ir1de ver o?"dening OJJ 
d e heffing van schoolgeld aan de openba1·e 
scholen voo,· m iddelbaa,· en •voo1·bereidend 
hooge,· ond e,·wij s te A n,sterda,n van 13 J ul i 
en 21 S ept . 1921, welk a,·tikel steunt op art . 
267 o,id, thans a,·t . 802, der Gem eentewet , 
liet recht tot navo1-dering toekent "indieu 
een aanslag ten onrechte achte,·wege is ge
bl even of v ern.-ietigd of i11dien een te lag , 



aanslag is opgelegd" - zoolang niet dri e 
ja,a;r sedert den aanslag voor het heffingsjaar 
zijn ver,,treken. - Dit geval deed zich hier 
voo,· en al was er een ambtelijk verzuim ge
pleegd bij de vaststelling van deze primi
tieven aanslag, zoo kan dit een navorderings
aanslag in het onde,·havig geval niet ver
hinderen, daar deze ,net geen wettelijk voor
schrift in strijd is . 26 Octobe,·. 

-- Arrest van den H oogen Raad. (Vermake
lijkheids belasting der ge,neente L eiden.) -
De Gemeentewet kent niet een beroep bij 
den Ra,a,d van B eroep voo,· de Directe B e
lastingen tegen beslissingen van Bu:rgem ees
ter en Wethoude,·s. Wa,a,1· desniettemin de 
belanghebb ende zulk een be?"Oep had inge
steld, is terecht niet-ontvankelijkheid van 
d-it beroep uitgesproken . 26 October . 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 23.) - Terecht hebben Ged . Sta
ten goedkeuring onthouden aan een ra,a,ds
besluit tot vermeerdering van het a,a,ntal 
scholen voo,· u. l . o., nu niet kan wo,·den 
a,a,ngenom en, dat eene dringende behoefte 
an,n zoodanige school te1· pla,a,tse bestaat; 
zoodanige behoefte kan bepaaldelijk niet 
worden afgeleid uit het opgegeven a,a,ntal 
l eerlingen, welke de op te richten school 
zouden bezoeken, an,ngezien geenszins vast
sta,a,t, dat deze leerlingen de school geheel 
zouden do01·loopen . B ovendien kunnen de 
kinderen uit de buu,·tschap, waar de school 
zou wo,·den ges ticht, zonder al te g,·oote be
zwaren van een elders gelegen school ( op 
11 à 14 k1n afstand) gebntik maken. 

27 October. 
S1ioor- en tramweg·en. 
- A,·rest van den H oogen Raad. ( 'l'ramw eg

reglement art. 11. ) - De verbodsbepaling 
van art. 11, lid 3, aanhef en onde,· a van 
het Tra,nwegi•eglement, waa,·bij het op eeni
(lerlei wijze een in a,a,ntocht zijnde trein in 
zijn loop te belemmeren verboden wo1·dt, is 
ove,·t1·eden, wanneer vaststaat, dat een ·i n 

Volksh nis vestln g. 
- B es luit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d .d. 
16 Maart 1932, N°. 119, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen I. 
II en III hoog, voor e n achter, in elk de r 
perceelen Laurierstraat 63, 65 en 67 aldaar. 

S. 517. 31 October. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
16 Maart 1932, N°. 130, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen I , II 
en III hoog, voor en achter, in het perceel 
Tweede Laurierdwarsstraat 1 2, aldaar. 

S. 518. 31 October. 
Loterij en. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit va11 

Burgemeester en Wethoudel's der gemeente 
Veendam van 4 November 1931, n°. 2/2829, 
waarbij aan het Bestuur der Handelsver-

a,a,ntocht zijnde t,·ein. -in zijn loop is bele11,-
1ne,·d, wa,a,rbij het er niet toe doet of deze 
belemmering hee ft pla,a,ts gevonden op eene 
der wijzen in het voorsch?-ift bepaaldelijk 
omsch,·even dan wel op eenigerlei andere 
wijze. - Wa,a,1· nu in het bestreden vonnis 
bewezen is verkla,a,1·d, dat de daa,·bedoelde 
tram trein, die in aantocht was in zijn loop 
·is bel emmerd en dat dit is geschied door de 
in de bewezenve,·klaring omschreven hande
lingen van verd., is daar,nede tevens uitge-
11iactkt, dat verd. bovenbedoeld voorschri ft 
heeft ove,·treden, ook al nwcht de R echtb. 
terecht hebben uitgemaakt, dat die hande
lingen niet zijn te begrijpen onder ,net een 
voe,·tuig op den tramweg verblijven in den 
zin van dat voo,-.~chrift. - Qualificatie. 

Haudelsreglsterwet. 
S1 Octobe,·r 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Handel s
registerwet art. 2.) - Niet is gebleken, dat 
de Rechtb., nu zij op feitelijke gronden heef; 
vastgesteld, dat het streven der Spa,a,rbank 
niet op het maken van winst is gericht e,~ 
op dien g,·ond ve,·d. hee ft vrijgesp,·oken van 
het onderdeel der t.l.l. , dat de Spaarbank 
ove,·eenkomstig ha,a,r statutair doel het spa
ren heeft bevorde,·d, door bankiershandelin
gen te ve,·richten of te do en verrichten als 
gc,woon bedrijf, van een onjuiste uitlegging 
-ran art. 2 Handelsregisterwet, i. v. ,n. art. 2 
Koophandel, is uitgegaan en daardoo1· de be
doelde uitdrukking in de t.l.l. niet juist zoi, 
hebben opgevat. - lnime,·s in de t.l.l. zijn 
de woorden "gewoon bedrijf" kennelijk ge
brui kt in denzelfden zin, in welken in art. 
2 K. , wan,,-,ia,a,r art. 2 Handelsregisterwet 
zich 1·icht, de term "gewoon beroep" voor
komt in de 'Zinsned-e "en daarvan hun ge
woon bero e1J maken", terwijl in a,·t. 2 K. 
,net die zinsnede wordt uitgedrukt, dat "die
genen, welke daden van koophandel uit
oefenen "kooplieden" zijn, voo,·zoover zij in 
het uitoefenen van d;ie daden trachten een 
besta,a,n te vinden, door da,a,1·1nede winst te 
behalen. 81 October. 

eeniging " Veendam" te V eendam, toestem
ming werd verleend tot het aanleggen en 
houden van loterijen in verba nd met een 
winkel week. S. 519 . 31 October. 

Volkshuisvestin g. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

Gede puteerde Staten van Noordholl and d .d. 
23 :111:aart 1932, n°. 183, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen I, 
II en III hoog, voor en achter, in het per
ceel Laurierstraat 116, aldaar. 

S. 520. 1 November. 
Spoor- en tramwegen. 
- B es luit tot vaststelling van voorschriften 

voor de overdrach t van toegangswegen naar 
spoorwegstations. S. 521. 2 Novembe r . 

Gemeentebestuur. 
- B esl uit tot gedeeltelijke schors ing van het 

beslu it van den gemeenteraad van Hulst van 
7 October 1932, waarbij o. m. aan C. C. van 



Gijsel aldaar een uitweg is verleend over 
een strnok gemeentegrond aan den Stations
weg a ldaar. S. 522 . 3 November. 

Tractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het ver

drag met bijbehoorende protocollen betref
fende internationale tentoonstellingen van 
22 November 1928. S. 523. 3 November. 

Godslastering. 
- Wet tot aanvulling van het Wetboek van 

Strafrecht met voorzieningen betreffende be
paalde voor godsdienstige gevoelens kren
kende uitingen. S. 524. 4 November. 

In-, uit- en doorvoer. 
- Besluit, houdende bevoegd verklaring van 

een instelling om met betrekking tot kippen
en eendeneieren merken of teekenen als be
doeld in artikel 10 der Landbouwuitvoerwet 
1929 en geleidebiljetten als bedoeld in de 
artikelen 4 en 5 bis der wet van 29 Novem
ber 1930, S . 441 , zooals deze is gewijzigd en 
aangevuld bij de wet van 8 April 1932 
(Stbl. n°. 148), uit te reiken. 

S . 525. 5 November. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het sa

natorium "Hebron", te Amersfoort, staande 
onder ' bestuur van de Vereeniging "Neder
landsch Hervormde Stichtingen voor Zenuw
en Geesteszieken" als eene inrichting, die 
niet als gesticht voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 526. 5 November. 
Volkshuisvesting. 
- Besluit tot schors ing van het "besluit van 

den raad van Koudekerke d.d. 11 October 
1932, waarbij aan J. W. Christiaansen al
daar, ten behoeve van de uitvoering van 
een bouwplan, vrijste lling is verleend van 
art. 7/, eerste lid, van de bouwverordening 
voot· die gemeente. S. 527. 5 November. 

In-, uit- en doorvoer. 
- Besluit, houdende bevoegd verklaring van 

een instelling om merken uit te reiken en 
aanwijzing van landen waarheen uitvoer of 
aanbieding tot uitvoer verboden is, als be
doeld in artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 en in artikel 1 van de wet van 18 Juli 
1930, S. 294, tot regeling van den uitvoer 
van uien , een en ander met betrekking tot 
uien. S. 528. 5 November. 

Warenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit op 

vaste melkproducten (Stbl. 1932, n°. 57). 
S. 529. 7 November. 

Geme'entebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den gemeenteraad van Cuyk c. a. van 30 
Juni 1932, waarbij is besloten den gemeente. 
toren aldaar af te breken. 

S. 530. 8 November. 
Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot uitvoering van artikel 132bis der 

hooger-onderwijswet (Rechtshoogeschool te 
Batavia). S. 531. 9 November. 

Crlsls -zulvelwet. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Crisis-Zuivel-Bes] uit II 1932, S. 319, zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
27 Augustus 1932 (Stbl. n°. 450). 

S. 532. 9 November. 
Jachtwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit der 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gel
derland d.d. 25 Maart 1931, n°. 60, in zake 
jachtrente. S. 533. 14 November. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit der 
Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Utrecht d.d. 23 Juni 1931, l e Afdeeling, 
n° . 3142'30/1140, inzake jachtrente. 

S. 534. 14 ovember. 
Hinderwet. 
- Beslu it , houdende de aanwijzing van alle 

verdedigingswerken als plaatsen waar muni
t ie kan worden opgelegd. 

S. 635. 14 November. 
Ot>enbare milldeleu van Yervoer. 
- Besluit, houdende beslissing omtrent de be

roepen, ingevolge artikel 3 der Wet Open
bare Vervoermiddelen, ingesteld tegen de 
beschikkingen van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Hol land van 1 Juli 1931, nos. 72 tot 
en met 77. S. 536 . 15 November. 

Arbeid. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 57, 68 , elfde lid, en 91 der Ar
be idswet 1919. S. 537. 17 November. 

- Bes! uit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop met betrekking tot arbeid in apothe
ken versch ill ende bepalingen der Arbeids
wet 1919 in werking treden. 

S . 538. 17 November. 
Tractateu. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 31 Mei 1929 te Lon
den gesloten verdrag voor de beveiliging 
van menschenlevens op zee (S. 1930, n°. 
305), alsmede van de op 11 Juni 1931 te 
Simla tot stand gekomen regelen, genaamd 
,,Simla-Regelen 1931", strekkende tot ver
vanging van de Hoofdstukken II en III van 
genoemd verdrag, ten aanzien van alle sche
pen, waarop zij van toepassing zijn. 

S. 539. 17 November. 



I HOUD 

Het cursief gedrnkte moet gezocht word in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Gemeentebelastin gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ge1nee te

wet artt . 129 en 137.) - De gemee ten 
Winschoten en B eerta hebben ongeveer ter
zelfder tijd gelijkluidende verordeninge, op 
de heffing en invordering van een belas ing 
weyens het gebruik van den bij d'ie gem en
ten in gemeenschappelijk behee1· en o 
houd zijnilen weg vastgesteld . Deze v 1·or
deningen moeten ,wonkn beschouwd als een 
tusschen de beide gemeenten ter gen een 
schappelijke behartiging van belange, ge
t rof fen regeling als bedoeld in art. 129 Ge
meentewet . Dit volgt in het bijzonder u t de 
artt. 1 en 8 van de ve1·01·deningen o de 
heffing. De gebruiker van een wegge elte 
in Winschoten, evenals de gebruiker va een 
weggedeelte onder Beerta, wordt getr /fen 
doo,· de als een geheel, im11,ers als ee ge
meenschappelijke regeling, te bescho 
ve1·01·dcningen B ee,·ta/Winschoten, wel 
gel ing het gebied, dier beide gemeente om
vat. [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt] -
De beken,dmaking der verO'rdeningen p de 
heff ing heeft echter niet op de in art 137 
Gemeentewet voorgeschreven wijze k nnen 
plaats hebben; zij houden een bepalin om
trent in werking t,·eden in, welke in trijd 
is met de wet, terwijl die verordeninge bo
ve11,/l,ien geen bepalingen bevatten al 
meld bij a,·t. 129, lid 2 dier wet. [A rs 
implicite de Adv.-Gen.] 31 Oc ober. 

Gemeentebestu ur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente 

wet a1·t. 168). - Waar a1·t. 11 der Alg. Pol.
verord. van Stavenisse slechts die 11iuzie k in 
de im·ichtingen van art. 6 dier ve,·ordening 
zonde,· toestemming van den bu1·gemeester 
verbiedt. welke ten verrnake van het public k 
worà.t gegeven of toegelaten, kan het be
zwaar t egen d ie _verordening, dat d e inrich
tingen in a,·t. 6 genoemd het geheel e huis 
bet,·effen en niet sl echts de voor het publiek 
toegankelijke localiteit , niet op gaan. - H et 
ve,·bod, zooals het is beperkt en bij ge
meenteverordening in het belang der open
ba,·e 01·de en zedelijkheid is gegeven, is niet 
st1-ijdig m et de wet, in het bijzonder niet 
met a,·t. 168 der Gemeent'ewet. - T en on
rechte wordt aan de verordening verweten, 

dat deze niet 011,schrijft wat "publiek" is, 
daar publiek een f eitelijk beg1·ip is en de 
rechter in el k voork01nend geval hee f t te 
beslissen, of zij, te wie,· ve,·make de ,nuziek 
wm•dt gege·ven, als "publiek" 1noeten wor
de,~ beschouwd. - T egen de t.l.l. kan niet 
worden aangevoerd, dat d eze niet vermeldt, 
dat de 1nuziek is gegeven in de voo,· het 
publiek toegankelijke localiteit van de he1·
berg, daar dez e omstandigheid geen element 
is van het verbod van art. 11. 31 Octob er. 

Onderwijs. (Lager) 
- Konin klijk B esluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 97.) - De splitsiny, van uitg·e
breid lager onderwijsmarge en hoofden,narge, 
waa·rvan het appell eerend schoolbestuur bij 
zijn berekening van d e ve,·go eding ex art . 
97 uitgaat, vindt geen steun in de artt. 7 en 
8 van Hoofdstuk V Bijlage C van het B e
zoldigingsbeslitit Burg. Rijksa1n.bten,aren 
191!8 . 2 November. 

Successiewet. 
-- An·est van den Hoog en Raad. (Successie

wet •artt . 80 en 93.) - De vo,·dering tot 
ten,ggave van betaald recht, moet in het 
ond!,e,·havige geval, indien zij inderdaad be
staat, tot grondslag hebben het f eit, dat de 
stichting ten tijde van de verki-ijging hoofd
zakelijk als instelling van ,weldadigheid 
we-rkzaa11, was. Noch dit f eit zel f, noch de 
mogelijkheid 01n het bestaan daarvan aan te 
toonen, is te beschouwen als een voorwaarde 
in den zin van art. 93, 5°. tweede l id Suc
cessiewet, waarvan de vorde,·ing afhankelijk 
is . Op deze bepaling kan derhaJ,ve niet steu
nen het betoog, dat in het onderhavige ge
val de ve1·jaringstern,ijn niet reeds met den 
dag der aangifte is beginnen te loopen. -
De stell ing van het middel, te weten, dat 
de stichting hare vordering niet heeft kun
nen instellen binnen lwee ja,·cn te rekenen 
van den dag der aangifte en dat dan de 
bepaling, dat de vordering verjaa,·t in twee 
ja1·en te rekenen van de aangifte, niet 1nag 
wo,·den toegepast, bet1·eft een rechtsvraag, 
welke niet door het Hof is behandeld. Im
mers, d estijds is beweerd, dat de stichting 
de vorde,-ing niet kon instellen vóór 9 Jan. 
1925 en niet dad de vordering niet kon wor
den ingesteld vóór of op 25 M ei 1925 (twee 
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jaar na den dag van aangift e). D e g.,-ief 
van het rniddel rnist dus feitelijken g1·ond" 
slag. - Nu een de,· drie zelfstandige gron
den, waarop 's Hofs beslissing berust, te 
vergeefs wordt aangevallen, kan een onde1·
znek nam· de andere grieven van het cas
satie,niddel achte1·wege blijven. 2 N overnbe1·. 

GemeentebelastJu gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld 

voor lager onderwijs in de ge1neente 's-G1·a
venhage.) - 'l.'e..ec ht is belanghebbende als 
ouder ·in de schoolgeldheffing voor lagr,· 
onder,wijs belastingplicht-ig geacht, ook al is 
hij noch ,net de ouderlijke macht noch met 
de voogdij der kinderen Ier zake waarvan 
hij is aangeslagen belast. D eze regeling is in 
overeensternniing met a.rt, 353 B. W . dat 
ve,·lies van de ouderlijke rnacht of voo gdij 
niet ontheft van d e i•erplichtin g om 'naa,· 
evenndigheid van het inkornen bij te dragen 
tot de kosten van onderhoud en opvoeding 
der minderja,·ige kinderen, - D e directeu1· 
der gemeentebelastingen heeft ten deze den 
aanslag m et juistheid geregeld doo1·dat hij 
rekeninr1 hee ft gehouden ,net de draag
kracht . van ieder der oude1·s, die krachtens 
art. 353 B . W. verplicht zijn hun kinde1·en 
Ie onderhouden en op te voeden naar even-
1·edi.gheid van hun inko,nen. - Het de,·de 
cassatiemiddel faalt, daa,· wat er zij van de 
stelling. dat de gen,eenteve1·0,·dening niet 
een voo1· alle gevall en voldoende regeling 
cler schoolgeldheffing naai· evenredigheid 
van het belastbaar inkomen bedoeld in art. 
37 de,· W et op de Inkom stenbelasting 1914 
zou bevatten, zij zulk eene regeling wel be-

, vat voor het onderhavige geval . 2 Nov ember. 
- Arrest van den Hoogen Raad, ( H onden

belasting in de gerneente Utrecht.) - '/.'en 
bewijze, dat etn belanghebbendP een hond 
uitsluitend als waakhond houdt, kan men in 
cassatie niet met vrucht een bero ep doen op 
f eiten waa,·van 11iet blijkt, dat zij r eeds voo,· 
den, R a.acl van Be1·oep zijn =ngevoe,·d. 

2 No'vember. 
Openbare middelen van ·ve rvoer. 
- Arrest van den H ooyen Raad. (Gemeente

wet art . 168; Wet Openb. V ervoe,-middelen 
art. 1.) - Al tast de W et Openbare V er
voermiddeltn niet aan de bevoe gdheid der 
gerneentel·ijke Overheid tot r egeling van het 
vervoe1· van reizige,·s in locaal verkee1·, mag 
ee,ie dergelijke regeling niet zoover ga.an, 
dat daardoor de nwgelijkheid o,n een inter
co,nmunalen autobusdienst, als die van ge, 
reqtûreerde, overeenkomstig de ve,·leende 
vergunning te onderho,uien f eit elijk wordt 
opge/wve,~. - Uit a:rt . 5 der Busver01·dening 
van de gemeente Eindhoven volgt, dat met 
bet,·ekking tot gerequireerde's autobusdienst 
het vervoe1· van reizigers ,net locale bestem-
1niny binnen de geheel e gemeente Eindho
ven ve,·boden is, terwijl ge,·equireerde's ver
r1unning enkel inhoudt een vervoerverbod 
binne,~ de gemeente E indhoven over het 
t,·aject '/.'ongelresche boseh- Eindhoven. -
Nu hee f t het ve,·gunningstelsel van de W et 
Openb. Vervoermiddel en de st,·ekking o,n 
in, het belang van het reizend publ iek eene 
juiste voorziening in de behoefte van inter
comunale autobusdie11sten t e bevorderen en 

is het bij de aan gereq. ve1·leende ve,·gu,1-
ning voor dit doel noodig geoordeeld het 
vervoe,· van reizigers met locale bestemming 
binnen de ge,neente Eindhoven niet verd,r 
Ie beperken dan op ver,neld traject . Mits
dien wordt door toepassing van gemeld art . 
.5 het onde,·houde,i van ge,·equiree,·de' s 
a,itobusdien$t, overeenkomstig cle verl eende 
vergiming onmogelijk gemaakt. - [Anders 
Proc.-Gen. Tak, die ontkent, dat in het on
der~verpelij k geval de ve,·onlening een be
dreiging vor,nt voo,· cle,o betrokken inte1'c. 
autobusdienst.] 7 N0t•e1nbcr. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Ho oyen Raad. (Verorcl . 

Straatpolitie Rotterdam art. 14.) - [R eq., 
collectant van het Nederl. L ege,· des H eils, 
heeft in ,miform gekleed aan de huizen aan
gèbeld en bonn etjes vonr 10 en vooÏ--25 cent 
( tegen welke bons den houder 11·ratis e, n 
'//la.altijd wordt verstrekt) aangeboden.] -
'l.'elastelegr1ing: dat hij . , . op den open
baren weg . . . een i11za,neling van gelcl 
hee ft gehouden, doordien hij toen aldaa,· als 
collectant . . . aan de huizen aanb elde ui 
bonnetjes voo,· 10 e>n 25 oent te koop aan
bood. - De t.l.l. laat slechts deze l ezing toe, 
dat daarbij wordt gestPld, dat ,·eq. doo1· de 
bon11etjes te koop i.u.,,n te bieden è.en open
bare inza,neling van geld hee f t ge ho•uden. 
W el vloeit uit de bewijsmiddel en alleszins 
het bewijs voort , dat ,·eq. de bonnetjes op de 
·wijze als in de t.l.l. omschreven te koop 
hee ft aangeboden, doch dit t e koop aanbie
den is op zichzelf en zonde,· dat is aangege
vnt tot welk do el cle bonnetjes st,·e kte», nic: 
het houden van eene openba1·e inza,neli11y 
van geld en 111itsdien evenmin een overtl'f
ding van het verbod van a1rt. 14, f , lid 1 
V erordening Stmatpolitie R otterda11,. 

7 No~ emb er. 
Op·enbare mld1lele11 van vervoer. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( W et Openb. 

V ervoenniddel en art. 15.) - Uit de gelijk
luidende verklaringen van ve,·d. en getuige. 
dat -de vrachtauto in zijn geheel toen -
zijnde de achterbak daarvan geheel ledig -
buit-en den bestuurde,· aanzienlijk mee,·. dan 
acht personen kon bevat ten, heeft de Rechtb. 
kunnen afleiden, dat het vnotorrijtui{) ruimte 
bood voor ten ,ninste acht personen buiten 
rlen bestuurde,·. - W cl iswaa,· word;i; aangl'• 
voe,·d, dat het ,notorrijtuig eene cabine be
vatte, ingericht •voor het ve1'Voer van per
sonen, maar voor v,inder dan 8 buiten den 
bestuurder, beneven,i een achte,·bak; .waar
·,nede echter als ing-ericht niet voor het ver-
1voe1· van p erson en, 1naar enkel voor' dat van 
vee, voo,· de berekening van de 1°uiv,te voor 
penonen geen rekening rnocht zijn gehou
den, doch a,·t. 15, lid 2 W et Openb. Ve,·. 
voer,,,iddelen eischt niet, dat een ,notor-
1-ijtuiy als daarbedoeld is inge,·icht vilor hel 
·vervoe,· van personen, maar enkel dat het 
voor dit vervoe,· w01·dt geb ez igd. - H et 
•voorschrift gee f t dus geen reden o-n, t, a. v. 
het rui,,,te bieden voor het we,·voe,· van per
sonen onderscheid te niaken tu.sschen een 
cabine eene,·zijds en een geheel l edige ach
terbak ter ande,·e zijde, al is deze bestemd 
voor veevervoe1·. 7 November. 



.\rbeid. 
- Arrest va,i den Hoogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art. 1.) - Zooals ,·eeds de beteekenis, 
ivelke die woorden in het . gewone S'[J'raak
r1eb,·uik hebben, ,nedeo,·engt en zooals uit 
dr geschiedenis van a,·t. 1 der A ,·beidswet 
1919 blijkt, worden in dat artikel rn et "werk
zaarnheden in een onde1-nerning" bedoeld 
werkzaam heden ten behoeve van een onde,·
ne,ning venieht door hen, die hetzij als pa
troon, hetzij als arbeider tot die onderne
ming in betrekking staan . - De R echtb. 
hee ft de vraaq of i. c. de twee vroi~wen 
[die in een niet tot /) ewoning gebezigde ka
mer ten behoeve van het bedrijf rnet elec
tricitèit gedreven naai,nachines van de zaak 
<mtvangen lingerieartikelen naaiden] arbeid 
in de onde-rne,ning van ,·eq. ve,-richtten, be
,,estigcnd beantwoo,·d. Daartoe gaf echter 
Jietgeen éle R echtb. tot dat antwoord hee f t 
r1el e·id geen voldoend en grond, daar i,n,ners 
de om.itancligheid, dat d.e getuigen Ph. en 
.-l. opd,·achten tot naaiwe,·k van de onder-
11e111inr, pler1en te aanvaarden en uit te voe
ren, geénszins m ede brengt, dat zij als ar
beidsters tot de ondernemin!J in betrekking 
slaan, te,·wijl ook ove-,•igens de tot· bewijs 
(!ebezigde opgave en verklaringen niets in
houden, ,caa,-,,it de R echtbank dit laatste 
heeft kunnen afleiden. 7 N ove mbe,·. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 248.) 

- 'l'en onrechte hebben Geel. Staten go ed-
keurin!J onthouden aan eene begrootings
wijziging, strekkend tot verhooging van 
a nige jaa,)Wedden met terur1we,·kende kracht 
tot 1 J an. 1929, nu aannem elijk is gemaakt 
rlat deze sala,·isve,·hoo!]ing ook in de tegen
u·o01·dige moeilijke economische omstandig
hedien gerechtvaardigd is om aan eene on
redelijk lage bezoldig·ing een einde te ,na
ken, terwijl de financieele toestand der 
rie m eente niet ,·an dien aard is, dat deswege 
rleze verhOO!Jin g aèhte,·wege zou rnoeten 
blijven. "/ Novem ber. 

- J(oninklijk beslu it. (G emeen tewet art . 242.) 
- - Naar de ,·egel en van een richtig finan-
rieel beheer moeten de kosten van onde1·. 
.<tand aan werkloozen en de kosten van we-,·k
verschaffing aan werkloozen uit den gewonen 
rl·ienst worden bestreden, tenzij, wat de we-,·k
rerschaf fing bet1·eft, de we1·kloozen te we,·k 
gesteld worden bij we1·ken, die uit den kapi
taaldienst worden betaald, voorzoover uit 
het' gebruik van ongeschoolde k-,·achten niet 
rxtra ui tgaven voortvlo eien, mits de werken, 
indien, zij improductief zijn, niet sl echts ter 
will e van de we-,·kverschaffing wo,·den on
cl-ernomen. D erhalve hebb en Ged. Staten 
terecht gevorde,·d, dat althans een deel dezer 
erisfakosten op den ge;wonen dien,;;t der be
r,rooting wordt •uitget,·olrlren. 11 Novernbe-,·. 

- Koninklijk besl-uit . (Gemeentewet art. 122.) 
- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan eene beheersvero,·dening voor 

. ane gen,eentespaarbank op grond clat daa1·in 
1l'o1·dt gemist eene bepaling, kracht ens welke 
,,p door de spaa,·bank ititgegeven, geldl eenin
r,en onde1· ee-,·ste hypothecair ve1·band jaa,·
l·ijks tenminste 2 ten honderd der geldl ee-
11ing moet wo1·d.en afgelost. 12 November. 

Crlsls1iachtwet. 
- A,·rest van clen H oogen Raad. (Crisispacht

,cet 1932 -a1·t. 1.) _:_ De Crisispachtwet 1932 
hee ft niet betrekking op huurovereenkorn
stcn betreff end e- om·oerende goederen, ,welke 
in het tuindersbedrijf worden geëxploitee1·d. 
- B eteekenis van "hoeve" en "los land" in 
art. 1 de,· wet. - Cassatieberoep in het be
lang de,· wet ve1·worpen. 14 Novemb er. 

Onderwijs. (Lag·er) 
·- K oninklijk besl1ti t. ( Lager Onderwijswet 

1920 a1·t. 72.) - Al gaat de eisch, dat elke 
van de lee,·k,·acht en, welke aan d e school 
ve1·bonden behooren te zijn, een eigen klassc
loloaal heeft. in het alge,neen niet uit boven 
de "nonnale eischen", zoo volgt hie,·uit niet, 
rlat bijbouw i·an een nieuw lokaal ook clàn 
binnen, het kade-,· van die eischen zou blijven, 
wanneer het getal, l eerlingen slechts in ge-
1·inge mate één van de in art. 28 gestelde 
grensgetaJ,l en ovenchrijdt en dientengevolge 
een nieu,we lee-rkracht verplicht wordt . Dit 
klemt te ,nee,·, nu rekening die'nt te worden 
gehouden ·niet de mogelijkheid, dat de lee,·. 
lingenschaal van art. 28 eene verhooging zal, 
onderr1aan, en dientengevolge. zelfs eene ver-
111 ee,·de·ring van het l eerlingental niet tot 
vermeerdering van onderwijzers zoi, behoe
ven te leiden. 16 N ove,nbe,·. 

- Tfon·inklijk besl1tit. · (La.ge,· Onderwijswet 
1920 art. 23 .) ..:.._ Uit den aa.,·d van het voo,·
schrift van a1·t. 2S l e lid sub a vloeit voor l, 
dat aan een ,·aadsbesluit , als daarin bedoeld, 
de go edkeuring sl echts kan worclen onthoit
den om redenen, ontleend aan de dooi· dn, 
gemeenteraad voo·r het stichten van d e 
school of het leslokaal gekozen plaats . Of 
de toestand de1· gem eentef inanciën de stich
t i,ig van het leslokaal gedoogt, zullen Geel. 
Staten bij · de beslissing o,ntren,t de goedkeu-
1·ing van de gemeentebegrooting hebben te 
beoo1·deelen. 11 Novemb er. 

Militaire Zaken. 
- J(oninklijk besluit . ( Dien.stplichtwet c,rt. 

12.) - De omstandigheden, dat de ingeschre
vene van zijne prilste jeugd af - ,net ui/. 
zonde,·inq van enkel e jaren die hij in N eder
land doorg ebmcht heeft voor schoolbezoek 
- in Engeland hee ft gewooncl, dat zijne op
l eid ing ge-richt is geweest op een toekomsti
gen we1·kkring in E n geland en dat Mj al
daar eene beti-ekking heeft, maken, dat moet 
w01·den aangenomen, dat de band van den 
ingeschrevene ,net N ederland dusdanig i.s 
ve,·zwakt, dat kij geacht moet worden te ver
kee,·en in een bijzonder geval, als bedoeld 
·in art . 12 sub f. 11 N ove1nber. 

Vleeschkenrlng·swet. 
- K oninklijk besluit. ( Vl eeschkeuringsu·et 

a.rt. 8.) - Nu een aantal gem.eenten de,i 
keuringsdienst ge,neenscliappeUjk hebben ge
regeld en ter uitvoering daarvan gelijklu i
dende ve,·ordeningen op dien dienst hebben 
vastgesteld, waa,'Ïn is bepaald, dat het in 
art. 8 Je lid bedo eld onderzoek niet plaats 
hee ft, kan afwijking en eenzijdige wijziging 
van die regeling doo1· ééne der betrokken 
gemeenten niet worden goedg ekeurd. 

21 Nov e,nber. 



Volkshuisvestin g. 
- Koninldijk besluit. (Woningwet art. 3'"1.) -

B ij de beoordeeling van het g l!(Wijzigde uit
buidingsplan, waarbij uiteraard met clen 
f eitelijken to es tand ter plaatse r ekening be
hoort te worden gehouden, blijft bui te,~ ge
ding de vraag, of de wijziging àl dan niet 
·is geschied in overeenstemming 1net het toen 
van kracht zijnd uitbreidingsplan. - Geen 
bepaling der W oningw et stelt de in een uit
breidingsplan vastgelegde best e1n1ning van 
(J1·onden voor bepaalde doeleinden afhanke
lijk van de voorafg egane oplegging van een 
bouwverbod. - .'1ppellanten zull en tenge
volge van de wijziging van het pl,an geen 
schade van betee kenis ondervinden, nu vast
staat dat de ge1neente hun voor weg bcste1nd 
terreingedeelte bij aanleg van dien we g zal 
moeten aankoopen of t egen schadeloosstel 
ling onteigenen. - H et burea1, van gem een
tewerkcn kan voo1· de to epassing der Wo
ning.wet redelijker wij ze worden aangem e1·kt 
als behoor-ende tot de gem eente-secretarie. 

21 Nov ember. 
Armeuwet. 
- J(oninklijk besluit. (Arm enwet art. 23.) -

H et enkel e feit, dat de inbewaringgeving bij 
d e N ed. Bank voor het burgerlijk armb e
stuur in het algemeen kosten 1net zich 
brengt, wel ke naar het oordeel van dit be
stuu1· beter voo,· andere do el einden zouden 
kunnen worden besteed, gee ft geen aanlei
ding 01n aan te nemen" dat een "bijzonder 
geval" als bedoeld in het 4e lid aanwezig is. 
E venmin kan als zoodanig worden aange
merkt dat in het gemeentehuis een brand
vrije kluis aanwezig is. waa,·in de fondsen, 
opgeborgen i11 een afgesloten tro1n1nel , veilig 
kunnen worden be,waard . 21 Novemb er. 

Loterijwet. 
- Arrest van den H oo g en Raad. ( L oterijwet 

1905 art . 1, l id 1 en 2, 2°.) - De R echtb ., 
die als bewezen aannam, dat verd. een 
"Sweepstake T icket" aan H. te A mste,·dam 
·verkocht en afleverde, waardoor H. , op de 
wijze als in de bewezenverklaring vermeld, 
in de frish Free Stat e H ospita/ 's S weepstake, 
zijnde een lot erij ·in I erland aangelegd en in 
Dubl in gehouden, kon deelnemen, hee f t de 
bewezen verklaarde feiten terecht en onge
acht wat de leden van de Hospitals '/'rust 
ltd. t e Dublin deden, gequali ficeerd als "het 
d eelnemen in eene loterij, die buiten het 
R ijk in E uropa is aangelegd, openstell en" , 
dacu· im11iers volgenll art. 2, 2° de ve,·koop 
en cle aflevering ,·an het ticket een e wijze 
is, waarop verd. de deelneming in de loterij 
openstelde. - D e bewering, dat die quali fi
catie in strijd ·is 1net de overwegin g van de 
R echtbank, dat de l eden van de H ospitals 
trnst te Dublin de r1 el egenheid tot deelne-
1ning openstelden, is onjuist. De bewcerd,e 
strijd bestaat niet . l m,ners d e R echtb . be
-~liste t . a. v. de l ede,~ van de T r ust, dat deze 
de gel egenheid om tegen betaling van zeker 
bedrag mede te dingen naar prijzen en pre
miën, dat is volgens de om schrijving van 
art . 1 der L oterijwet 1905 een " loterij", 
op enstelden, hetgeen ie ts einders is, dan de 
door req. verrichte handel ing te weten het 
openstell en van de deelneming in die lot erij 

·rraarvan art . 2, 2° spree kt . (D it laatste an
ders P1'0c.-Gen. Tak. ) 21 N orvem be·r. 

Leerpllch twet. 
-- A rrest van den H oogen Raad. (Lee17Jlicht

wPt artt. 1 en 11 ; Lager Onde,·wijswet a,·t. 
23.) - [K ind ·van r eq. is blijken s 1nededee-
ling van B. en W. d.d. 7/10 S ept. 1931 in 
het belang van het onde,·wijs met ingang 
van 14 S ept . ·van Openb. Lagere school 6 
ov,rgeplaatst naar Openb. Lage1·e school 1; 
daarna hee f t ,·eq. op 9 Nov. 1931 een ken
nisgeving ontvangen vcin den l nspeeteur La
ger Onderwijs, dat het kind m et ingang ·van 
10 Nov. 1931 door he1n a1nbtûialve was in
geschnven als l eerling in d e open.b. school 
1. 'f'elaste u·as gel egd o. m., dat verd. niet 
had gezorgd, dat het kind in de maand Nov . 
1931 ( 10 Nov. enz.) school 1, waa,·op het 
was geplaatst, had bezocht, nadat het kind, 
dat ambtshalve op die school u:as ingesckre
ven, op 10 Nov . daarop had plaa.ts genom.en, 
althans had kunnen plaats n e1nen.] - O11de1· 
de in d e tela.stelegging en bewezenverlda
ring gebezigde ·woo,·den op school 1 "was 
geplaatst" kan aan de hand van hetgeen 
daarop volgt nie t ande?'S bedoeld zijn, dan 
dat het kind op die school een plaats wcis 
aangewezen., niet dat het kind daa1· f eit el-ijk 
had pl.aats genonien. - D e ke1'1i d;;r kwestie, 
,wel ke de besl issing in deze zaa.k , volgens het 
namens 1·eq. gevoe1·d •ve1"weer, behee,·scht, 
ligt in de vmag of de afvoering van het 
kind van school 6 te(l en den wil van ,·eq. , 
wettig was. Is die afi-oe1-ing onwettig·, dan 
ontvalt aan cle ambtshal ve insc li,-ijving op 
school 1 en aan de verplichting van 1·eq . d e 
wettelijke grondslag . - In de L eerpl.ichtwet 
- bepaaldelijk in art . 11 - straalt welü
waar de gedachte do o1·, dat de ouders en 
venorgers v1"ij zijn in de keuze van de door 
hen voo1· hun k:irui passend geachte school ; 
een bepaald ,·echt van de oude?'S of verzor
r1e1·s om Mm kincl 071 een be71aalde school te 
do en plaats nemen wordt daarbij echter niet 
door de wet erkend, evennnin als zij gc-
1.eaagt van een - overigen"s oo k wel ni,t 
denkba,·e - verplichtinr1 tot afvoe,-ing in 
de daar geno e1nde gevall en. D e bepalin gen 
de,· Leerp/,ichtwet, waarin een eerbiediging 
dier v1-ije keuze zou kunnen worden gezien, 
111.o eten echte,· worden beschouwd in verba11á 
111. et de beschi kbare onde1·,vijsgel egen heden; 
oij gaan dan ook geheel om buiten de br
palingen bet,·eff ende de inrichting van hrt 
onderwijs, zoodat de vraag. of op een be
paalde school een bepaalde kla.sse [ zooals in 
cas-u op school 6] b ·achte,is besluit van JJ . 
en W . t-ijdelijk 1nag wo1·den ontvolkt, ha,·p 
bean~woording niet kan vinden in d e L eer
plichtwet. - H ier werd ingevolge art. fe 5 
Lager Onderwijswet 1920 ·met de tijdelijke 
ontvolking van de betrokken klasse op school 
6 bevoe gd geh.andel.d. Nu van deze 111aat
regel de afvoerinr1 van de l eerlingen uit die 
klasse een nooclzakelijk gevolg was, staat 
met de wett.i gheid van clien 1naatregel oak 
d e wettigheid dier af"oering va.st. - Nu 
feit elijk vas tstaat, dat het hie,· gold een 
tijdelijke ontvolking van de zesde klasse vcw 
bedoelde school , kan d eze maat,·egel niet 
,corden IJ'e?'ekend tot de besfoiten van den-



Gemeenteraad in wrt. 2S Lage,· Onde,·wijs
wet 1920 genoemd, noch gezegd ,worden in 
strijd niet art. S dier wet te zijn genomen. 

21 Novembe1·. 
Oml.erwljs. (Lag·er) 
- Arrest van d en Hoogen Raad. (Leerplicht 

wet artt. 1 en 11 ; Lage,· Onderwijswet art. 
28.) - [Kind van req. is blijkens mededee
ling van B . en W. d.d. "f/10 S ept . 1931 in 
het belang van het onder.wijs met ingang 
van 14 Sept. van Openb. Lagere school 6 
overgeplaatst naar Openb. Lagere school 1 ; 
daama hee ft req. op 9 Nov. 1981 een ken
nisgeving ontvangen van d en I nspecteur La
ge,· Onderwijs, dat het kind ,net ingang van 
10 Nov. 1981 door h em ambtshalve was in
geschreven als l eerling in d e openb . school 
1 . T elaste was gel er1d 0.11,., dat ve1'fi. nie t 
had gez01·gd, dat het kind in d e maand No v. 
1981 (10 Nov. enz.) school 1, waarop h et 
was geplaatst, had bezocht, nadat het kind, 
dat a,nbtshalve op die school was ingesch'l'e
ven, op 10 Nov. daa1·op had plaats genomen, 
althans had kunnen plaats ne1nen.] - Onde1· 
de in d e telastel egging en bewezenverlcla-
1·ing gebezigde woorden op school 1 "was 
geplaatst" kan aan d e hand van h etgeen 
daarop volgt niet ande1'8 bedo eld zijn, dan 
dat het kind op die school een plaats was 
aangewezen, niet d,at het kind daar f eitelijk 
had plaats geno,nen . - De ke,·n d er kwes tie, 
welke de beslissing in d eze zaak, volgens het 
namens req . gevoerd verweer, beheerscht, 
ligt in d e v1·aag of d e afvoe,·ing van het 
kind van school 6 tegen den wil van req., 
wettig was. I s die afvoe,·ing onwettig, dan 
ontvalt aan de ambtshalve inscMijving op 
school 1 en aan d e verplichting van ,·eq. d e 
wettelijke g1·ond:;lag. - i n de Leerplichtwet 
- bepaaldelijk in art. 11 - straalt welis
waar d P, gedachte door, dat lle ouders en 
verurrgcrs v rij zijn ·in de keuze van d e doo,· 
hen voor kun kind passend geachte school ; 
een bepaald r echt van de ouders of verzor
gers 01n hun kind op een bepaalde school te 
lloen plaats n em en w01·dt daarbij echte,· niet 
i/oor de wet erkend, evenmin als zij ge
waagt van een - overigens ook wel niet 
rlenkbare - verplichting tot afvoering in 
d e daa·r genoemde gevallen. D e bepalingen 
der L eerplichtwet, waa,-in een eerbiedigin g 
dier vnje keuze zou kunnen worden gezien, 
'/1/0 eten echter worden beschouwd in verbaml 
111 et de beschikbare onde,:wijsgelegenheden; 
zij gaan ,dan ook geheel 011, buiten de be
palingen betrelfende d e in,·ichting van h el 
onderwijs, zoodat d e v raag, of op een be
paalde school een bepaalde kla,se [zooals in 
cas,i op school 6] krachtens besluit ·van B. 
ln U'. tijdelijk niag worden ontvolkt, hare 
benntwoording niet kan vinden in d e L eer
plichtwet. - H ier werd ingevolge art . 25 
Lager Onde,·wijswet 1920 ·m et d e tijde/ij ke 
ontvolking van d e bet,·okken klasse op school 
6 bevoegd yehnndeld. Nu van deze maat
regel d e afvoe,·ing van de leerlingen uit die 
klasse een noodzakelijk gevolg was, staat 
,net de wettigheid vnn dien 1naatregel ook 
de wettigheid dier afvoering vast. - Nu 
f eitelijk vas tstaat , dat het hie,· gold een 
tijdelijke ontvol kiny van de zesd e klass e van 

bedJo elde school , kan d eze 1naat1·egel niet 
worden. gerekend tr;t d e besluiten van den 
Gem eenteraad in art . 28 Lager Onderwijs
wet 1920 geno e1nd, noch geze gd worden -in 
st rijd m et a1·t . S die,· wet te zijn genomen. 

21 Noven,.ber. 
-· Koninklijk beslitit. ( Lage,· Onderwijswet 

1920 art . 18.) - D e omstandigheid dat · d e 
kinderen ee1·s t zeer ger,,im en tijd na het 
eindigen van de school uit B . zouden ktmnen 
ve1·tre kken, is oorzaak dJat acm h ei bezoe ken 
van d e school t e B. zoo groote bezwaren zijn 
ve,·bonden, dat 1·eeds iiit d ezen hoofde het 
raadsb eslii-it, waa,,·bij een v ro ege,· besl,.-it tot 
het verleen en van vergo eding ex art . 18 
·voor h et bezoeken van de .,chool te 0. was 
inget1·o kken en een dergelijke ve,·goedin g 
'voor h et bezoeken van de .~chool te B. was 
verl eend, niet kan blijven r1ehandhaafcl. 

2Z N ovembrr. 
Gemeentebelastln g·en. 
- A.1-rest van den Ho ogen Raad. ( W egenbe

lasting d er r1e1nnnte Schieb,·o ek). - D e be
tee kenis van a,·t. 280 de,· Gem eente,wet rn 
van art. 1 der vero,·dening tot h eff ing eener 
wegenbelasting in d e gemeente Schiebroek , 
die ,•001· belastingpl-ichtigheid eischen, dlll 
gebo11wde eigendomm en, zoo zij niet bel en
den aan openbare land. of waterwegen, i,, 
de onmiddellijke omgeving daarvan gel ege,, 
zijn, is, rlat e,· niet all een ern k01·te afstand 
nioet zijn tussch.en weg en eigendommen, 
doch oo k dat er tussch en beide moet zijn 
een onmii/,dellijlr rerband, dat wil zegge11, 
dat de weg vo01· de eigend01nn,en d en to e
gang tot het 071enbaar verkeer moet ontslui
ten. D e uitspraak van d en Raad van 1Je1·oe71 
111 oet ,oorden ve,·niet ·igd, daar deze ten on
rechte niet hee ft onderzocht of, veel mindr, 
beslist dat, zoodanig onwiddellijk verbcl11tl 
ten, d eze aanwezig was , ter,wijl ook 01nt1·ent 
den afstand tusschen den ,,,eg en de perceP
l en voldoende gegevens in d e 11itspraak on/
b,·eken . - Bovendien h ee ft m en ve1'Zuimd te 
l etten op het voorschrift der verordeni11r1 
dat een lage,·e belasting bepaalt voo,· eigcn
do1n'lll en, die in d e onmiddellijke nabijheid 
van een openbaren land-. of waterweg // /' · 
l egen zijn dan die rec-htst,·ceks aan d en wrg 
belenden . 28 November. · 

Drankwet. 
- A,·rest 11an d en H ougen llaad. (Ve1·g•11n

ningsrecht d er gemeente Oen H eider). 
Uit t ekst en geschiedenis van a,·t . 20 d er 
Drankwet van 28 J uni 1881, S. 97, volgt , 
oot d e yrondslag V001' het be,·e kenen 'V(tlt 

het vergu11ningsrecht niet is (le hum·waarde, 
,alke de lo caliteit waarin sterke d,·ank 
.wordt verkocht op zic h zelf in het vrije ver
keer hee ft, do ch dat d eze is een fictieve 
huurwaa1·de : t e weten de .,om, welke bij 
wij ze van ve,·ond erst elling jaarl-ij ks te be
ding en wa·re doo, · d en nchthebbende up 
l ocali t ei t en vergunning 1,1001· het in geb1'uik 
afstnnn van de lowliteit, waarin d e vergun
ning wordt uitgeoefend , ff el et op d en om
vang van htt bedrijf, waCt1·voor de vergun
ning stre kt, en op h et f eit, rlat daarin ste,·ke 
d1·ank in h et klein mag w01·den ver·kocht , 
doch buit en aanmerking !!Claten de huu,·

waarde, ,welke de local ite it hee ft in ve1·ba11d 



met' den 0111 vang vcin dat deel van het be- ' 
rlrijf, hetwelk niet d.en ,ierkoop van sterken 
drank in hel klein betref t. - Waar de Raad 
van B ero ep lPn onrechte niet buiten aanm e1·
king heè ft gelaten hetgeen van de huu1·waa1·
rle kan worden toegeschreven aan het debiet 
van andere waren dan van sterken dffank, 
moet d e ,ûtspraak van den Ra,a,d worden 
1•emietigd. 23 N oveniber. 

Onderwij s. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 72 .) - De niogelijkheid, om langs 
den weg van art. 72 medewerking te vragen 
1•oor aanschaffing van l ee,·- en hulpmidde
len, ook al hee ft de aanschaffing 1·eeds vóór 
de indiening der aanvrage plaats gehad, 
wo,·dt niet afgesneden door de omstandig
heid, dat hr/ schoolbestu1t1· aanvankelijk de 
kosten van aanschaffing heeft willen kwijten 
uit d e vergoeding bedoeld in art . 101 , nu 
d eze vergo eding d,aarvoor niet t'oe,·eikend 
1cas e,i cleze kosten daa,·uit dan ook niet zijn 
bestreden. Nu nwet worden aangenomen, 
dat de l ee,·- en hulpmiddelen, hun aard en 
hoeveelh eid in aanmerking genom en, de 
. . normal e eischen" niet te boven gaan, en 
aan de in a,·t. 73 omschreven e-ischen is vol 
daan, had de mèdewerki.ng doo,· . den Raad 
cl er hal ,,e niet mogen worden geweigerd. 

28 November. 
Hinderwet. 
- J(oninklijk besluit. ( H inderwet a,·t. 17. ) -

Nu blij ken, de stukken de concessionaris 
cloo r B . en W. schriftelijk is opgeroepen om 
over het opleggen van nieuwe voorwaarden 
te (U)Orden gehoorcl, is aan het voorschri ft 
rnn art. 11 2e l id voldaan. Daaraan doet 
niet af de omstandigheid, dat het sch7-ijven 
Tan B . en W. door den geadresseerde niet 
is ontvcmgen. 25 Nove,nb er. 

Oemeentebestu nr. 
K oninklij k besluit. (Gemeentewet art. 

228c.) -Y11 de gebouwen., die de Raad 
,renscht te verkoopen, voo1· verschillende 

. \ mbtenarenwet. 
- Besluit, houdende enkel e voorz ieningen om

trent de rechtspositie van de burgemeesters. 
S. 540. 18 November. 

Yolkshulsvestlng. 
- Bes luit tot ve rnieti g ing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
16 Maar t 1932, n°. 133, voorzoover daarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Arnste rdan1, is gehandhaafd van de wonin
gen 1 en U hoog in het perceel Laurier
grach t 70 aldaar. S. 541.. 19 November. 

(leneesk unst. 
- Besl11it tot wijzig ing van de artikelen 15 

en 16 van het Koninklijk bes luit van 31 
Oétober 1929, S . 474, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in artikel 15 van de wet van 2 Juli 
1928, S. 222, houdende nadere voorschriften 
ten aanzien van de uitoefening der genees
kunst (Reglement medisch tuchtrecht en op
loss ing van geschi ll en). 

S. 542. 19 November. 

doelei1iden in het belang der geineènte zeer 
(funsti!7 zijn gel egen en de verkoop er va11 
derhalve ongewenscht 1noet worden ··geacht, 
hebber.. Ged. Staten terecht aan het desb e
tre/f cnd raadsbesluit hun go edkeuring ont
houde1,.. t 6 Novemb er. 

'\-Vaters<:liappen. 
- K onink~ifk besluit. (Wet hou'àend alge

meene regelen Waterstaatsbestuur art. 19. ) 
- Een besluit van Ged. Staten. tot

1 
vaststel

ling vo.n de leggers van waterleidingen van 
een waterschap is niet te beschouwen als een 
besluit, houdend beslissing omtrent een ge
schil over het bestaan van d e verplichting 

. tot onderhoud van een waterstaatswerk, al ., 
bedoelà'. in art. 19 A JXa der wet. 

26 N.o pemb e1·. 
Openbar,e middelen van , ·ervoer. · 
- K onin~lijk 1,esluit. - · l 'e1·gunning voor het 

in wer J:ing brengen vnn een autobusdienst. 
Stellen van een tijdsdn.mr voor de vergun 
ning. 30 N ovember. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Straten- en 

wegenbl'last ing de,· gemeente Vlaardingen.) 
-- De zienswijze van belanghebbende al., 
zouden ~aar spraakgeb1-uik en rechtskundige 
beschouwing onde,· ,,gebouwde eigendom
'men" siechts mogen worden beg.repen op
stall en, welke op duu1·za,ne wijze_ in de n 
g,·ond z~in bevestigd is onjuist. B ij :verplaats
bare, ni,,t 0JJ den grond bevestigde opstalle,i 
zal niet alleen moeten worden gelet .op aard 
en cons1'ructie, doch vooral op de bestem 
ming en het, doel dat bij de plaatsing heeft 
voor{/ezetcn . 'l'erec ht heeft dan o()k de Raad 
van B er ryep beslist, dat tanks als de . onder
havige onde1· gebouwde eigendomm en zijn te 
rangsch-iUen. ~ Aan den Raad van B eroep 
.~taat nitt ter beo01·deeling de vraag of ten 
deze van belanghebende in den zin van art . 
280 (oud 241! c) de,· Gemeente1Wet eene bil 
lijke bijà'rage wordt gevo1·de1·d. 

30 No i·emb e1·. 

Arbeid . 
- Beslui t' tot nadere wijziging vitn ,het Ver

pl egi ngsbeslui t 1928. S. 543. 19 November. 

](rankzlnulgen en Idioten. 
- Bes lu it, houdende nadere wijziging van het 

K oninklijk beslui t van 15 Decembec 1930. 
S. 4 73, hl)udende aanwijzing van dl'! Kliniek 
"Ockenburg h" te 's-Gravenhage, staande 
onder bes tuur van " het Centraal Bestuur de r 
Vereeniging tot Christel ijke verzorging va n 
krankzinnigen in Iederland", als eene in
richt ing, di e niet a ls gesticht voor krank
zinnigen wordt bescho;1wd, ook wanneer 
daarin nLei· dan twee krankzinn igen wor
den ve rpl eegd . S. 544. 21 November. 

Crislsz ulve1lwet. 
- Beslui t, houdende bekendmaking van den 

tekst vau het Cris is-Zuivel-Besluit II 1932. 
S. 319 , zooals dat laatstelijk is gewijz igd bij 

,Koninklijk Besluit van 9 Novembér 1932 
(Stbl. 532) . S. 545. 22 Novêmber. 



Scheepvaart. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wet van den 31sten 
December 1931, S. 587, houdende wijziging 
van de Schepenwet. S. 546. 22 November. 

Onteigening. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdi enst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van het tot stand 
brengen van ve rkeersverbeteringen op en in 
de omgeving van de Vijzelgracht te Am
sterdam. S. 547. 24 November. 

Drlnkwatervoorzlenln 1I, 
- Wet, strekkende tot wijziging van de wet van 

18 Juli 1930, S. 334, houdende beschikbaar
stelling van een renteloos voorschot ui t 
's Rijks kas ten behoeve van de op te 1·ich
ten N aaml ooze Vennootschap Waterleiding
Maatschappij " Noord-Overijssel" , gevestigd 
te Zwolle. S. 548. 24 November. 

Grondbelasting. 
- Wet tot wijzig ing van a rt ike l 15 en enkele 

andere artikelen de r wet op de grondbelas
t ing. S . 549 . 24 November. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan de gemeente 
's-Hertogenbosch van het perceel bouwter
rein aan de Citadell aan te 's-Hertogenbosch, 
kadastraal bekend aldaar, sectie G, n°. 6016 . 

S. 550. 24 November. 
- vVet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van mi-
1 itair terrein, c. a. te Zutphen aan de Ge
meente Zutphen. S. 551. 24 ovember. 

Wegen. 
- vVet, houdende vaststell ing van eene rege

ling betreffende het door het Rijk bij an
deren in beheer of onderhoud overbrengen 
en betreffende het bij het Rijk in beheer of 
onderhoud nemen van wegen of gedeelten 
van wegen. S. 552. 24 November. 

Begrootlng·en en rekenlng·en. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstj aar 1931. S . 55 3. 24 November. 

\Vegen. 
- Wet, houdende overbrenging van de per

ceelen gemeente Gorinchem, sectie D, Nos. 

2957, 2ï06 (gedeel telijk) en 2707 met de 
daarop aanwezige verhardingen in beheer 
en onderhoud bij de gemeente Gorinchem. 

S . 554. 24 November. 
Onteigenin g. 
- Wet, houdende verklaring van het a lge

meen nut der onte igening van perceelen. 
erfdienstbaarheden en a ndere zakelijke rech
ten noodig voor aanleg van het gedee lte 
Jutphaas- Vreeswijk van de scheepvaartver
bindingen, bedoeld in de wet van 27 Maart 
1931 (Stbl. 130). S. 555 . 24 November. 

Begrootlngen en rekenlng·en. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

t iende hoofdstu k der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. S. 556. 24 November. 

- vVet tot wijziging en verhooging van het 
t iende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het d ienstjaar 1932. S. 557. 24 November. 

- \Vet, houdende definitieve vaststelling van 
het slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nederl andsch-Ind ië over het 
dienstjaar 1927. S. 558. 24 November. 

- \Vet tot wij ziging en verhooging van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaar 1932. S. 559. 24 Novembe,·. 

Archieven. 
- Bes! uit, betreffende de overbrenging van 

de registers van eigendomsovergangen, welke 
in de jaren 1812- 1832 door de maires en 
gemeentebesturen zijn aange legd en bijge
houden met de daarbij behoorende beschei
den naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen . 

S . 560. 24 November. 
ll:Caten en gewichten. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Koninklijk beslui t 
van 16 Juli 1932, S. 352, tot aanvulling van 
het Reglement op de maten en gewichten . 

S. 561. 25 November. 
Waterstaat. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw bij 

zonder reglement van poli t ie voor het Apel
doornsche kanaa l. S. 562. 26 November. 

Sclte1ienwet. 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur ter uitvoering van 
de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9 en 17 van de 
Schepenwet. S . 563. 26 November. 
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Het cursief gedrukte moet gezocbt wor<len In het deel BESLUITEN 

g·odrukt op geel papier. 

Advocaten en procureurs. 
- Besluit tot wijziging van Reglement n°. 

III van orde en discipline voor de advoca
ten en procureurs, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 17 Augustus 1929 (Staatsblad 
n°. 422}. S. 488. 6 October. 

Ambtenaren. Zie: R ijksambtena,·en en werk
lieden. 

Zie ook : Arbeidsove,·eenkomstenbesfoit . 
Ambtenarenwet. 
- B esluit tot vernietiging van een besluit van 

den Raad der gemeente Ossendrecht van 
23 September 1931, strekkende tot heff ing 
van alle gemeente-ambtenaren van een bij
drage van 3 % van den pensioensgrond lag 
voor eigen pensioen en een bijdrage van 
5½ % van den pensioensgrondslag voor we
duwen- en weezenpensioen, welke bij drage 
beperkt blijft tot een pensioensgrondslag 
van f 3000. S. 36 . 4 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van een beslu it van 
den raad der gemeente Lekkerkerk van 23 
December 1931, strekkende tot toepassing 
voor het jaar 1932 van een verhaal van 3% 
voor eigen pensioen op de ambtenaren der 
gemeente, wier salaris meer dan f 1000 per 
jaar bedraagt, met dien verstande evenwel , 
dat aan de ambtenaren met een jaarwedde 
van meer dan f 1000 een geldloon tot dit 
bedrag wordt gewaarborgd. 

S. 453. 1 September. 
- Koninklijk besluit. (Ambtenarenwet 191?9 

Art. 126.) - H et wordt in het algemeen 
wenschelij k geacht, dat met betrekking tot 
gewichtige beginselen van ambtenarenrecht 
aanmerkelijke, onvoldoende gemotiveerde, 
verschillen in de geldende regelingen niet 
bestaan. Het kan ook niet in het belang der 
gemeente geoordeeld worden, zoo hare rege
ling van de rechtspositie der ambtenaren 
aanmerkelijk in ongunstigen zin afwijkt van 
de overige regelingen on,t,·ent dat onderwerp 
in hetzel fde gewest geldend. Op grond dat 
de doo,· den Raad vastgestelde regeling om
trent uitkeering bij ziekte en overlijden aan 
deze eischen niet voldoet, wordt de door 
Ged. Staten daarvoor in de plaats gestelde 
regeling goedgekeurd. 15 October. 

- B es luit, houdende enkele voorzieningen om
trent de rechtspositie van de burgemeesters. 

S. 540. 18 November. 
- Koninklijk besluit. (Ambtenarenwet 191!9 

art . 126.) - T erecht heb ben Ged. Staten be
zwaar gemaakt tegen een bepaling van een 
ambtenarenreglement, luidend: ,, Indien de 
op wachtgeld gestelde ambtenares in het 
hu wel ijk treedt, vervalt het wachtgeld op 
den dag van haa,· huwelijk". Go edkeuring 
wordt door de Kroon verleend aan een be
sluit van B·. en W., genomen op uitnoodi
ging van Ged. Staten, waarbij bedoelde be
paling wordt gelezen: ,, I ndien de op wacht
geld gestelde ambtenares in het huwelijk 
treedt, wordt gedurende den wuur van het 
huwelijk geen ,wachtgeld genoten; m et ont
binding van het huwelijk wordt voor toepas
sing van dit artikel gelijk gesteld eene on
herroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 
tot scheiding van tafel en bed". 

16 December. 
- Besluit ter uitvoe,;ng van de artikelen 18, 

19 en 23 van de Ambtenarenwet 1929, en 
artikel 5 van de Militaire Ambtenarenwet 
1931. S . 646. 27 December. 

- Besluit tot vaststelling van een al gemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in de 
artikelen 21, 22, 23, 31 en 32 van de Amb
tenarenwet 1929. S. 647. 27 December. 

- Aanschrijving van Ged. Staten van Gelder
land aan de ge11,eentebesturen betreff ende 
uitvoering art. 125 Ambtenarenwet ten aan
zien van S ecretarissen, Ontvangers en Amb
tenaren van den Bu,·ge,·lijken Stand. 

28 December. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
4, tweede lid , der Ambtenarenwet 1929. 

S. 713. 31 December. 
Arbeid swet. 
- Besluit tot intrekking van het Koninkl ijk 

besluit van 13 J un i 1929, S. 313, gewijzigd 
bij Kon inklijk beslu it van 30 December 1929, 
S. 587, en tot vaststelling van een a lgemee
nen maatregel van bestuur, a ls bedoeld in 
de artikelen 44, 47, 68, elfde l id, en 91 
der Arbeid.swet 1919. S. 84. 11 Maart. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 
artt. 64 , 68.) - Voor lee,·ling-•verplecgsters 
behoeft geen arb eidslijst aanwezig t e zijn. 
De uitzondering van art. 64 ten opzichte van 
de arbeidstijden in § 9 van Hoofdstuk I V 
geldt ook voor een regeling op dit stuk el 
ders in de wet, duf! ook voor art. 68. 20 J uni. 

- Besluit tot wijziging van het Werktij den
besluit voor winkels 1932 (K. B. van 11 
Maart 1932, Stbl. n°. 84). S. 439. 13 Aug. 

- Besluit tot verdeeling van het Rijk in di s
tricten ten behoeve van den dienst der ar
beids inspectie. S. 462. 6 September. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Rmtdag
beslui t transportarb eiders art. 1 .) - In het 
bevestigde vonnis is het bewezen.verklaarde 
blijkens de qualificatie kennelijk - en te
recht - opgevat als een overtreding van 
art. 74, l ste lid in verband met art. 14 der 
Arbeidi;wet 1919. - Met de ver,nelding te
vens 1'an de artt. 1, 6 en 7 van het Rmt
dagb esluit voor Transportarbeiders heeft de 
Kantonr. klaarblijkelijk willen te kennen 
geven, dat ook dit besluit, door hem op den 
ten deze verrichten arb eid [op Z ondag een 
driewieler voo,·tduwen en daarin brood ver
voeren] to epasselijk geacht, op het algemeen 
verbod van art. 14 der Arbeidswet geen uit
zondering bevat. - D e waag, of bedo eld be
sluit inderdaad op den ten deze verrichten 
arbeid toepasselijk is, kan onbeantwoord blij- ' 
ven, waar voor dien arbeid, ook in eenigen 
anderen alg. maatr. v . bestuur op v oorzegd 
art . 14 ge en uitzondering wordt gemaakt . 
[Proc.-Gen. Tak : de genoemde artikelen van 
het R mtdagbesluit werden i . c. terecht toe
gepast.] - F eitelijk, en in cassatie onaan
tastbaar, is door de R echtb. vastgeBteld, dat 
niet gebleken is, dat de jongen [die het 
rijwiel voortduwde] behoorde tot een kerk
genootschap, dat den wekelijkschen rmtdag 
op d en Sabbath of op den Z evenden dag 
viert. - T en deze was geen sprake van ar
beid in een broodbakkerij in den zin de,· 
Arbeidswet 1919 en kan derhalve art . 36 bis 
dier wet i. c. buiten beschouwing blijven . 

24 October. 
- Ar,'est van den H oogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art. 1.) - Zooals reeds de beteekenis, 
welke die woorden in het gewone spraak
gebruik hebben, medebrengt en zooals uit 
de geschiedenis van art. 1 der Arbeidswet 
1919 blijkt, worden in tl,at arrtikel m et "werk
zaamheden in een onderneming" bedoeld 
werkzaamheden ten behoeve van een onder
ne11iing verricht door hen, die hetzij als pa
troon, hetzij als arbeider tot die onderne-
1ning in betrekking staan. - D e R echtb . 
heeft de vraag of i . c. de twee vrou,wen 
[die in een niet tot bewoning gebezigde ka
mer ten behoeve van het bedrijf met elec
tricit eit gedreven naaimachines van de zaak 
ontvangen lingerieartikelen naaiden] a1·beid 
in de onderneming van r eq . verrichtten, be
vestigend beantwoo1·d . Daartoe gaf echter 
hetgeen de R echtb. tot dat antwoord hee ft 
gel eid geen voldo enden grond, daar immers 
de omstandigheid, dat de getuigen Ph. en 
A. opdrachten tot naaiwerk van de onder
neming 'J)l,eg en t e aanvaarden en uit te voe
r e'll;, geenszins ,nedebrengt, dat zij als ar-

beidsters tot de onderneming in betrekking 
staan, t erwijl ook overigens de tot bewij s 
gebezigde opgave en verklaringen niets in
houden, waaruit de Rechtbank dit laatste 
heeft kunnen afleiden. 7 November. 

- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, al s bedoeld in de 
a rtikelen 57, 68, elfde lid, en 91 der Ar
be idswet 1919. S. 537. 17 November. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waa rop met betrekking tot arbeid in apothe
ken verschillende bepal ingen der Arbeids
wet 1919 in werking treden . 

S. 538. 17 November. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ver

plegingsbesluit 1928. S. 543. 19 November. 
Arbeidsovereenkomsten bes luit. 
-- Besluit tot wijziging van het Arbeidsover

eenkomstenbesluit (Koninklij k beslui t van 3 
Augustus 1931, Staatsblad n°. 354) . 

S. 449. 26 Augustus. 
Arbitrage. Zie : T ,·actaten. 
Archieven. 
- Besluit, betreffende de overbrenging van 

de registers van eigendomsovergangen, welke 
in de jaren 1812- 1832 door de maires en 
gemeentebesturen zijn aangelegd en bijge
houden met de daarbij behoorende beschei
den naar de Rijksarch iefbewaarplaatsen. 

S. 560. 24 November. 
Armenwet. 
- Koninklij k be.iluit . (A.rmenwet Art. 40 .) -

R en oeval als bedoeld in art . J,O doet zich 
niet voor, nu moet worden aangenomen dat 
het buroerlijk annb estuur nimmer aan den 
armlastige ondersteuning overeenkomstig de 
bepalingen de,· A1'1nenwet hee ft verstrekt. 
H et voedsel en het onde,·d!ak. dat de arm 
lastige op h et politiebureau genoot, zijn niet 
als zoodanige ondersteuning aan te m erken, 
evenmin als de kos ten van verblijf in een 
ziekenhuis in een nabu,·ige gemeente, waarin 
het bestuu,· die,· oemeente hem, vóór hij 
naar een krankzinnigengesticht moes t wor
den overgeb,·acht, zonder voorkennis of me
weweten van het gemeentebestuur of het bttr
gerlijk armbestuur der genieente, die tn epa.1-
$ing van art. 40 vraagt, hee ft doen opnemen. 

25 J an . 
- Koninklijk beslttit. (Armenwet Art. 99.) -

Voor de toepassing van art. 39 kan geen 
woonplaats worden aangewezen ten aanzien 
van een patiente, echtgenoote van een N ed.
Indisch ambtenaar tijdelijk m et verlof hier 
t e lande vertoevende en na afloop daarvan 
naar Ned.-l ndië terugg e keerd, nu niet aan
nemelijk is gemaakt dat hij het voornemen 
heeft gehad te V ., alwaar hij bij zijne komst 
in N ederland ten huize van zijne schoon
ouders tijdelijk zijn intrek nam, zijne woon
plaats te vestigen. 20 Febr. 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet Art. 39.) -
Nu moet worden aangenomen tl,at patiënt 

op of na den dag van zijn meerderjarig
worden geestelijk niet in staat is geweest 
tot het vestigen van een hoofdverblijf, had 
hij geen woonplaats in den zin der wet, toen, 
na zijn meerderjarigheid zijne opne11iing in 
een krankzinni gengesticht werd aangevraagiL, 
weshalve de kosten van verpl eging moeten 
komen ten laste van het R ijk. :29 F ebr. 
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- Besluit tot ongegrondverklaring van het be
roep, ingesteld door het Bestuur der Ver
eenigi ng " Zonne traal" , gevestigd te 's-Gra
venhage, tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders van Eindhoven van 18 Mei 
1931, houdende eene afwijzende beschikking 
op het verzoek van het genoemde Bestuur 
om toestemming tot het houden van eene 
openbarn inzameling in die gemeente op 27 
Juni 1931. S. 77. 7 Maart. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep, ingesteld door het Bestuur der Ver
eeniging " Zonnestraal", gevestigd te 's-Gra
venhage, tegen het be luit van burgemeester 
en wethouders van Maastricht van 15 Mei 
1931, houdende eene afwijzende beschikking 
op het verzoek . van het genoemde Bestuur 
om toestemming tot het houden van eene 
openbare inzameling in die gemeente op 27 
Juni 1931. S. 78. 7 Maart. 

- Koninklijk besluit . (Armwezen Art. 89.) -
Geen gemeente kan als woonpl,aats in den 
zin van art. 9 wo,·den aangewezen in een 
geval waarin op het tijdstip van aanvrage 
der ,·echterlijke r,iacht-iging d,e band met de 
gem eente, waar patiënte tevo,·en in dienst
betrekking was, was verbroken en zij wel is
waar eenigen tijd vóó1· die aanvrage op eigen 
verzoek naa,· ha,·e elders wonende ouders is 
overgebracht en to en. en later geestelijk in 
staat is geweest tot het vestigen van een 
hoofdverblij f , doch nie t is ko1nen vast te 
staan àa.t zij na haar vertrek uit de ge-
1necnte, waa,· zij in dienstbetrekking was, 
het voornemen heeft gehad haar woonplaats 
naar de gemeente, waar haar ouders woon
den, over te brengen . 19 Maart. 

- Koninklijk besluit . ( Armenwet Art. 40.) -
D e enkele omstandigheid, dat vanwege het 
gemeentebestuur van N. aan een verzoek 
van den armlastige om ondersteuning niet 
zou zijn voldaan, kan niet wo,·den beschouwd 
als eenige invloed, welke tot de komst van 
den a,-.nlastige te M. heeft meegewerkt (n 
den zin van art. 40. 19 Maart. 

- Koninklijk beslui t . ( Armenwet Art. 89.) -
Al moet word,en aangeno1nen, dat patient bij 
zijn komst te A. in staat was tot het ves
tigen van een hoofdverblijf, zoo kan toch 
geen gemeente als woonplaats in den zin 
van art. 89 worden aangewezen, nu niet is 
gebleken dat patient, die na zijne aankomst 
uit het buitenland te A. terstond naar een 
kliniek we1·d overgebracht, het voornem en 
heeft gehad aldaar zijn hoofdverblijf te ves
tigen. 15 April. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 89.) -
Patiënt vertrok op een datum, waarop hij 
in staat was met oordeel des onderscheiàs 
een domicilie te kiezen, met al de hem to e
behoorende go ederen, naar een andere ge
meente, om daar voor go ed in een inrich
ting te worden opgenomen. Door dat ver
trek is de band met de eerste gem eente ver
broken. Daaraan doet niet af dat hij reeds 
na eenige dagen naar die gemeente werd 
teruggebracht, toen hij geestelijk niet tot het 
vestigen van een hoofd/verblijf in staat was. 
I n die omstandigheden kan geen gemeente 
voor de toepassing van art. 89 als woon,. 
plaats worden aangewezen. 20 April . 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -
Nu niet aannem elijk is gemaakt, dat de 
pla.r;,tselijke instellingen van weldadigheid 
door eene toeste1111ning voor een collecte ten 
behoeve van een elders gevestigde instelling 
nadeel zouden ondervinden, hebben B. en W. 
de gewaagde toestemming ten onrechte ge
weige,·d. 2 Mei . 

- Arres t v·an den H oogen Raad. (Rv . artt . 
398- 429, Ar1nenwet art. 2.) - Nu eisohers 
tot cassatie in hooger beroep als partij in 
het geding zijn geweest en het Hof hen in 
het ongelijk heb ben gesteld, heb ben zij het 
recht tegen die uitspraak op te k01nen doo1· 
gebruik te 1fl/(/,ken van het rechtsmiddel van 
cassatie, hetwelk de wet toekent aan de 
pa1·tij, die in het hooger beroep het proces 
heejt verloren. - H et middel van cassatie 
mist f eitelijken grondslag voorzoover daar
bij wo,·dt beweerd, dat het Hof uitsluitend 
gelet heeft op den to estand in 1854 (toen 
het weeshuis een yemeenteinstelling was) en 
buiten 1·ekening hee ft gelaten het later ge
beurde, (dat het Gemeentebestuur zich se
dert 1855 van alle bemoeienis had onthou
clen enz .). - Nu het weeshuis bij het in,. 
werkingtreden der wet van 1854 een ge
meenteinstelling was, kan het enkel e f eit , 
dat van 1855 tot in 1923 het weeshuis als 
instelling van bijzondere personen op de 
lijst gerangschikt is geweest en door zoo
danige personen is geregeld en bes tuurd, op 
zichzelf en zonder m eer niet noodzakelijk 
meeb1·engen, dat in 1928 de betrokken bij
zonde,·e personen en niet het gemeentebe
,{/.uur rechtens tot bedoelde regeling en be
ftuur bevoegd wa,·en. Daartoe zot, noodig 
zijn of wel verl ies van recht door verjaring 
of wel een overgang van recht op eischers 
tot cassatie krachtens een door de betrokken 
partijen bevoegdelijk verrichte handel ing. 
Verja,·ing is reeds door gemis van beroep 
daa,·op uitgesloten, terwijl op een rechts
handeling als bedoeld door eischers nimmer 
een beroep is gedaan.- Anders Adv.-Gen. 
Besie1·, met betoog, dat d e gemeente, zich 
desbe.wwt en opzettelijk gedurende bijna '10 
jaren ove1·eenkomstig d e rangschikking van 
het weeshuis onder art. 2 c heeft gedJragen, 
waa-rdo01· de rechtstoestand der instelling is 
gewijzigd. 20 M ei. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 20.) -
De st,·ekking van dit art . wordt miskend en 
het toezicht van hooger gezag illusoir, in
dien bij het regle1nent van een burgerlijk 
arrnb cstuur de werkwijze der instelling voor 
een aanzienlijk deel aan dat armb estuur 
zelf te,· 1·egeling wordt overgelaten. - T e
recht hebben Ged. Staten go edkeuring ont
houden aan een raadsb esluit, waarbij het 
onderzoek naar de omstandigheden van werk
loozen, aangesloten bij een werkloozenkas, 
aan vertegenwoordigers van hunne vakorg0,
nisaties wo,·dt opged,·agen. 27 M ei. 

- - Koninklijk beslui t. ( Armenwet art . 20.) -
T e1·echt hebb en Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging van het regle
ment voor het bureau voor viaatschappelijk 
hulpb etoon, beoogend het voorbereiden van 
de beslissing omtrent verzoeken om steun 
van hen die, hoewel valide zijnde, door tij-
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delijke, 1naatschappelijke, omstandigheden 
steun behoeven, te brengen bij een afdeeling 
B, van het bureau, waarin zitting hebben 
de l eden, benoemd na verkregen aanb eve
lingen ,,,an dubb eltall en, opgernaakt door de 
plaatselijke besturen der d1·ie grootste lan
delij ke vakcentrales i·an werklieden. 

27 M ei. 
-- K o,,inklijk besluit . (Armenwet art. 15.) -

Bu1·g. en W eth. hebben ten onrechte ver
gunning geweigerd tot het houden van een 
collecte doo,, het ten verkoop aanbieden van 
kl eine voorwerpen, i. c. bloe1npjes, op grond 
van den hinder, die het publiek van dezen 
vorni van collecteeren ondervindt, aangezien 
naa,· het oordeel der Kroon à,eze vorm van 
collecteeren niet hinilerlij ke,· is dan andere 
vormen. 1 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Ar1nenwet art. 40.) -
Aangeno,nen al , dat de burgemeester van G,, 
doo,· aan den armlastige f 2.50 te verstrek
ken teneinde bij zijn terugkeer naar A. het 
sluisgeld te kunnen betalen, op de komst van 
diens gezin in U. invloed heeft uitgeoefend, 
bestaat toch geen aanleiding om à,e kosten 
•van ondersteuning van het gezin te U. ten 
laste van de gemeente G. te brengen, daar 
de armlastige zich op eigen initiatief naar 
U. heeft begeven. "/' Juni. 

- Rondschrijven van den Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken aan de 
gemeentebesturen, betreffende Jaarverslag 
Cent,·. Archief en inlichtingenbureau inzake 
Maatschappelijk Hulpb etoon voor Nederland. 

1 September. 
- Koninklijk besluit. ( Arntenwet art. 28 .) -

H et e,~kele feit, dat de inbewaringgeving bij 
de Ned. Bank voo,· het burgerlijk ar,nbe
stuur in het algemeen kosten met zich 
brengt, welke naar het oordeel van dit be
stuur beter voor andere doeleinden zouden 
kunnen worden besteed, geeft geen aanlei
ding om aan te nemen, dat een "bijzonder 
geval" als bedoeld in het 4e lid aanwezig is . 
Evenmin kan als zoodanig worden aange
merkt dat in het gemeentehuis een brand,. 
vrije kluis aanwezig is, waarin de fondsen, 
opgeborgen in een afgesloten trommel, veilig 
kunnen worden be.waard. 21 Novem ber. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 15.)_
B. en W. hebb en ten onrechte to estemnung 
tot het houden van een collecte geweigerd 
op grond, dat de landbou,wende bevolking 
der gemeente financieel een zéér zwa,·e crisis 
doormaakt, nu de collecte was beraamd voor 
een dag, waa1·op zeer vele personen van 
buitt.:n de gemeente om, een sportfeest bij te 
wonen de gemeente op dien dag zouden be
zoeken. 80 December. 

- Koninklijk besluit. ( A,-menwet art. 15.) -
Daar ingevolge art. 15, 4e lid alleen aan 
het B estuur eener instelling beroep open
staat tegen weigering van toeste,nming tot 
het houden van een collecte, is de secretaris
penning1neester eener vereeniging in zijn be
roep niet-ontvankelijk, nu noch bij de sta,. 
tuten, noch bij het huishoudelijk reglement 
der vereeniging aan den secretaris of aan 
den penningmeester is opgedragen in deze 
namens het B estuur te handelen. 

80 December. 

Artsen.ljbereldknn st. 
- Besluit t.ot nadere aanvulling van het Ko

ninklijk besluit van 11 Maart 1914, S. 148, 
t.ot regel ing van het examen als apothekers
assistent. S. 37 . 5 Febr . 

.Auteurswet. 
- Besluit t.ot vast.stelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 
30 a, vijfde lid, der Auteurswet 1912, gelijk 
deze luidt ingevolge de wet van 11 Februari 
1932, Staat.sblad n°. 45. 

S. 496. 12 October. 
Automobielen. Zie : M oto,-rijtuigwet. 
- Zie ook: Openbare middelen van vervoer. 
Begraaf wet. · 
- Koninklijk besluit. (Wet op het begraven 

Art. 25.) - De door het gemeentebestuur 
gevraagde vergunning tot het over eene 
diepte van ± S M. doen afgraven van eene 
in 1910 gesloten begraafplaats kan worden 
verl eend, nu het met het oog op eene doel
matige exploitatie van het gasbedrijf der 
gemeente zeer gewenscht is, dat de gemeente 
terstond over een deel der begraafplaats de 
beschikking krijgt, terwijl binnen eenigen tijd 
ook het overig deel voor het gasbedrijf be
zwaarlijk zal zijn te missen, uit een oogpunt 
van volksgezondheid tegen de afgraving geen 
bedenking bestaat, zich op de begraafplaats 
geen eigen graven bevinden, de begraaf
plaats sedert jaren niet meer door nabestaan
den is bezocht, en bij den Raad van State 
geen bezwaren zijn ingebracht. 

28 September. 
- Koninklijk besluit. (Wet op het begraven 

art. 12. / - Al moge worden aangenomen, 
dat na een bepaalden datum bezwaren van 
hygiënischen aard zich tegen de opgraving 
van een lijk uit een algemeen gr·af, waarin 
12 lijken zijn bijgezet, teneinde het naar een 
eigen graf te doen overb,·engen, niet 1neer 
zouden verzetten, zoo is toch de gevraagde 
vergunning terecht geweigerd met het oog 
op de rust, welke de wet aan het sto ff elijk 
·overschot ook van hen, die niet in een eigen 
graf be!fl'aven liggen, waarborgt. 

24 December. 
Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wetten t.ot verhooging, wijziging enz. van 

de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ting voor 1931. 
I. 
III. 
IV. 

V. 

VI. 

VIIA . 
VIIB. 

VIII. 
IX. 

X. 

S. 679. 
s. 601. 
S. 105. 
s. 401. 
s. 672. 
s. 46. 
S. 578. 
s. 658. 
s. 362. 
S. 684. 
s. 706. 
S. 151. 
s. 705. 
s. 670. 
s. 553. 
s. 664 . 
S. 156. 
s. 228 . 
s. 556. 
s. 683. 

29 Dec. 
15 Dec. 
19 Mrt. 
25 Juli. 
29 Dec. 
11 Febr. 

3 Dec. 
29 Dec. 
25 Juli . 
29 Dec. 
30 Dec. 
8 April. 

30 D ec. 
29 Dec. 
24 ov. 
29 Dec. 

8 April. 
2 Juni. 

24 Nov. 
29 Dec. 
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XL 

- Idem 
IL 
lll. 
IV. 
v. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

- Idem 
1932. 
III. 
v. 
VUB. 
VIII. 
X. 

oot rnststell i ng 

s. 201. 
s. 667. 

voor 1932. 
s. 71. 
s. 133. 
S. 85 . 
s. 80. 
s. 103. 
s. 79. 
s. 142. 
S. 93. 
s. 82. 
s. 118. 

12 Mei. 
29 D ec. 

7 Mrt. 
2 April. 

14 Mrt. 
11 Mrt. 
17 Mrt. 
11 Mrt. 

8 April. 
16 Mrt. 
11 Mrt. 
19 Mrt. 

tot wijziging, verhooging enz. voor 

s. 559. 
S. 372. 
s. 373. 
s. 671. 
S. 371 . 
s. 373. 
s. 557. 
s. 633. 
S . 682. 
S. 692. 

24 Nov. 
25 J uli. 
25 Juli . 
29 Dec. 
25 Juli. 
25 Jul i. 
24 Nov. 
24 Dec. 
29 Dec. 
30 Dec. 

- Idem tot vaststelling voor 1933. 
L S. 583. 9 Dec. 
VI!Jl. S. 584. 9 Dec. 
XII. S. 585. 9 Dec. 

- Wet tot aamv1Jztng van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

S. 33. 4 Febr. 
- Wet tot vaststelling van den algemeenen 

verzamelstaat, behoorende bij de Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1932. 

S. 72. 7 Maart. 
- Wet oot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1932. S. 73. 7 Maart. 

- Wet oot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1932. 

S . 74. 7 Maart. 
- Wet oot vaststelli ng van de begrooting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1932. S. 75. 7 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsmuntbedrij f voor het dienstjaar 
1932. S. 76. 7 Maart. 

- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1932. 

S. 81. 11 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsbedrijf der P osterijen. 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1932. S. 94. 1 6 Maart. 

- Wet, houdende vaststelling van de begroo
ting van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1932. 

S. 95. 16 Maart. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Wegenfonds 
voor het dienstjaar 1932. 

S. 101. 17 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1932. S . 102. 17 Maart. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Poste-
1·ijen, Telegraf ie en Telefonie over het dienst. 
jaar 1930. S. 113. 19 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1932-1933. 

S. 119. 19 Maart. 
- Wet tot vaststellin g· van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1932. 

S. 143. 8 April. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

;nkomsten en uitgaven van het "Fonds ter 
verbetering van de Kustverdediging" voor 
het dienstjaar 1932. S. 144. 8 April. 

- ,vet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrij f der Artill erie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1932. S. 145. 8 April. 

- Beslui t, waarbij met toepass ing van artikel 
16 der Bedrij venwet, S. 1928, n°. 249, een 
bedrag uitgetrokken op de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene L andsdruk
kerij voor 1931 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrij f voor het dienstjaar 
1932. S. 176. 22 April. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zui der,;ee
fonds voor het d ienstjaar 1932 . 

S. 186. 28 April. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 187. 28 April. 

- Besluit, houdende aanwijzing van een over
schot op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1931, hetwelk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven kre
diet voor het dienstjaar 1932. 

S. 230. 2 Juni. 
- Wet, houdende goedke uring van het be

s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Ind ië tot vaststelling van Af
deeling I van de begrooting van eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 238. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

1.3 van Hoofdstuk I en 1.14 van Hoofd
stuk II van Afdeeling I van de begrooting 
van ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 239 . 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Incli ë tot vaststelling van 11\.f. 
deeling II van de begrooting van eder
landsch-Indië voo,· het dienstjaar 1932. 

S . 240. 6 Juni. 
- \Vet, houdende vaststell ing van de posten 

2.4, 2.5 en 2.12 van Hoofdstuk II van Af
deeli ng II van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 241. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Iederlandsch-Indië tot vaststelling van Af. 

deeling III van de begrooting van Neder
landsch-Indi ë voo r het dienstjaar 1932. 

S. 242. 6 Juni. 
- \Vet, houdende vaststelli ng van de posten 

3.9 en 3.17 van Hoofdstu k II van Afdee-



B ALPHABETI SCH REGISTER 1932 6 

ling III van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het di enstjaar 1932. 

S . 243. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IIIA van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 244. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s.luit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vastst<illing van Af
deeling IIIB van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 245 . 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

1, 3 en 11 van Onderafdeeling II van Af
deeling IIIB van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 246 . 6 Juni. 
- ,vet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
dee ling IIIC van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 247. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

1, 3 en 14 van Onderafdeeling II van Af
deeling IIIC van de begrooting van Neder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1932. 

S. 248. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vastste lling van Af
deeling IV van de begrooting van Nedbr
landsch-Indi ë voor het dienstjaa,· 1932. 

S. 249. 6 Juni . 
- Wet, houdende vaststelling van de post;en 

4.1, 4.9 en 4.17 van Hoofdstuk II van Af
deeling IV van de begrooting van N eder
landsch-Indi ë voor het di enstjaar 1932. 

S. 250. 6 Juni . 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling V van de begrooting van N eder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1932. 

S. 251. 6 Juni . 
- \\let, houdende vaststelling van onderschei

dene posten van Hoofdstuk II van Afdee
ling V van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 252. 6 Juni . 
- \Vet, houdende goedkeuring van het be

!>lu it van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VA van de begrooting van Nedei·
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 253. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

5A.9 en 5A.18 van Hoofdstuk II van Af
deeling VA van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 254. 6 Juni. 
- \Vet, ho udende goedkeuring van het be

slu it van den Gouverneur-Genernal van 
Nederl a ndsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing VI van de begrooting van N eder
landsch-Indië ,oor het dienstjaa1· 1932. 

S. 255. 6 Juni . 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

6.15 van Hoofdstuk II van Afdeelïng VI 
van de begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1932. S. 256. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIA van de begrooting van Neder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1932. 

S . 257. 6 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VII van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S . 258. 6 Juni . 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

7.9 van Hoofdstuk II van Afdeel ing VII 
van de begrooting van ederlandsch-Indi ë 
voor het dienstjaar 1932. S. 259. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIII van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 260. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

8.8 van Hoofdstuk I en 8.4, 8.8 en 8.13 van 
Hoofdstuk II van Afdeel ing VIII van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 261. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van he t be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nededandsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing IX van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 19 32. 

S. 262. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststel ling van den post 

9.28 van Hoofdstuk II van Afdeel ing IX 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1932. S. 263. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slui t van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling vau Af
deeling IXA van de begrooting van Neder
landsch-Indi ë voor het dienstjaar 1932. 

S . 264. 6 Jun i. 
- vVet, houdende vaststelling van de posten 

1 en 7 van Onderafdeel ing II van Afdee
ling IX A van de begrooting va11 Neder
landsch-lndi ë voor het dienstjaar 1932. 

S . 265. 6 Juni. 
- W et, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IXB van de begrooting van N eder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1932. 

S . 266 . 6 Juni. 
- ,vet, houdende vaststelling van den post 

1 van Onderafdeeling II van Afdeel ing IXB 
van de begrooting van Nededandsch-I nd ië 
voor het dienstjaar 1932. S. 267. 6 J uni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaa l van 
Nededandsch-Indië tot vastste ll ing van Af
deel ing .X van de begrnoting van Neder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1932. 

S. 268. 6 Juni. 
- Wet, houdende vaststelling van den post, 

10.12 van Hoofdstuk II van Afdeeling X 
van de begrooting van Nederlandsch-Indii, 
voo,· het dienstjaar 1932. S. 269 . 6 Juni . 
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\Vet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul-
1 ing van Afdeeling I van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstj aar 
1932. S. 270. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slu it van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wij ziging en aanvul
ling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederla ndsch-Indi ë voor het dienstjaar 
1932. S. 271. 6 Juni. 

- \Vet, houdende goedkeur ing van het be
sluit van den Gouverneur-Genental van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanv ul 
ling van Afdeeling III van de begroot ing 
van Nederlandsch-Indië ,·001· het dienstjaar 
1932. S . 272. 6 Juni. 

- W~t. houdende goedkeu ring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
'.'l'edcrlandsch-Indië tot fladere wij zig ing en 
aanvulling van Afdeel ing III van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
d ien$tjaar 1932. S. 273. 6 J uni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slu it van den Gouverneur-Generna l van 
Nederlandsch-Indi ë tot wijziging en aanvul
] ing van Afdeeling IIIA van de begrooting 
van Nederlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 
1932. S . 274. 6 Juni. 

- \'Vet, houdende goed keur ing , un het be
slui t van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlanclsch-Indië tot wijziging en aanvul-
1 ing van Afdeeling IV van de begrooti ug 
van ederl andsch-Indi ë voor het dienstjaar 
1932. S . 275. 6 Juni. 

- \Vet, houdende goedkeur ing van net be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederla ndsch-Ind ië tot nadere wijzig ing en 
aanvulling van Afdeeling IV van de be
grooting van Nederlandsch-Ind ië voor het 
dienstjaa,· 1932. S . 276. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeu1·ing van het be
slu it van den Gouverneur.Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijzi ging en aanvul-
1 ing van Afdeel ing V van de begrooting 
Yan Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 277. 6 Juni . 

-- Wet, houdende goedkeuring Yan het be
si uit van den Gouverneur.Generaal van 
Nederland ch-lndi ë tot wij ziging en aanvul -
1 ing van Afdeeling VA van de begrooting 
,·an Nederlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 
1932. S . 278. 6 J uni . 

- Wet, houdende goedkeuring va n het be
slu it van den Gouverneur-Generaal van 
Nede,·landsch-Indië tot wijzig ing en aanvu l
ling van Afdeeling VI van de begrooting 
rnn 1ederland eb-Ind ië voo r het dienstjaar 
193~. S. 279. 6 J u11i. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s i uit Yan den Gouve rneur-Genernal van 
Nederlandsch-Indië tot wijzi g ing en aanvul 
ling van Afdeeling VII v-an de begrooting 
van N ederlandsch-Ind ië voo1· het d ienstjaar 
1932. S. 280. 6 Juni. 

- Wet, houdende goedkeu ring van het be
slui t van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-l ndi ë tot wijzig ing en aanvul
l ing van Afdeeling VIII van de begrnoting 
,·an Nederla ndsch-Ind ië voor het d ienstjaar 
1932. S. 281. 6 Juni. 

- ' \'Vet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
] i ng van Afdee l ing IX van de begrooting 
van Neder! andsch-Ind ië voor het d ienstjaar 
1932. S. 282. 6 J un i. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Ind iö tot wijziging en aanvul
ling van Afdeel ing X van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 283 . 6 Juni . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s] uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvu lli ng van Afdeel ing III Yan de be
grooting van Nederlandsch-I ndië voor het 
di enstjaar 1932. S. 284. 6 J un i. 

- Besluit, waarbij met toepass ing van a rtikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het elfde 
Hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het elfde Hoofd
stuk de r Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 
1932. S. 287. 8 Juni. 

- Besluit, waarbij met toepass ing van artikel 
24 der Comptab ili teitswet 1927, S. 259 , res
tanten op enkele artikelen van het VIIde 
Hoofdstu k B der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomst ige artikelen van het VIIde Hoofd

stu k B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932. S. 296. 13 Juni. 

- Wet tot wijziging van de wet van 4 Fe
bruari 1932, S. 33, tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de R ijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932. (Behartiging van de National e 
Scheepvaartbelangen). S. 378. 25 J ui i. 

- \Vet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
la ndsch-lndië tot nadere wijziging en aan
vu lling van Afdeeling I van de begrooti11g 
van Nederlandsch-Indiö voor het dienstjaar 
1932. S. 381. 25 Jul i. 

- "'~et, houdende goedkeuri ng van het bes! ui t 
van den Gouvemeur-Generaal van N eder
landsch-l ndië tot nadere wijzig ing en aan
vuil ing van Afdeeling IV van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932 . S. 382. 25 J u li. 

- Wet, houdende goedkeu ring van het besluit 
Yan den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndië tot nadere wijziging en aan
vul ling van Afdeeling VI van de begroocing 
van Nederlandsch-Indiö voor het dienstjaar 
1932. S. 383 . 25 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouvemeu t·-Generaal ,·an Neder
landsch-Indi ë tot nadere wijzig ing en aan
vu il ing van Afdeeling VII van de begrooting· 
van 'ederlandsch-Indië voo,· het d ienstjaar 
1932. . 384 . 25 ,Jul i. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling va n Afdee ling 
Vll A (Haven van Makassar) van de be
grnot ing van N ederlandsch-Indiö voor het 
di enstjaa1· 1932. S . 385. 25 Juli . 

- \Vet, houdende goedkeur ing van het beslu it 
vau den Gouverneur-Generaal van Nedel'-
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landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VII B (Emmahaven) van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar l932. 

S. 386 . 25 Juli. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VII C (Haven van Belawan) van de be
grooting van Nederlands h-Indië voor het 
dienstj aar 1932. S. 387. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van • eder
landsch-Indië tot nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling IX van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 388. 25 Juli. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot wijziging en aanvull ing 
van Afdeeling IX A van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 389. 25 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling DC B van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 

S. 390. 25 J ui i. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele arti kei en van het IV de 
Hoofdstuk der Rij ksbegrooti ng voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932. S. 427. 4 Aug. 

- Besluit, waarbij met toepassing van art. 24 
der Comptabiliteitswet, S. 1927. n°. 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrnoting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932. S. 444 . 22 Aug. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
16 der Bedrijvenwet (S. 1928, n°. 249) res
tanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1931 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige artike
len van de begrooting van het Staatsbedrijf 
de r Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1932. S. 446. 23 Augustus. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het Vlde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 451. 30 Augustus. 

- Besluit, houdende aanwijzing van overschot
ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstj aar 1931, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1932. 

S. 476. 21 September. 
- vVet, houdende definitieve vaststelling van 

het slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nederlandsch-Indië over het 
dienstjaar 1927. S. 558. 24 November. 

- Besluit, waarbij met to passing van art. 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259. de 
restanten op enkele artikelen van het Xde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan de 
overeenkomstige artikelen van het Xde 
Hoofdstuk en van het Vde Hoofdstuk (oud
Hoofdstuk X) der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. S. 571. 1 December. 

- Besluit, waarbij met toepassing van art. 
24 der Comptabilite itswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IXde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het diemtjaar 
1932. S. 572. 1 December. 

- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

S. 586. 9 December. 
- Wet tot wijziging der wet van 4 Februari 

1932, S. 33, tot aanwijzing van de middelen 
tot <lekkiug van de uitgaven, begrepen in 
de Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

S. 587. 9 December. 
- Wet tot storting van het batig saldo van 

den gewonen dienst der Rijksrekening van 
het dienstjaar 1930 in het Reservefonds, in
gesteld bij de wet van 19 December 1931, 
S. 529, en toevoeging van een deel van dat 
fonds aan de middelen van den gewonen 
dienst der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1933. S. 588. 9 December. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1931. 

S. 589. 9 December. 
- Wet, houdende wijziging van de Su-rinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1930. 
S. 590. 9 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeel ing III van de be
grooting van ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar ,1932. S. 591. 9 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III A van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 592. 9 December. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeel ing VIII van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstj aar 1932. S. 593. 9 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 

ederl andsch-Indië tot vast.stelling van Af
deeling VIII A (Post-, Telegraaf- en Tele
foondienst) van de begrooting van Neder
landsch-Ind ië voor het dienstjaar 1932. 

S. 594. 9 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouvernem·-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af

deeling VIII B (Bangkatinwinning) van de 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 595. 9 December. 
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- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Suriname over het dienstjaar 
1929. S. 596. 9 December . 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabi liteitswet (Stbl. 1927, n°. 
259, restanten op enkele artikelen van het 
Vde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van de Hoofdstukken 
V en X (Oud-Hoofdstuk V) der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1932. 

S . 600. 14 December. 
- We t tot wijziging van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrij f voor het dienstj aar 
1931. S. 602. 15 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 604. 15 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van drie be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S . 605. 15 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot nadere wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VI van de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1932. S. 606. 15 December. 

- W et tot wijziging van de begrooting van 
uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstj aa r 1931. S. 630. 24 December . 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, T elegrafie en Telefonie, voor het 
dienstjaar 1931. S. 663. 29 December. 

- Wet tot wijzig ing en verhooging van de 
begrooting van uitgaven van het Wegen
fonds voor het dienstjaar 1931. 

S. 665. 29 December. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Ind ischen dienst ge
durende het jaar 1933. 

S. 668. 29 December. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstel sel voor het dienstjaar 1931. 

S. 669. 29 December. 
- Wet tot wijziging en verhoog ing van de 

begrooting van de Ontvangsten en Uitgaven 
van het Al gemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
voor het di enstjaar 1931. 

S. 677. 29 December. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooti ng van de Ontvangsten en Uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
voor het dienstjaar 1932. 

S. 678. 29 December. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het L eeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1931. S . 680. 29 December. 

- Wet, houdende nadere wijziging en aan
vulling van Afdeeling III der begrooting 
van N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1932. S. 707. 30 December. 

- Besluit tot overbrenging van Crisisuitgaven 
van het V de en Xde Hoofdstuk der Rij ks
begrooti ng voor het dienstjaar 1931 naar de 
begrooting van het L eeningfonds 1914 voo1-
het di enstjaar 1931. S. 714. 31 December_ 

Belastingen. 
- Zie ook : l nkomotenbelasting . 

V erdedigingsbelastin g. 
,, ,, Ver111,ogensbel asting. 

Betnllngs,·erkeer. 
- W et tot vergemakkelijking van m aatrege

len, bij Verdrag, of op andere wijze te tref
fen, ter bre ideling van de gevaren voort
spruitende uit de beperkende bepalingen, 
di e steeds veelvuldiger op het internationale 
be talingsverkeer worden toegepast. 

S. 375. 25 Juli . 
Bevolkln gsreg·lsters. 
- B eschikkin g van den M inister van B inn. 

Zaken en Landbouw. (K. B. 12 December 
1922 S. 670 A rt. 4-) - M et inschrijving in
gevolge art. 4 sub 2 behoort niet st eeds tl': 
worden gewacht, totdat de betreffende per
soon gedu,·ende een aantal dagen, overeen• 
komend met een termijn van een half jaa:r 
en een dag, in eene gemeente hee ft door
gebracht, doch het is daartoe voldo ende, 
dat hij het voornemen koestert, hoe,wel niet 
d·uurzaam, het grootste deel van het jaar in 
eene ande,·e gemeente te verblijven. Ee,·st 
in de gevall en, waarin dit voornemen niet 
bestond, dan wel daarvan niet is gebleken 
of ,·edelijkerwijze niet kan worden aange
nomen, dat het bestond, dient rekening te 
worden gehouden met de f eitelijke omstan
digheid, dat de t ermijn van een half jaa,· 
en een dag al dan nie t vervuld is. 20 Feb,·. 

Bioscoop wet. 
- Besluit tot verhooging van het recht voor 

de keuring van films , bedoeld in artikel 15 , 
derde lid, der Bioscoopwet. 

S. 313. 23 Juni. 
Boterwet. 
- A,-rest van den H oogen Raad. (B oterwet 

art. 17.) - Uit het samenstel van voorsch1-if
ten van de artt. 15 vlg. der B ote,·wet moet 
worden opgemaakt, dat zoo goed als me 
a1nbtenaa1· 0. M . volgens de uitdrukkelijke 
bepaling der wet niet-ontvankelijk is ;,, zijn 
strafvervolging, wanneer h-ij haar ·instelt bin
nen d1·ie we ke1> na kennisgeving ,·an den 
uitslag van het onde1·zoek van het eerste 
1nons te1·, hij - al ze gt de wet dit niet ,net 
zooveel woorden - evenzee1· niet-ontvanke
l ijk zal moeten zijn, indien hij, door· de vij f 
dagen voorgeschreven ·voor de kennisgeving 
niet in acht te nemen, de mogelijkheid van 
het door belanghebbende alsnog doen instel
len van een tijdig en daardoor betrouw baar 
onde,·zoek van het tweede 1non.çter hee ft ver
;jdeld. -- [A nclers Adv.-Gen . B erge1·.J 

Brood. Zie : Warenwet. 
Bru g·g·en. Zie: Scheepvaart. 
Burg·erlijke JleclttMvorderin g. 

20 J uni. 

·- W et, betreffende beslag op roerende goe
deren in door derden in gebruik gegeven 
ruimten, lijfsdwa ng en dwangsom . 

S. 676. 29 December. 
Burgerlijk Wetboek. 
- Besluit, houdende nadere wijzig ing en aan-
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vulling van het Koninklijk besluit van 15 
Juni 1905, S . 207, tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 385b, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. (Betreffende de Voog
dijraden) . S. 168. 18 April. 

Chèqnc- e n Girodienst. Zie: P o.,tcrij. 
Collecten. Zie: 1lr1n wezen. 
Crlslspachtwet. 
- Wet, houdende bijzondere maatregelen ten 

aanzien van loopende pachtovereenkomsten. 
S . 301. 17 Juni . 

- B esluit, bepalende den dag van inwerking
treding van de wet van 17 Juni 1932, S. 
301 , houdende bijzondere maatregelen ten 
aanzien van loopende pachtovereenkomsten. 

S. 308. 21 Juni. 
- Rondschrijven van den Minister van J u

stit·ie, Afd: l C, N°. 948, aan H eeren Kan
tonrechters, betreffende crisis-pachtzaken en 
zegelwet. 18 Juli . 

- Ai-rest van den H oogen Raad. (Crisispacht
wet 1932 art. 1.) - De Crisispachtwet 1932 
heeft niet betrekking op huurovereenkom
sten betreffende onroerende goederen, ,welke 
in het tuindersbedrijf worden geëxploitee,·d. 
- B eteekenis van "hoeve" en " los land" in 
a,·t. 1 der wet. - Cassatieberoep in het be
lang der wet verworpen. 14 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Crisispacht
wet 1932 artt. 1 en 3.) - De Crisispachtwet 
1932 ,naakt geen onderscheid tusschen pach
trrs, die rechtstreeks van de producten van 
clen gepachten g,·ond bestaan en pachter
onderverhuurders . - 1'erecht hee ft de R echt
bank de door den Kantonrechter uitgespro
ken niet-ontv.heid vernietigd. - D e wet 
schrijft nergens voor dat in appU pachter en 
verpachter moeten worden opge,·oepen. Art. 
347 R v. is hier niet van toepassing. 

5 D ecemb er. 
Crl~ls -Varlrnnswet. 
- \Vet tot steun aan de varkenshouderij. 

S. 374. 25 J ul i. 
- B es! uit tot uitvoer ing van de a rtikelen 2, 

6. 8, 10, 13 en 23 der Crisis-Varkenswet 
1932 (Stbl. n°. 374). S. 434. 11 Aug. 

- Rondschrijven van Gedeputeerde Staten aan 
de Gem eentebesturen in Gelderland betref
f ende Gem eentefinanciën (ve,·antwoording 
gr:ldcn Crisisva,·kensw et). 2 7 S epte,nber. 

- B esluit tot vaststelling van het tijdstip van 
in werkingtreding der artikelen 5 onder a, 
en 11 van het Koninklijk besluit van den 
Uden Augustus 1932, S. 434, tot uitvoering 
van de a rtikelen 2, 6, 8, 10, 13 en 23 der 
Crisis-Varke nswet 1932 (Staat blad n°. 374). 

S. 502. 20 October. 
Crlsls -Zulvehvet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18 en 20 
der Crisis-Zuivelwet 1932 (Stbl. n° . 290). 

S. 318. 7 Juli . 
- Besluit ter uitvoering van de artike len 3, 

6, 8, 9 en 20 van de Crisis-Zu ivelwet 1932, 
S. 290, met betrekking tot boter, margarine 
en andere spij svetten . S. 319. 7 J uli . 

- B eslui t tot wijziging en aanvulling van het 
Cr isis-Zuivel-Besluit II 1932, S. 319, en ter 
uitvoering van de artikelen 3 en 20 van de 

Crisis-Zuivelwet 1932, S. 290, met betrek
king tot melkproducten en aangewezen melk
producten. S. 450. 27 Aug ustus. 

- Beslu it ter uitvoering van de artikelen 14 
en 20 der Crisis-Zuivelwet 1932, S. 290, met 
betrekking tot consumptiemelk. 

S. 475. 15 September. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Crisis-Zuivel-Beslu it II 1932, S. 319, zooals 
dat is gewijzig d bij Koninklijk Besluit van 
27 Augustus 1932 (Stbl. n°. 450). 

S. 532. 9 November. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van het Cr isis-Zuivel-Besluit II 1932, 
S. 319, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 9 ovember 1932 
(Stbl. 532}. S. 545. 22 November. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zuivel
beslu it I , 1932 (Stbl. 318}. 

S. 657. 28 December. 
Curaçao. Zie : Suriname. 
DlenstJJllcht. Zie: Militaire Zaken. 
Dom einen. 
- \Vet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de stichting "het St. 
Vincentius Seminar ie" te W ernhoutsburg 
(Zunder~) van de perceelen kadastraal be
kend gemeente Zundert, sectie E , nos. 1201 
en 1419. S. 109. 19 Maart. 

- W et, houdende goedkeming van den onder
h :rndschen verkoop aan de Onze Lie ve 
Vrouwe Stichting te 's-Hertogenbosch van 
een perceel hakhout en wegen aan den l\'Io
lenvenschen weg te Vught, aldaar kadastraal 
bekend sectie A. n°. 415, groet 2.79 H .A. 

S. 150. 8 April. 
- W et, houdende goedkeur ing van den onder 

handschen verkoop aan de gemeente R en
kum van spoorweggrond onder Oosterbeek. 

S . 152. 8 April. 
- W et, houdende goedkeur ing van den on

derhandschen verkoop aan de Geme~nte 
's-Hertogenbosch van het pe rceel aan de 
Hooge Nieuwstraat te 's-He rtogenbosch , ka
dastraal bekend, aldaar sectie G n°. 5893. 

S. 200. 12 Mei . 
- \,Vet , houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ru iling, van gron
den onder L e iden aan de gemeente Leiden. 

S. 338. 8 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

de rhandschen verkoop aan de gemeente 
's-Hertogenbosch van het perceel bouwter
rein aan de Citadellaan te 's-Hertogenbosch, 
kadastraal bekend aldaar, sectie G, n° . 6016. 

S. 550. 24 November. 
- W et, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van mi
lita ir terrein, c.a. te Zutphen aan de Ge
m eente Zutphen. S. 551. 24 November. 

- \,Vet, houdende goedkeuring van de uitgifte 
in voortdurende erfpacht van domeingrond 
in de Staatsbosch wachterij Appelscha aan de 
" V ereenig ing tot oprichting en exploitatie 
van een Friesch-Vol kssanatorium" gevestigd 
te Leeuwarden . S. 701. 30 December. 

Doorvoer. Zie : / n- uit- en dourvuer. 
Drankwet. 
- Bes! ui t tot het bepale n van den dag, waar

op de wet van 26 November 1931, S. 476, 
houdende bepalingen tot regel ing van den 
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kleinhandel in alcoholhoudende d ranken, in 
werking treedt. S. 24. 29 Jan. 

- Rondschrijven ,,an den Ministe1· van Ar
beid, Handel en Nijve·rh,eid aan Gedepu
teerde Staten der provinciën, bet1·effenile 
uitvoering Drankwet, (Stbl. 1931, n°. 416). 

11 Maart. 
- Beschikking van den Minister vani Arbeid, 

H andel en Nijverheid bet1·eff ende Aandui
ding vergunning of ve1·lof. 14 Maart. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 2; 
9, lid 1 en 4; 12, lid 3; 23, lid 4; 29, lid 
2; 39, lid 3; en 43, lid 1, der Drankwet 
(Stbl. 1931, n°. 476). S. 97. 17 Maart. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Drankwet 
artt. 3 en 34.) - Art. 3, 2° (i. v . ni. art. 34) 
moet, zooals het van l eesteekens is ,,oorzien, 
taalkundig aldus wordJen verstaan, dat het 
den verkoop van anderen dan sterken d1YLnk, 
zonde,· verlof toelaat, wannee,· die ve1·koop 
geschiedt, hetzij aan militai?-en op ,narsch, 
hetzij in legerplaatsen, hetzij eindelijk in de 
aan het slo t bedoelde l ocaliteitcn door de 
daa,· bedoelde personen. - Blijkens de be
doeling à,e,· bepaling heeft de wetgever deze 
aangelegenheid geheel in handen gest eld van 
we militaire overheid, van wie mag wo1·den 
ve1·wacht, dat zij ook ,net betrekking tot niet
·rnilitairen in de aan haa1· gezag onderworpen 
localiteiten een regeling zal t1·effen om 1nis
b1·uiken te voorkomen. - [Anders Adv.-Gen. 
B ei·ge,· met een bero ep op de geschiedenis.] 

21 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Wijchen van 12 Juni 1931, waarbij 
de naam van H. H. J. van der Aa, aldaar, 
van de lijst, bedoeld in artikel 13 der Drank
wet, werd geschrapt en besloten werd aan 
zijn opvolgster op de lijst bericht te zenden, 
dat er een vergunning beschikbaar was en 
van 24 Juli 1931, waarbij aan Antonetta 
Geertruida P eters een vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein 
werd verleend in het perceel, plaatselij k 
gemerkt F. 47 en gelegen aan den Maas
bandij k, aldaar. S . 206. 18 Mei . 

- Ai-rest van den Hoogen Raad. (Vergun
ningsrecht in de gemeente H eerlen.) - Als 
g'l'ondslag voo,· de be,·ekening van het ver
gunnings,·echt moet worden geno1nen de 
jaa,.Zijks te schatten huurwaa,·de, die de l o
calitcit i11 verband met den omvang van het 
bedrijf, waarvoor de vergimning st1·ekt, kan 
geacht worden te bezitten. - I n aannie,·king 
moet du;; genomen worden de huurwaarde die 
de localiteit geacht 1vo1·dt te bezitten in ver
band ·met den omvang van het vergunnings
bedrijf, doch rno ct buiten rekening blijven 
de huurwaarde, die zij geach t wordt te be
zitten in verband ,net den omvang van dat 
deel va11 het bedrijf, dat niet den verkoop 
van staken drank in het klein betreft. 

18 M ei. 
- Besluit tot vern ietiging van a rtikel 2 van 

de verordening van den raad der gemeente. 
Heeswijk van 4 Mei 1931, houdende toepas
sing' van artikel 7, 1 id 1 , 1 °. en 2° ., der 
Drankwet en van de besluiten van burge
meeste r en wethouders der gemeente Hees
wijk van 5 Mei 1931, tot het zenden van 

het bericht, bedoeld in artikel 14, lid 1 der 
Drankwet, aan H. C. van Aspert; van 20· 
Mei 1931, tot het verleenen van een ver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein aan H. C. van Aspert ; van 20 
Mei 1931, tot schrapping van den naam 
van H. C. van Aspert van de lij st, bedoeld 
in artikel 13, lid 1, der Drankwet; van 13 
J uni 1931, tot schrapping van den naam 
van A . van Zutfen van de lij st, bedoeld in 
artikel 13 , lid 1, der Drankwet. 

S. 326. 7 J uli. 
- R ondschrijven van den Minister van Staat, 

Minister- van B innenlandsche Zaken aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der Provinciën, 
betreffende a,·tikel 19, 2e lid der Drankwet 
(Stb l. 1931, No. 416) (aanvulling advies van 
den bu1·gemeester bij overschrijving vergun
ning). 12 Augustus. 

- A1-rest van den H oogen Raad. (Drankwet 
a1·t. 64 oud; art. 64 lid 3 nieuw). - H et 
Hof beslissende, dat niet bewezen is, dat de 
gereq., ambtenaar van gemeentepolitie, door 
te handelen zooals hij gehandeld heef t [in 
den nacht betreden van een kazerneterrein 
ten einde zich naar de daarop gelegen mi
litaire cantine te begeven] dit hee ft gedaan 
,net overschrijding zijner bevoegdheid of we
derrechtelijk, en daarvoor als grond aanvoe
rend, dat art. 54, lid 3 Drankwet (oud), den 
gereq. het recht tot toegang tot het in tk 
telastelegging bedoelde erf en de daarop 
gelegen 1nilit,aire cantine verleende, heeft 
aan die wetsbepaling en daarmede aan tk 
uitdlrukkingen "met overschrijding van zijn 
bevoegdheid" en "wederrechtelijk" ( artt. 
310 en 138 S1·.) een juiste uitlegging ge
geven. Het heeft een zuivere vrijspraak der 
R echtbank bevestigd. 17 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Vergun
ningsrecht der ge1neente Den Helde,'). -
Uit tekst en geschiedenis van art. i!O der 
Drankwet van 28 Juni 1881, S. 91, volgt , 
dat de grondslag voor het berekenen van 
het vergunningsrecht niet is de huurwaarde , 
welke de localit eit waarin sterke drank 
wordt verkocht op zich zelf in het vrije ver
keer heef t, doch dat deze is een fictie ve 
huurwaarde: te weten de som, welke bij 
wijze van ver·onderstelling jaarlijks te be
dingen wa1·e door den i·echtheb bende op 
localiteit en ve1·gunning voor het in gebruik 
afstaan van de localiteit, waarin de vergun
ning wordt uitgeoefend, gelet op den om
vang van het bedrijf, waarvoor de veryun
ning strekt, en op het feit, dat daarin sterke 
drank in het klein mag worden verkocht, 
doch buiten aanmerking gelaten de huur
waarde, welke de localiteit heeft in verband 
met den omvang van dat deel van Il.et be
dYrij/, hetwelk niet den verkoop van sterken 
drank in het kl ein betreft . - Waar de Raaà 
van B eroep ten onrechte niet buiten aanmer
king heeft gelaten hetgeen van de huurwaar
de kan worden toegeschreven aan het debiet 
van andere waren dan van sterken dtrank, 
moet de uitspraak van den Raad wor;den 
vernietigd. 23 November. 

Drinkwatervoorziening . 
- Wet, strekkende tot wijziging van qe wet van 

18 Juli 1930,. S. 334, houdende besch ikbaar-
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steil i ng van een 1·enteloos voorschot uit 
's Rijks kas ten behoeve van de op te rich
ten Naamlooze Vennootschap Waterleiding
Maatschappij "Noord-Overij ssel", gevestigd 
te Zwolle. S. 548. 24 November. 

Economische Raad. 
- \Vet, houdende instell ing van een Econo-

mischen Raad. S. 346. 8 Juli . 
Erfg·oolerswet. 
- Wet tot wettelijke voorziening in verband 

met medewerking van Stad en Lande van 
Gooiland bij het Gooische natuurreservaat. 

S. 217. 26 M ei. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

de inwerkingtreding van de wet van 26 Mei 
1932, S. 217, tot wettelijke voorziening in 
verband met medewerking van Sta d en 
Lande van Gooiland bij het Gooische na
tuurreservaat. S . 331. 7 Juli . 

:Fabrieken. Zie : H inderwet. 
Fallllssementswet. 
- Wet, betreffende beslag op roerende goe

deren in door derden in gebruik gegeven 
ruimten, lijfsdwang en dwangsom. 

S. 676. 29 December. 
Flnancleele verhouding. 
- Wet, houdende tijdelijke korting op de uit.. 

keeringen bedoeld in artikel 3, onder b, van 
de wet van· 15 Juli 1929, S. 388, en in ar
tikel 72 van de wet van 17 Juni 1905 (Stbl. 
210). S. 104. 18 Maart. 

- B esluit tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in arti
kel III der wet van 18 Maart 1932, S . 104, 
houdende tijdelijke korting op de uitkeerin
gen, bedoeld in artikel 3, onder b, van de 
wet van 15 Juli 1929, S. 388, en in artikel 
72 van de wet van 17 Juni 1905 (Stbl. n°. 
210). S. 166. 18 Apr il. 

- Besluit tot wij ziging van het Koninklij k be
sluit van 17 J anuari 1930, S. 17, houdende 
vaststelling van de instructie der Rijkscom
missie van advies voor de gemeentef inanciën. 

S. 189. 28 April. 
- Besluit tot wijzi ging van den algemeenen 

maatregel van bestuur van 18 April 1932, 
S. 166, als bedoeld in artikel III der wet 
van 18 Maart 1932, S. 104, houdende tijde
lijke korting op de uitkeeringen, bedoeld in 
artikel 3, onder b, van de wet van 15 Juli 
1929, S . 388, en in artikel 72 van de wet 
van 17 J uni 1905 (Stbl. n°. 210) . 

S. 432. 10 Aug. 
Fondsen. Zie : Schuld. (Nationale) 
Gedl~ tmeerd. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent den uitvoer van gedistill eerd met 
teruggaaf of afschrijving van den accij ns en 
den doorvoer van gedistilleerd. 

S. 13. 20 Jan. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 20 ovember 1908, S. 346, om
trent vrijdom van accijns op het gedistil 
leerd. S. 411. 26 Juli . 

- Besluit, houdende nadere bepalingen om
trent den uitvoer van gedi still ee rd met te
rnggaaf of afschrij ving van den accijns en 
den dooi-voer van gedistilleerd. 

S. 426. 4 Aug. 

Geldleenlng. 
- Wet tot het aangaan van een of meer geld

leeningen ten Jaste van het Rijk. 
S. 55. 18 F ebr. 

- Wet tot het aangaan van een of meer geld
leeningen ten laste van het Rijk. 

S. 632. 24 December. 
- Zie: Schuld. (Nationale) 
Geld sehietersbedrijf. 
- W et tot wettelijke regel ing van het gel d-

schietersbedrijf. S. 19 . 28 J an. 
Gemeentebelastlng·en. 
- Arres t van den H ooaen Raad. (Gemeente

wet art. 260 oud; Wet lnv. dir . bel. art. 16.) 
- De regeling van art. 16, de,·de lid, iler 
wet van 1845 behoo,·t wel tot d e "1,-.e1·vol
gingen", waai•van a,·t . 260 (oud) Gemeente
wet sp1•eekt, maa-r daanût volgt nog niet, dat 
genoe1nd ilerdc lid bij vervol ging ter zake 
van plaats el ij ke belastingen van to e'[J(l,Ssing 
is . All een de bepalingen. wel ke voor all e 
Rijks dir . bel. zonde,· onderscheid gelden, 
heeft art. 260 Genveentewet op het ooa . Uit
gesloten is dus een bepaling als die van art. 
16, derde lid, well:.e geldt voor de belastin
gen, welke,· voorrana bij art. 12 l ette,· B 
wo,·dt geregeld, doch welke voor de bij letter 
A van dat artikel geregelde grondbela.sting 
niet is geschrei-en. - D e bepaling van art . 
16, derde lid, welke verzet doo,· derden op 
grond van bewee1·de1b ,eigendo1n niet toelaat , 
vormt een uitzondering op den algern eenen 
regel der wet, vervat in art. 16, twe ed,e lid, 
die, in over,eenstemrning ,net het stelsel van 
!tet (l e1neene recht - art. 456 R v . - bedoeld 
verzet toelaat. Die algemeene regel geldt 
dus bij het onde1·havige beslag ter zake van 
een 'f}l,aatselijke belasting, nu art. 16, derde 
lid, toepassing mist. 8 J an-

- B eschikking van den Hoouen Raad de,· 
Nederlanden.. (Plaatselijke belasting der ge
meente H eerlen voor het gebruik van open
bare wegen en bezittingen dier gemeente.) 
- Ter zake van het hebben van zonnesche1·-
1nen boven een t,-ottoir in beheer en onder
houd bij de ge1roeente doch eigendom zijntl 
van een partic,ilier persoon kan geen aan
slag in de hierbedoelde gemeenteheffing 
plaats grijpen . - B eteekewis van art. t38 , 
derde lid (oud), 275 (nieuw) der Gem eente
wet. Onder gemeentegrond, waarvan in ileze 
wetsbepaling sprake is, is te ve,·staan grond, 
die in eiaendom aan de gemeente toebehoo,·t 
en nitt grond, die de gemeente bloot be
heert en onilerhoudt. Omdat een pa,·ticul ·ier 
goedvindt, dat hem toebehoorende grond 
aan het uitsluitend particulier geb,·uik wordt 
onttrokken en to egevo,egd aan den voor den 
openbaren dienst bestemden grond., gaat het 
eigendom van dien particulier nog niet ver
loren. 17 F ebr. 

- -B eschikking van den Hoog en. Raad. ( Plaat
selijk st1YU1,tgeld te A mstenlxi,n.) -- Onder 
gebouwde ei gendom'llien uitsluitend dienende 
tot im·ichting te,· bevo1'/l,ering van ,ceten
schappen, die in de gemeentelijke veror
dening op de heffing van straatgeld van be
lasting z·ijn v1"ijgesteld, behooren gebouwen 
waarin een seniinariuw, is geves tigd, waa1· 
onde1·wijs wordt gegeven in de J oodsche the
ologie. - De ~,e,·ordening is niet in dien zin 
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te ve1'Staan, dat in1-ichtingen als de onder
havige omd!at er onderwijs in wo,·dt gegeven 
belastbaar zijn, vermits sl echts gebo1iwde 
eigendommen dienende tot inrichting van 
lager en voo,·bereidend lager onderwijs z01i
den zijn vrijgesteld en niet een gebouw die
nená!e voor het geven van hooge,· onderwijs. 
Dit laatste gebouw is reed,; van belasting vrij 
omdat een in,·ichting van hooger onderwijs 
dient te,· bevo,·dering de,· wetemchap, het
geen ,nen met recht van een lagere school 
en een bewaarschool zou kunnen betwijfelen. 

9 Maart. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. (Ge

meentelijke verordening tot heff'ing van 
schoolgelden voo·r gewoon lager onderwijs, 
•uitgebreid lager onde,·wijs en het openbaar 
vervolgonderwijs in de ge,neente M irldel
burg.) - T oepasselijkheid dezer verordening 
op bijzondere scholen. - In wezen maakt met 
t. a. v. een aanslag wegens schoolgeldheffing 
geen verschil of het kind ter zake van welks 
schoolbezoek de vader is aangeslagen eene 
openbare of bijzondere school bezocht. I n 
beide gevallen hee ft men ,net een aanslag 
in eene gemeentelijke belasting te doen, be
ho<>rt aan hem, die is aangeslagen volgens 
de te deze van to epassing zijnde verordening 
een aanslagbiljet te worden uitgereikt en is 
rle aangeslagene, wanneer hij zich ,net een 
bezwaarschrift tot den gemeenteraad richt, 
daarin ontvankelijk. De omstandigheid, dat 
ten deze het schoolgeld door het schoolb e
stuur wordt geïnd, brengt hierin geen wij
ziging. -- Ter·ugzending van het geding naar 
den Raad van B e,·oep wijl de Hooge Raad 
bij gebrek aan gegevens nvet in staat is het 
betlJrag ·van den aanslag vast te stell en. 

30 Maart . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verorde

ning invordering hondenbelasting Breda art. 
5; Vero,·dening heffing hondenb elasting 
Breda art . 3.) - D e vero,·dening op de hef
fing eener belastin g op het houden van hon
clen in de gemeente Breda geeft geen voor
sch1-iften, door den belastingschuldige in 
acht te ne,nen, als een door hem als trek
hond aangegeven hond losloopende op den 
openbaren weg wordt aangetroffen, en be
paalt ook niet, dat, zoodra' zich een de,·ge
lijk feit heeft voorgedaan, die hond als een 
z.g. plezierhond moet worden aangegeven, 
terwijl zoodanig f eit op zichzelf nog niet 
aantoont, dat àe belastingplichtige dien hond 
niet langer als trekhond doch als plezier
hond is gaan houden. l.c. kan dus niet wor
den gesp,·oken van het niet nako,nen van 
in de heffingsverordening gevo,•de,·de forma
liteiten. 2 Mei. 

-- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbe
lasting de,· gemeente S i ttard.) - Vernieti
ging van de uitspraak van den Raad van 
B eroep wegens onvoldoende motiveeering. -
Waar in de uitspraak niet is vastgelegd 
hoe (fl'OOt de afstand is, die het pand van 
belanghebbende van een openbaren weg, de 
Geleenderweg, scheidt kunnen de omstan
digheden van dien aard zijn, dat het pand, 
al moge het dan ook niet aan den Geleen
der.weg belenden, dan toch op zóódanigen 
geringen afstand van dien weg is gelegen, 

dat kan worden aangenomen, dat het in de 
onmiddell·ij ke nabijheid van dien weg is ge
legen. - H et feit, dat een pand belendt 
aan een particulieren weg, die voor het ver
keer te voet en per as geschikt is brengt nog 
niet m ede, dat die weg waarvan de open
baarheid niet is gesteld en niet een open
bare weg - de Geleenderweg - voor dit 
pand den toegang tot het openbaar verkee,· 
ontsluit. 14 Jun·i. 

- Ar,·est van den H oogen Raad. (Zakelijke 
belasting op het bedrijf in de gemeente 
Schinnen.) - Slechts dan kan worden aan
genomen, dat een aanne1nersbed1-ijf in den 
z·in van a,·t . 282 (242 e, oud) der Genveente
wet in eene gemeente wordt uitgeoefend, 
wanneer de werkzaamheden in die gemeente 
onder zoodanige omstandigheden verricht zijn 
dat zij dienen beschouwd te wo,·den als een 
zel fstandig onde,·deel van het bed,·ijf van 
den aannemer in die gemeente. - Waar ten 
deze een mijnspoorweg werd aangelegd die 
over het ter,·itoir van meerdere gemeenten 
liep en niets anders vaststaat dan dat deze 
spoo,·weg ook liep over het gl'Ondgebied van 
Schinnen is te,·echt beslist, dat van het uit
oefenen van een zelfstcindig onderdeel van 
het aannemersbedrijf in Schinnen niets is ge
bleken. 21 Juni. 

- A,·,·est van de1i Ho ogen Raad. (Zakelijke 
belasting op het bedrijf dm· gemeente A m 
ste1·da11i. Thuiswerkers. B ewij slast.) - Waar 
de thuiswerkers waa1·van ten deze sprake is 
sl echts bij uitzondering werkzaamheden ve1·-
1·ichten ten behoeve van andere bedrijven 
dan dat van belanghebbende tot wien zij in 
zekere vaste betrekking staan, heeft de Raad 
te,,echt aangenomen, dat deze per·sonen moe
ten worden aangemerkt als a1·beiders werk
zaa,n in het bedrijf van belanghebbende. -
Waar vaststaat, dat de hie,·bedoelde thuis
werkers in den regel alleen werkzaamheden 
verrichten in het bedrijf van belanghebbende 
e111 dat het een uitzondering is, wan111eer zij 

·ook voor anderen werken, hee ft de Raad van 
B eroep terecht aangenomen, dat op belang
hebbende de bewijslast ,·ust om aan te too
nen, dat de hierbedoelde personen zoowel bij 
de firma X. als door het ve1-richten van 
we,·kzaamheden voo,· anderen ,een jaa,·loon 
van meer dan f 2500 genieten. 28 Juni . 

- Besluit, houdende beschikking op de beroe
pen, ingesteld door R. Raub te Voerendaal 
en den raad der gemeente H eer len tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van 
Limburg in zake den aanslag van ee rstge
noemde als werkforens, opgelegd in de ge
meente Hoensbroek over het belastingjaar 
1930/31. S. 412. 26 Juli. 

- Rond:schrijven van den M inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan hee
ren Gedeputeerde Staten der onderscheidene 
provinciën, betreffende vaststelling en wij
ziging 11an ·verordeningen omtrent plaatse
lijke belastingen . 8 Augustus. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld
verordening lager onderwijs te Wageningen.) 
- Wanneer een belastingplichtige blijkens 
,neer dan een aanslagbiljet meermalen in 
eenzelfde heffing is aangeslagen, brengt de 
regeling van het geding betreffende bez.wa-
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ren tegen aanslagen in gerneentelijke belas
tingen, zooals die is neergelegd in art. 
1!65 oud - nieuw 1299 - de,· Gerneentewet, 
1nede, dat hij ten aanzien van elk dier aan
slagen een afzonderl;jk bezwaarschrift in
dient. T en onrechte is in casu de belasting
plichtige, die dit niet gedaan had, in zijn 
bezwaarschrift ontvankelijk verklaard. 

/21 Septernber. 
- Ar1est van den H oogen Raad. (Schoolgeld

verordening lager onderwijs te Wageningen.) 
- Waar art. 2 der ten deze toepasselijke 
gerneenteverordening bepaalt, dat het school
geld voor het lager onderwijs wordt geheven 
van het zuiver inkornen van den belasting
plichtige, hetwelk laatstelijk ingevolge de 
wet op de inkornstenbelasting 1914 is vast
gesteld, gaat het niet aan, de schoolgeldhef
fing van belanghebbende te bepalen naar 
zijn aanslag in de Rijksinkornstenbelasting 
over het belastingjaar 1980/1931, wannee1· 
op het oogenblik, à.at het schoolgeld wordt 
bepaald, reeds zijn aanslag in de Rij ksinkorn
stenbelasting over het belastingjaar 1981/ 
193/2 was vastgesteld. - Al rnogen Burg. en 
W eth. van Wag eningen op gronden ontleend 
aan de bifäjkheid toch rnet den aanslag in 
de Rijksinkornstenbelasting over 1980/1931 
rekening hebben gehouden, zoo is wat zij 
deden niet houdbaar als strijdig rnet de dui
delijke woorden der verordening. - Waar 
belanghebbende beweerd had, dat op het 
oogenblik, dat de aanslag in de schoolgeld
heffing werd opgelegd zijn aanslag in de 
R ijksinkornstenbelasting over 1931/193/2 reeds 
was vastgesteld en de ontvanger, die aan 
den Raad van B eroep geen vertoogschrift 
had ingezonden en bij de rnondelinge be
handeling afwezig was geweest, dit niet had 
weersproken, kon de raad van beroep aan
nernen, dat dit ook inderdaad het geval was. 
- Niet is van belang of B urg. en W eth. 
bekend waren rnet den laatstvastgestelden 
aanslag in de Rijksinkornstenbelasting, rnaar 
of deze op het oogenblik van de oplegging 
van het schoolgeld reeds vastgesteld was . 

/21 Septernber. 
- Besluit, houdende beschikking op de be

rnepen, ingesteld door C. Korevaar en an
deren te Sliedrecht, tegen de besluiten van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
zake hunne aanslagen wegens hoofdverblij f 
opgelegd in de gemeente Sliedrecht. 

S. 482. 26 September. 
- Ar1est van den Hoog en Raad. (B elasting 

op de honden in de gerneente Kattendijke .) 
- De wet laat den gerneentelijken wetgever 
alle vrijheid in het bepalen van het tijdvak, 
dat als belastingjaar zal gelden en nergens 
is verboden, dat voor de belasting op de 
honden het kalenderjaar samenvalt m et het 
belastingjaar. - Waa1· de Raad van B eroep 
een behoorlijk rnet redenen ornkleede beslis-
3ing gaf orntrent de door belanghebbende 
betwiste rechtsgeldigheid van den grondslag 
waar op zijn aanslag in de belasting op de 
honden in de gemeente Kattendijke steunt 
is het cassatierniddel waarin zulks betwist 
wordt onjuis t. - Een cassatiemidàel, dat 
zoo onduidelijk is gefo,-,nuleerd, dat het niet 
te begrijpen is, is niet voor behandeling vat-

baar en moet worden verworpen. - Art. 
319 (oud 291) der Ge11,eentewet, voo,·schrij
vende dat de gerneenteverordening binnen 
vijf jaren na de wijziging der Gerneentewet 
bij de wet van 80 Dec . 1912 0, S. 9123, moet 
worden herzien, heeft enkel op het oog de 
bij het in werking treden der Gemeentewet 
voorgeschreven herziening. - 1'usschen de 
verordening van eene belasting op de honden 
of de verordening op de invordering die,· 
belasting en § lll de,· wet van 80 D ec. 1920, 
S. 923, dat uitsluitend voorschriften gee ft 
betreffende de heff ing van eene plaatselijke 
inko,nstenbelasting, bestaat geen verband. 

/28 September. 
- A,·rest van den Hoog en R aad. (Plaatselijke 

belasting op de honden in de gerneente Kat
tendijke.) - Waar door belanghebbende be
zwaar wordt gernaakt tegen een hen, opge
l egden aanslag in de belasting op de honden 
in de gerneente Katt endijke, doch niet blijkt, 
dat door den bevoegden Raad van B eroep 
daarover een uitspraak is gedaan, is hij niet
ont·vankelij k in zijn cassatieberoep. 

/28 Septernber. 
- Arrest van den Hoog en R aad. ( Plaatselijke 

Inkomstenbelasting der gemeente L oenen. 
1'ransitoir recht. - Artt. /29 en 31 der W et 
van 15 Jul i 1929, S. 388, in verband met de 
artt . 267, /!le en Se l id (oud) der Gemeente
wet. ) - I n art. 31 van ee1'8tgenoemde wet is 
bepaald, dat de gemeentevernrdeningen tot 
heffing en invordering der belasting naar 
het inkornen met ingang van 1 M ei 1981 
zidlen vervallen, doch daarbij wordt eene 
uitzondering gemaakt, voor zoover aanslagen 
over daaraan voorafgegane belastingjaren 
betreft. Dit beteekent, dat na dien dag ge
handhaafd blijven alle bepalingen, die die
nen om tot heff ing van belasting ook doo1· 
middel van navorderingsaanslagen van be
lasting over vroegere jaren t e karnen . 

/28 September. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Plaatselijke 

bedrijfsbelasting der gemeente Dordrecht.) -
Onjuist is de stell ing, dat in de gemeente
lijke bedrijfsbelasting van Dordrecht een on
dernerning niet kan worden aangeslagen voo,· 
arbeiders, die in haar dienst werkzaam zijn 
geweest enkel op grond, à.at die arbeiders 
niet werkzaam ge.weest zijn in het bedrijf 
binnen Dordrecht. - Wat er zij van 's Raads 
overweging, dat men alleen dàn van een 
zel fstandig gevestigd onderdeel van een on
derneming vermag te spreken, wanneer de 
tijd, gedurende welken de onderneming haar 
bedrijf gaat uitoefenen, onbepaald en onbe
kend is en wat e,· zij van de omstandigheden, 
dat het benoodigde geld steeds uit Dorwrecht 
aan de uitvoerders der werken elders werd 
ve1·zonden en dat de hoofdadministratie ook 
voor deze werken te Dordrecht werd gehou
den, is de aanslag ten deze terecht opge
legd. immers kon de R aad uit de door hem 
als vaststaande aangenomen f eiten afleiden, 
dat hier geen sprake was van uitvoering van 
zelfstandige buiten Dordrecht gevestigde on
derdeelen van belanghebbende's bedrijf, nu 
door belanghebb ende geen f eiten waren ge
steld, welke konden medebrengen, dat dit 
wel het geval was. /28 S eptember 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld
heffing in de gemeente Kattendijke.) - De 
vraag of ook bij een zuiver inkomen van 
beneden f 800 schoolgeld mag worden ge
heven mist ten aanzien van belanghebbende 
elk belang, daa1· zijn aanslag is berekend 
naar een inkomen va.n f 900-f 1200. - Een 
grief, die zoo onduidelijk is, dat zij niet is 
te begrijpen, is niet voor behandeling in cas
satie vatbaar. - De verordening op de hef
fing van schoolgeld te Kattendijke van 16 
D ec. 1921, goedgekeurd bij K. B. van 29 
Maart 1922, n° . 8, is wettig evenals de op 
16 Dec . 1921 vastgestelde verordening op de 
invordering van dat schoolgeld. Afkondiging 
dezer beide ve1·ordeningen was, daar tegen 
overtreding daarvan geen straf is bedreigd, 
niet noodig. 12 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbe
lasting der gemeente Zwijndrecht.) - B e
langhebbende kan niet met vrucht in cassa
tie beweren, dat zijn houding ter zitting van 
den Raad van B eroep anders is geweest dan 
volgens 's Raads feit elijke oo,ststelling het 
geval was . - Een bewering, die mede van 
feitelijken aard is, kan niet met succes voor 
het eerst in cassatie worden te berde ge
bracht. - A1·t. 2412 c (oud)- der Gemeentewet 
stelde wel den eisch, dat de gemeente aan 
de openbare landwegen de in dit artikel 
nader omschreven zorg besteedt doch niet 
dat zij zorg moet besteden aan de gebouwde 
eigendommen, welke aan die wegen belen
den of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
zijn gelegen. 19 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
fondsb elasting Sliedrecht.) - D e stelling, 
dat "voor een ongehuwde de kern van woon
plaats hebben gevormd wordt door het op 
zekere plaats bij voortduring werkzaam en 
aanwezig zijn en nachtverblijf houden" gaat 
in haar algemeenheid niet op. Ook voor een 
ongehuwde moet volgens art. 1 der wet op 
de Inkomstenbelasting, ook waar het een 
aanslag in de fondsbelasting betreft, de 
vraag of men binnen het R ijk woont naar de 
omstandigheden worden beoordeeld. - I n 
het onderhavig geval kon en mocht dus de 
Raad van B e·roep uit de door hem vast ge
stelde feiten afleiden, dat dit het geval was. 
B elanghebbende kan niet met vrucht in cas
satie nieuwe feiten aanvoeren tot staving 
van zijn stelling, dat hij hier te lande niet 
woonde . 19 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Ge1neente
fondsb elasting R oermond). - Waar voor den 
aanslag van belanghebbende voor het be
lastingjaar 1931/1932 de inkomsten van be
langhebbende 1noeten worden begroot, daar 
zij i1nmers 1net ingang van 1 M ei 1931 het 
boerenbedrijf is begonnen uit te oefenen, 
1nag volgens art. 14 der wet op de I nkom
stenbelasting 1914 bij die begrooting alleen 
gelet worden op bij den aanvang van het 
belastingjaar bestaande feiten . Hieruit volgt, 
dat belanghebbende niet met vrucht een be
roep kor. doen op een kasboek en vervolg
kasboek bevattende de bedrijfsontvangsten en 
uitgaven over 1 M ei 1931-31 Maart 1932 
en 15 Maart 1932-27 April 1932. Die cijfers 
toch waren 1 M ei 1931 niet bekend. -

Ambtshalve cassatie wegens onduidelijkkeid 
der uitspraak. 19 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Straatgeld 
der gemeente Amsterdam.) - Beteekenis 
van art . 1 der Verordening op de heff ing 
van straatgeld in de gemeente Amsterdam. 
- Een openbare grasveldweg is, al is zij 
onverhm·d en niet geschikt voor rijverkeer, 
een openba1·e landweg in den zin van art . 1 
der Vero1·dening. - Publiek vaarwate1·, dat 
enkel geschikt is voor poldervaartuigen en 
niet voor verkeer met grootere booten, is 
niettemin een openbm·e waterweg in den zin 
van voormeld artikel. - De onistandigheid 
dat belanghebbende's perceelen in betrekking 
staan met openbare land- en waterwegen, 
waaraan de gemeente geen kosten besteedt, 
heft niet de belastbaarheid op, doch hee f t 
slechts ten gevolge, dat de belasting ten 
deele is verschuldigd. - Op omstandigheden 
van feitelijken aard kan niet voor het eerst 
in cassatie een be1·oep worden gedaan. 

26 October. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Schoolgeld

hef!ing aan de openbare scholen voor mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs 
in de gemeente Amsterdam.) - D e ten deze 
opgelegde navorderingsaanslag in het school
geld voor middelbaar en voorbereidend hoo
ger onde,;wijs is gerechtvaardigd, daar art. 
14 der meermalen gewijzigde verordening op 
de heffing van schoolgeld aan de openbare 
scholen voor middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs te Amsterdam van 13 Jul i 
en 21 Sept . 1921, welk artikel steunt op art. 
267 oud, thans art . 302, der Gemeentewet, 
het recht tot navordering toekent "indien 
een aanslag ten onrechte achterwege is ge
bleven of vernietigd of indien een te lage 
aanslag is opgelegd" - zoolang niet drie 
jaar sedert den aanslag voor het heffingsjaar 
zijn verstreken. - Dit geval deed zich hie1· 
voor en al was er een ambtelijk verzuim ge
pleegd bij de vaststelling van deze primi
tieven aanslag, zoo kan dit een navorderinus
aanslag in het onderhavig geval niet ver
hinderen, daar deze met geen wettelijk voor
schrift in strijd is. 26 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Vermake
lijkheidsbelasting der gemeente L eiden.) -
De Gemeentewet kent niet een beroep bij 
den R aad van B eroep voor de Directe B e
lastingen tegen beslissingen van Burgemees
ter en Wethouders. Waar desniettemin de 
belanuhebbende zulk een beroep had inge
steld, is terecht niet-ontvankelijkheid van 
dit beroep uitgesproken. 26 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet artt. 129 en 137.) - De gemeenten 
Winschoten en B eerta heb ben ongeveer ter
zelfder tijd gelijkluidende verordeningen op 
de heffing en invordering van een belasting 
wegens het geb1-uik van den bij die uemeen
ten in gemeenschappelijk beheer en onder
houd zijnden weg vastgesteld. D eze veror
deningen moeten ,worden beschouwd als een 
tusschen de beide gemeenten ter gemeen
schappelijke behartiging van belangen ge
troffen regeling als beàJoeld in art. 129 Ge
meentewet. Dit volgt in het bijzonder uit de 
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artt. 1 en 8 van de verordeningen op de 
heffing. D e gebruiker van een weggedeelte 
in Winschoten, evenals de gebruiker van een 
weggedeelte onder B eerta, wordt get,·offen 
door de als een geheel, im,ners als een ge
m eenschappelijke regeling, te beschouwen 
verordeningen B eerta/Winschoten, welke re
geling het gebied dier beide ge1neenten om
vat . [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] -
D e bekenwmaking de,· verordeningen op de 
heffing hee ft echter niet op de in art. 137 
Gemeentewet voorgeschreven wijze kunnen 
plaats hebben; zij houden een bepaling om
t,·ent in werking treden in, welke in strijd 
i., ,net de .wet, terwijl die verordeningen bo
vendien geen bepalingen bevatten als ver
meld bij art. 129, lid 2 dier wet. [Anders 
implicite de Adv.-Gen.] 31 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld 
voor lager onderwijs in de gemeente 's-Gra
venhage.) - 1' er echt is belanghebbende als 
-ouder in de schoolgeldheffing voor lager 
-onder.wijs belastingplichtig geacht, ook al is 
J,,ij noch met de ouderlijke macht noch met 
de voogdij der kinderen ter zake waarvan 
.hij is aangeslagen belast. Deze regeling is in 
-overeenstem1ning met art. 353 B. W . dat 
verlies van de ouderlijke ,nacht of voogdij 
niet ontheft van de verplichting om naar 
evervredigheid van het inkomen bij te dragen 
tot de kosten van onderhoud en opvoeding 
der •rninderjarige kinderen. - De directeur 
der gemeentebelastingen heeft ten deze den 
,aanslag met juistheid geregeld d,oordat hij 
rekening hee ft gehouden met de è/Jraag
k1·acht van iede,· der ouders, die krachtens 
•art. 353 B. W. verplicht zijn hun kinderen 
te onderhouden en op te voeden naar even
redigheid van hun inkomen. - H et derde 
cassatiemiddel faalt , daar wat er zij van de 
stelling, dat de gemeenteverordening niet 
een voor a.lle gevollen voldoende regeling 
de,• schoolgeldheffing naar everuredigheid 
van het belastbaar inkomen, bedoeld in art. 
87 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
zou bevatten, zij zulk eene regeling wel be
vat voor het onderhavige geval. 2 N ovev,ber. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Honden
belasting in de gemeente Utrecht.) - T en 
bewijze, dat een bela.nghebbende een hond 
uitsluitend als waakhond houdt, kan 11,en in 
cassatie niet met vrucht e.en beroep doen op 
fei ten waarvan niet blijkt, dat zij reeds voor 
den Ra.ad van Beroep zijn aangevoerd. 

2 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegenbe

la,.sting der ge,neente Schiebroek). - D e be
teekenis van art. 280 der Gemeente.wet en 
van art. 1 der verordening tot heffing eener 
wegenbelasting in de gemeente Schiebroe k, 
die voor belastingplichtigheid eischen, dat 
gebouwde eigendommen, zoo zij niet belen,
den aan openbare land. of waterwegen, in 
de onmiddellijke omgeving daarvan gelegen 
zijn, is, dat er niet alleen een korte afstand 
moet zijn tusschen weg en eigend,ommen, 
doch ook dat er tusschen beide moet zijn 
een onmiddellijk verband, dat wil zeggen, 
dat de weg voor de eigendommen den toe
gang tot het openbaar verkeer moet ontslui-

. ten. De uitspraak van den Raad van Beroep 

moet worden vernietigd, daar deze ten on
rechte niet hee ft onderzocht of, veel minder 
beslist dat, zoodanig omniddellijk verband 
ten deze aanwezig was, terwijl ook omtrent 
den afstand tusschen den weg en de percee
len voldoende gegevens in de uitspraak ont
breken. - Bovendien heeft men ve1'Zuimd te 
letten op het voorschrift der verordening 
dat een lagere belasting bepaalt voor eigen
dommen, die in de onmiddellijke nabijheid 
van een openbaren land- of waterweg ge
legen zijn dan die ,·echtstreeks aan den weg 
belenden. 23 N ove,nber. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Straten- en 
wegenbelasting der gemeente Vlaardingen.) 
- D e zienswijze van belanghebbende als 
zouden naar spraakgebruik en rechtskundige 
beschouwing onder "gebouwde eigendom-
1nen" slechts mogen worden begrepen op
stall en, welke op duurzame wijze in den 
grond z-ijn bevestigd is onjuist. Bij verplaats
ba,·e, niet op den grond bevestigde opstallen 
zal niet alleen moeten worden gelet op aard 
en constr·uctie, doch vooral op de bestem
ming en het doel dat bij de plaatsing hee ft 
voorgezeten. T erecht heeft dan ook de Raad 
van B eroep beslist, dat tan ks als de onder
havige onder gebouwde eigendommen zijn te 
,·angschikken. - Aan den Raad van Beroep 
staat niet ter beoordeeling de vraag of ten 
deze van belanghebende in den zin van art . 
280 (oud 242 c) der Gemeente.wet eene bil
lijke bijdrage wordt gevordP-rd. 

30 Novembe,·. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Forensen

belasting der gemeente Rheden) . - Terecht 
is door den Raad van Beroep geoordeeld, 
dat, waar het eerste jaar waarover de woon
fo,· ensenbelasting, zooals die in de wet van 
15 Juli 1929, S. 388, is geregeld, /J)Ordt ge
heven, slechts een tijdvak van 8 maanden 
omvat, ook de belasting over dat jaar niet 
moet geheven worden ove,· het volle bedrag 
maar beperkt moet worden tot 2/3 van het 
bedrag waarover, wanneer men te doen had 
gehad met een belastingjaar van 12 maan
den, belasting zou zijn geheven. 

21 December. 
Gemeentebestuur. 
- B es! uit rot schorsing van het besl uit van 

den Raad der gemeente Den Bommel van 
20 November 1931 , strekkende rot wijziging 
van de artikelen 114 en 115 der Algemeene 
Politieverordening voor die gemeente. 

S. 5. 8 J an. 
- B esluit tot uitvoering van artikel 224, vijf-

de lid der gemeentewet. S. 8. 12 J an. 
- B esl~it rot gedeeltelijke vernietiging van 

het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 15 Ocrober 1931, n°. 868. 

S. l l. 14 J an. 
- Besluit rot verlenging van den termij n van 

schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Almelo van 13 October 1931, 
strekkende rot het onder bepaalde voorwaar
den verleenen van subsidie u it de gemeente
kas aan de bouwvereeniging "Volksbelang" 
aldaar, voor het doen verrichten van binnen
schi lderwerk. S. 14. 23 Jan. 

- Besluit rot schorsing van het besluit van 
d en raad der gemeente Zwolle van 28 De-
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cember 1931 n°. 945a, in zake beschikbaar
steil ing van een crediet voor premietoeslag 
op de kosten van schilderwerk. 

S. 15 . 23 Jan. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) 

- Ged. Stat en hebben terecht goedkew·ing 
onthouden aan een raadsbesluit, strekkend 
om buitengewone inkomsten (uitkeering uit 
het Weg enfonds) te besteden voor dekkinr1 
van gewone uitgaven (schadeloosstelling aan 
naburige gemeenten ingevolge een grensuit
breidingswet), nu de f inancieele toestand der 
gemeente voo,· een afwijkende gedragslijn in 
dezen in ruimere mate dan Ged. Staten heb
ben goedgevonden geen voldoende ,·echtvaar
digin g gee ft . 25 Jan. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Almelo d.d. 10 De
cember 1931 , waarbij aan S. H. Bonthuis, 
Directeur der Gemeente-Lichtbedrijven, als 
zoodanig wegens lichamelijke ongeschiktheid 
eervol ontslag is verleend per 1 F ebruari 
1932. S. 26. 29 Jan. 

- Koninklijk besluit. (G emeentewet Art. 258; 
Lager Onderwijswet 1920 Art. 104.) - Nu 
de gemeente M. eene vordering krachtens 
art. 104 L . O.wet 1920 in verband met art . 
111 bis der wet van 24 J uni 19:29, S. 886, 
niet meer tegen de gemeente W. bij den 
rechter kan instellen, hee ft de gemeentc,·aad 
van M. op goeden grond den post oninbaar 
verklaard, en hebben Ged. Staten ten on
rechte geoordeeld, dat bedo elde post al.mo g 
in de genieenterekening ,noes t worden opge
nomen. 5 Febr. 

- Wet, houdende steun uit 's Rijks kas in de 
financiering der kasbehoeften van de ge
meenten. S. 48. 11 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gem eente Almelo van 13 Oc
tober 1931, inzake gemeentelijke subsidie 
aan de bouwvereeniging "Volksbelang" voor 
het doen verrichten van schilderswerkzaam
heden. S . 62. 20 Febr. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 17.) 
- Ho ewel art. 17 onder hen, wier namen 
bij de benoeming buiten rekening moeten 
worden gelaten, niet uitdrukkelijk noemt 
candidaten, die eene benoe,ning in eene 
opengevallen plaats in den gem eenteraad 
niet hebben aangenomen, vordert toch eene 
redelijke uitlegging der d esbetreffende wets
bepalingen, dat zulk een candidaat nooit 
andermaal kan worden benoemd ter vervul
ling van dezelfde vacaturen zoomin als het 
af tredende lid in zijn eigen vacature kan 
worden benoemd. 28 Febr. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van de beslui ten van den Gemeenteraad van 
Gorinchem van 15 M ei 1931 en 11 Juni 
1931, waarbij burgemeester en wethouders 
o. a . worden gemachtigd het Paardenwater 
in d ie gemeente in erfpacht aan te nemen 
en dit te laten dempen. S . 67. 29 Febr. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet a,·tt. 185 en 179 a (tekst 1981 : artt. 168 
en 209), Alg. P ol . v-e,·ord. van H m·cn art. 
82 a.) - De gemeenteraad hee ft terecht in
gezien, dat zal het venters- en leurders
vraagstuk afdoende worden ge,·egeld, den 

venters en l em·de,·s niet enkel 11ioet worden 
ve,·boden, op of aan den openbaren weg hun 
waren te venten of te koop aan te bieden, 
niaar vooi·al ook die te do en aan de huizen, 
aangezien het gevaar voor hinder en over
last juist d,an en daar het grootst is. H et 
v,·aagstuk van venten en l eu,·en ·is ongetwij
feld een vraagstuk, dat, zoolang niet R ij k 
en provincie het zich hebben aangetrokken, 
valt binnen het gebied door art. 135 - art. 
168 ni,euw - der Ge,neentewet aan den ge
meenteraad voo,· regeling vrijgelaten. Die 
regel ing mag bovenbedoeld vraagstuk, voor
zoover dit de openbare orde betreft , geheel 
om vatten. - [Anders Aà,v.-Gen. Wijnveldt, 
die opmerkt: De Gem eenteraad is zijn be
voegdh,eid te buiten gegaan, daar "te koop 
aanbieden" naast "venten" is gesteld en het 
verbod treedt in de bijzondere belangen der 
,,ingezetenen" .] - Art. 82 a Alg. P ol .verord. 
van H aren mist verbindende kracht, daar 
dit artikel i. v. m. art . 7, 2e l id, aan den 
B u,·gemeester de bevoegdheid toekent van 
het in dat artikel vervatte verbod ( venten op 
den openb. weg en aan huizen) door het 
geven van vergunning ontheff ing te vcrl ee
nen en het vervullen van deze opd,·acht, 
waar zij kmchtens roe verordening geschiedt, 
is een daad van uitvoe,-ing, die ingevolge 
art. 179 aanhef en a - thans a,·t. 12 09 aan
hef en a - van de gemeentewet in den regel 
behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van 
B. en W. Waar niet uit eenige wetsbepaling, 
als a,·t . 188 - thans art. 221 - het tegen
deel volgt , is de opd1-acht tot lMt verl eenen 
van ontheff ing aan den B urgemeester all één, 
in strijd met de wet en mist verbindend,e 
km.cht . 7 Ma,ort. 

- Arrest van den, H oogen Raad. ( Alg. P ol.
verord. van ' s-G,·avenhage art. 107.) - De 
opvatting [ dat in het artikel onder "soort
gelijken band" niet alleen verstaan moet 
worden een band, die, zij het m et geringe 
afwijking, overeenkomst vertoont m et een 
zwart en wit geblokten band, doch iede,·e 
band, die het publiek in den waan kan b1·en
gen met een geconcessioneerde taxi te doen 
te hebben, derhalve iedere in het oog sprin
gende band, zooals een gele band] is niet 
te rijmen noet den tekst van art. 107 Alg. 
P ol .verord. van 's-G,·avenhage, dat, sprekend 
van "een geblokten of soort gelijken band, 
nie t toelaat een gel en barul, waarmede in 
het bewezen verklaarde kenlijk een eff en 
band van die kleur wo,·d,t betUJeld, onder 
,,-~oortgelij ken band" te verstaan. 

7 Maart (bladz. 882). 
- W et, houdende t ijdelij ke korting op de uit.. 

keeringen bedoeld in artikel 3, onder b, van 
de wet van 15 Juli 1929, S. 388, en in ar
tikel 72 van de we t van 17 Juni 1905 (Stbl. 
210). S. 104. 18 M aart . 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
bes] uit van den 29sten J anuari 1932, S. 26, 
tot schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente Almelo d .d. 10 D ecember 1931 , 
waarbij aan S. A. Bonthuis, Directeur der 
Gemeente-Lichtbedrijven, als zoodanig we
gens li chamelij ke ongeschiktheid eervol ont
slag is verleend per 1 F ebruari 1932. 

S. 122. 24 M aart. 
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- Besluit tot verlenging van den termijn van 
schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Almelo van 29 October 1931, strek
kende tot inwilliging van het verzoek van 
het lid van den raad J. A. Wolf, om den 
burgemeester te mogen interpelleeren over: 
1 °. het demonstratieverbod op 1 October 
1931, aangevraagd door het Werkloozen
comitk ter plaatse; 2°. het optreden van de 
politie op het Marktterrein tijdens de raads
vergadering op 13 October 1931. 

S. 124. 24 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 28.) 

- Nu ·vaststaat dat de naamlooze vennoo-
schap, waarvan het betrokken raadslid di,-ec
teur is, aan den 1ned,edeelhebbende in die 
vennootschap zakken heeft verkocht welke 
deze zou leveren aan het gasbedrijf der ge
v~eente, l,,eeft het raadslid middellijk deel
genomen aan levering ten behoei·e der ge
meente. Nu die mid:dellijke deelneming be
wust heeft plaats gehad, hebben Ged. Staten 
terecht den betrokkene van zijn raadslid
maatschap vervallen verklaard. 24 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 
9 Maart 1932, tot goedkeuring van het be
sluit van den Raad der gemeente Amster
dam dd. 20 J anuari 1932, n°. 1174, betref
fende onder meer overneming van grond 
aan de Haarlemmermeerstraat en de Weis
müllerstraat, aldaar. S. 128. 30 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Zwolle, van 28 De
cember 1931, n°. 945a, tot credietverleening 
voor het toekennen van een premie in de 
kosten van het doen verrichten van schil 
derswerkzaamheden. S. 129. 31 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Barneveld d.d. 4 
Maart 1932, tot benoeming opnieuw - onder 
bepaalde voorwaarden - tot Directeur-Boek
houder der Gasfabriek te Barneveld van den 
Heer W. Stuart. S. 140. 5 April. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Didam van 4 Maart 
1932, strekkende tot het verleenen van in
zage van archiefstukken dier gemeente aan 
eene raadscommissie. S. 157. 8 April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 
228 c.) - Nu niet is gebleken, dat bij den 
aankoop van de onderwerpelijke buitenplaats 
een dringend gemeentebelang is betrokken, 
hebben Ged. Staten terecht aan het raads
besluit goedkeuring onthouden, daar in de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden bij het 
beheer der gemeente bijzondere soberheid 
meer dan ooit geboden is, en, al moge de 
financieele toestand der gemnnte niet uiter
mate zorg el ijk zijn, iedere niet strikt nood
zakelijke uitgave dient te worden vermeden. 

18 April. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Almelo van 29 Octo
ber 1931, tot inwilliging van het verzoek 
van het raadslid J . A. Wolf om den burge
meester te mogen interpelleeren over: 1. het 
demonstratie-verbod op 1 October aange
vraagd door het Werkloozen-Comitk ter 
plaatse; 2. het optreden der politie op het 

Marktterrein tijdens de raadsvergadering op 
13 October. S. 172. 20 April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 26. ) 
- Schorsing in de betrekking van raadslid 
kan niet plaats hebben te?'Zake van /.everin
gen, gedaan tijdens een 1·aadslidmaatschap, 
dat door periodieke ajt,·eding was geëindigd 
vóórdat de raad de verboden handeling had 
ontdekt op een oogenblik waarop de be
trokkene opnieuw raadslid was geworden. 

20 April .. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing va11 

het besluit van den raad der gemeente Tub
bergen d.d. 1 December 1930, voor zooveel 
daarbij sub 2°. aan H. J. Wiegers met in
gang van 1 Januari 1932 ontslag is ver
leend als gemeente-opzichter, indien hij vóór 
laatstgenoemden datum geen gevolg zal heb
ben gegeven aan de bij hetzelfde besluit sub 
1°. tot hem gerichte uitnoodiging om een 
bedrag van f 2810 in de gemeentekas te 
storten. S. 188. 28 April. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
een besluit van den raad der gemeente 
IJzendijke dd. 23 November 1931, waarbij 
werd besloten de jaarwedde van den keu
ringsveearts, hoofd van dienst in den kring 
IJzendijke te verminderen met f 500; de 
jaarwedde van den gemeente-opzichter ad 
f 150 in te trekken en de jaarwedde van den 
gemeente-geneesheer te verminderen met 
f 500. S. 190. 29 April_ 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Amsterdam van 29 
April 1932, houdende vernietiging van de 
betrekkelijke besluiten der Commiss iën voor 
georganiseerd overleg tot tijdelijke korting 
op de wedden van gemeenteambtenaren en 
ambtenaren van de Politie, alsmede tot her
stel, van 1 Mei 1932-1 Juli 1933, van de 
vóór die besluiten geldende wedderegelingen. 

S. 193. 4 Mei. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 29 
April 1932, houdende vernietiging van de 
betrekkelijke besluiten der Commissiën voor 
Georganiseerd Overleg tot tijdelijke korting 
op de wedden van gemeente-ambtenaren en 
ambtenaren van de politie, a lsmede tot her
stel, van 1 Mei 1932 tot 1 Juli 1933, van 
de vóór die besluiten geldende wedderege
lingen. S. 196. 10 Mei. 

- Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de 
schorsing van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland d .d. 9 Maart 1932, 
tot goedkeuring van het bes] uit van den 
raad der gemeente Amsterdam d.d. 20 Ja
nuari 1932, n°. 1174, betreffende ondei· 
meer overneming van grond aan de Haar
lemmermeerstraat en de Weismüllerstraat, 
aldaar. S. 203. 17 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente IJzendijke van 
23 November 1931, voor zoover daarbij de 
jaarwedde van den gemeente-opzichter werd 
ingetrokken en de jaarwedde van den ge
meente-geneesheer werd verminderd met 
f 500 . S. 204. 17 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van de besluite11 
van den raad der gemeente Arnhem van 17 
Augustus 1931 en van 1 Februari 1932, in-
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zake gemeentelijke subsidie aan de bouw- ' 
vereenigingén "Arnhem" en "St. Eusebius" 
voor het doen van schilderswerkzaamheden. 

S. 207. 18 Mei. 
- J[oninklijk besluit. (Ge,neentewet ,lrt. 248.) 

- Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, 
waa,·op waren uitgetrokken posten voor: 
a. eene steunregeling met uitkeering tot het 
volle in de bedtrijven verdiende loon; b. eene 
steunregeling voor minderjarige werkloozen; 
c. een toeslag op de uitkeering uit werkloo
zenkassen tot het volle loon. 25 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Tubbergen van 1 
December 1V30 - gewijzigd bij raadsbesluit 
van 28 December 1931 -, voor zooveel 
daarbij sub 2°. aan H. J. Wiegers met in
gang van 1 J anuari 1932 ontslag is ver
leend a ls gemeente-opzichter. 

S. 224. 30 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (A.P. V. 

Amsterdam art. 131 ; Sv. art. 261.) - H et 
1·ijden in een andere dan de aangegeven 
,·ichting, i.c. voor de Korte Niezel, in een 
andere richting dan die naar de 0. Z. Ach
te1·burgwal, is een bestanddeel van de in de 
betrokken bepalingen aangeduide overtre
ding. - Voor een ,,eroo,-deeling te dier zake 
is het niet voldoende, dat het aanwezig zijn 
van bedoeld bestanddeel buiten de dagvaar
ding om kan blijken uit de daarin niet ver
melde omstandigheden, doch wordt vereischt, 
dat de telastelegging en bewezenverklaring 
hetzelfde inhouden, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
door dat het uit de telastegelegde en bewe
zen verklaarde feiten voortvlo eit. - D e Kan
tonrechter hee ft [overwegend, dat niet met 
zooveel woorden te laste is gelegd, dat ver
d,achte in een ve·rboden richting r eed] te
recht beslist dat zulks ten deze niet het 
geval was. 6 Juni. 

- Ar1·est ·van den H oogen Raad. (A.P. V . 
Amsterdam art. 146.) - H et telastgelegde 
is niet enkel op den bij het middel aange
geven grond [dat req. 01n zijn motorrijtuig 
een witte band en op de voorruit een trans
parant had aanpebracht met de l etters 
H. G. T.] · bewezen verklaard; terwijl uit 
de feiten welke tot bewijs gebezigd zijn, 
de Kantonrechter heeft kunnen afleiden, da1 

,·eq. zich aan het telastegelegde heeft schul
dig gemaakt. - [Aldus ook Adv. -Gen . B er
ger, die nog opmerkt: de ve,·nnrdeeling be
r1.<ol blijkbaar meer bepaaldelijk ook op het 
bewezen rijden ,net opme,·kelijk kalmen 
gang en de vermelding van den vervoer
prijs.] 6 J uni. 

- Ar,·est van den Hoog en Raad. (A.P. V. 
Anisterda1n art. 146.) - Uit de ve·rklaring 
van verd. : ,,op tijd en plaats bij dagv. ver-
1neld, heb ik het. daarbij bedoeld door mij 
bestuurd motorrijtuig gereden in de Regu
liersbreestraat en op het Muntplein; de cij
f e,·s 40 achter "A. T. 0." beteekenen 40 et. 
per ,·it" en uit het proc.-verb. dat o. m. in
houdt, dat req. met het moto,·rijtuig door de 
Reguliersbreestraat kwa,n van de richting 
R embrandtplein, vervolgens het Muntplein 
rondreed 011, daarna de Reguliersbreestraat 
weer langzaam in te rijden, en dat v . L. 

ve,·klaarde ,net het motorrijtuig op den open
baren weg te rijden om het te verhuren, 
heeft de Kanton,·. kunnen opmaken, dat 
hier het kennelijk doel om een motorrijtuig 
te verhuren aanwezig was. - [Aldus ook 
Adv.-Gen. Wijnveldt, die nog opmerkt: in 
de dagv. ontbreekt een belangrijk punt, n.l. 
waaruit "het kenlijk doel" kan blijken (de 
wijze van 1·ondrijden) ; de dagv. beantwoordt 
wel aan de eischen van art. 261 S v. ] 

13 Juni. 
-- Besluit tot schorsing van _een besluit van 

den raad der gemeente Didam van 12 Mei 
1932, waarbij aan een aantal ingezetenen 
vergunning werd verleend tot aansluiting 
hunner perceelen op de aan te leggen rio
leering, de gelegenheid tot aansluiting nog 
nader werd opengesteld en tot het zoo 1100-

dig heffen van een belasting op de aan
sluitingen werd besloten. S. 291. 10 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art .' 
441; Gcm.wet a,·t. 168 ; A. P. V . H illegom 
a,·t. 10 a). - Blijkens zijn plaats in de po
litieverordening maakt art. 10 a een onder
deel uit van een sa,nenstel van regelen, 
waannede beoogd wordt de openbare 01·de 
en veil igheid op den openbaren weg, te ver
zekeren·; het eerste lid hee ft derhalve ken
nelijk de strekking de afsluiting van de in 
deze bepaling omschreven erven en percee
len te gebieden enkel aan de zijde, waar
mede zij aan den openbaren weg bel enden, 
zoodat die bepaling geheel gebleven is bin
nen de g1·enzen van art. 168 Gerneentewet. 
De R echtb. overwegende, dat de bepaling 
zóó ruim is, dat zij mede tot afsluiting van 
e1·ven op plaatsen, waa,· zij aan andere dan 
aan openbare gronden grenzen, verpl icht 
heeft ten onrechte aan die bepaling een 
wijdere strekking gegeven. ( Aldus ook Adv.
Gen. B e,·ger.) - A,nbtshalve: Uit a,·t. 10 a 
in zijn geheel genomen i. v. m. art. 202, 
waarbij op "overtreding van eenige bepa
ling dezer vero,·dening straf wordt gesteld, 
vloeit voort, dat de eigenaa,· van een bedoeld 
perceel alleen dan gehouden is dit af te 
sluiten op de wijze en ter hoogte als door 
B. en 'W. bepaald, wanneer dit College bij 
die bepaling de voorschriften van de leden 
2-5 van dit artikel [voorafgaand advies van 
de Commissie van Openb. 'Werken; wijze 
van handelen, indien de beslissing geheel of 
gedeeltelijk van dat advies afwijkt] hee ft 
in acht genomen. H et f eit, dat zulks ge
schied is, vorm-t een el ement voor de straf
baa,·hid van de overtreding van art. 10 a 
j 0

• 20i!J, dat niet in de telastelegging mag 
ontbreken, zooals i. c. het geval is. - Bij 
het bestreden vonnis is requirant terecht -
zij liet op onjuiste gronden - van alle 1·echts
ve1·volging ontslagen. (Anders Adv.-Gen.) 

27 Juni (bladz. 419) . 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Barneveld d.d. 4 
Maart 1932, tot benoeming opnieuw - onder 
bepaalde voorwaarden - tot Directeur-Boek
houder der Gasfabriek te Barneveld van 
den Heer W. Stuart. S. 325. 7 Juli . 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland dd. 9 Maart 1932, n°. 10, 
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waarbij is goedgekeurd het besluit van den 
raad der gemeente Amst.erdam dd. 20 Ja
nuari 1032, n°. 1174, betreffende onder meer 
verkoop van grond nabij de Andreas Schelf
houtstraat, aldaar. S. 329. 7 Juli . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeent.e Broeksittard van 12 
November 1931, tot wijziging van artikel 7 
der algemeene politieverordening dier ge
meent.e. S. 330. 7 J uli. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet.) - B e
legging van kasgelden. - Stelle,• van zeke,·
heid bij belegging bij een Boe,·enleenbank. 

7 .fuli. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van den gemeent.eraad van Gorinchem van 
15 Mei 1931 en 11 Juni 1931, waarbij bur
gemeester en wethouders o. a. worden ge
machtigd het Paardenwater in die gemeente 
in erfpacht aan t.e nemen en dit te lat.en 
dempen. S. 418. 30 Juli. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 1!!!2 
j0

• art. 252.) - H et verdraagt zich niet met 
de bepalingen der Gemeentewet, dat zonder 
afwijkende regelen, be<UJeld bij art. 122, het 
kasbeheer ten aanzien van krachtens art. 
252 aangewezen takken van dienst tot de 
taak van den gemeente-ontvanger als zoo
danig zou behooren. 1 Augustus. 

- Besluit tot vernietiging van het bes luit van 
dt;,n raad der gemeente Heesch van 24 Juli 
1931 betreffende aanwijzing van het tenein 
voor de jaarlijks t.e houden kermis in die ge
meent.e . S. 423. 1 Aug. 

- Rondschrijven van Gedeputeerde Staten 11an 
Overijssel aan de gemeentebesturen in de 
provincie Overijssel, betreffende de rechts
positie gemeente-secretarissen, gemeente-ont
vangers en ambtenaren van den burgerlijken 
stand. 2 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 1!!!4.) 
- Ten onrechte hebben Ged. Staten goed-
keuring onthouden aan een raadsbesluit, 
waarbij aan B. en W. de bevoegdheid wordt 
gegeven de opneming van de kas en boeken 
van den gemeente-ontvanger en van de in 
art . 122 genoemde inkomsten, ontvangsten 
en betalingen op te dragen aan een l id van 
hun college of aan het Centraal B ureau voor 
verificatie en financieele adviezen der Ver
ee,iiging van N ederlandsche gemeenten. 

16 Augustus. 
- Besluit tot vernietiging van de bij besluit 

van den raad der gemeente Rhenen van 22 
December 1931 vastgest.elde verordening tot 
het opleggen van de verplichting aan eige
naren van wegen om te gedoogen, dat in d ie 
wegen rioolbuizen gelegd en onderhouden 
worden. S. 452. 1 Sept.ember. 

- Besluit tot schorsing van een besluit vau 
den raad der gemeente Stein, d.d. 5 Augus
tus 1932, waarbij aan L . A. Bossink, opzich
t.er in dienst dier gemeente a ls zoodanig on
gevraagd ontslag is verleend per 1 J anuari 
1933. S. 473. 14 ·September. 

- Besluit tot verlenging van de schorsiug van 
het besluit van den raad der gemeent.e 
Didam van 4 Maart 1932, strekkende tot het 
verleenen van inzage van archiefstukken 
dier gemeente aan eene raadscommissie. 

S. 474. 15 September. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den raad der gemeent.e Naarden van 29 
Augustus 1932, waarbij aan G. Voorsluis 
aldaar vergunning is verleend voor den 
bouw van een garage bij zijn perceel J uliana
laan 23 te Naarden. 

S. 477. 24 Sept.em ber 
- Koninldijk besluit. (Gemeentewet Art. 26 

j 0
• art. 28.) - Terec ht hebben Ged. Staten 

de betrokkenen van hun raadslidmaatschap 
vervallen verldaard, waar gebleken is dat: 
door de vennootschap onder firma, waarvan 
een der betrokkenen lid is, tijdens diens · 
raadslidmaatschap loodgieterswerkzaamheden 
voor de gemeente zijn verricht met bijleve
ring van materialen, en niet aannemelijk is 
gemaakt, dat de betrokkene van deze aan
neming geen kennis droeg; van de twu; 
andere betrokkenen de eene leveranties heef t 
verricht ten behoeve van door een derde van 
de gemeente aangenomen rioleeringswerken, 
terwijl de ander de geleverde goederen heeft 
geschilderd ; niet is beweerd of aannemelijk 
gemaakt, dat de betrokkenen geen kennis 
zouden hebben gedragen van het f eit, dat 
het hier betrof eene aanbesteding ten be
hoeve der gemeente. 12 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 28; 
V erord. Rotterdam als bedoeld in art. 437 
en 4S7ter Sr. art. 13.) - H et voorschrif t 
van art. 13 der Verordening der gemeente 
Rotterdam als bedoeld in de artt. 437 en 
437ter Sr. houdt niet andtrs in, dan dat de 
gemeentelijke autoriteit, die aan een opkoo
per, Mo,· he1n als "erkend opkooper" in te 
schrijven, zekere voo,.,-echten boven andere 
opkoopers heeft verleend, deze voorrechten 
weder intrekt, wanneer die opkooper zich 
schuldig ,naakt aan stmf bare feiten, wel ke , 
waren zij vroeger gepleegd, reden hadden 
gegeven de voorrechten niet te verleenen. -
Dit voorschrift, dat derhalve onverlet laat 
de bevoegdheid om het beroep van opkooper 
uit te oefenen, heeft reeds daarom met "ont
zetting van bepaalde rechten anders dan 
door den toegelaten rechter", niets te ma
ken, omdat de in art. 28 Sr. genoemde rech
ten, waarvan de schuldige in de bij de wet 
bepaalde gevallen bij rechterlijke uitspraak 
kan worden ontzet, het hebben van voor
rechten als in art. 13 bedoeld, niet voor
ko1nt . 17 October. 

Koninldijk besluit . (Gemeentewet Art. 
228 c.) - Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van voor bouwterrein bestemde 
gronden, nu gebleken is dat: in de gemeente 
nijpend gebrek aan bouwgrond bestaat ; te 
verwachten is, dat de vraag naar bouwgrond 
in de komende jaren zal blijven bestaan; 
ter bevordering van eene stelselmatige be
bouwing eene spoedige exploitatie van de 
aangekochte terreinen noodzakelijk is, terwijl 
van de eigenaren deze exploitatie niet is te 
verwachten; de onderhavige grond zonder 
twijfel tot bouwterrein zal worden bestemd; 
de koopprijzen niet te hoog zijn; en het be
zwaar tegen het sluiten van eene geldleening 
vervallen is, nu de ver koopers met rente
gevende obligaties genoegen hebben geno-
1nen. 17 October. 
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- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Rockanje dd. 21 Oc
tober 1931, waarbij aan H. Kiela te Schie
dam vergunn ing is verleend voor den aan
leg van straten op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Rockanje, sectie B, n°. 63. 

S. 501. 19 October. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Grondwet 

art. 7; Gemeentewet art. 168.) - Art. 17 
der Verordening op de Straatpolitie van 
Rotterdarn houdt geen algemeen verbod in 
om gedrukte stukken op of aan den weg te 
verspreiden, aan te bevelen, aan te kondigen 
of bekend te maken, maar alleen om, wan
neer zulks geschieclt - behoudens schrifte
lijke vergunning van B. en W. en voorzoo
ver het niet betreft naam en prijs van een 
courant of tijdschrift - dit te doen door 
roepen of doo,· het rijden, gaan of staan met 
reclamemiddelen. - Zoodanig verbod is niet 
in strijd met art. 7 der Gro,W{Wet, dat wel 
niet toelaat om het verspreiden enz. van ge
drukte stukken onvoorwaardelijk te verbieden 
of afhankelijk te stellen van een vooraf
gaand ve,·lo f der overheid, maar onaange
tast laat de bevoegdheid aan den gemeente
wetgever bij art . 168 (135 oud) der gemeen
tewet, i. v. ni. art. 144 Grondwet, toegekend, 
om de verspreiding enz . van gedrukte stuk
ken op of aan den weg te onderwerpen aan 
voorschrift en in het bel•ang de,· openbare 
orde en ter beveiliging van het' openbaar 
verkeer. - R oepen geschiedt steeds luidkeels; 
het luidkeels aanb evelen enz. op of aan den 
weg in den zin der vero,·dening van stukken 
kan zeer ze ke,· de openbare orde versto,·en 
en mede het verkee,· belemmeren. 

24 October. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art . 

430; A.P. V. A'dam art. 146, lid 1, sub b.) 
- Het door den Kantonr. in de gronden 
voor zijn vrijspraak gemaakte verschil tus
schen het rijden met een motorrijtuig ,net 
het kennelijk doel om het te verhuren en 
het rijden met zulk een rijtuig met het kenne
lijk doel met iemand, die zich daarvoor even
tueel zoude aanmelden, een ve,·voerovereen
komst te sluiten, miskent doel en strekking 
van art . 146, lid 1, sub b A. P. V . Amster
dam, daar ook dat laatste valt onder het in 
dat artikel genoemd verhuren van het mo
torrijtuig. - De beslissing is dus niet ge
geven op den grondsla11 der telastelegging, 
waarin het woord verhuren kennelijk is ge
bezigd in de betee kenis, welke het woord 
heeft in de genoemde bepaling der A. P. V. 
- B eroep tegen de " vrijspraak" is derhalve 
ontvankelijk en geg,·ond. 24 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 168). - Waar art. 11 der Alg. Pol.
verord. van Stai•enisse slechts die muziek in 
de inrichtingen van art. 6 dier verordening 
zonder toestemming van den burgemeeste,· 
verbiedt, welke ten vermake van het publiek 
wordt gegeven of toegelaten, kan het be
zwaa,· tegen die verordening, dat de inrich
tingen in art. 6 genoemd het geheele hui.s 
betreffen e,~ niet sl echts de voor het publiek 
toegankelijke localiteit, niet op gaan. - H et 
verbod, zooals het is beperkt en bij ge
nieenteverordening in het belang der open-

ba,·e orde en zedelijkheid is gegeven, is niet 
strijdig m et de wet, in het bijzonder niet 
niet art. 168 de,· Gemeentewet. - T en on
rechte wordt aan de verordening ve,·weten, 
dat deze niet omsch1-ijft wat "publiek" is, 
daar publiek een feitelijk begrip is en de 
rechte,· in elk voo,·komend geval heeft te 
beslissen, of zij, te wier vennake de muziek 
wo,·dt gege·oen, als "publiek" moeten wor
clen beschouwd. - T egen de t. l.l. kan niet 
worden a,a,ngevoerd, dat d eze niet vermeldt, 
dat de muziek is gegeven in de voor het 
publiek toegankelij ke localiteit van de he,·
berg, daar deze omstandigheid geen el ement 
is van het ve,·bod van art. 11. 31 October . 

- Besluit tot gedeeltelijke schors ing van het 
besluit van den gemeenteraad van Hulst van 
7 October 1932, waarbij o.m. aan C. C. van 
Gijsel a ldaa r een uitweg is verleend over 
een strook gemeentegrond aan den Stations
weg aldaar. S. 522. 3 November. 

- A-rrest van den Hoogen Raad. (Verord. 
St1VUJ,tpolitie Rotterda,n art. 14.) - [Req., 
coll ectant -,;an het N ederl. L eger des Heils, 
heeft in uniform gekleed aan de huizen aan
geb eld n bonnetjes voor 10 en voor 25 cent 
(tegen welke bons den houder {}'ratis een 
maaltijd wordt verstrekt) aangeboden.] -
Telastel egging: dat hij . . . op den open
baren weg . . . een inzameling van geld 
hee ft gehouden, doordien hij toen aldaar als 
collectant . . . aan de huizen aanbelde en 
bonnetjes voor 10 en 25 cent te koop aan
bood. - De t.l.l. laat sl echts deze l ezing toe, 
dat daarbij wordt gesteld, dat req. door de 
bonnetjes te koop aan te bieden een open
bare inzameling van geld heeft gehouden . 
W el vloeit uit de bewijsniiddelen alleszins 
het bewij s voort, dat req. de bonnetjes op de 
wijze als in de t.l.l. omschreven te koop 
heeft aangeboden, doch dit te koop aanbie
den is op zichzelf en zonder oot is aangege
ven tot welk do el de bonnetjes strekten, nie~ 
het houden van eene openbare inzameling 
van geld en mitsdien evenmin een overtre
ding van het verbod van Mt. 14, f, lid 1 
Vero,·dening Straatpolitie Rotterdam. 

7 Nove1nbe1·. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 248.) 

- T en onrechte hebben Ged. Staten goed,. 
keu,·ing onthouden aan eene begrootings
wijz-iging, strekkend tot verhooging van 
eenige jaar,wedden ,net terugwerkende kracht 
tot 1 Jan. 1929, nu aannemelijk is gemaakt 
dat deze salarisve,·hooging ook in de tegen
woordige moeilijke econo,nische 01nstandig
hed.en ge·rechtvaardigd is om aan eene on
redel ;j k lage bezoldigin11 een einde te ma
ken, terwijl de financieele toes tand der 
genieente niet van dien aard is, dat desweue 
deze verhooging achterwege zou moeten 
blijven. 7 Nov em ber. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den gemeenteraad van Cuyk c. a. van 30 
Juni 1932, waarbij is besloten den gemeente. 
toren aldaar af te breken. 

S. 530. 8 November. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 242.) 

- - Naa,· de ,·egelen van een 1-ichtig finan-
cieel beheer moeten de kosten van onder
stand aan werkloozen en de kosten van werk-
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ve1"Schaffing aan werkloozen uit den gewonen 
dien.st worden bestreden, tenzij, wat de werk
verschaffing betreft, de werkloozen te werk 
gesteld word,en bij werken, die uit den kapi
taaldienst worden betaald, voorzoover uit 
het gebruik van ongeschoolde krachten niet 
extra uitgaven voortvloeien, mits de werken, 
indien zij improductie f zijn , niet sl echts te,· 
wille van de werkverschaffing worden on
dernomen. D erhalve hebben Ged. Staten 
terecht gevorderd, dat althans een deel dezer 
crisi.skosten op den g~onen dienst der be
grooting wordt uitgetrokken. 11 November. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art . 122.) 
- T e,·echt hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan eene beheersverordening voor 
eene gemeentespaarbank op grond dat daarin 
wordt gen,ist eene bepaling, krachtens welke 
op door de spaarbank uitgegeven geldleenin
gcn onder eerste hypothecair verband jaar
lijks tenminste 2 ten honderd der geldlee
ning moet worden afgelost. 12 November. 

Ji:oninklijk be.•luit. (Gen,eentewet art. 
228c.) -Nu de gebouwen, die de R aad 
wenscht te verkoopen, voo,· ve1·schillende 
doeleinden in het belang der gemeente zee,· 
(fttnslig zijn gelegen en de verkoo p er van 
derhalve ongewenscht ,noet wo1·den geacht, 
h ,bben Ged. Staten terecht aan het desbe
tre f f cnd raadsbesluit hun goedkeuring ont
houclen. 26 November. 

- K oninklijk besluit. (Gen,eentewet a,·t. 85.) 
- Nu krachtens de doo1· Ged. Staten inge-
volge art. 80 vastgestelde regeling de bur
gemee.ster als jaarwedde geniet een vast in
komen bene1,ens eene kindertoelage, 11,aakt 
volgens deze regeling de kindertoelage een 
deel der jaarwedde uit en nioet derhalve bij 
de h-achtens art. 85 toegekende vergo eding 
,net deze toelage rekening worden gehouden, 
wanneer de daarvoor gestelde voo,·waa,·den 
bij c/.en wethouder aanwezig zijn. 

17 D ece,nbe,·. 
- Beslui t tot vernietiging van een besluit 

van den raad der gemeente Didam van 12 
Me i 1932, n°. 44, waarbij aan een aantal 
ingezetenen vergunning we rd verleend t.ot 
aanslui t ing hunner perceelen op de aan te 
leggen rioleering, de gelegenheid t.ot aanslu i
t ing nog nader werd opengesteld en tot het 
zoo noodig heffen van een belasting op de 
aanslui tingen werd besloten . 

S. 637. 24 December. 
- li oninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 213 

j 0
• art . 285.) - D oor eene rroedkeuring van 

een raadsbesluit ex a,·t. 212, doo,· Ged. Sta
ten verleend voor een bepaald aantal jaren, 
is d, door cle we t vereis~hte go edkeu,·ing 
ve,·kregen . Zoodanige go edkeuring kan niet 
gezegd worden m et eene weigering van go ed
keu1·in g of met ecne gedeeltelijke weigering 
gelij k te staan. D e gemeenteraad kan dan 
oo k niet aan art. 235 j 0

• art. 213 de be
voegdheid ontl eenen om de v,·aag, of Ged. 
Stat en de go edke,t1·ing zonder termijn had,. 
den behooren te verlecnen, aan het 001·deel 
der Kroun te onder,werpen. 24 D ecember. 

- Beslui t t.ot vernietiging van de a lgemeene 
Poli t ieverordening der gemeente Scherpe
nisse, voor zoover betreft het bepaalde in 
art ikel 80, derde lid. 

S. 640 . 27 December. 

- Besluit t.ot vernietig ing van de verordening 
van den Raad der gemeente Sint Annaland 
van 22 Maart 1932 tot wij zig ing en aanvul
ling van de a lgemeene Pol itieverordening 
voor die gemeente. S. 641. 27 December. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad der gemeente Zijpe van 27 October 
1931, strekkende tot verlaging van de jaar
wedden der ambtenaren ter secretar ie en 
der gemeentegeneesheeren. 

S. 645. 27 December. 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

den raad der gemeente Beerta van 6 De
cember 1932, strekkende tot tewerkstelling 
van alle ongehuwde werkloozen, ouder dan 
16 jaar, bij de werkverschaffing. 

S. 649. 28 December. 
Gemeeutefondsbelastlng. Zie: Financieele 

verhouding . 
Gerneenteg·reuzcn. 
- Wet tot wijziging va n de grens der ge

meente Schiermonnikoog. S. 358. 25 Juli. 
- Wet tot opheffing van de gemeente Crom

voirt en wijziging van de grenzen tusschen 
de gemeenten 's-H ertogenbosch en Vught. 

S. 359. 25 Juli. 
Geneeslrnnst. 
- W et tot vervanging van de a rtikelen 15-

17 van de wet van 1 Juni 1865, S. 60, rege
lende de uitoefening der geneeskunst, laat
stel ij k gewijzigd bij de wet van 8 J uli 1924 
(Stbl. 335). S . 49. 11 Febr. 

- Arrest ,·an clcn H oogen Raad. ( W et Uit
oefening G1,nccsktmst a1·t. 1 ; 81'. art. 486.) 
- h 1 art . 1 der wet i•an 1 J uni 1865, S. 60 , 
wordt 011d,•r ,,,,itoefe11cn de,· geneeskunst" 
ve1·staan ,,het v.e1·lecnen va n genees-, heel- , 
of i·e,·lnskundigen mad of bijstand ctls be
drijf" zonder e,,nig ,,oo,·behoud.. H et begrip 
,,genee.~-, heel- of ve1·loskitndige raad of b·ij
stand" hee ft op zichZPlf geen beperkende 
beteekenis, ·,w de wet dit beg,·ip, dat een 
algemeen ka,-akte,· draagt, niet i,itdrukke
lijk begrenst tot die genees-, heel- of verlos
kunde, wel ke van overheidswege onder;wezen 
wordt. D eze opvatting vindt bevesti{fing in 
de geschiedenis der wet. - R eq. die doo,· 
tege,i betaling de gave van zijn 1nagneti.sche 
kracht als geneeswijze aanwendde bij de
genen, die he11, oi•er hunne kwalen kwa,nen 
1·aadplege11, moet geacht worden gene es
kundigen bijstand te hebb en ve,·l eend als 
bedr:ijf . H ij heeft dt1s het be·roep van genees
kundige uitr1eoefend. - ,,Buiten noodzaak" 
beteekent hier, dat e,n onbevoegde all een 
dan ,nag optreden, wanneer plotseling ge
neeskundige hulp dringend noodzakelijk 
blijkt te zijn w zoodanige ht1lp niet dadel ijk 
van een bevoe gde is te ve l'krijgen . Aan deze 
voorwaarcle is i . c. niet voldaan. Bij die 
woo, den is niet te denken aan den inner
lijken drang ·va11 het subjectieve pl.ichts- en 
hurn aniteitsgevocl . - D e ove·rtreding van 
art. 436 is reeds voltooid door het enkel e 
feit van het verl eene,i zelf van geneeskund·i
ge h,ilp door een onbevoegde. 

4 April (b ladz. 888) . 
- Beslui t tot wij zig ing van de artikelen 15 

en 16 van het Koninklijk besluit van 31 
October 1929, S. 474, tot vaststelling van 
een a lgemeencn maatregel van bestuur, als 
bedoeld in art ikel 15 van de wet van 2 J uli 
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1928, S. 222, houdende nadere voorschriften 
ten aanzien van de uitoefening der genees
kunst (Reglement medisch tuchtrecht en op
lossing van geschillen). 

S. 542. 19 November. 
Gewichten. Zie: Maten. 
Gezondheidswet. 
- Koninklijk besluit. (Gezondheids.wet Art. 

12; P ensioenwet 1922 Art. 86.) - Slechts 
<làn kan de bijdrage voor het pensioenfonds 
op den see1·etaris eener gezondheidscommissie 
wo1·den verhaald, wanneer de gemeente of 
gemeenten, waa,·voor de commissie is inge
steld en in wier dienst hij geacht moet wor
den te staan, tot zoo danig verhaal heb ben 
besloten. 6 October. 

Giro. Zie: P0Rte1·ij . 
Go1lslastering. 
- Wet tot aanvulling van het Wetboek van 

Strafrecht met voorzieningen betreffende be
paalde voor godsdienstige gevoelens kren
kende uitingen. S. 524. 4 November. 

Grenzen. Zie: Gemeentegrenzen. 
Gron dbelasting. 

- ·wet, houdende bepalingen tot heffing van 
opcenten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het "Leeningfonds 1914"; tot verhoo
ging van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegel recht van buitenlandsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelh andel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 
- Wet tot wijziging van artikel 15 en enkele 

andere artikelen der wet op de grondbelas
ting. S. 549. 24 ovember. 

Handelsnaamwet. 
- A,·re.ït van den H oogcn Raad. (Handels-

11aamv; et art. 5.) - D e beslissing de,· Recht
bank, ,Zat 1·equestrant voert den handels
nciam " H enrlericus Sloit fijnhouthandel" is 
f eitelijk en mitsdien in cassatie onaantast
baar. Uit de gronden, do01· de Rechtb. aan
ge-.oerd, kon die beslissing worden afgeleid. 
- D e Rech.tb. besliste, na nauwkeurig de 
verschilpunten tusschcn de beide handels
'llam,m - ,,H endericus Stoit fijnhouthandel" 
l'n .,de N. V. Fijnhoutlwndel voorheen J. 
, toit Jr .. , - te hebben nagegaan, dat de 
afwijkingen te gering ·rnoeten w01·den ge
acht, dan dat dawrvan ve1·wan·ing bij het 
publiek niet zou zijn te duchten, welke be
sliHsing dus onde,·scheidenlijk inhoudt, 1° . 
da.t rle ·voo1·melde handelsnamen slechts in 
geringe mate van elkander afwijken en 2° . 
dat llientenoevolge, i. v . m,. den aa1·d de1· 
beide zaken en de plaats waai· zij gevestigd 
zijn, bij het publiek verW<Lrring tusschen 
beide is te duchten. [Requestrant was ver
oordeeld den naam Stoit ·uit den door hem 
g evoerden handelsnaam te doen verdwijnen, 
Hij be,-iep e1· zich voo,·ts op, dat hij niet 
den naam " H endericus Stoit fijnhouthandel" 
voerde, daa,· hij als handelsnaam in het 
Jla·ndelsregi.~ter alleen had doen inschrijven 
,,Hc,ule.-icus Stoit". R ed.] 30 M ei . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art. 
850; Handelsnaamwet art. 2.) - H . R. 
ambtshalve: Al wordt in het vonnis van het 
kantonger. gesproken van "het boven als 
bewezen aangenornen feit" en wordt req. 
daarin wijgesproken "van het"geen hem an
ders is telastegelegd d,an als bewezen is aan
genomen", doch er ontbreekt daarin de ve1·
melding, welk gedeelte van de telasteleg
ging als bewezen is aangenomen, zoodat niet 
beslist is over een der in art. 850 Sv. ver
melde punten, hetgeen op straffen van nie
tigheid is voo1·geschreven. - [Anders impli
cite Proc.-Gen. Tak, deze t. a, v. het middel: 
D e v1·aag of, ondanks inbreng van den han
delsnaa1n in een naamlooze vennootschap, 
ve1·d. bevoegd was dien naam daaruit wede,· 
af te zonderen, en hem te bezigen als han
delsnaam zijner nieuwe zaak, moet met den 
kantonr. en R echtb. ontkennend worden be
antwoo1·d. Naar het stelsel van art. 2 zijn 
handelszaak en handelsnaan, een en ondeel
baar, hetgeen blijkt uit den tekst en uit de 
geschiedenis.] 10 October. 

Handelsreglsterwet. 
- A1·rest van den H oogen Raad. (K. artt. 

89 a, 46 a; Handelsreg.wet art. 20.) - Ook 
in de request-p1'0ceditre van a,·t. 20 Handels
reg.wet kan op de nietigheid van een on-
1·echtmatig besluit van de alg. verg. van 
aandeelhoude,·s eener N. V. beroep worden 
gedaan (= H. R. 11 Mei 1931 N. J. 1931 , 
857 ,net noot E . M. M.) . - Nietigheid van 
bedoeld besluit door Kantonrechter en R echt
bank aangenon,en, op grond, dat de over
dracht ·van aanà.eelen niet was geschied op 
de ,vijze als vo01·geschreven bij de statuten, 
Cassatieberoep tegen deze beslissing verwor
pen, op grond van gemis aan feitelijken 
g1·011dslag van de tegen die beslissing aan
gtvoerd , g,·ieven 18 M ei (bladz. 404). 

- Arrest ·van den Hoogen Raad. (Handels
registe1·wet a,·t. 2.) - Niet is gebleken, <lat 
de Rechtb., nu zij op f eitelij ke gronden heeft 
vastgesteld, <lat het streven der Spaarbank 
niet op het ,naken van winst is gericht en 
op dien grond ve,·d. heeft vrijgesproken van 
het onderdeel der t.l.l., dat de Spaarbank 
ove1·eenkomstig haar statutair doel het spa
ren heeft bevorderd, door bankiershandelin
gen te verrichten of te doen verrichten als 
ge,woon bedrijf, van een onjuiste uitlegging 
van art. 2 Handels1·egiste1·wet, i. v. ni. art . 2 
Koophandel, is uitgegaan en daardoor de be
cloelde ,,itdrukking in de t.l.l. niet juist zou 
hebben opgevat. - Immers in de t.l.l. zijn 
de woorden "gewoon bedrijf" kennelijk ge
bruikt in rlenzelfden zin, in welken in art. 
2 K. , waarnaar art. 2 Handeliiregisterwet 
z-ich 1·icht, de ter1n " gewoon beroep" voor
komt in de zinsnede "en daarvan hun ge
woon beroep 1naken", t erwijl in a1·t. 2 K. 
1net die zinsnede wordt uitgedrukt, dat "die
genen, welke daden van koophandel uit
oefenen "kooplieden" zijn, voorzoover zij in 
het uitoef enen van die daden trachten een 
bestaan te vinden, door daarmede ,vinst te 
behalen. S1 October. 

Hinderwet. 
- lîoninklijk besluit. (Hinderwet Art. 5.) -

E en bij een verzoek om vergunning tot op- . 
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richting van een vuilnisbewaa,·plaats ove,·
gelegde platteg1'0ndteekening op een schaal 
van één op 1250, waarop weliswaar zijn aan
gegeven de te1·reinen, waarop de inrichting 
geheel of gedeeltelijk zal worden gevestigd, 
doch waarop de begrenzing van de vuilnis
bewaarplaats niet is aangeduid, voldoet niet 
aan het ve,·eischtc van art . 5, 2° der H in
derwet. 9 April . 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Artt. 5 en 
12 j 0

• art . 17.) - Ho ewel achteraf is geble
ken, in strijd met het overgelegd uittreksel 
uit de kadastrale ligge,·s, dat binnen den 
afstand van 200 M. van het gebouw der in
richting eene school is gelegen, is hierin in 
casu geen voldoende grond gelegen tot ver
nietiging van het besluit, aangezien het hier 
bet,·eft eene openbare school. - Een ·voor
waarde "dat, mocht het te eeniger tijd door 
B . en W. noodzakelijk worden geacht, ,naat
regelen te nemen ter bestrijding of vermin
dering van hinde,· door geraas of anders
zins, de adressant verplicht is op ee,·ste aan
zegging van B. en W. en binnen een daarbij 
te stellen te,·mijn de in dat schrijven aan te 
geven werkzaaniheden of veranderingen uit 
te voeren", is niet toelaatbaar, aangezien 
daarbij feitelijk op de toepassing van art. 17 
wordt vooruitgeloopen en den concessionaris 
het rechtsmiddel van beroep op de Kroon 
op deze wijze zou worden onthouden. 

29 April. 
- Koninkl-ijk besluit. (Hinderwet art. 11 .) -

De bezwaren van appellant, hierin bestaan
de, dat gebouwd wo,·dt op grond, welke bij 
contract bestemd is voor weg, en dat de 
waterafvoer plaats heeft door een riool, dat 
zonder toestemming van appellant door diens 
grond zou zijn gelegd, zijn geen bezwaren 
als bedoeld in art. 11. De verleende ver
gunning laat onaangetast de rechten en ver
plichtingen, welke op grond van het burger_
lijk recht 111-0chten bestaan. 1 Juni. 

-- Ko ninklijk besluit. ( H inderwet art. 4-) -
Nu de inrichting, voor welker uitbreiding 
vergunning is verzocht op den in eene ve,·
ordening ex art. 4 sub 2° vernielden datu,n 
reeds ter plaatse bestond, terwijl de beoogde 
uitbreiding als zoodanig den aard der in
richting niet verandert, staat de voormelde 
ve,·ordening aan het vert eenen de,· gevraagd~ 
ve,·gunning niet in den weg. 1 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Hinde,·wet art. 5.) -
Nu tusschen de bij het verzoek om vergun
ning gevoegde besch1'ijving__ en de platte
g1"0ndteekening een tegenstriJdigheid bestaat, 
en (!J'.)i dier beide stukken derhalve de op te 
richten inrichting niet juist weergeeft en dus 
niet aan de bij art. 5 gestelde eischen vol
doet, harZden Burg. en W eth. den verzoeker 
niet in zijne aanvrage behooren te ontvan
gen. _ 1 J uni. 

--: K oninklijk besluit. (Hinderwet.) - Vergun
ning voor het uitb?·eiden va_n een banketbak
kerij . Stellen van hooge,·e eischen aan bra_nd
veiligheid, dan de aan de oorspronkel1Jke 
ve,·gunnin g verbonden voorwaarde vorde,·de. 

15 J uni. 
- Koninklijk besluit. (H inderwet A,·t. 17.) -

Van de bevoegdheiil, tot het opleggen vcui 
nieuwe voorwaarden, die voor de ondenie
mers van den een of ande1·en tak van nijver-

heid zeer bezwarenàe gevolgen kan hebben, 
behoort een uite,·st omzichtig gebruik te wor
den ge,naakt, en sl echts tlàn, wanneer dui
delijk gebl,eken is, dat door de inrichting 
gevaar bestaat, schade geleden of hinder 
i·eroorzaakt wordt en in dien omvang, dat 
nadere vooniening wordt vereischt. Nu in 
casu zulks niet voldoende is gebleken, kan 
het desbetre ffend besluit van B. en W. niet 
blijven gehandhaafd. 1 J uli. 

- Koninldijk besluit. ( Hinder-wet Art. 11.) -
T en onrechte hee f t het gemeentebestuur art . 
11 toegepast, nu gebleken is dat de onde,·
vondcn hinder het gevolg is van niet-nal e
ving van een aan de verl eende vergunning 
verbonden voorwaarde, waarop krachtens art. 
18 het gemeentebestuur hee ft toe te zien. 

6 September. 
- Arrest van den H oogen Raad. (H inderwet 

art. 22.) - H et als bewezen aangenomen 
feit, dat het water, buiten de [ingevolge een 
voorwaarde in het vergunningsbesluit voor
geschreven] bezinkingstank om, rechtstreek.s 
op de beek afvloeide, sluit in zich, dat req., 
directeur der fabriek, niet ervoor hee ft ge
zorgd, dat zulks niet gebeurde, nu door hem 
niet met vrucht beroep was gedaan op bij
zondere omstandigheden, waar-uit het tegen
deel bleek. I n het ten aanzien van bedoeld 
feit geleverd bewijs ligt derhalve tevens dat 
van het telastegelegde gemis aan zorg op
gesloten. 24 October. 

- Besluit, houdende de aanwijzing van alle 
verded igingswerken a ls plaatsen waar muni
t ie kan worden opgelegd. 

S. 535. 14 November. 
- Koninklijk besluit. (H inderwet art. 17.) -

Nu blijkens de stukken de concessionaris 
door B. en W. sch?-iftelijk is opgeroepen om 
over het opleggen van nieuwe voorwaarden 
te rworden gehoord, is aan het voorschrift 
van a,·t. 11 2e lid voldaan. Daaraan doet 
niet af de omstandigheid, dat het schrijven 
van B. en W. door den geadresseerde niet 
is ontvangen. 25 November. 

- Koninklijk besluit. (H inderwet art. 12 .) -
Een voo,·waa,·de, wel ke de kosten, verbonden 
aan de controle op de naleving van de 
overige voorwaa,·den ten laste van den con
cessionaris brengt, behoort niet te v,orden 
gesteld, aangezien volgens art. 12 voorwaar
den sl echts kunnen strekken tot tegemoetko
ming aan bezwaren van gevaarschade en 
hinde,· en zoodanige voor-µ; aarde die strek. 
king mist. 2 December. 

- Koninklijk besluit. ( H inderwet artt. 5 en 
21.) - H et bezwaar, dat op de overgelegde 
plattegrondteekening een bepaald gebou,wt je 
niet voorkomt, nioet worden afgewezen, nu 
dit gebouwtje blijkt geen deel uit te maken 
van de inrichting, waarvoor de vergunning 
is gevraagd. - H et bezwaar dat de inrich
ting ,nede als hoefsmederij zou worden ge
bezigd, hoewel ve,·gunning was verleend tot 
oprichting van eene sniederij, als welker be
ste,nming de ove,·gelegde beschrijving ver
meldt: ,,het vervaardigen van smeeilaverk", 
richt zich niet tegen de door B. en W . ve,·
l eende vergunning, doch veel eer tegen de 
niet-toepassing door het gemeentebestuur van 
art . 21. 11 Decem ber. 
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Indië. (Nederland scll) 
- Wet tot verhoog ing van de tijdelijke op

cen ten op de invoerrechten in Nederlandsch
Indië. S. 237 . 6 Juni. 

- Wet, houdende nadere wijziging en aan-
vuil ing van a rtikel 4 van de Indische Munt
wet 1912. S. 343. 8 Juli. 

- Wet, houdende kwijtschelding van het res
tant-bedrag van eene door de Algemeene 
R ekenkamer in N ederlandsch-Indië aan de 
erfgenam en van wij len L . E . de Ceuninck 
van Capelle, in leven a lgemeen pakhuis
meester te P asoeroean, opgelegde vergoe
ding. S. 344. 8 Juli. 

- Besluit tot bekrach t iging van de ordon
nantie van den Gouverneur-Generaal van 
N ederla ndsch-Indië van 18 April 1932 (In
disch Staatsbla d n° . 166) strekkende om den 
invloed van tijdel ijke salarisverlagingen bij 
zelfstandige gebiedsdeelen te vermijden bij 
de toepassing van eenige wettelijke voor
schriften. S . 357. 16 Juli. 

- Wet, houdende nadere wijziging en aanvul
ling van de Indische Comptabiliteitswet 1925 
(Nederl andsch Staatsblad n°. 328; Indisch 
Staatsblad n°. 448) en wijziging van de In
dische Bedrijvenwet. S. 391. 25 Juli . 

- Wet, houdende bekrachtiging van twee door 
den Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
I nd ië krachtens artikel 93, eerste lid, van 
de Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnanties. S. 392. 25 Juli . 

- Besluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen betreffende den Geneeskund igen 
R aad van het Depar tement van Koloni ën. 

S. 424. 1 Aug. 
- Beslui t tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wet van 8 Juli 
1932, opgenomen in ederl andsch Staats
blad n°. 343 . (Wijziging en aanvulling In
d ische Muntwet 1912. ) S. 443. 19 Aug. 

- Besluit tot opheffing van de betrekking van 
ambtenaar voor de wetenschappelijke be
schrijving van Indische houtsoorten bij het 
Departement van Koloniën. 

S. 472. 14 September. 
- Wet , houdende bestendiging voor het jaar 

1933 van de t ij delijke opcenten op de invoer
rechten in N ederl andsch-Indië. 

S. 631. 24 December . 
- Besluit, tot regeling der invordering van 

Indische inkomstenbelasting, door inhouding 
op hier te la nde genoten pens ioenen en on
derstanden van weduwen en weezen van 
Europeesche Indische landsdienaren en lo
ca le ambtenaren uit een der voor die per
sonen ingestelde pensioen_ en weduwen- en 
weezenfondsen. S. 644. 27 December. 

- Wet , houdende nadere wijzig ing van de 
Indische Comptabiliteitswet 1925 (Ned. Stbl. 
n°. 328; Indisch Stbl. n° . 448). 

S. 666. 29 December. 
lndustrleelen- en Intellectneelen eigendom. 
- W et tot wijzig ing van de Auteurswet 1912 

met het oog op bem iddeling inzake muz iek
auteursrecht. S. 45. 11 Febr. 

- Bes luit tot nadere wij ziging va n het R egle
ment Industrieele Eigendom (Stbl. n° . 558 
van 1914) , laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van 11 Novembe,- 1929 (Stbl. n°. 480). 

S . 416. 26 Juli . 

Inkomstenbelastin g. (Rljks) 
- A1'1'est van den H ooae,h R aad. (Gemeente

wet art . 260 oud; Wet /nv. dir. bel. art. 16.} 
- D e ,·egeling van art . 16, de,·de lid, der 
wet •van 181,5 behoort wel tot de "vervol 
gingen", waarvan art. 260 (oud) Genieente
wet SP'reekt, ,naar daa,·-uit vol gt nog nie t , 
dat genoemd derde lid bij vervolging ter 
zake ·van plaatselijke belastingen van toe
passing is. Al/,een de bepalingen, welke voo,· 
all e Riiks dir . bel. zonde,· onderscheid gel
den, heeft art. 260 Genieentewet op het oog. 
Uitgesloten is dus een bepaling als die i•an 
art. 16, derde l id, welke geldt voor de be
lastingen, welker voorrang bij art. 12 l etter 
B wo,·dt geregeld, doch welke voor de bij 
l etter A van dat a,·tikel ge,·egelde grondbe
lasting nie t is ueschr,even. - D e bepaling 
van art. 16, derde lid, wel ke verzet door 
de,·den op grond van beweerden eigendom 
niet toelaat , vormt een uitzonderina op den 
alge1neene1b r eg el der wet, ve,·vat in art . 16, 
tweede lid, die, in overeenste,nming met het 
stelsel van het ge,neene recht -:- art. 456 
R v. - bedoeld verzet to elaat. Die algemeene 
,·egel geldt dits bij het onderhaviae beslag 
ter zake van een plaatsel ijke belastino, m, 
art . 16, de,·de l id, to epassing mist. 8 Jan. 

- Be luit, houdende instelling van sch attings
commissiën voor de inkom tenbelasting voor 
meer dan één gemeente. S. 54. 17 Febr. 

- Besluit betreffende de schattingscommissie 
voor de inkomstenbelasting. S. 141. 6 April. 

- Wet tot aanvulling van de artikelen 85 en 
91 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
en van de artikelen 41 en 49 de r Wet op de 
Vermogensbelasting 1892, zoomede intrek
king van artikel 87bis van eerstgenoemde 
en van artikel 43 van laatstgenoemde wet. 

S. 220. 26 Mei. 
- W et tot wijziging van enkele bepal ingen 

van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
en van de Wet op de Vermogensbelasting 
1892. S. 702. 30 December. 

Inkwartierin g. 
- Wet tot wijzig ing der Inkwartieringswet. 

S. 229. 2 Juni. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( I nkwartie-

1--ingswet a,·tt. 5 en 41 .) - Aan den burge-
1neeste1· komt het oo,·deel to e of de in art. 4 
l nkwa,·tieringswet bedoelde aanvraag van 
het militair gezag bevoegdelij k is gedaan. 
- I n de telastele gging voo,· een feit als in 
art. 5 bedoeld, nioet wel voorkomen, dat 
de ·v01·dering door den burgemeester is ge
schied, maar niet ook dat de burgemeeste,· 
de, vordering heeft gedaan na aanvraag van 
het militaire gezag. - Art. 5 houdt geen 
verderen eisch in dan dat aan een inwone,· 
der ge11ieente sch1--i ft elijk door den burge-
1neester de last moet zijn verstrekt om ge
vol g te geven aan de in dien last omschre
ven vordering. 1. c. staat vast, dat aan dien 
eisch is voldaan, terwijl onder de uit de 
getitigenverklaringen gebleken omstandighe
den het niet van belang is of de lastgeving 
al dan niet door den bitrgemeester persoon
lij k is onderteekend. - Uit het vonnis blijkt 
genoegzaam, dat hier van eigendunkelijk 
handelen bij requfrant sprake is geweest. 

13 Juni. 
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I1noer. Zie ook: J'ractate11,. 
In •, uit- en doorvoer. 
- Wet tot wijziging van de wet van den 24sten 

December 1931, S. 553, houdende toeken
ning van de bevoegdheid tot het tijdelijk 
treffen van maatregelen tot regeling van 
den uitvoer van bepaalde goederen. 

S. 87. 16 Maart. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de be

palingen betreffende den uitvoer en den in
en doorvoer van kippen- en eendeneieren. 

S. 148. 8 April. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

der wet van 29 November 1930, S. 441, tot 
regeling van den uitvoer alsmede wijziging 
en aanvulling van de bepalingen betreffen
de den in- en doorvoer van kippen- en 
eendeneieren, zooals deze is aangevuld en 
gewijzigd bij de wet van 8 April 1932 (Stbl. 
n°. 148). S. 305. 18 Juni . 

- vVet tot regeling van den invoer van versch 
of gekoe ld rund- en kalfsvleesch en van 
bevroren rund- en kalfsvleesch. 

S. 347 . 8 Juli. 
- Wet iat regeling van den invoer van 

schoeisel. S. 363. 25 Juli. 
- W et tot regeling van den invoer van 

tricotgoederen. S. 364. 25 Juli . 
- \Vet tot regeling van den invoer van 

wollen en halfwollen stoffen. 
S. 365. 25 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
bovenkleeding. S. 366. 25 Juli . 

- ~ 'et tot regeling van den invoer van 
leestklaar schoenwerk. S. 367. 25 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
boter. S. 368 . 25 Juli . 

- ~ Tet tot regeling van den invoer van 
r ijwiel-buiten- en -binnenbanden. 

S. 369. 25 Juli. 
- \~Tet tot regeling van den invoer van 

porselein, fijn en sanitair aardewerk en 
rnuu,·_ en wandtegels. S. 370. 25 Juli. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 1 , 
2 en 3 der wet van 29 November 1930, S. 
441, tot regeling van den uitvoer a lsmede 
wijziging en aanvulling van de bepalingen 
betreffende den in- en doorvoer van kippen
en eendeneieren, zooals deze is aangevuld 
en gewijzigd bij de wet van 8 April 1932 
(Stbl. n°. 148). S. 420. 30 Juli. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van den 16den Juni 1930, S. 266, tot 
toepassing van artikel 11 der Landbouwuit
voerwet 1929 met betrekking tot den uitvoer 
van kippen- en eendeneieren . 

S . 421. 30 Juli . 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip · van 

de inwerkingtreding van 1 °. de arti kelen 1 
tot en met 6 van de wet van 29 November 
1930, S. 441, tot regeling van den uitvoer 
alsmede ·wijziging en aanvulling van de be- , 
palingen betreffende den in- en doorvoer 
van kippen- en eendeneieren ; 2°. de artike
len I tot en met V van de wet van 8 April 
1932, S . 148, tot wijziging en aan vuil ing 
van de bepalingen betreffende den uitvoer 
en den in- en doorvoer van kippen- en een
deneieren; 3°. het Koninklijk besluit van 
30 Juli 1932, S . 420, houdende bepal ingen 
tot uitvoering van voornoemde wetten. 

S. 429. 9 Aug. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 2 der wet 
van 18 Juli 1930, S. 294, tot regeling van 
den uitvoer van uien. S. 511. 22 October. 

- Bes! uit tot vaststelling van het tijdstip 
van de inwerkingtreding van de wet van 18 
Juli 1930, S. 294, tot regeling van den uit
voer van uien. S. 512. 22 October. 

- Besluit. houdende bevoegd verklaring van 
een instelling om met betrekking tot kippen
en eendeneieren merken of teekenen als be
doeld in artikel 10 der Landbouwuitvoerwet 
1929 en geleidebi ljetten als bedoeld in de 
artikelen 4 en 5 bis der wet van 29 Novem
ber 1930, S. 441, zooals deze is gewijzigd en 
aangevuld bij de wet van 8 April 1932 
(Stbl. n°. 148), uit te reiken. 

S. 525. 5 ovember. 
- Besluit, houdende bevoegd verklaring van 

een instelling om merken uit te reiken en 
aanwijzing van landen waarheen uitvoer of 
aanbieding tot uitvoer verboden is, als be
doeld in artikel 11 der Landbouwuitvoerwet 
1929 en in artikel 1 van de wet van 18 Juli 
1930, S. 294, tot regeling van den uitvoer 
van uien, een en ander met betrekking tot 
uien. S. 528. 5 November. 

- Wet t.ot regeling van den uitvoer van poot-
aardappelen. S. 608. 15 December. 

- Wet, houdende wijziging van de wet van 
den 25sten J uli 1932, S. 368, tot regeling 
van den invoer van boter. 

S. 609. 15 December. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent afloopend krediet voor accijns en in
voerrecht van suiker, bestemd voor fabrikan
ten van suikerhoudende goederen die in 
hoofdzaak voor export werken. 

S . 623. 21 December. 
- Besluit, houdende bevoegd verklaring van 

een keuringsinstelling om merken of tee
kenen uit te reiken als bedoeld in artikel 4 
de r wet van 15 December 1932, S. 608, hou
dende regeling Yan den uitvoer van poot
aardappelen . S . 638. 24 December. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdvak van 
de inwerkingtreding van de wet van 31 De
cember 1931, S. 575, houdende regeling van 
den uitvoer van bloembollen . 

S. 642. 27 December. 
- Besluit tot uitvoe,·ing van artikel 3 der 

wet van 31 December 1931, S. 575, houden
de regel ing van den uitvoer van bloembol
len . S. 656 . 28 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
kousen en sokken . S . 693. 30 December. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
tapijten, tapijtgoecl, karpetten, loopers, 
kleedjes en matten. S. 694. 30 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
naaiga.-en. S. 695. 30 December. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
tafel- en serYetgoed, handdoeken en ander 
huishoudgoed, zoowel afgepast als aan het 
stuk, beddelakens en sloopen. 

S. 696. 30 December. 
- Wet, houdende regeling van den invoer van 

schoeisel en leestk laa r schoenwerk. 
S. 697. 30 December. 

- \Vet tot regeling van den invoer van 
ongesmolten dierlijk vet. 

S. 698 . 30 December. 
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- "\,Vet, houdende regeling van den invoer van 
ta rwebrood en deeg van tarwebloem of 
tarwemeel. S. 699. 30 December. 

- \,Vet, houdende regeling van den invoe1· van 
metaaldraadgloeilampen. 

S. 700. 30 December. 
- \,Vet, houdende bepalingen omtrent het ver

voer en de nederlagen van suiker. 
S. 703. 30 December. 

Invalldltelts- en Ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot wijziging van het Konink lijk 

Besluit van 20 November 1919, S. 760, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur a ls bedoeld bij de artikelen 
137, tweede lid. en 153, derde lid , der In
val idi teitswet. S . 23. 29 J an. 

- Beslui t tot wij ziging van het Koninklijk 
Besluit van 28 September 1920, S. 760, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, houdende een regeling der 
premiebetaling door middel van dagzegel s. 

S. 37. 5 Feb\·. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 21sten November 1919, S. 
761, houdende aanwijzing van de loonklas
sen, waa rtoe de verschillende groepen van 
arbeiders voor de toepassing van de Invali
diteitswet behooren, zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzi gd bij Koninklijk besluit 
van 15 December 1930 (Staatsbla d n°. 475). 

S. 455. 3 September. 
- "\Vet tot wijzi g ing van artikel 20 der In

validi teitswet, van artikel I der wet van 
don 30sten Juli 1926, S. 247, tot uitvoer ing 
van artikel 4, eerste lid. der Ouderdomswet 
1919 en nadere vaststelling van de midde
len voor de dekking van de uit te keeren 
renten, bedoeld bij de artikelen 28 en 37 
der Ouderdomswet 1919, van artikel 96, eer
ste lid, der Radenwet , van artikel 119 der 
Ziektewet, van artikel 36, vierde lid , en 
artikel 168a der Pensioenwet 1922, S. 240, 
van artikel 15a der Pensioenwet voor de 
Zeemacht 1922, S. 65, en van artikel 15a 
der P ens ioenwet voor de Landm acht 1922, 
Stbl. 66 . S. 681. 29 December. 

I1noerrechten en accijnzen. 
- Wet, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het ,.Leeningfonds 1914"; tot verhoo
g iug van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrecht van bui tenlandsche effecten en op 
den taba k accijns voor sigaretten; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten ; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

19 December 1931, S. 527, tot tijdelijke hef
fing van een bijzonder invoerrecht op ben
zine. S. 340. 8 Juli . 

- Wet tot tijdelijke heffing van opcenten op 
sommige invoerrechten en op de accijnzen op 
bier en suiker, alsmede herziening van het 
tarief. S. 634. 24 December. 

- Wet tot wijziging van de Algemeene Wet 
betreffende de heff ing der invoerrechten en 
accijnzen. S. 704. 30 December. 

Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoer ing van artikel 1, derde 

li d, der J achtwet 1923. S. 20. 29 Jan. 
- Arrest van den H ooacn Raad. ( Jachtw et 

art. 1.) - Op een boe1·derij uitaebroede en 
gekweekte, en dus niet in w-ilden sta.at ge
vangen, fazanten ziin niet als wild te be
schouwen. 8 F ebr. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Jachtwet 
1923 a,·tt. 22 en 26. ) - Art. 26 d er Jacht
wet 1923 heeft het oog op een uitzonderings
geval. waarin bepaaldelijk aangegeven ar
tikelen der wet buiten toepassing blijven. 
H et 11iet aanwezig zijn behoeft derhalve in 
geval van dagvaarding t. a. v . overtreding 
van een dier a.,·tikelen, niet telaste te worden 
gelegd. - Op grond van den in houd der 
bewijswiddelen heeft de Kantonr echter kun
nen aannemen, dat ,·equirant's geweer r eeds 
geladen w1u vóórdat !tij op het betrokken 
bouwland ovcnprong en dientengevolge even
eens, dat r equirant zich op het in de /e
lastelegging aangeduide pe1·ceel grond "heeft 
begeven" ,,zonder zijn gew•eer te ontladen". 
- D eze a.a.n a.1·t . 22 der Jachtw et 1923 ont
l eende bewoordingen de,· telastelegging druk
ken overeenkomstig de betee kenis die aan 
het voorschrif t van dat artikel moet worden 
gehecht, sl echts uit, dat requirant zich op 
dit perceel heeft bevonden met geladen ge
wee1·. - Geen ve,·schil van eenige beteeke
nis tusschen het door verbalisanten in prima. 
en ·in appèl nopens den afstand verklaarde. 
- D e Ambtenaar 0 . M. wordt nergens ver
plicht de getuigen te .dagvaarden, die ver
dar hte hem opgeeft. 24 Mei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Jachtwet 
1923 m·tt. 4 en 49 .) - Uit den inhoud der 
bewijsmiddelen kon het bewijs dat verd. 
zich in jagende houdin g op het land van B. 
hee ft bevonden wonlen afgeleid. - D e be
werin g dat de a1·tt . 49 en 51 de,· Jachtwet 
zij n geschonden nu het jachtgeweer is ver
beu,·dverklaard, terwijl dit in het bezit was 
niet van ve1·d. m.aar van den eigenaar E. , 
toe,i het den dag na. het plegen van het te
lastegelegde f eit werd in beslag genom.en, 
gaat niet op, waar de R echtb. , op grond 
van de door get. verbalisant t. a.. v. de in
besla.g11a.1ne van het gewee1· afgelegde ver
klaring mocht aannenien, dat dit geweer in 
het bezit u·as van verd., toen hij in strijd 
met a1·t. 4 jagende was, waaraan niet af
doet, dat de inbeslagname eerst geschiedde 
op rlen day volgende op dien waarop de 
o,,ertreding werd gepleegd. 13 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Jachtw et 
1923 wrt. 4.) - Het ver,weer, dat r eq., toen 
hij op den dijk of rijweg staande op een 
haas schoot, zich niet aan overtreding van 
art. 4 der Jachtwet 1923 kon hebben schul
dig gemaakt omdat volgens de artikelen f4 
en 29 dier wet openbare dijken en wegen 
nie t onder het jachtveld behooren, niist fe i
telij ken grondslag, omdat bij het bestreden 
vonnis niet is bew ezen verklaard, dat req. 
op den Za.nddijk op een haas heeft gescho
ten, ma.a.1· wel, dat hij zulks deed op urond 
langs den Zanddi.jk. - Nu de R echtb. als 
bewezen ve1·kla.a:rd aanna1n, dat het jacht
recht op den bet1·okken grond toekwam aan 



J, K ALPHABETISCH REGISTER 1932 28 

den polder Putten, kan het verweer, dat 
req. van verschillende particuliere eigenaren 
van den polde1· het jachtrecht had, niet tot 
cassatie l eiden. 17 October. 

- Besluit tot vernietiging van het beslui t der 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gel
derland d.d . 25 Maart 1931, n°. 60, in zake 
jachtrente. S. 533. 14 November. 

- Beslui t tot vernietiging van het besluit der 
Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Utrecht d.d . 23 Juni 1931, le Afdeeling, 
n°. 3142'30/1140, inzake jachtrente. 

S. 534. 14 November. 
Jam. Zie: Wa,·enwet. 
Kanalen. Zie : Scheepvaart. 
Klnderwetgevlng. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 Juni 1905, S. 209, 
houdende vaststelling van den algemeenen 
m aatregel van bestuur, bedoeld bij de a r
tikelen 3 en 21 der wet van 12 F ebruari 
1901, S. 64. (Betreffende de Kinderwet
geving.) • S. 469. 12 September. 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Beslui t, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 1 Maart i929, S. 68, 
waarbij aan het bestuur der gemeente Fra
neker, met intrekking van het Koninklijk 
besluit van 14 Februari 1890, S . 25, vergun
ning wordt verleend op een terre in in de 
gemeente Franeker een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. l. 6 Jan. 

- Beslu it, houdende: 1°. intrekking van het 
Koninklijk besluit van den 17den Maart 
1900, S. 34, gelijk dat sedert gewijzigd is, 
houdende vergunning aan P rovisoren van 
het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, 
bestuurders van het krankzinnigengesticht 
aldaar, tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen op het landgoed " H et Graf. 
fel" , gemeente Warnsveld, alsmede bepa
l ing van het maximum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen; 2°. het 
verleenen va n vergunning aan Provisoren 
van het Oude en ieuwe Gasthuis te Zut
phen, als bestuurders van het krankzinni gen
gesticht aldaar om van het "Groot Gra ffel" 
de gebouwen tot dusver bestemd en gebezigd 
voor de verpleging van krankzinnigen voor 
een gedeelte in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen; 3°. aanwijzing va n de 
beide observatiepaviljoenen, verbonden met 
het a dministratiegebouw van " H et Groot 
Graffel" , gezamenlijk a ls eene inrichting, 
welke niet a ls krankzinrugengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 17. 26 J an. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 30sten December 
1925, S. 547, waarbij aan de Vereeniging 
van Broeders-P eni tenten, gevestigd in Huize 
Padua te Boekel vergunning wordt verleend 
tot oprichting van een gesticht voor krank
zinnigen in de gemeente Apeldoorn . 

S. 21. 29 J an. 
- Beslui t, ho udende nadere wijziging van het 

Koninklijk Besluit van 10 Apri l 1919, S. 
163, waarbij aan Clemence Desloges, als 
bestuurderesse van het te Schimmert geves
t igde zedelijk lichaam " Dochteren der Wijs-

heid", vergunning is verleend het gesticht 
voor idioten te Druten, tot de oprichti ng 
waarvan vergunning is verleend bij Ko
ninklij k Besluit van 17 October 1904, S. 236, 
in te richten tot een gesticht voor zwakzin
nigen (idioten en imbeci ll en). 

S. 30. 3 Febr. 
- B esluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 Juni 1917, S. 455, 
houdende reorganisatie van het krankzinni 
gengesticht "Maasoord" te Poortugaal. 

S. 126. 30 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 4 November 1890, S. 
160, tot bepaling van het maximum der ver
pleegden en het minimum der geneeskun
digen in het Krankzinni gengesticht "Het St. 
Jor is Gasthuis" te Delft . 

S. 127. 30 Maart. 
- Besluit tot nadere wijzig ing van het Ko

ninklijk B esluit van 26 Jan. 1927, S. 17 A, 
waarbij: 1°. aan de V ereeni g ing tot Chris
telijke Verwrging van Krankzinnigen in 
Nederl and, gevestigd te Utrech t, vergunning 
wordt ver leend om van de Stichting " Vo
gelenzang" welke in de gemeenten B enne
broek, Bloemendaal en Hillegom zal worden 
tot stand gebracht, vier paviljoenen in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
en 2°. van die stichting de beide observatie
paviljoenen worden aangewezen als eene in. 
richting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 169. 20 April. 

- B eslu it, houdende: 1°. intrekking van het 
Koninkl ijk besluit van den 5 Augustus 1888, 
S. 114, gelijk dat sedert gewijzigd is, tot 
bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht "Voorburg" te Vught ; 
2°. het verl eenen van vergunning aan regen
ten over de Godshuizen en den Algemeenen 
Arme te 's-Hertogenbosch om van het ge
sticht "Voorburg' te Vught, de gebouwen, 
tot dusver bestemd en gebez igd voor de ver
pleging der lijders voor een gedeelte in te 
richten tot een gesticht voor krankzinni gen ; 
3°. aanwijzing van de "afdeeling St.J oseph" 
en het "paviljoen St. Joseph" gezamenlijk 
a ls eene inrichting, welke niet a ls krankzin
nigengesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 170. 20 April. 

- Be luit, houdende: 1°. intrekking van het 
Koninklijk besluit van 8 Juni 1896, S. 91, 
gelijk dat sedert gewijzigd is , waarbij met 
wij ziging van het Koninklijk besluit van 15 
Mei 1885, n°. 7, bepalingen zijn vastgesteld 
omtrent het maximum van het aantal ver
pleegden en het minimtm1 van het getal 
geneeskundigen in het krankz inni gengesticht 
" Vel dwijk" te Ermelo ; 2°. het ve rleenen 
van vergunning aan de V ereenig ing tot 
Christelijke verwrging van krankzinnigen 
in Nederland, gevestigd te Utrecht, om van 
hare stichting "Veldwijk" , gelegen in de 
gemeente Ermlo, een gedeelte in te richten 
tot een gesticht voor krankzinnigen; 3° _ 
aanwijzing van de paviljoenen " Rustoord" 
en " Rieth01·st" gezamenlijk a ls eene inrich-
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ting welke niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankz innigen worden verpleegd. 

S. 1 71. 20 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 26 Januari 1927, S. 
17 A , waarbij: 1 °. aan de Vereeniging tot 
Christelijke Verzorging van Krankzinnigen 
in N ederland, gevestigd te Utrecht, vergun
ning wordt verleend om van de Stichting 
,,Vogelenzang" welke in de gemeenten Ben
nebroek, Bloemendaal en Hillegom zal wor
den tot stand gebracht, vier paviljoenen in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
en 2° . van clie stichting de beide observatie
paviljoenen worden aangewezen als eene in
richting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. S. 297. 14 Juni. 

- B esluit, houdende na dere wijziging van het 
K . B. van 27 Maart 1916, S. 147, waarbij 
aan Bestuurders der Vereenig ing voor la nd
bouw en ve1·zorging van krankzinnigen 
" Huize Padua" te Boekel , ve rgunning is 
verleend tot oprichting van een gesticht voor 
zwakzinnigen te Udenhout. S. 414. 26 Juli . 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van den 19den October 1922, S. 565, waarbij 
aan de Vereenig ing tot opvoeding en ver
pleging van idioten en achterl ijke kinde ren, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is ver
leend tot oprichting van een gesticht voor 
zwakzinnigen in de gemeente Noordwijk. 

S. 417. 30 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 27 October 1930, S. 412, houden. 
de reorganisatie van de "Sint Willibrordus 
Stichting" te H eiloo. 

S. 470. 13 September. 
- Besluit, houdende aanwijzing van "Het 

Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van dagen" 
Oostervantstraat 17, te Rotterdam, als eene 
inrichting die niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 515. 26 October. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het sa

natorium "Hebron", te Amersfoort, staande 
onder bestuur van de Vereeniging "Neder
landsch H ervormde Stichtingen voor Zenuw
en Geestesz ieken" als eene inrichting, die 
niet als gesticht voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 526. 6 November. 
- Besluit, houdE;nde nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 15 December 1930, 
S. 473, houdende aanwijzing van de Kliniek 
"Ockenburgh" te 's-Gravenhage, staande 
onder bestuur van "het Centraal Bestuur der 
Vereeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in N ederland", als eene in
richting, die niet a ls gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. S. 544. 21 November. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 16 November 1913, S. 
409, waarbij aan de Vereeniging van de 
Broeders van Liefde te Venray, vergunning 

is verl eend op een terrein in de gemeente 
Noordwijkerhout een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. 

S. 579. 3 December. 
- Besluit, houdende : l°. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 2den Juli 1894, 
S. 89, gelijk dat sedert gewijzigd is, waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke Verzor
g ing van krankzinnigen en zenuwlijders in 
N ederl and, vergunning werd verleend te 
Zuidlaren een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten; 2° . het verleenen van ver
gunning aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van krankzinnigen in Neder
la nd, gevestigd te Utrecht, om van de stich
ting " Dennenoord" gelegen in de gemeente 
Zuidl aren, de paviljoenen, bestemd en ge
bezigd voor de verpleg ing van lijders, met 
uitzondering van de beide observatiepavil
joenen, genaamd "Overbosch" en " Over
meer" en verbonden met het administratie
gebouw, in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen; 3°. aanwijzing van de pa
viljoenen " Overbosch" en " Overmeer" ge
zamenlijk als eene inrichting, welke niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinni
gen worden verpleegd. 

S. 636. 24 December. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het Ver

zorgingshuis van den Gemeentelijken dienst. 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Gra
venhage, als eene inrichting, die niet als een 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinni
gen worden verpleegd. 

S . 711. 31 December. 
Kustverdediging. 
- "\-Vet, houdende intrekking van de wet van 

den 23sten Juni 1913, tot instelling van een 
Fonds ter verbetering van de kustverdedi
ging (Stbl. n°. 309). S. 394. 25 Juli. 

Landarbeltlerswet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Oosterhesselen van 
15 Februari 1932, . waarbij op het verzoek 
van H. Assen te Gees ( g-erneente Oosterhes
selen) om een voorschot ingevolge de Land
arbeiderswet goedgunstig is beschikt en be
sloten is voor dat doel een voorschot van 
f 1575 uit 's Rijks kas aan te vragen. 

S. 123. 24 Maart. 
Landbouw en veeteelt. 
- Besluit, houdende bepalingen tot wermg 

van de Colorado-kever bij in- en doorvoer 
van aardappelen en versche groenten. 

S. 121. 24 Maart. 
- Bes! uit tot toepassing van artikel 8 van 

de Landbouwuitvoerwet 1929 met betrek
king tot pootaardappelen. S. 233. 3 Juni. 

- Wet, houdende tijdelijke maatregelen tot 
hulpverl eening aan dè melkveehouderij. 

S. 290. 10 Juni. 
- Wet, houdende bepalingen tot wering van 

den Colorado-kever bij in. en doorvoer van 
aardappelen en versche groenten. 

S. 321. 7 Juli . 
Leerplichtwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Leerplicht

wet art . 12; Sv. art . 358.) - H et verweer 
van requirant voorzoover daarbij de weten-
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schap, dat het kind gezocht wo1·dt en de 
.-rees, dat het mishandeld zal worden, als 
reden voor het wegblijven van school wordt 
aangeg ven kan onder omstandigheden een 
beroep op een geldige reden van schoolver
zuim inhouden, als hoedanig blijkens art. 12 
aanhef en onder 5° der L eerplichtwet in het 
algemee,i ernstige omstandigheden in aan
merking komen. - De Kantonrechte,· had 
na toetsing van het ve,·wee,· aan a,·t. 12 
dienaangaande een bepaalde ,net ,·edenen 
o,nkleede beslissing 11ioeten yeven. 

23 Mei (bladz. 408). 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Leerplicht

wet artt. 1 en 11 ; Lager Onderwijswet art. 
23.) - [Kind van req. is blijkens 11iededee
ling van B. en W. d.d. 1/10 ept . 1931 in 
het belang van het ondei·wijs ,net ingang 
van 14 Sept. van Openb. Lagere school 6 
overgeplaatst naar Openb. Lagere school 1 ; 
daarna heeft req. op 9 Nov. 1931 een ken
nisgeving ontvangen van den I nspecteur La
ger Onderwijs, dat het kind ,net ingang van 
10 Nov . 1931 door hem a11,btshalve was in
geschreven als leerl ing in d e opcnb. school 
1. T elaste was gelegd o. m ., dat verd. niet 
had gezorgd, dat het kind in de maand Nov. 
1931 (10 Nov. enz.) school 1, waarop het 
was geplaatst , had bezocht, nadat het kind, 
dat ambtshalve op die school was ingeschre
ven, op 10 Nov. daarop had plaats genomen, 
althans had kunnen plaats nemen.} - Onder 
de in de telastelegging en bewezenverkla
ring gebezigde woorden op school 1 "W(lS 

geplaatst" kan aan de hand van hetgeen 
daarnp vol gt niet anders bedoeld zijn, dan 
dat het kind op die school een plaats was 
aangewezen, niet dat het kind daar f eit elijk 
had plaats geno1nen. - D e ke,-,i der kwestie, 
welke de beslissing in deze zaak, volgens het 
namens req. gevoerd verweer, beheerscht, 
l igt in de vraag of de afvoering van het 
kind van school 6 tegen den wil van req., 
wettig was. I s die afi·oering onwettig, dan 
ontvalt aan de ambtshalve inschrijving op 
school 1 en aan de verplichting van req. de 
wettelijke grondslag . - I n de L eerpl ichtwet 
- bepaaldelijk in art. 11 - straalt welis
waar de gedachte door, dat de ouders en 
verzorgers vrij zijn in de keuze van de door 
hen voor hun kind passend geachte school; 
een bepaald recht van de ouders of verzor
gers om hun kind op een bepaalde school te 
doen plaats nemen wordt daarbij echter niet 
door de wet erkend, evenmin als zij ge
waagt van een - overigens ook wel niet 
denkbare - verplichting tot afvoering in 
de daar genoemde gevall en. D e bepalingen 
der L ee,·plichtwet, waarin een eerbiediging 
dier v,-ije keuze zou kunnen worden gezien, 
moeten echter worden beschouwd in verband 
met de beschikbare onde,·wijsgelegenheden; 
eij gaan dan ook geheel om buiten de be
palingen betreff ende de inrichting van het 
onderwijs, zoodat de vraag, of op een be
paalde school een bepaalde klasse [zooals in 
casu op school 6] 1,rachtens besluit van B. 
en W. tijdelijk 11,ag worden ontvolkt, hare 
beanLwoording niet ka71, vinden in de L eer
plichtwet. - H ier werd ingevolge art. 25 
Lager Onde1·wijswet 1920 ,net de tijdelijke 

ontvolking van de betrokken klasse op school 
6 bevoegd gehandeld. Nu van deze 1naat
regel de afvoering van de leerlingen uit die 
klasse een noodzakelijk gevolg was, staat 
,net de wettigheid van dien 11,aatregel ook 
de wettigheid dier afvoering vast. - Nu 
f eitelijk vaststaat, dat het hier gold een 
tijde /ij ke ontvolking van de zesde klasse van 
beiJJoelde school , kan deze ,naatregel niet 
wo,·den gerekend tot de besluiten van den 
Gemeentemad in art. 23 Lager Onderwijs
wet 1920 genoemd, noch gezegd ,worden in 
strijd ,net art. S dier wet te zijn genomen . 

Limonade. Zie: Warenu,ct. 
Loodswezen. 

ll l Novembc,. 

- Besluit waarbij met in trekking van het be
sluit van 23 Maart 1925, S. 106, met de 
sedert daarin gebrachte wijzigingen worden 
vastge teld : a. het gewijzigd Algemeen Re
glement op den Locdsdien t; b. de gewij
zigde Districts-Reglerncnten op den Loods
dienst in de districten: 1 en 2. Eems, Ter
schelling en het Vlie; 3. Texel en IJmui
den ; 4 en 5. Goedereede, Maas en B rou
wershaven; G. Monden der Schelde. 

Loterijen. 
S. 433. 10 Aug. 

- Arrest van den H oogen Raad. (L oterijwet 
1905 art. 1, l e lid; ·v. a1't. 261.) - Uit de 
f eitelijke 011Lschrijvi11g in de dagvaardinr1 
kan niet worden begrepen of inderdaad een 
loterij, e,~ zoo ja, welk soo,·t loterij is aan
gelegd, ,net name kan daaruit niet worden 
opgemaakt, u:elke van de deelne,ners als 
winnaars worden aangewezen. D e dagvaar
ding houdt een feitelijk onbegrijpelijk 1·elaas 
in. - Conform concl. Aclv .-Gen. B erger, die 
nog op-merkt: De vereischte "voorwaarde" 
voor een lote,-ij is hiei· aanwezig. D e stoff e
lijke bate als oogmerk is onmiddellijk aan
wezig als de rerlame het voorgestelde doel 
heeft bereikt. - D e ondernemers hebben i. c. 
overwegcnden invloed op de kansbe'[Jaling. 
- H istorische interpretatie ko,nt niet in aan
merking als de woorden der wet duidelijk 
zijn. - Het beroep van requirant op ont
breken van schuld, nu de H oofdcon,11,issaris 
van P olitie te 's-Gravenhage zich zou hebben 
uitgelaten, dat de bet1·okken handeling geen 
loterij zou zij11, kan niet worden gedeeld. D e 
rechter, niet de politie, heeft ov,er al of niet 
strafbaarheid te beslissen. 

22 F ebrua1·i (bladz. 380). 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Veendam van 4 November 1931, n°. 2/2829, 
waarbij aan het Bestuur der Handelsver
eeni g ing "Veendam" te Veendam, toestem
ming werd verleend tot het aanleggen en 
houden van loterijen in verband met een 
winkelweek. S. 519. 31 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Loterijwet 
1905 art. 1, lid 1 en 2, ll 0

.) - D e R echtb., 
die als bewezen aannam, dat verd. een 
" S weepstake Ticket" aan H . te A 11,sterdam 
verkocht en afleverde, waardoOT H. , op de 
wijze als in de bewezenverklaring vermeld, 
in de Irish Free State H ospital's Sweepstake, 
zijnde een loterij in 1 erland aangelegd en in 
D ublin gehouden, kon deelnemen, hee ft de 
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bewezen ve1·klaarde feite11 terecht en onge
acht wat de leden van de Hospitals Trust 
ltd. te Dubli,i deden, gequalificeerd als "het 
deelne1nen in eene loterij, die buiten het 
Rijk in Europa is aangelegd, openstellen", 
daar immers vol gens art. Il, /l 0 de verkoop 
en de aflevering t•an het ticket eene wijze 
is, waarop verd. de deelneming in de loterij 
openstelde. - De bewering, dat die qualifi
catie in strijd is met de overweging van de 
R echtbank, dat de leden van de Hospitals 
trust te Dublin de gelegenheid tot deelne
ming openstelden, is onjuist. De beweerde 
strijd bestaat niet. bnmers de R echtb. be
sliste t. a. v. de leden van de Trwst, dat deze 
de gelegenheid om tegen betaling van zeker 
bedrag 11,ede te dingen naa,· prijzen en pre-
11,iën, dat is volgens de omschrijving van 
art. 1 der Loterijwet 1905 een "lote1-ij", 
openstelden, hetgeen iets anders is, dan de 
door req . verrichte handeling te weten het 
openstellen van de deelneming in die loterij 
waarvan art. 2, /l 0 spreekt. (Dit laatste an
ders Proc.-Gen. Tak.) 21 November. 

- A1·rest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905, artt. 1, Il en 6 bis; Over(IO-ngsb epaling 
v d. Wijziging~wet van 1925; Sv. art. 261.) 
- Niet is in te zien, waarnn, een dagvaar
ding niet aan de bij art. 261 S v. gestelde 
eischen zou voldoen, wanneer in de telaste
legging zelve niet met zoovele woorden de 
juridische waardeering van daarin opge
nome1~ feitelijke gegevens tot uitdrukking 
zou zijn gekomen. Onzekerheid, waarin de 
verd. zou kunnen verkeeren omtrent de 
strafb epaling, die de steller der dagv. op 
het oog heeft gehad of welke de rechter op 
het bewezene van toepassing zal achten, kan 
ni11<1ner voo1· den verdachte een beletsel zijn 
zich op de he11, telastegelegde feiten te ver
dedigen. - W eliswaar ontbreekt i.c. in de 
t.l.l. en bewezenverklaring de vermelding, 
dat het hie1· niet betrof een premieleening 
beschern,d door art. Il Overgangsbepaling 
der wet van 23 Juni 1925 (S. 24/l), doch 
deze vermelding is voor de strafbaarheid 
van het bewezene allerminst noodig, mits 
slechts uit de telastegelegde en bewezen ver
klaarde feiten blijkt, dat op de onderhavige 
vóó,· 1 October 1928 uitgegeven premielee
ning de gunstige bepaling van genoemd art. 
II niet van toepassing was . - H et slo t der 
t.l.l. en bewezenverklaring laat geen andere 
uitlegging toe dan dat het hier bet1·of een 
andere loterij, dan de zoodanige tot het 
aanl eggen en houden waarvan de bij de wet 
vereischte toestemming is verleend. Daaraan 
doet niet af, dat de stell er der dagv. kenne
lijk de redactie van art. Il, 1° vóór de daarin 
bij de wet van 23 Juni 19/l5, S. 242 - voor 
herstelling van een onjuiste uitdrukking 
aangebrachte - wijziging voor oogen heeft 
gehad. - De R echtb. is er kennelijk van uit
gegaan, dat de geheele onderhavige "Pre-
1nieleening" groot f 210,000,000, bestaande 
uit niet minder dan 60,000,000 stukken, 
vóór 1 October 1928 inderdaad was uitge
geven en derhalve al die 60 millioen stuk
ken, welke een stapel van ettelijke kilo-
1neters hoogte zouden vormen, toen reeds 
waren ged1'Ukt. Deze feitelijke, niet zee,· 

waarschijnlijke, opvatting kan in cassatie 
worden geëerbiedigd, waartegen te minder 
bezwaar bestaat, daar het bij de opvatting 
de1· R echtb., dat op de onderhavige ,,Pre
mieleening" de overgangsbepaling toch niet 
van toepassing is, van geen belang is of de 
uitgifte der geheele l eening inderdaad vóór 
1 Oct. 1928 heeft plaats gehad. - Wil een 
stuk do01· genoemde Overgangsbepaling wor
den bescher1nd, dan 11wet het zijn een aan
deel of obligatie in een premieleening, aan
gelegd niet in strijd met de Loterijwet 1905, 
zooals deze vóór de ,wijziging van 1925 luid
de. Daarvoor is noodig, dat hier sprake is 
van een premieleening, waarbij dus de 
hoofdzaak is, niet alleen, dat de uitgever 
de1· ,,leening" gedurende zekeren tijd de 
beschikking krijgt over het geleende kapi
taal, maar ook dat zij die aan een leening 
deelnemen, behalve een recht op rente, ook 
het ,·echt hebben op terugbekoming van het 
gel eende geld, terwijl slechts als cicces.soir 
aan de uitgegeven aandeelen of obligaties de 
kans verbonden is om naar een vooraf vast
ges teld plan, buitengewone voordeelen te be
halen. De Rechtb. kon i. c. aannemen, dat 
hier van een werkelijke geldleening niet kon 
w01·den gesproken en dat de kooper van der
gelijke stukken, waarvan het meerendeel 
eerst zal worden afgelost in de jaren 2004-
2054, ook niet beoogen hun geld tegen rente 
uit te l eenen, m. a. w. te beleggen. - De 
transactie, welke tusschen de Unie en de 
P1·esto heeft plaats gehad, hee ft voor dit 
geding geen andere beteekenis, dan om te 
voldoen aan het vereischte van 1neer ge
noemde Overgangsbepaling, dat de uitgifte 
van alle aandeelen vóór 1 Oetob er 19/lB 
achter den rug 1cas. - Art. 1 der Loterij
wet geeft geen omschrijving van het begrip 
"aandeel"; e1· zijn t,·ouwens ook loterijen 
zonder aandeelen. E en loterij in den vorm 
van een premieleening kan echter niet an
ders geschieden, dan in den vorm van obli
gaties en aandeelen, terwijl een aandeel, of 
wat in art. 2, 9° in tegenstelling tot certifi
caten, oorspronkelijk aandeel wordt genoemd, 
is een stuk hetwelk den eigenaar of houder 
1·echten verleent, welke in art. 1, als eigen 
aan een loterij zijn verbonden. Nu de aard 
van het stuk, waarover deze zaak loopt, in 
de t.l.l. nauwkeurig is omschreven, is niet in 
te zien, waarom de t.l.l. het woord "aan
deel" had moeten bezigen. - Op grond van 
het geen ter terechtzitting was gebl eken, kon 
de R echtb. aannemen, dat de onderhavige 
onderneming was een zeer winstgevende. -
1. c. is niet bewezen verklaard, dat hier een 
feit zou zijn gepleegd door of vanwe ge een 
lichaa1n als in art. 6 bis der Loterijwet 1905 
genoemd, ook al heeft req. gehandeld al:t 
hoofdagent eener Naaml. Vennootschap. 

19 December (bladz. 439). 
Luchtvaart. 
- Wet tot goedkeuring van het Protocol van 

11 December 1929 in zake wijziging van de 
artikelen 34 en 40 van het verdrag houdende 
regeling van de luchtvaa r t van 13 October-
1919 (Stbl. 1928, n°. 397). 

S. 115. 19 Maart. 
- Koninklijk besluit . (Luchtvaartwet art . 19. i 
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- Nu de afmetingen van het onderhavig 
terrein - dat bij uitstek voor luchtvaart
terrein geschikt is - allerminst overdreven 
groot zijn, en niet is aangetoond, dat de be
langen, welke de reclameerende grondeige
na,·en bij de verkl eining van het terrein 
hebben, van zoodanige beteekenis zijn, dat 
daarvoor het luchtvaartbelang, dat ,net 
luchtvaartterreinen van behoo,·lijke afme
tingen gediend is, ten deze zou ·moeten wij
ken, is de aanwijzing terecht geschied. 

12 M ei. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

den 28sten Februari 1929, tot vaststelliug 
van een R eglement ter bevordering van de 
vei ligheid van het verkeer met luchtvaartui 
gen (Stbl. n°. 67). S. 209. 21 Mei. 

- Be luit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van den 6den Decembe r 1928, tot 
vaststelling van een Regeling van het Rijks
toezicht op de luchtvaart (Stbl. n°. 454). 

S. 225. 1 J uni. 
- B eschikking van den Minister van Water

staat, bet,·e/fende R ijkstoezicht op het ge
bruik van zweefvl iegtuigen. 2S J uni. 

- Besluit, houdende bouwverbod in den zin 
der Luchtvaartwet ten aanz ien van terrei n
strooken, gelegen om en aangrenzende aan 
het luchtvaartterrein Vlissingen. 

S. 445. 23 Aug. 
- Besluit, houdende bouwverbod in den zin 

der Luchtvaartwet ten aanzien van te rrein
strooken, gelegen om en aangrenzende aan 
het luchtvaartterrein Twente. 

S . 485. 5 October. 
- Besluit, houdende vaststelling van de ken

merken van de militaire vl iegtuigen van de 
K oninklijke Marine en van de Koninklijke 
Landmacht. S. 688. 29 December . 

l\lateu en Gewichten. 
- Be luit tot herziening van het tarief van 

ijkloonen voor gasmeters. S. 52. 17 F ebr. 
- Bes lui t, houdende " R eglement op den ijk 

van gasmeters". S. 68. 19 F ebr. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

beslui t van 23 October 1919, S . 611 , betref
fende het ijkloon voor maten, gewichten en 
gasmeters, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 17 F ebruari 1932 (Stbl. 52). 

S. 351. 16 Juli . 
- Be lui t tot aanvulling van het Reglement 

op de maten en gewichten. S. 352. 16 Juli . 
- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip van 

inwerkingtreding van het K oninklijk besluit 
van 16 Juli 1932, S. 352, tot aanvulling van 
het R eglement op de maten en gew ichten . 

S. 561. 26 ovember. 
Meel. Zie: Warenwet. 
l\1elkpro1lucten. Zie : W arenwet. 
Merkenwet. 
- An·est van den H oogen R aad. ( llfer kewwet 

a,·tt. S, 10 .) - H et H of hee ft beslist, dJat de 
overeenstem,ning in klank ( ook bij een juiste 
en zuivere uitspraak) en spelling zoo groot 
is dat vrees voor verwarring tusschen de 
b;ide woorden voor de hand ligt . - H et 
eerste geb,·uik, in art. S M erkenwet bedoeld, 
beteekent niet eerder dan iemand anders, 
doch ePi·der dan de tegenpartij. H et is dus 
in een geding tot nietigverklaring van een 
in.,chrijving op grond van bewee,·d eerste ge
bruik, nie t relevant, dat een derde het merk 1 

nog ee,·der dan de verzoeker zou hebb en ge
bruikt . H et H of had dan ook een onderzoek 
naar den door gei·equireerde beweerden over
gang van het merk van dien derde op hem, 
gerequireerde, achte,·wege kunnen lat en en 
de gevraagde doorhaling ,·eeds kunnen be
vel en - gelijk het H of ten slotte ook heeft 
gedaan - op het bewezen v-erder gebruik 
van gerequest1·ee1·de en ontstentenis van eenig 
tegenbewijs . - Gerequireerde' s verzoek is 
terecht toegewezen, nu dit verzoek niet steun
de op de international e inschrijving en over
dracht van het merk "Sanka" op gerequi
ree,·de, doch op gerequireerde's eerder ge
bruik van dat 11,erk ten opzichte van requi
rant. [/. c. was aangevoerd, dat een 
Fransche 11,ij. 11echthebben.de op het ,nerk 
" Sanka'' was, waarop de inschrijver van dat 
11,erk stelde, dat hij dat ,nerk van die mij. 
had overgenomen, op welke overdracht 
Fransch recht van toepassing zoude zijn. Z ie 
over een en a11der concl . P ,·oc.-Gen., R ed.J 

1 Febrnari (b ladz . 372). 
- Ar,·est van den H oogen Raad. (Merkenwet 

art. 10.) - H et H of hee ft f eitelijk en in 
cassatie onaantastbaar beslist, dat de oor
spronkel;jk verzoeker, door in zijn inleidend 
i•erzoek, op de daarvoor aangevoerde gron
d en, te stellen, dat hij de doorhaling vraagt 
van het onderhavige merk, daarmede tevens 
de nietigverklaring van dat ingeschreven 
11,erk heeft gevorderd, waarmede geenszins is 
gezegd, dat elke doorhaling de nietigverkla
ring van een merk in zich sluit. [J n cassatie 
werd er over geklaagd, dat niet, overeen
komstig art. 10 M erkenwet, de nietigvf:Tkla-
1-ing was gevraagd, R ed.]. 28 111 ei. 

Mllltaire zaken. 
- Besluit, houdende: 1°. verleening van ver

lof aan F. H . Maas om in vreemden Staats
dienst te blijven; 2°. bepal ing van den dag, 
waarop in werking za l treden de wet van 
8 April 1932, S. 146, houdende natura! isatie 
van F . H. Maas. S. 182. 27 April. 

- Besluit, houdende vaststelling van het con
tingent gewone dienstplichtigen der lichting 
1933. S . 324. 7 Juli . 

- Besluit, betreffende den duur der eerste 
oefening van dienstpl ichtigen. 

S . 465. 6 September. 
- B esluit, houdende wijziging van de draag

wijze van het onderscheidingsteeken voor 
langdurigen dienst als officier. 

S. 491. 8 October. 
- Besluit tot wijziging van artikel 24 van het 

Koninklijk B esluit van 28 Maart 1925, S. 
126, houdende regeling van de vrijwillige 
hulpverleening aan zieke en gewonde per
sonen, behoorende tot de legers of . vloten 
van oorlogvoerende mogendheden en voor-
ziening in de hulpverl eening en den inlich
tingendienst ten aanzien van krijgsgevange
nen en geïnterneerden, laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk B esluit van 16 Juni 1927 
(Staatsblad n°. 181). S. 509. 21 October. 

- B eslui t tot wijzig ing van het Koninklijk 
besluit van den l sten Augustus 1928, S . 
316, houdende vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van de artikelen 2 en 14 de r 
Marine-scheepsongevallenwet (Stbl. J.928 , n° . 
69}. S. 510. 21 October. 
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- Koni:nklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
12. ) - De 01nstaruligheden, dat de ingeschre
vene van zijne prilste jeugd af - met uit
zondering van enkele jaren die hij in Neder
land doorgebracht heeft voor schoolbezoek 
- in Engeland heeft gewoond, dat zijne op
leiding gericht is geweest op een toekomsti
gen werkkring in Engeland, en <lat hij al
daar eene betrekking hee ft , maken, dat moet 
worden aangenomen, dat de band van den 
ingeschrevene 1net Nederland dusdanig is 
verzwakt, dat hij geacht moet worden te ver
keeren in een bijzonder geval, als bedoeld 
in art. 12 sub f. 1'1 November. 

- Beslui t, houdende aanwijzing van de ge
zagsgebieden der stell ingcommandanten en 
der territoriale bevelhebbers. 

S. 580. 5 December. 
- Besluit, houdende wijziging van het R egle

ment rechtstoestand militairen zeemacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931 (Stbl. n°. 377). 

S. 599. 12 December. 
JUlnlsterleele Departementen. 
- Beslu it tot nadere wijziging van de bepa-

1 i ngen betreffende den Geneeskundigen Raad 
van het Departement van Koloniën. 

S. 16. 25 Jan. 
- Wet, houdende wettel ijke voorziening naar 

aanleid ing van het Koninklijk be luit van 
8 December 1931, S. 501, tot overbrenging 
van de zorg voor de uitvoering van wetten 
on Koninklijke besluiten betreffende den 
landbouw, de visscherij en de statistiek, voor 

:zooveel het Departement van Binnenl andsche 
Zaken en Landbouw thans daarmede belast 
is, naar dat van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van de zorg voor de volksgezond
heid, de werkloosheidsverzeker ing en de 
arbeidsbemiddeling van laatstgenoemd De
partement naar het eerstgenoemde en tot 
naamsverandering van beide Departementen. 

S. 175. 21 April. 
- Besluit tot vaststelli ng van den datum van 

inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 8 December 1931, S. 501, en van de wet 
van 21 April 1932, S. 175, (betreffende 
naamsveranderi ng van de Departementen 
van Binnenl andsche Zaken en Landbouw en 
van Arbeid, H andel en Nijverheid en tot 
overbrenging van de behandeling van enkele 
onderwerpen van het eene Departement naar 
het andere). S. 178. 23 April. 

Moblllsatleslacbtoffers. 
- Be luit tot u itvoering van het bepaalde bij 

artikel 1 van de Wet van den 3den Decem
ber 1931, S. 489, houdende wettelij ke rege
ling in zake het verleenen van geldelijke 
uitkeeringen aan de z.g. mobilisatie- lacht
offers. S. 10. 13 J an. 

- Besluit, houdende wijziging van het K o
ninklijk besluit van 13 Janua ri 1932, S. 10, 
tot uitvoering van het bepaalde bij artikel 1 
van de wet van den 3den December 1931, 
S . 489, (wettelijke regeli ng in zake het ver
leenen van geldelijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers). 

S. 458. 5 September. 
Motor- en Rijwlelwet. 
- Besluit tot wijziging van het beslu it van 

8 ovember 1927, S. 350, tot vaststelling 

van bijzondere voorschriften ter ui tvoering 
van de Motor- en Rijwielwet voor het ver
keer op enkele wegen in de gemeente Rot
terdam. S. 6. 9 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . a1·t. 
359; M otor- en R ijw.wet art. 81.) - De 
ove,·wcging, dat het Hof tot het opleggen 
cler straf is geleid doo,· de,~ aard der ge
pleegde feiten en den iniliriik, welken de 
persoon van den verdachte op het Hof hee ft 
gemaakt, geeft voldoende de bijzondere re
denen op, die de straf hebben bepaald. - De 
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtui
gen te besturen is ook mogelijk, wanneer de 
veroordeelde geen rijbewijs bezit. 

11 Janua,·i (bladz. 362). 
- Arrest van den H oogen Raad. (J,fot.- en 

Rijw.1oet art. 2; M ot.- en Rijw.Regl. art. 
4'1 ; Alg. P ol. verord. 's-Gravenhage art. 92.) 
- H et ingevolge art. 2 M ot.- en Rijw.wet 
bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen regelen. nopens het verkee,· op de 
wegen in verband met het gebruik van 
,notorrijtuigen, behoefden blijkens de ge
schiedenis der totstandkoming van de wij
ziging van 1924 der genoemde wet, niet 
beperkt te worden tot zoodanige, welke be
vordering van de veiligheid en vrijheid van 
het verkeer beoogen, niaar zouden ook kun
nen strekken tot bescherming van andere 
belangen, ,net name ter instandhouding van 
de wegen. - Zooals ook uit de nadere uit
we1·king der aan de Kroon toegekende re
gelingsbevoegdheid, met name uit het lle 
lid onder 2°. volgt , is het niet twijfelachtig, 
·dat daaronder valt het geheel of gedeelte
lijk gesloten verklaren van wegen voo,· het 
berijden in eene of in beide richtingen, hetzij 
m et alle, hetzij met een of nteer categorieën 
van motorrijtuigen. - Uit het fe it, dat daar
naast in het Se lid van art. 2 wordt bepaald, 
dat het inachtnemen van een maximum
snelheid kan wo,·den voo,·geschreven voor 
motorrijtuigen, o. m. in verband met hun 
gewicht, volgt niet, dat voor motorrijtuigen 
in verband met hun gewicht alleen beper
king van de snelheid zou mogen worden 
vo01·geschreven. H et in art. 4'1 v. h. M ot.
en Rij,w.regl. bepaalde omtrent het kunnen 
sluiten van wegen voor motorrijtuigen en 
aanhangwagens, waarvan het gewicht een 
bepaald nta.ximum overschrijdt, is mitsdien 
zonder twijfel rechtsgeldig . - De R echtb. 
had, toen zij, in afwijking van het vonnis 
van het kantongerecht, straf oplegde, het 
wettelijke voorschrift, waarop deze is ge
grond, zijnde art. '13 v . h. M ot.- en Rijw.
R egl. , ,noeten vennelden. Door dit verzuim 
moet het vonnis te dien aanzien worden ver
nietigd. A rt. 442 Sv. toegepast. 29 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( M ot.- en 
Rij,w.Regl. artt. 5 en '1S.) - Uit den inhoud 
der bewijsmiddel en kon de R echtb. afleiden, 
dat de motorrijtuigen het piint van vereeni
ging nagenoeg gelijktijdig naderden; een 
afstand, van 100 Met er f waarop de van 
rerhts komende auto op het 1no1nent, dat 
requirant reeds op het kruispunt was geko-
1nen, zich bevond] is immers, vooral door 
een snelrijdend motorrijtuig, in enkele oogen
blikken afgelegd. - Vit het 01:dtrling ver-
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band van de artt . 5 en 73 lid 2 Mot .- en 
Rijw.R egl ement volgt, dat het niet den door
gang vrijlaten voor een van rechts komen
den bestuurder van een moton-ijtuig, slechts 
dan straffeloos blijft, indien diens nadering 
niet kon worden bemerkt op een oogen.bli k 
waarop hel alsnog mogelijk was om den 
doorgang voor hem vrij te laten. T en deze 
kon door de Rechtb. op grond der bewijs
middelen - met name uit de verhouding 
tusschen den afstand van het voorste punt 
van de door verdachte bestuurde auto tot 
haar stuurstoel [ 1-uini 2'h meter] en de 
breedte van den Rijksstraatweg - worden 
aangeno·men, dat verdachte, die langzaam 
reed, in de gelegenheid was om, nadat zij 
de andere auto reeds had waargenomen, als
nog voor den bestuurder daa1·van den door
gang vrij te laten. - D e bevrijdende om
standigheid van art. 73, lid 2 kan nooit be
trekking hebben op een voor de mogelijkheid 
van waarneming bijzonder ongunstige positie 
van den bestuurder zelf. 

2 Mei (bladz. 398). 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art. 

342; Mot.- en Rijw.wet art. 22 .) - Een 
getuige, die waarneemt, dat iemand een naar 
alcohol ,·iekenden adem en een onvasten 
gang heeft, kan uit Pigen wetenschap ver
klaren, dat zoo iemand alcohol heeft ge
bruikt en daarvan onder den invloed ver
keert. -- [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

13 Juni. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot._ en 

Rij,,, .Revt. art. 73.) - Rechtb.: Verdachte 
heeft niet aannemelijk gemaakt dat huizen, 
boo1nen of rlergelij ke voorwerpen zoo dicht 
tot aan het hoekpunt der wegen stonden, 
dat het voor hem niet mogelijk was een 
stuk van den weg rechts te overzien zonder 
zichzelf ,net zijn auto voorbij dat hoekpunt 
te begeven. - H . R .: H et middel d e wee,·
legging door de Rechtb. van verdachtes be
roep op art. 73 lid 2 Mot.- en Rijw.R egl. 
best,·ijdend [en die weerlegging zou zijn 
uitgegaan van een criterium, hetwelk iedere 
toepassing van dat lid zou buitensluiten] 
gaat niet op, vermits - daargelaten den 
door de Rechtbank daa,·voo,· aangevoerden 
g,·ond - het beroep op art. 73 lid 2 ,·eeds 
daarom terecht is verworpen, wijl de Recht
bank kennelijk heeft aangenomen, dat het 
motorrijwiel zijn komst door geluidsignalen 
had aangekondigd. - [Adv.-Gen. Wijn
veldt: De stelling, dat volgens het door de 
R echtb . gebezigde criterium de toepassing 
van art. 7/l lid 2 Mot .. en Rijw.Regl. steeds 
zou zijn uitgesloten is onjuist. De beschou
wing der Jlechtb. heeft betrekking op om
standigheden, zooals die zich in dit geval 
voordeden.J 13 Juni. 

- Ar, est van den Hoogen Raad. (B. W . art. 
1401; Mot.- en Rijw.regl. art. 5.) - [Scha
devorde,·ing tegen bestuurde,· van een uit 
een zijweg komende auto, die naar rechts 
op den hoofdweg kwam, wegens het niet den 
doorgang vrij laten aan een van rechts ko-
1nende auto. Verw"er, dat de bestuurder dier 
auto schuld heeft, door juist waar, gelijk hij 
wist, een zijweg op den hoofdweg uitkwam, 
een ander voertuig voorbij te rijden en daar-

dom· op het linkei·gedeelte van d,en weg te 
komen.] - De stelling, dat het Hof zou heb
ben voo,·bijgezien, dat bij den atitobestuur
der, die een verkeersvoorschrift overtreedt , 
schuld kan ontbreken, mist f eitelijken grond. 
slag. hnrners, een beroep op ove1"'lnacht is 
niet gedaan en eischer (oorspr. gedaagde) 
heeft nim1n,e1· beweerd niet in staat te zijn 
geweest het overtreden voorsch,·ift na te l e
ven. - Wanneer de bestuurde,· van de be
schadigde automobiel niede schuld heeft aan 
de aanrijding, behoort de schade, volgen:; 
art. 1401 B. W., ,nede door hem te worde,i 
gedragen. H et Hof heeft in strijd met di,t 
art. gehandeld door feiten en omstandig
heden, waaruit die schuld kan voortvloeien, 
als in dezen voor den vergoedingsplicht nier. 
ter zake dienende, te,· zijde te stellen. 

17 J uni. 
-- An·est van den Hoogen Raad. (Motor- en 

Rijw. wet art . 6 en Alg. Pol .verordening 
H ilversum art. 60.) - Een bepaling als de 
onderhavige, waarbij het gebruik onder mee,· 
van ,notorrijtuigen op den openba,·en weg 
wordt afhankelijk gesteld van een door B. 
en W. afgegeven bewijs van goedkeuring 
zonder dat uit iets blijkt om welke reden 
zulk een go edkeuring wordt noodig geoor
deeld, noch op welke vereischten die goed
keuring betrekking heeft, is reeds hic,·om 
ongeldig en onverbindend, omdat de geheele 
regeling in handen van B. en W . wordt ge
legd, terwijl ook niet aa,n den dag treedt, dat 
de regeling een punt bet,·eft, waaromtrent 
art. 6 Motor- en R ijw.wet de gemeenteraden 
tot het stellen van regelen bevoegd verklaart. 
- [Anders Adv,-Gen. B e,·ger; deze voorts 
over het in de betrokken bepaling naast el
kaar strafbaar stell en van de motorrijtuig
verhuurders en de in hun dienst zijnde pe,·
sonea.. J 20 Juni. 

- Arres t van den Ho ogen Raad. (Mot .. en 
Rijw.Regl. art. 4.) - De Rechtb. heeft blij
kens haar overweging bij de bevestiging van 
's Kantom·echtcrs uitspraak, de gronden, 
waarop deze be1-ust, in haar vonnis overgeno
men; zij hee ft zulks d.oende haar vonnis 
voldoende gemotiveerd. - De uitlegging 
van den tekst van art . 4, lid 1, sub b Mot.
en Rijw.Rcgl. , als zou het voor de toepasse. 
lij kheid van dat voorschrift een vereischte 
zijn, dat buiten het ,notorrijtuig welks be
stuurder voorneniens is van richting te ver
anderen nog ander verkeer aanwezig zij 
(,,doen blijken"), is niet juist. Veeleer leidt 
die tekst er toe in die bepaling een alge
meen geldend voorschrift te zien voor de 
bestuurders van motor,-ijtuigen, om alv01·ens 
van ,·ichting te veranderen, een nader aan
gewezen teeken te geven . - Dat het de be
doeling is geweest aan dat voorschrift die 
uitbreiding te geven blijkt uit het feit dat 
de voorwaarde, dat d.oor het niet geven van 
dat teeken de vrijheid of veiligheid van het 
verkeer op den weg zou worden bele,nmerd 
of in gevaa,· gebracht, voo,·komende in de 
oude bepaling van art. 4 lid 1 onder b (Mot.
en Rijw.,·egl. 1905), daarin niet is opgeno
m en , terwijl ook geen andere beperking 
daa,·voo,· in de plaats is gesteld. 27' J uni. 

- Arrest van den Hoog en Raad. ( A .P. V. 
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's-Gravenhage art. 91 a; Mot .. en Rijw.wet 
art. 6.) - Art. 91 a, A.P. V. van 's-Graven, 
hage [ verbod om als bestuurder van een 
r·ijwiel op wegen binnen de bebo,iwde ko1n 
cler gemeente te 1-ijden zonder ten minste 
één hand aan het stuur te houmen,] is inge
volge art. 194 Gemeeniewet niet mee,· ver
bindend, waar het, in Oct. 191?6 tot stand 
gekomen, een onderwerp regelt, waa1·in -in 
Hoofd:ltuk II van het Motor- en Rijw.-Regl. 
van Ap,·il 1927, is voorzien. Art. 6 der Mo
tor- en Rijw. wet brengt tiaarin geen veran
dering, ook indien art. 91 a geacht kan wor
den een punt te betreffen, waarin noch lloor 
Mot.- en Rijw.wet noch door Mot.- en Rijw.
Regl. is voorzien. - [Anders Adv.-Gen. 
Wijnveldt; deze nog over het stellen van het 
v-e1·bod t.a.v . ,,wegen", in plaats va,i "voor 
het openbaa,· verkee,· openstaande wegen".] 

27 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

R ij(W.wet art. 22.) - [Gereq. heeft met zijn 
auto, terwijl een andere auto hem zou inhalen 
en passeeren, eenige malen zijn snelheid zóó
danig opgevoerd, dat de andere auto hem 
telkens niet passe eren kon en is, zoodra die 
auto zich weer achter de zijne bevond, lang
zamer gaan rijden, waardoor hij deze dwong 
achter hem te blijven.] - T en onrechte heeft 
de Rechtb. beslist, dat het bewezene niet zou 
opleveren het belemmeren van de vrijheid 
van verkeer. Bij de ove,·weging, dat uit de 
dagv. niet blijkt, dat er voor dien anderen 
bestuurder geen eigen vrije baan was op de 
weghelft, welke deze bereed, wordt door de 
Rechtb. niet voldoende gewicht gehecht aan 
het niet telastgelegde en bewezen verklaarde 
f eit, dat verd. door zijn nader omschreven 
handelingen dien anderen bestuurder dwong 
achter hem te blijven, terwijl zij, bij haar 
overweging, dat de andere bestuurder den 
verd. had kunnen voorbijrijden, indien hij 
maar hard genoeg had gereden, doch dat 
hij daarvan omdat het hem te hard ging, 
heeft afgezien, voorbij ziet, dat verd. na het 
passeeren te hebben doen mislukken telkens 
langzamer is gaan rijden. - E en dergelijk 
voor andere weggebruikers zeer hinderlijk 
optreden is door den Kantonr. terecht be
schouwd als te vallen onder art. 22 aanhef 
en sub c Mot. - en Rijw.wet. 17 October. 

- Koninklijk besluit. (Motor- en rijwielregle
ment Art. 36.) - Terecht hebben B. en W. 
van de indeeling van de bij de gemeente in 
beheer en onderhoud zijnde straten in de 
/ Il e klasse de traverse niet uitgezowlerd en 

N atur allsatJe. 
- Wetten houdende naturalisatie van: 
Abas, S. S. s. 673 B aldenhofer, R. 
Aichman, J. H. 626 Baraké, J . M. 
Ancery, M. C. R. 0. 624 Baruch, J . 
Andresson, G. E . 403 Bastanie, A. 
Appel, F. W. 399 Basso, F . F. 
Appelberg, L. N . E. 183 B ass, W. J . 

die in de Il e klasse gemngschikt, nu die 
traverse weinig geschikt is voor het verkeer, 
dat op de wegen der Il e klasse wordt toe
gelaten, het aantal bedrijfsautohouders, dat 
door de indeeling van de traverse in de llle 
klasse nadeel zal onde1·vinden gering zal zijn 
en niet aannemelijk is gemaakt, dat de 
schade, welke de onderhavige indeeling voor 
die weinige bed,·ijfsautohouders zou kunnen 
opleveren, van voldoende beteekenis is, dat 
uit dien hoofde de uitgaven, welke zoude 
moeten worden gedaan om de trave,·se ge
schikt te maken voor op wegen der Ile 
klasse toegelaten verkeer, gerechtvaardigd 
zouden ~ijn, te minder, wijl zoonoodig ont
heffing terzake zou kunnen worden verleend. 

19 October. 
- A,-,·est van den Hoog-en Raad. (Sv. (JJTt. 

350; Motor- en Rijw.wet a,·t. 22.) - De 
R echtb. leest de dagvaa,·ding alsof den ge
req. wa,·e telastegelegd, dat hij de v1·ijheid 
en de veiligheid van het ve1·keer zou hebben 
bele11rnie1·d en in gevaar gebracht, uitslui
tend doo1·, alsvoren onder de nader aange
duide omstandigheden een zwenking naar 
links te maken, niet tijdig zijn linkerrichting
aanwijzer uit te steken. - D e opvatting is 
om t,wee redenen met de woorden der dagv. 
onvereenigbaar en wel a. omdat den gereq. 
duidelijk is telastegelegd de vrijheid en vei
lig-heid van het verkeer bel emmerd en in 
gevaar geb,·acht te hebben door zijn geheele 
wijze van rijden n.l. 1°. zwenken naar links 
terwijl een motorrijtuig, welke bestuurder 
had te kennen gegeven te willen voorbijrij
den, zich dicht achter het zijne bevond, en 
2° . het daarbij gelijktijdig of slechts korten 
tijd daa:rvóór uitsteken van zijn l inkerrich
tingaanwijzer, b. omdat door de t.l.l. van 
die tweede handeling niet sl echts wordt te 
kennen gegeven, dat gereq. zijn linkerrich
tingaan,wijzer niet tijdig heeft uitgestoken, 
maa,· tevens, anders zou het geen zin hebben 
telaste te l eggen, wat hij in dit opzicht wU 
heeft gedaan - dat hij ook geen ander mid
del bezigde om van zijn voornemen tot ver
andering van richting te doen blijkeri. - De 
Rechtb. heeft dus niet op den grond:llag der 
telast elegging be,·aadslaagd en beslist. 

5 December. 
Mijnen. 
- Bes! uit, betreffende uitkeeringen aan ge

meenten uit de opbrengst van het recht op 
de mijnen. S. 50. 13 Febr. 

- Besluit tot uitbre iding van het mijnveld van 
de Staatsmijn Maurits. S. 179. 23 April. 
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Gili ssen, A. F. M. 613 
Gils, Mr. A. P. J. M. v. 611 
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Glück, G. 184 
Goebbels, P. J. 627 
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709 
709 
709 
398 
614 

92 
673 
612 

91 
88 
92 

710 
184 
625 
218 
218 
218 
614 
612 
612 
710 
625 
184 

91 
398 
218 
403 
674 
612 
627 
611 
673 



N 

Ruite r, C. de 
Rüpplin van Keffikon,, 

K. J. T . M. F. F. M. 
Rütten, W. 
Ritterband, E . 
Saling, A. T. 
Sandhoff, F. 
Schaap, A. 
Schaap, B . 
Schaijk, P. G. van 
Schcnck, B. E. S. 
Scherber, A . 
Schiffelers, W. H . 
Schildt, E. M. D. 
Schiller, F. E. R. 
Schillings, M. 
Schlecht, M. M. S. 
Schles inger , S. 
Schlippes, M. A ., wed . 

H. H . Reynders 
Schloemp, F. A. 
Schmetz, K. L. J. 
Smit, W. H . H . 
Schmitt, M. 
Schmoikler, C. 
Schmitz, A. J . H. 
Schnabel, H. H . F. 
Schnabel, M. L . H. 
Schnieders, A. M. 
Schoemaker, H. H . 
Schöler, H. 
Scholz , R. L. 
Schönfeldt, A. 
Schoonbroodt, L. H. 
Schrap, B. J. 
Schrooten, B . 
Schuster, B. M. 
Schütte, H. J. 
Schwalm, R. E. 
Schwarz, G. 
Bedek, F. 
Seebass, 0. H . I. E. W. 
Seligmann, C. 
Seliwanowsky, G. 
Seliwanowsky, S. 
Beuren, E. 
Severens, J. 
Sickinge,·, F . X. 
Siebener, B. 
Natuursclloonwet. 
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627 

624 
674 
183 
710 
613 

91 
91 
91 

625 
400 
398 
614 
673 
218 
614 
610 

610 
627 
614 
614 
627 
91 
88 

624 
624 
674 

91 
611 
611 
673 
398 
404 
610 

88 
674 
218 
.;,)() 

675 
710 
403 
403 
403 
674 
675 
674 
183 

Siebers, M. R. J. 
Sillekens, A. 
Simons, L. 
Slaghuis, J. 
Smeding, A. E. 
Smeenk, F . W. 
Smets, M . E. C. A . L. 
Smit, A.W. 
Spaans, A. C. 
Sparner, J. F. 
Spa njersberg, J. J. J. 
Spannagel , H . 
Spierer, G. 
Sprecher (Hirschmann) ,-

T. 
Sshulay, L. 
Stainberg, Z. 
Staring, J. M ., wed. 

C. 0 . Huston 
Stassen, M. G. 
Steins, H. L. 
Stennekes, H. E. , wed. 

J. de Lange 
Sterck, J. H. 
Stener, F. E. D. 
Stommen, A . 
Strach, F. J. 
Strick, H. 

.Striedelmeyer, B . 
Stucke, A. S. L., wed. 

G. v.d. Wolk 
Stutz, F. W. 
Suhlmann, B. H . 
Suntup, E. 
T a llen, K. 
'l'eller, 0. J. 
'l'ärre, 0. 0 . 
Tchernoff, V. 
Terhorst, B. J. F . 
Termote, A. P. 
Tennissen, B . C. J. 
Thoma, H . W . 
T ill eman, G. A. J. 
T immermans, M. J. H . 
'l'o•rnink, A . E. 
Toenink, M. T. 
Trettin, H. C. F. 
Tuvy, L . H . 
V a lk, F. van der 

90 
4 ·)0 
624 
88 

611 
614 
626 
710 
625 
626 
399 
184 

90 

90 
627 
709 

184 
404 

89 

675 
92 

626 
709 
625 
626 

91 

Vandevenne, E . 403 
Velner, H. 614 
Verbeeten, J. J . F . G. 627 
Verhoef, M. W. H. 710 
Verkinnis, G. W. H.H. 614 
Verlinden, J . 674 
Verschure. J . H . W. 404 
Veuring, J. H. 674 
Vis , H . J . A. 613 
Voorthuysen, F. S. C. 

van, wed. A. F . J. 
R e iger 674 

Vonhögen, J. 88 
Vorsse lmans, G. F. 184 
Voss, J. H. A. 626 
Vreese, S. J . L . M. de 218 
Vries, P . J. J . T. de, 

wed. G. E. J. Blaivic 403 
W achs, S. J. 147 
Wagne r, 0. H. 399 
Waldeck, H.S. L. 
Wall , A.C. de 
Wall, M. T . de 
Water, J . van de 
Wate rval, E. H. G. 
Wefers, J . D. 
Weisz, F . 
Werkhoven, M. J. T. G. 
1.Verring, M. G., wed 

B. Koertshuis 

~~o 

90 
147 
624 
404 
218 
626 

91 

92 Wetzla r ; H . A. 
91 

624 
673 91 Weverbergh, J . 

92 Wilms, H ., wed J . M. 
183 Wilmsen, F . 147 
398 Witzenhausen, H . 91 
675 Wijgers, J. M. B. 624 
614 Wolff, W. H. 88 
184 Wol tering, C. H . A. 610 
710 L enaerts 92 
612 Wolters, H. 88 
674 vVortmann, E. 710 
61 2 Würzburge,·, J·. 613 
404 Zeil , C. 403 
,100 Zie linski , J . 218 
710 Ziesche, L . 88 
710 Zimmermann, C. H. C. 404 
399 Zi tzman, J . H. L. 613 
398 Zuketto, H. J. 404 

89 Zwiers, A . W . 613 

- ,vet, houdende wijzig ing van de Natuur-

1 

Arrest van den R oogen Raad. ( W et Nota
risambt art. 25.) - H et bewezen ve,·klaarde, 
dat de verdachte, als candidaat-notaris be
last ,net de waanie,ning van het nader ver-
11,elde notariskantoor, in de akte heeft ve r-
111.eld: .,De cornpai·anten zijn 1nij nota1·is be
kend", is terecht niet strajbaa,· geoo,·deeld, 
nu de R echtb. aan genoe1nde woorden de be
teekenis toekent - welke beteekenis met de 
r1ebezigde woorden zeer wel •vereenigbaar is 
- dat die co1npa1·anten aan liern, voo,· wien 
de akte verleden we1·d, bekend waren. 

schoonwet 1928. S. 153. 8 April. 
Natuurwetenscllappelljk onderzoek. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de wet van den 30sten Oc
tober 1930 S. 416, tot regeling van het toe
gepast-nat~urwetenschappelijk onderzoek, en 
van het Koninklijk besluit van den 16den 
September 1931, S. 401, tot uitvoering van 
de artikelen 5, 11 en 13 van die wet. 

S. 177. 22 Apri l. 
ederlandsclle Bank. 

- Wet tot dekking van het verlies van de 
N ederlandsche Bank in het boekjaar 1 April 
1931/31 Maart 1932. S. 221. 27 Mei. 

Notariaat. 
- Beslui t, houdende tijdelijke verlaging va n 

de vacatiege lden van de leden en de plaats
vervangende leden der Kamers van Toe
zicht over de notari ssen en ca ndidaat- nota 
,-issen. S . 212 . 24 Mei . 

10 J uni. 
- Besluit, houdende tijdel ijke verlaging van 

de presentie- en onderzoekgelden, onder
sche idenlijk van de leden, de plaatsverva n
gende leden en den secretaris der Staats
commiss ie, be last met het afnemen van het 
notarieel examen. S. 298. 15 Juni. 

- Arrest van den H oogcn R aad. ( B . W. m·t. 
1401 , W et Not. Arnbt artt. 1--81.) - Vor
de,·ing tot schade·vergoedinr1 uit 011r. daad 
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tegen een notaris wegens het niet volMende 
inlichten van een gegadigde ( die later koo
per we1·d) betreffende de op een in publieke 
veiling ve1·kocht huis drukkende huu1·, i11 
strijd 11.et hetgeen hern in de nota1-ieele prak
tijk betaamde. Vordering Mo1· de Rechtbank 
niet-ontvankelijk ve,·klaard, door het Hof 
u,·ootendeels toegewezen. ] - Bij het middel 
wordt bewee,·d, dat het H of ambtshalve, het
zij op vorde1·ing van den verweerder, op 
grond, van een anà,er feit dan dat, hetwelk 
als grondslag der vordering was gesteld, de 
uev01·derde schadevergoeding heeft toege
wezen, en daardoor hetzij art. 48, hetzij art. 
134 R v. heeft geschonden. Dit betreft de cas
satie, niet requeste-civiel. - Het 11,iddel mist 
feite/ijken grondslag, omdat het van 's Jl ofs 
gedachtengang een onjuiste voorstelling 
geeft. 24 Juni. 

N ljverlleidson1lerwljs. Zie: Onderwijs. ( M id
delbaar) 

Octrooien. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Oc

trooireglement (Stbl. n°. 1083 van 19211 
laatstelijk gewijz igd bij K. B. van 16 Janu
ari 1931 (Stbl. n° . 13) . S. 422. 1 Aug. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot hernieuwde aanw1izmg overeen

komstig art. 157 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het 
Baarnsch lyceum te Baarn. S . 29 . 3 Febr. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-Onderwijs
wet van het Gereformeerd gymnas ium te 
Kampen van de Nationale Vereeniging voor 
Gerefo1·meerd Hooger Onderwijs, gevestigd 
te Kampen. S. 41. 8 Febr. 

- Besluit ter u itvoering van artikel 132, derde 
1 id, der hooger-onderwijswet (Zu idafrikaan
sche getuigschriften). S. 66. 29 Febr. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der H ooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Catharina lyceum te E indhoven, van de Ver
eeniging "Ons M iddelbaar Onderwijs in 
Noordbrabant", gevestigd te Tilburg. 

S. 68 . 1 Maart. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 133, vij fde l id, der hooger-onderwijswet 
van in Nederlandsch-Indië in 1932 verwor-
ven getuigschriften. S. 99. 17 Maart. 1 

- \Vet tot wijziging van 1 °. de wet van 22 
December 1919, S. 882. gewij zigd bij de wet 
van 6 Februari 1922, S. 49, houdende mach
t iging tot het van Rij kswege garandeeren 
van de ge ldleeningen ten behoeve van de 1 

stichting en inricht ing van de gebouwen van 
gesubsidieerde bijzonde re scholen voor nij
verheids- en handelsonderwijs en 2°. de wet 
van 11 J uui 1921, S. 795, betreffende waar
borgen van geld leen ingen , verstrekt voor 
den aankoop van grond, stichtin~.- "'tbrni
ding en inrichting der gebouwen van de 
ingevolge de artikelen 45bis tot en met 
45septies der Middelbaar-Onderwijswet ge
subs idieerde hoogere burgerscholen, de inge
volge de artikelen 168 en l68bis der Hoo
ger-Onderwijswet gesubsidieerde gymnasia en 
de ingevolge de artikelen 156 tot en met 
171 der Lager-Onderwijswet 1920 gesubsi
dieerde kweekscholen voor onderwijzers. 

S. 149. 8 Apri l. 

- Beslu it tot wijziging van het laatstelijk bij 
K oninklijk besluit van den 5den Mei 1930, 
S. 155, aangevuld Koninklijk besluit van 
den 26sten Mei 1922, S . 387, waarbij is 
vastgesteld een programma voor het e ind
examen der gymnasia en het daarmede ge
lij kgestelde examen, vermeld in artikel 12 
der hooger-onderwijswet. S. 162. 11 April. 

- Beslu it tot hern ieuwde aanwijzing overeen
komstig arti kel 167 der Hooger-onderwij s
wet van het R.K. gymnasium "Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae V irginis" te 
Venray van de St. Franciscusstichting, ge
vestigd te Maastricht. S. 210. 23 Mei. 

- Beslu it tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Christel ijk lyceum te Zutphen van de Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
een Christelij k lyceum voor Z utphen en 
Omstreken, gevestigd te Zutphen. 

S. 211. 23 Mei. 
- Beslu it tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der Hooger-<)llderwijs
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Lyceum te Bussum van de Ve ,·eeniging 
,,School voor Voorbereidend Hooger, Mid
de lbaar en :Maatschappel ijk Onderwijs" ge
vestigd te Bussum. S. 214. 25 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 
besluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelij k 
gewijzigd b ij Koninklij k besluit van 12 Mei 
1930, S. 163, ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 234. 3 Juni . 
- Beslu it t,ot, hernieuwde aanwijzing overeen

komst ig artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet van de af<leeling gymnasium van hei 
Christelij k lyceum te Almelo van de Ver
eeniging voor Christelijk middelbaar en 
voorbernidend hooger ondPnvijs voor Twente 
en omgev ing , ge,·estigd te A lmelo. 

S. 286 . 8 Juni_ 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der H ooger-onderwij s
wet van het 's-Gravenhaagsch Christelijk 
gymnasium te '-Gravenhage. 

S. 309. 22 Juni. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

t ikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Vereeniging voor hooger landbouwonderwijs 
te Groningen als bevoegd om bij de facul
teit der wis- en natuurkunde aan de Rij ks
universiteit te Groningen een bijzondere leer
stoel te vestigen in de agronomie. 

S. 310. 23 J uni. 
- Besluit tot hernjeuwde aanwijz ing overeen

komstig artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te Hi lversum van de 
Vereeniging: ,,Het Christelij k lyceum in 
't Gooi" te Hi lversum. S. 311 . 23 J uni. 

- Besl uit tot nadere wijzig ing en aanvulling 
van het Konink lij k bes luit van 28 December 
1922, S. 744 (Regeling klassensplitsing van 
hoogere bmgerscholen en gymnasia.) 

S. 332. 7 Juli . 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tike l 170 der hooger-onderwijswet van het 
Groni nger un iversiteitsfonds als bevoegd om 
bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de R ij ksunivers iteit te Groningen een bij -
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zonderen leerstoel te vestigen in de uitwen
dige plantenmorphologie . S. 350. 16 Juli . 

- Koninklijk besluit. (Wet Middelbaar Onder
wijs Art. 36 quater. Wet Hooger Onderwijs 
Art. 8 quater.) - De opvatting dat aan art. 
8 quate1· der H .O.wet en art. 86 quater der 
M.O. wet geen toepassing meer kan worden 
gegeven, nu art. 244 a der Gemeentewet Mj 
het inwerkingtreden op 1 Mei 1981 van 
de wet van 15 Juli 1929, S. 388, k1·achtens 
art. 23 dezer wet is vervallen, kan niet 
worden gedeeld, daar de bepaling van het 
destijds geldend a1·t. 244 a, in het bijzonde1· 
die, vervat in het laatste lid van dit artikel, 
dat naar 01nstandigheden wordt geoordeeld, 
in welke gemeente iemand hoofdve1·blijf 
heeft, in de artt. 8 qttater 1e lid der H.O.wet 
en art. 36 quater 1e lid der M.O.wet geacht 
nioet worden te zijn geënsereerd en derhalve 
voor de toepassing van deze wetsbepalingen 
ha1·e gelding heeft behouden. 16 Juli. 

- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen
komstig artike l 157 der Hooger-onde nvijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Thomas College te Venlo van de St. Augus
tinusstichting te Utrecht. S. 415. 26 Juli. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 157 der Hooger-onderwijswet van het 
R.K. gymnasirnn voor meisjes te H aarlem 
van de "Verneniging van Vrouwen tot be
vordering van Huiselijk Geluk" vau de Con
gregatie van Heythuysen. S. 425. 3 Aug. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Fonds ter bevordering van de 
studie van het recht van den industrieelen 
eigendom", gevestigd te Delft, als bevoegd 
om bij de afdeeling der algemeene weten
schappen aan de Technische hoogeschool te 
Delft een bijzonderen leerstoel te vestigen. 

· S. 460. 6 September. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel f70 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Fonds ter bevordering van de 
studie van het recht van den industrieelen 
eigendom", gevestigd te Delft, a ls bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonde
ren leerstoel te vestigen. 

S. 466. 6 September. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
Bolland-Gennootschap voor Zuivere R ede, 
gevestigd te Amsterdam a ls bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonde
ren leerstoel te vestigen. 

S. 484. 5 October. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 132bis der 

hooger-onderwijswet (Rechtshoogeschool te 
Batavia). S. 531. 9 ovember. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-ondenvijswet 
van de afdeeling gymnasium van het lyceum 
te Bloemendaal van de Vereeniging "Ken
nemer Lyceum", gevestigd a ldaar. 

S. 564. 26 November. 
- Besluit tot aanwijziug overeenkomstig a r

tikel 170 der hooger-onderwijswet van den 
Gereformeerden Bond tot verbreiding en 
verdediging van de Waarheid in de N eder-

landsche H ervormde (Gereformeerde) K erk 
als bevoegd om bij de faculteit der godge
leerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
een bijzonderen leerstoel in de Gereformeer
de godgeleerdheid te vestigen. 

S. 567. 29 November. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het gymnasium " Mater D ei" der Reli 
g ieuzen Ursulinen te Nijmegen. 

S. 573. 2 December. 
- Wet tot toelating van bezitters van he 

diploma, bedoeld in het Koninklijk besluit 
van 21 December 1923 n°. 16, tot de examen& 
in de vereen igde faculteiten der rechtsge
leerdheid en der letteren en wijsbegeerte. 

S. 629. 24 December. 
Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 79 J0
• art. 83.) - In het alge

meen ka·, te,·ugbetaling doo1· de gem eentc 
aan een schoolbestmt1· vcm d,c door dat be
stuur gestorte waai·borgsom sl echts plaats 
heb/Jen in het geval , bij art. 79 6e lid vooi·
zicn, welk geval zich in dezen niet voordoet. 
Al acht het gcmcentebestu·ur de terugbeta
ling van de waarborgso11, in het onderwei·
pelijk geval billijk, zoo kan hie1·in toch geen 
gi·ond zijn gel cr1en om t>an de ·voormelde 
wetsbepaling af te w#ken, nu het schoolbe
sttiur geen gebruik '1,ee ft gemaakt van de 
hem bij art. 83 4e lid geqeven bevoegdheid. 

8 Jan. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72.) - Nu het grens getal, bedoeld 
in art. 28, .,lechts even is ove1·schreden, te,·-
1rijl het du.ttrzaarn karakter dezer overschi·ij
ding en althans de dtturzarn e aanwezigheid 
van een vierde ver?)lichte teerk,•aeht thans 
niet vaststaat, zou het bouwen van een vier
de l eslokaal vooralsnog de nor1nale eischen 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
overschrijden. 16 Jan . 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - Nu moet worden aange
nomen, dat in verband met de ligging en 
de omgeving van de school van eenig ge
vaar tengevolge van het ontbreken van een 
hek 01n het speelt er1·ein geen sp-rake is, en 
de1·halve de bouw van een hek aeh eel on
noodig is, ,noet de aanv1·aae oin gelden voo1· 
dezen bouw geacht worden uit te gaan boven 
de normale eischen, aan het speelterrein der 
school te .,tellen. 16 Jan . 

- K oninklijk besluit. (Laaer Onderwijswet 
1920 .'l.rt. 205 j 0

• art. 15.) - Krachtens art. 
i!05 "e lid kon sluht• worden upgeko1111n 
tegen een besluit van den Raad, waarbij, op 
grond van de bruikbaarheid van het gebouw, 
waarin de school is gevestigd, afwijzend op 
de aanv1·aae is beschikt. Derhalve kan op 
grond van zoodanige bruikbaarheid door be
langhebbenden niet bij Ged. Staten worden 
opgeko1nen tegen een raadsbesluit tot toewij
zing van een aanvra!}e ex art. 72 voor een 
nieuw schoolgebouw . 16 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Laaer Onderwijswet 
1920 Art. 78.) - Al hebben eenioe ouders 
aan den raad eene doo1· hen ueteekende ve1·
klaring ingezonden, inhoudend, dat zij ten 
tijde van het plaatsen ·vcin hunne handteeke-
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ning op de Ujst, bedQeld in a,·t. 73 Ia, u-it
drukkelijk hebben verklaard, dat zij niet van 
plan waren hun kinde,·en naai· de aan te 
vragen school be zenden, zoo kan toch deze 
verklaring, nu zij doo,· het schoolbestuur is 
betwis t en niet van elde,·s is bevestigd, geen 
afb1·euk doen aan de aanvankelijke schrifte
lijke verklarino dezer ouders dat zij hun 
kinderen de op te richten school zullen doen 
bezoeken. 19 Jan. 

- Koninklijk besluit. (Laoer Onderwijswet 
1920 A.rt. 101 5e lid.) - Al behoo1·en in 
het al gent een de kos ten voo,· vakonde1·wijze1·s 
tot die bedoeld in art . 101 5e lid j 0

• a,·t . 55 
onde,· ~' zoo ,noet toch, wanneer de speciale 
regeling, welke het 9e lid voo,· vakonder
wijzers geeft, ,;an toepassing is, de ,,e,·go,e
ding voo,· vakonderwijzers geacht worden 
onttrokken te Z'ijn aan de aloeineene rege
ling van art. 101, leden 1 tot en ,net 8. Der
halve kan ook het oedeelte de,· kosten, rlat 
niet voldaan kan worden uit de vergoed·ing 
krachtens het 9e lid, niet worden voldaan 
uit de verooedino, bedoeld in het 1e lid. 

19 Jan. 
- Koninklijk be.sluit. (Laae,· Onde,·wijswet 

1920 Art. 97 j 0
• art. 100.) - Nu de beschik

king van den Minister, waarbij de rijksve,·
goeding voor de betrokken biizonde1·e school 
is vastuesteld, in dien zin beho01·t te worden 
uitgelegd, à,a,t wel het salaris van een tweede 
leerkracht is ve,·goed, doch tevens een gelijk 
bedrag op de ve,·goeding is in 1ninde1·ing 
gebracht, en derhal ve het salaris van de 
tweede lee1·k1·acht oeucht ,noet w01·den doo,· 
het Rijk te zijn ve,·goed, kan niet op grond 
van art. 100 het salaris van een tweeàe leer
kracht door de gemeente worden vergoed. 

2J Jan . 
- Rondschrijven vcm den Ministe,· van Onder

wijs, K m,stcn en Wetenschappen aan de 
Gedeputee·rd-e Staten der provinciën, bet,·ef
f ende toepassing van a,·t. 19, tweede lid, 
der Lage,· Onde1·wijswet 1920. 2 Febr. 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 101 4e lid.) - Bij de be,·ekewing 
van de verooeding ,noet sl echts à,a,n als 
,naatstaf worden genoinen eene gemeente 
waar gelij ke of althans nagenoeg gelijke ver
betering is ingevoerd, ingeval eene gelijke 
verbetering de,· bestaande ovenenkom;;tige 
openba'l'e scholen in de geineente, wrutr de 
bijzonde·re school is gelegen, niet we,·d inge
voerd, doch niet, indien die q e1neente geen 
overeenkomstige ozienba1·e school in stand 
houdt. 3 F ebr. 

- Koninl..lijk besfoit. (Laoer Onà.erwijswet 
1920 Art. 72.) - Daar in de huidioe finan
cieele omstandigheden iede,·e niet strikt 
noodzakelijke uitoave dient te wol'de,~ ver
,neden, ter-unjl niet ,net ze ke,·heid valt M 
zeg gen, dat het aanb1-enoen van centrale 
verwarining op den d;uu1· tot eene kostenbe
sparing van beteekenis zal l eiden, en de be
staande kachels noo alleszins bruikbaar zijn, 
moet de aanvraoe om medewerking tot ver
vangino der kachels door central e verwar
ming aeacht wo1·den de norinale eischen aan 
het geven van laoer onde,-wijs te stellen, te 
boven te aaan. 3 F ebr. 

- Koninklijk besluit. ( Laoer Ondencij swet 

1920 Art. 85 j 0
• art. 205.) - H et in art. 

85 Se lid aan het oeineentebestuur toegeke,~ 
beroepsrecht komt toe aan burae,neester en 
wethouders. - Een redelijke uitlegging de,
wet vordert, rlat bij uitbreidino de,· school 
slechts die waarde-objecten, welke aan de 
school worden toegevoegd, bij het schatten 
van de waarde àer uitbreidino in aamne1·
king ,n,ooen worden gebracht, en à,a,t geen 
grond dient te worden afgeschat, die gebe
zigd is 01n daarop, na afbraak van het daai·
op gestelde, eene nieuwe tot de school behoo
rende lokaliteit te bouwen. 8 Febr. 

- Koninkl·ijk besluit. (Gemeentewet Art. 258; 
Lage,· Onmerwijswet 1920 Art. 104.) - Nu 
de gemeente l,f. eene vo,·dering krachtens 
art. 104 L .. O.wet 1920 in ve1·ba11ll ,net art
lil bis der wet van 24 Juni 1929, S. 336, 
niet meer tegen de gemeente W. Mj den 
rechter kan instellen, heeft de gemeent•e1·aaà 
van M . op goeden grond den post oninbaar 
verklaa,·d, en hebb en Ged. Staten ten on-
1·echte geoordeeld, dat bedoelde post al snog 
in de gemeenterekening moest worden opge
nomen. 5 Febr. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 A,·t. 7_1i.J - Nu de aemeenteraacl be
sloten heeft nver te r1aan tot de stichting 
·van een gymnastieklokaal en inrichting van 
een terl'ein voor het oeven van onderwijs in 
licham-el-ijLe ocfeniny op een bepaald aan-
gewezen te1·-rein, en het te stichten lokaal en 
in te ,·ichten terrein beschikbaar te stellen, 
zoowel voo,· de openbare als voor de bijzon
dere laoere scholen in de ae,neente ten be
hoeve van dat onderwijs, ove,·schrijdt ,een 
verzoek ex art. 72 van een schoolbestuur 011t 
medewerking tot stichting van een gym
nastieklokaal en im·ichtino van een terrein 
voo,· licha1nelijke oefening de no1'1nale 
eischen, aan het geven van laae,· onderwijs 
te stellen. 19 Feb,·. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 13.) - Een aanvroge o,n steun 
ingevolge art . 13 kan sl echts betrekking heb
ben op de toekomst, zoodat geen aanspraak 
kan worden gemaakt op steun terzake van 
vóór àie aanvrage gerlane uitgaven. 

23 Febr. 
- J(oninklijk besluit. ( Lager Oniie1·wijs·wet 

1920 A,·t. 33.) - H et bedrog de,· belooning 
op groncl van aanwijzing tot plaatsvervanger 
11an het hoofd der school 1nao worden be
paald naa,· gelang van àe werkelijke waar
neming, waaronde,·, nu de wet zoodanige 
beperking niet kent, mede kan zijn begrepe1> 
waarne1ning ingevolge art. 41 ee,·ste en der
de lid. 5 Maart . 

- Beslu it tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 11 Sept.ember 1923, 
S. 440, (gesubs idieerde kweekschol en) laat
st.el ij k gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
24 April 1931 (Stbl. 171). 

S. 96. 16 Maart. 
- Koninklijk besluit . - W aar de aanvrage om 

,nedewerking ex a1·t. 72 betrekking heeft op 
verfwerk, d:,at bij de in 1926 plaats gegrepen 
algeheel e ve,·bouwing der aan het bijzonder 
schoolbestitur overged1ragen openba,·e school 
niet heeft plaats gevonden, kan dit verfwe,·k 
w01·den beschouwd als eene ve,·anclering van 
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im·ichting. M,et na1ne kan niet worden be
toogd, dat de kosten van dit ve1·fwe1·k zijn 
begrepen onde1· het in 1926 voo1· den ve1·
bouw do01· het schoolbestuur van de ge
rneente ontvangen bedrag, 01ndat het thans 
beoogde verfwerk destijds niet heeft plaats 
gevoniten. H et vaststellen van een berxur,ld 
bedrag ten behoeve van dien verbouw is in 
strijd met de regel en, welke de wet omtrent 
het ·verbouwen van een school gebouw stelt. 

1'1 Maart . 
- Wet tot wijziging van 1 °. de wet van 22 

December 1919, S. 882, gewijzigd bij de wet 
van 6 Februari 1922, S. 49, houdende mach
tiging tot het van Rijkswege garandeeren 
van de ge ldleeui ngen ten behoeve van de 
stichting en inrichti ng van de gebouwen van 
gesubsidiee rde bijwndere scholen voor nij
verheids- en handelsonderwijs en 2°. de wet 
van 11 Juni 1921, S. 795, betreffende waar
borgen van gel dleeningen, verstrekt voor 
den aankoop van grond, stichting, uitbrei
ding en inrichting der gebouwen rnn de 
ingevolge de a rtikelen 45 bis tot en met 
45septies der Middelbaar-Onderwijswet ge
subsiclieerde hoogere burgerscholen , de inge
volge de artikelen 168 en 168bis der Hoo
ger-Onderwijswet gesubsidieerde gymnasia en 
de ingevolge de artikelen 156 tot en met 
171 der Lager-Onderwijswet 1920 gesubsi
dieerde kweekscholen voor onderwijzers. 

S. 149. 8 April. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onclerwijswet 

1920 A1·t. 78 j 0 83.) - T en om·echte hebben 
B . en W. geweigerd de aangevraagde gel
den beschikbaar te stellen op grond van de 
omstandigheid, dat de leermiddelen niet te
gen brandschade verzekerd zijn, aangezien 
art. 77 zoodanigen eisch niet stelt . - Al 
zo·1t men, aannemen dat art. 83 1 e lid in zoo 
ruimen zin behoort te ,worden opgevat, dat 
onder de ve,·plichting tot verzekering van 
het schoolgebouw de leermiddelen zijn be
grepen, zoo b erxur,l t toch art. 83 2 e lid, 
welke gevolgen aan het niet-naleven van de 
bepaling van het l e lid kunnen worden ver
bonden. 11 April. 

- I(oninklijk besluit. (Lag er Onderwijswet 
1920 A,·t . '12.) - In de tegenwoordige tijds
omstandigheden moet de bouw van een gym
na.stieldokaal voor een lagere school met ± 
85 l eerlingen, welke in totaal sl echts 6 tot 
8 m,r van het lokaal geb,·ui k zouden maken, 
terwijl reeds eene g1·oote gedeeltelijk bete
gelde speelplaats bij de school behoort, waar
op op voldoende wijze het vak lichamelijke 
oefening kan worden onderwezen, geacht 
w01·den de normal e eischen, aan het geven 
1>an lage,· onde,·wijs te stellen, te overschrij
den . 22 Ap1·il. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde1·wijswet 
1920 Art. 80 j 0

• art . 77.) - Een tusschen 
gemeente- en schoolbestuur aangegane ove1·
eenko1nst inzake het gebruik van een school
gebouw is slechts dàn als eene toepassing 
van het bepaalde in den 2en zin van het 2e 
lid van art. 80 te beschouwen, indien die 
ove1·eenkomst st,·ekt tot uitvoering van een 
krachtens art. 72 j 0 art. '15 genomen besluit 
tot het ve1·leenen van medewerking, en die 
medewerking op de in art. 77 2e of /Ie lid 

aangegeven wijze nadere bepaling heeft ge
vonden. Onder het beschikbaarstellen krach
tens het 2e of Se lid van a1·t . 77 moet worden 
ve1'Staan het geven van de voll edige beschik
king en niet het toestaan van medegebruik 
gedu,·ende een aantal uren per week. - Nu 
de onderhavige overeenkomst niet wordt be
heerscht doo,· het bepaalde in den 2en zin 
van het 2e lid van art. 80 omtrent tusschen 
ge,neente- en schoolbestuur te sluiten ove,·
eenkomsten, hebben Ged. Staten ten on
rechte in het onderhavig geschil op de hoofd
zaak uitsp,·aak gedaan. 27 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A ,·t. 101 9e lid.) - De wet verzet er 
zich niet tegen, dat een k.weekeling met 
akte aan de school, waar hij als zoodanig 
we1·kzaa1n is, tevens wo,·dt aangesteld als 
vakonderwijze,·. In zoodanig geval heeft het 
schoolb estuu,· derhalv e aanspraak op de ver
go eding, bedo eld in het 9e l id. 28 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - T erecht hee ft de Raad, 
mede in ve,·band ,net de bijzondere tijdsom
standigheden, medewerking geweigerd voor 
bouw en inrichting van een lokaal voo,· on
derwijs in lichamelijke oefening, tevens lo
kaal voor handenarbeid, bij een gestichts
school, nu het bestaande gymnastieklokaal 
inet ge,·inge kosten voor gymnastie konder-
1wijs geschikt te maken is en niet aanneme
lijk is gemaakt, dat alle lokalen der school 
voo,· onde1·wijs in handenarbeid ongeschikt 
zijn. - Voorts heeft de Raad terecht mede
werking geweigerd voor de vervanging van 
kachel verwm'1ning door cent,·ale verwarming, 
nu de kosten van de laatste aanzienl ij k meer 
zouden bed1·agen dan die van aanschaffing 
va.11 eenige nieuwe kachels. - T en oni·echte 
is m edewerking geweigerd voo,· de ini·ichting 
•van een lokaliteit tot klasse-lokaal op grond 
van het feit dat het aantal aan de school 
werkzame l ee1'!.,Tachten het aantal verplicht1: 
onde,·wij zers ove1·t1·eft, nu de M inister krach
tens art. 56 Be lid R ijksvergoeding heeft 
verl eend voo,· twee onderwijze,·s boven het 
in het l e lid bedoelde aantal. 29 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 23.) - Nu moet worden aange
nomen, dat de openbare school voor uitge
b,·eid lager onde,·wijs, tot stichting waa,·van 
de Raad hee ft besloten, geen voldoende le
vensvatbaarheid zou heb ben, terwijl op 
g1·ond van de elders opgedane ervaring de 
v1·ces, dat voor eene zoodanige school geen 
voldoend onderwij zend pe1·soneel zal kunnen 
worden gevonden, alleszins ge,·echtvaardigd 
is, heb ben Ged . Staten terecht hun goed
keuring aan het desbet,·effend raadsbesluit 
onthouden. 9 M ei. 

- Iioninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1922 art. 13.) - Voor de toepassing van dit 
art . bclioevtn de kosten van vervoe·r per 
rijwiel fa den tegenwoordigen tijd op niet 
mee,· dan 1 cent pe,· K.M. te worden ge
steld. 12 Mei . 

- Koninklijk besfoit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920 A1·t. 101 5e lid j 0

• art . 55.) - Nu art . 
55 'lnde,· c. in het algemeen spreekt van uit
ycwen voo1· het huren van schoolgebouwen,, 
is daaronder ook begrepen het hu,·en van 
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schoolgebouwen of schoollokalen al zijn het 
ltulplokalen. De,·halve l.,-unnen , wanneer art. 
101 lid 8 j 0 l id 5 svree kt van kosten vol
gens a,·t. 55 onder e tot en m et h en o., als
m ede die van instanhouding, iiaaronder niet 
vallen de uitgaven voor het huren van een 
hulplokaal. Kosten van hulplokalen, kunnen 
in het alge,neen worden vergo ed als onder
deel van de totaalso,n van d e kosten van 
uitbreiding van een bestaand schoolgebouw. 

13 M ei. 
- K oninklijk beslui t. (Lage,· Onderwijswet 

1920 a,·tt. 17 en 72.) - B . en W. kunnen 
niet uit eigen hoofde van een besluit van 
Ged. Staten, in beroep genomen, bij de 
K,·oon beroe1) instellen, doch alleen, na daar
toe door den Raad te zijn gemachtigd. - Nu 
volgens den bouwkundig inspecteur van het 
L. 0. het aanb1·engen van een bliksemslag
beveil igingsinstallatie voor een bijzondere 
school niet noodig is te achten, overschrijdt 
deze uit gaven de "nornuzle eischen" . 

17 M ei. 
- Koninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 

1920 a,·t. 72.) - H oewel de eisch, iiat elke 
van de aan de school verbonden leerkrach
ten een eigen klasselokaal hee ft , in het al
gemeen niet uitgaat boven de "normale 
eischcn" volgt daaruit niet, dat bijbouw van 
een nieuw lokaal ook iian binnen het kader 
dier cischen zot, blijven wanneer het getal 
l eerlingen slechts in ge,·inge mate een van 
de in m·t. 28 gistelde g,·ensgetallen over
schrijdt en dientengevolge eene nieuwe l eer
kracht ve,·pl,icht wordt, terwijl geenszins 
vaststaat, dat deze overschrijding en daar-
11,ede de nieuwe leerkracht in de naaste toe
komst zal behouden blijven ; zulks te meer 
n·u rckening dient te worden gehouden ,net 
de mogelijkheid dat de l eerl ingenschaal van 
a,·t. 28 een ve,·hooging zal onde,·gaan en 
dien/ingevolge zel fs eene ver·meerdering van 
het l ee1·lingengetal niet tot venneerdering 
van onderwijzers zou behoeven te leiden. 

28 M ei. 
- - K oninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 art . 72.) - V ervanging van bak.stee
nen tegels op de speelplaats doo,· basaltine
tegels kan worden aangemerkt als verande
ring van inrichting van het schoolgebouw 
,net bijbchoorenden g,·ond in den zin van 
art. 72. Nt, in verband ,net de nieuwe rio
leeri,ig cle geheele bestaande bestrating moet 
worden opgenomen, herbest1•ating ,net basal
tine/egels slec ltts in ge,·inge mate in 111-ijs 
ve1·~chilt van herbestrating met klinkers, en 
eerstbedoelde bes trating de voorkeur ve,·
dient. gaat de ve1·vanging van baksteenen 
door basaltinetegels de "no1·1nale eischen" 
niet te boven. 28 M ei. 

- B esluit, houde nde buiten werking ste ll e n 
van artikel 33, eer te lid, onder a, en tweede ' 
lid, van het Koninklijk besluit van 11 Sep- ' 
tember 1923, S. 440, (Kweekscholenbes luit), 
zootils dat is gewijzigd en aangevuld bij het 
Koninklijk beslui t van 24 April 1931 (Stbl. 
n°. 171). S. 236. 4 Juni. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• a,·t. 76.) - Nu d e Raad 
weliswaar een voorstel van B . en W . om 
!tet verzoek o,n medewe,·king in te will igen 

hee ft afgeste,nd doch in gebreke is gebleven 
binnen den in art. 76 l e lid gestelden ter
mijn 01) het ve,·zoek een met redenen om
kleede afwijzende beslissing te nemen, moet 
de Raad geacht worden op het tijdstip, waar
op d e te,-,nijn was ·verloopen, tot de mede
we,·king te hebb en besloten, m et gevolg, iiat 
de -voorafg egane beslissing verviel. 

15 Juni. 
- Koninklijk besluit . ( Lage,· Onde,·wijswet 

1920 art. 73.) - D e voorschriften, vervat in 
a,·t. 1 van het K. B. van 31 Dec. 1920, S. 
953, zijn in a,·t. 73 der wet niet als vereisch
ten omschreven, zooiiat niet-nale.ving daar
·van niet tot weigering van m edetoerking ver-
11uig te l eiden. - Door ver1nelding van een 
1ninimtt11i-aantal l eerlingen, waarvoor het te 
stichten gebouw r·uimte 11wet bieden, wo·rd,t 
aan het ve1•eischte van a,·t. 73 1 e lid sub c 
voldaan. 16 Juni. 

- Koninklijk besluit. ( Lage,- O·,ule,•wij swet 
1922 Art. 80.) - De bewoordingen van art . 
80 licl 1 ge ven geen aanleiding o·m onder
scheid te 11uiken naar gelang de gelden zijn 
aangevraagd op g,·ond van het bepaalde in 
wrt. 77 lid 5 of op g,·ond van het bepaalde 
in art . 81 l id 3. Nu het schoolbestuur de be
slissing van Ged. Staten inriep inzake zijn 
geschil ,net het gemeentebestuur betreff end 
de weige,·ing van dit college tot het beschik
baa1'Sbellen van ee» bepaald bedTag, hadden 
Ged. Staten deze beslissing behooren te ge
·ven. - T erecht heb ben B. en W. wegens 
niet goedgekeu,·de afwijking van de beschrij
ving geweigerd voor bepaalde kosten gel
den beschikbaa,· te stellen, èwch ten onrechte 
hebb en zij beschikbaa,·stelling geweigerd 01) 
den enkel en grond, dat de kosten van i/Je 
rekening hooge,· waren iian die van de ra-
1ning. 18 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 a,·t. 80.) - De kosten van aankoop en 
overdracht van het schoolterrein en die van 
1·enteverlies op den aangekochte» grorul be
hooren tot d,e kosten van d,en bouw in den 
zin van a1·t. 14 l e lid sub b. - Waar de 
go edgekeu,·de 1·aming van onkosten niet 
eischt, ,iat door een opzichter afzonderlijk 
iiagelijksch toezicht wordt uitgeoefend, is er 
{! een bezwaar, dat de architect extra-toezicht 
ttitoef ende en iiaarvoo1· wordt gehono,·ee,·d. 
- Nu een heiligenbeeld niet vnorkwa,n in de 
o,nsclwijving van de eente im·ichting en de 
afwijking niet ove,·eenkomstig art. 81 l ·id 2 
·is goedgekeu,·d, kunnen •voo,· de kosten van 
dit beeld geen gP.lclen worden beschikbaar 
gesteld . 22 J uni . 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 13 D ecember 1920, n°. 37, laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 17 D ecember 1928, n°. 40 (bepaling 
leeftijd toelating tot de school). 

S. 312. 23 Juni. 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 73. Gemeentewet Art. 228 a.) -
Af.et de strekking van een waarborgso11, in
gevolge a,·t . 73 L.O.wet 1920 ve1·draagt het 
zich niet, dat het gemeentebestuur die waa·r
bo1·gsom aan het bestuul' cler bijzondere school 
ter leen verstrekt. 1 Jul ·i. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
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1920 Art. "14 j 0
• A,·t. 85.) - Met de woor-

,. 'den "voordat tot den bouw werd besloten" 
wOTdt zoowel in het le als in het 2e lid 
bedoeld het besluit, dat door den Raad of 
.in beroep door Ged. Staten of de Kroon 
wo,·dt genomen op de ingevolge art. "12 door 
h,et schoolbestuur ged,ane aanvrage om mede
werking voor de schoolstichting. Nu op den 
datum, waarop de Raad tot medewerking 
besloot, de voor den schoolbouw te gebrui
ken grond nog geen eigendom der vereeni
ging was, in art. "14 Ze lid hier niet van toe
passing, en stond van een plaats gehad heb
bende schatting geen be,·oep krachtens art. 
85 Se lid op Ged. Staten open. "I Jul i. 1 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. "12.) - De bouw van een kolen
bergplaats ten behoeve van een bijzondere 
school gaat de "normale eischen" te boven, 
nu gebleken is dat de door het schoolbestuur 
benoodigde brandstoffen bij vooruitbestel
ling in twee à drie partijen kunnen wo,·den 
geleverd zonder verhooging van kosten. 

16 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 9"1 j 0
• A,·t. 91.) - 1'erecht heeft 

de Minister verklaard dat de onderhavige 
school niet in aanmerking kan komen voo,· 
de rijksvergoeding ex art. 9"1, waa,· gebleken 
is dat het schoolbestuur aan een aantal leer
krachten geen akte van benoeming heeft 
uitgereikt, welke voldoet aan de eischen van 
art. 91. 16 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 11 
September 1923, S. 440, (Kweekscholenbe
sluit), laatstelijk gewijzigd bij het K. B . van 
16 Maart 1932 {Stbl. n°. 96). 

S. 419. 30 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 13.) - Nu is gebleken dat bij 
gunstige weersgesteldheid de school, waar 
het door de ouders gewenschte onderwijs 
wordt gegeven, door de kinderen kan wor
den bereikt langs voor hen begaanbare we
gen, waarbij de afstand van de woningen 
tot de school niet m eer dan 4 K.M. is, ter
wijl bij ongunstige weersgesteldheid een 
schoolweg van ± 4600 M. 11wet worden afge
legd, moet voor de schooldagen 11iet ongun
stige weersgesteldheid, welk aantal op 150 
kan worden gesteld, vergoeding worden ver
l eend, terwijl wat de overige schooldagen 
betreft, geen aanspraak op vergoeding kan 
worden gemaakt. - Bij aanzienlijk verschil 
in vervoerkosten kan met een voaorkeur de,· 
ouders, als bedoeld in het 2e lid, geen reke
ning meer worden gehouden. - De vervoer
kosten per 1-ijwiel kunnen op 1 cent per K.M. 
wo,·den gesteld. 9 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 22 October 1923, S. 489, zooals 
dit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 24 December 1925, S. 512, en 20 No
vember 1930, S. 424, tot rangschikking 
onder het buitengewoon lager onderwijs van 
de scholen voor doofstomme, blinde, zwak
zinnige en slechthoorende kinderen, zoomede 
van de scholen voor imbeci llen en van de 
scholen, verbonden aan gestichten, bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April 1884, 
S.-, 96, voor zwakzinnigen (idioten en imbe-

cillen), a lsmede van de scholen voor psycho
pathen en van de scholen voor lichamelijk 
gebrekkigen. S. 461. 6 September. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 13. ) - D e woorden ,,naar eene 
school, die bij eerstbedoelde toelating nog 
niet was opgericht" in de laatste zinsnede 
van het eerste lid kunnen alleen van toe
passing zijn in het geval, dat voor het eerst 
na de toelating eene school van eene bepaal
de richting beschikbaar komt, niet, als in 
casu, waarin reeds op het tijdstip der toe
lating eene school van de gewenschte rich
ting bestond en voor de kinderen toeganke
lijk was . 12 September. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101 le lid j 0

• Be lid.) - Terecht 
hebb en Ged. Staten beslist, dat volgens de 
wet het schoolbestuur vrijheid heeft, om 
naar eigen inzicht de vergoeding, bedoeld in 
art. 101 le lid t en behoeve der school te 
besteden . Met inachtneming van het bepaal
de in het 2e j 0

• het Be lid beho01·en dan ook 
de door het schoolbestuur gemaakte admini
stratiekosten tot het volle bedrag door de ge
meente te worden vergoed. 12 S eptember. 

- Koninklijk besluit. - Laoer Onderwijsrwet 
1920. Vergoeding ex art. 13 voor schoolb. e
zoek. - Voorkewr voor een school voor uit
gebreid lager onderwijs. 12 September. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. "15 j 0 art. "16.) - Een besluit van 
den ge,neenteraad om eene aanv,·age ex art. 
2 voor kennisgeving aan te nemen, is niet 
eene beslissing, als in art. "15 Je lid voor
geschreven. Nu de Raad derhalve niet bin
nen den termijn van drie maanden, in art. 
"16 1 e lid bedoeld, op de aanv,·age heeft be
slist, moet hij geacht worden tot de gevraag
de medewe,·king te hebben besloten. - Van 
een besluit om eene aanvrage voor kennis
geving aan te nemen, staat niet ingevolge 
art. "16 beroep op Ged. Staten open, zoorlat 
een dergelijk beroep niet ontvankelijk moet 
wo,·den verklaard. 14 September. 

- Koninklijk beslttit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 51.) - Waar het 12e lid van art. 
51 spreekt van wijziging in de regeling de,· 
bezoldiging, doelt het op de alge,neene re
geling, welke voor de bezoldigingen geldt, 
niet op bijzondere bepalingen, welke volgem 
hare nadrukkelijke bewoordingen slechts bc
oogen eene speciale korting tot haar recht 
te doen konien. 19 September. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. "12.) - Verandering van inrich
ting van een bijzondere lagere school. -
Verplaatsing van een hek om het schoolter
rein om aesthetische redenen gaat de nor
male eisehen te boven. 24 Septembe,·. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onder,wijswet 
19/W Ai·t. "12.) - Het bijbouwen van een 
gymnastieklokaal aan eene bijzondere school 
gaat de "normale eisehen" te boven, nu ge
durende het geheele jaar op daarvoor ge
schikte uren gebruik kan worden gemaakt 
van het gymnastieklokaal van de Rijks hoo
gere burgerschool. 19 October. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onder,wijswet 
1920 Art. 125.) - Nu in hoogste ressOTt is 
beslist, dat doOT de bijzondere school , wam·-
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aan appellant was verbonden , over het tîjd,. 
vak 1 Jan.-1 Sept. 1931 niet was voldaan 
aan de artt. 89-96, en zij mitsdien over dit 
tijdvak niet in aanmerking komt voor de 
rijksvergoeding, was deze school er niet eene, 
als bedoeld in art. 88, en kan appellant dus 
geen aanspraak maken op wachtgeld wegens 
met 1 Sept : 1931 bekomen ontslag ten ge
volge van de opheffing der school. 

20 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 195.) - Al kan het vak lichame
lijke oefening in bevredigende mate tot zijn 
recht komen, wanneer het onderwezen wordt 
op de bij alle openbare scholen aanwezige 
speel plaatsen, zoodat stichting van een lo
kaliteit niet noodig is, zoo zal ook dan nog 
de aanschaffing van werktuigen, gereed
schappen en spelbenoodigdheden, zelfs wan
neer het vak op de meest eenvoudige wijze 
wordt onderwezen, eene voor de gemeente, 
gezien haar benarden financieel en toestand, 
niet onb elangrijke uitgave vorderen. Onder 
deze omstandigheden is er aanleiding de 
gevraagde vrijstelling voor twee jaren te 
verleenen. 25 October. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswä 
1920 Art. 101, 5e lid j 0

• art. 55.) - Onder 
de kosten, bedoeld in art. 55 onder e tot en 
,net h en o en die van instandhouding val
l en ook die uitgaven, welke de gemeente 
doet voor haar openbaar lager onderwijs, 
voorzoover dit boven de "normale eischen" 
uitgaat, mits de uitgaven slechts krachtens 
haren aard en karakter vallen onder eene 
der rubrieken e tot en m et h en o of onder 
clie van instandhouding. Op soortgelijken 
grond behooren tot de werkelijk gemaakte 
kosten van de bijzondere school, waartoe lid 
8 van art. 101 de vergoeding beperkt, alle 
uitgaven ten behoeve der school, ook voorzoo
ver zij uitgaat boven de "normale eischen", 
onder dezelfde "mits" als boven gesteld. 
Derhalve zijn de kosten van aanleg en on
derhoud van een radio en van eene bijdrage 
aan de Ned. Chr. Radiove,·eeniging terecht 
als kosten, vallend onder art. 55 sub f voor 
vergoeding in aanmerking gebracht. 

26 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 23 .) - Terecht hebben Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot vermeerdering van het aantal 
scholen voor u. l. o., nu niet kan worden 
aangenomen, dat eene dringende behoeft e 
aan zoodanige school ter plaatse bestaat; 
zoodanige behoefte kan bepaaldelijk niet 
worden afgeleid uit het opgegeven aantal 
l eerlingen, welke de op te richten school 
zouden bezoeken, aange'zien geenszins vast
staat, dat deze leerlingen de school geheel 
zouden doorloopen. Bovendien kunnen de 
kinderen uit de buurtschap, waar de school 
zou worden gesticht, zonder al te groote be
zwaren van een elders gelegen school ( op 
11 à 14 km afstand) gebruik maken. 

27 October. 
- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 97.) - De splitsing van uitge
breid lager onderwijsmarge en hoofdenmarge, 
waarvan het appelleerend schoolbestuur bij ! 

zijn berekening van de vergoeding ex art. 
97 uitgaat, vindt geen steun in de artt . 7 en 
8 van H oofdstuk V Bijlage C van het B e
zoldigingsbesluit Burg. R ijksamb tenaren 
1928. 2 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72 .) - Al gaat de eisch, dat elke 
van de l eerkrachten, welke aan de school 
verbonden behoo,·en te zijn, een eigen klasse
lo ooal hee ft, in het alge,neen niet uit boven 
de "no,-mal e eischen", zoo volgt hieruit niet, 
dat bijbouw van een nieuw lokaal ook dàn 
binnen het kader van die eischen zou blijven, 
wanneer het getal leerlingen sl echts in ge-
1·inge mate één van de in art. 28 gestelde 
grensgetallen overschrijdt en dientengevolge 
een nieu,we leerkracht verplicht wordt. Dit 
klemt te meer, nu rekening dient te wo,·den 
gehouden met de mogelijkheid, dat de leer
lingenschaal van art. 28 eene verhooging zal 
ondergaan, en dientengevolge zelfs eene ver
meerdering van het leerlingental niet tot 
vermeerdering van onderwijzers zou behoe
ven te l eiden. 16 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 23.) - Uit den aa,·d van het voor
schrift van art. 23 le lid sub a vloeit voort, 
da,t aan een raadsb esluit, als daarin bedoeld, 
de go edkeuring slechts kan worden onthou
den om redenen, ontleend aan de door den 
gemeente,·aad voor het stichten van de 
school of het leslokaal gekozen plaats. Of 
de toestand der gemeente financiën de stich
ting van het leslokaal gedoo gt, zullen Gea,_. 
Staten bij de beslissing omtrent de goedkeu
ring van de gemeentebegrooting hebben te 
beoordeel en. 17 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Leerplicht
wet artt. 1 en 11; Lager Onderwijswet art. 
23.) - [Kind van req. is blijkens mededee
ling van B. en W. d.d. 7/10 Sept. 1931 in 
het belang van het onderwijs met ingang 
van 14 Sept. van Openb. Lagere school 6 
overgeplaatst naar Openb. Lagere school 1; 
daarna heeft req. op 9 Nov. 1931 een ken
nisgeving ontvangen van den Inspecteur La,. 
ger Onde,·wijs, dat het kind met ingang van 
10 No v . 1931 door hem ambtshalve was in
geschreven als leerling in de openb. school 
1. T elaste was gelegd o.m., dat verd. niet 
had gezorgd, dat het kind in de maand Nov. 
1931 (10 Nov . enz.) school 1, waarop het 
was geplaatst, had bezocht, nadat het kind, 
dat ambtshalve op die school was ingeschre
ven, op 10 Nov. daarop had plaats genomen, 
althans had kunnen plaats nemen.] - Onder 
de in de telastelegging en bewezenverkla
ring gebezigde woorden op school 1 "was 
geplaatst" kan aan de hand van hetgeen 
daarop volgt niet anders bedoeld zijn, dan 
dat het kind op die school een plaats was 
aangewezen, niet dat het kind daar feitelijk 
had plaats genomen. - De kern der kwestie, 
welke de beslissing in deze zaak, volgens het 
namens req. gevoerd verweer, beheerscht, 
ligt in de vraag of de afvoering van het 
kind van school 6 tegen den wil van req., 
wettig was. I s die afvoering onwettig, dan 
ontvalt aan de ambtshalve inschrijving op 
school 1 en aan de ·verplichting van req. de 
wettelijke grondslag. - In de Leerplichtwet 
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bepaaldelijk in art . 11 - straalt wel is
waar de gedachte door, dat de ouders en 
verzorgers vrij zijn in de keuze van de doo,· 
hen voor hun kind passend geachte school; 
een bepaald recht van de ouders of verzor
gers om hun kind op een bepaalde school te 
doen plaats ne,nen wordt daarbij echter niet 
door de wet erkend, evenmin als zij ge
waagt van een - overigens ook wel niet 
denkbare - ve,·plichting tot afvoering in 
de daar genoe,nde ge~·allen. De bepaling-en 
der Lee,·plichtwet, waarin een eerbiediging 
dier vrije keuze zou kunnen worden gezien, 
moeten echter worden beschouwd in verband 
met de beschikbare onderwijsgelegenheden; 
zij gaan dan ook geheel om buiten de be
palingen bet,·effende de imichting van het 
onderwijs, zoodat de vraag, of op een be
paalde school een bepaalde klasse [zooals in 
casu op school 6] krachtens besluit van B. 
en W . tijdelijk mag woráen ontvolkt, hare 
beantwoording niet kan vinden in de Lee,·
plichtwet. - Hier werd ingevolq e a,·t. 25 
Lage,· Onderwijswet 1920 met de tijdelijke 
ontvolking van de betrokken klasse op school 
6 bevoegd gehandeld. Nu van deze maat
regel de afvoe,·ing van de leerlingen uit die 
klasse een noodzakelijk gevolg was, staat 
met de wettigheid van dien ,naatregel ook 
de wettigheid die,· afvoering vast. - Nu 
feitel ijk vaststaat, dat het hier gold een 
tijdelij ke ontvolking van de zesde klasse van 
bedoelde school, kan deze maatregel niet 
worden gerekend tot de besluiten van den 
Gemeenteraad in art. 23 Lager Onderwijs
wet 1920 genoe,nd, noch gezegd worden in 
strijd met art. 3 dier wet te zijn genomen. 

21 November. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1920 art. 13.) - De omstandigheid dat de 
kinderen eerst zeer geruimen tijd na het 
eindigen van de school uit B. zouden kunnen 
ve,·trekken, is oorzaak d,at aan het bezoeken 
van de school te B. zoo g-roote bezwaren zijn 
verbonden, dat reeds uit dezen hoofde het 
raadsbesluit, waarbij een vroeger besluit tot 
het verl eenen van vergoeding ex art . 13 
voor het bezoeken van de school te O. was 
ingetrokken en een dergelijke vergoeding 
voor het bezoeken van de school te B. was 
verl eend, niet kan blijven gehandhaafd. 

22 November. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 72.) - De mogelijkheid, om langs 
den weg van art . 72 medewerking te vragen 
voor aanschaffing van l eer- en hulpmidde
l en, ook al hee ft de aanschaffing reeds vóór 
de indiening der aanvrage plaats gehad, 
wordt niet afgesneden door de omstandig
heid, dat het schoolbestuur aanvankelijk de 
kosten van aanschaffing heeft willen kwijten 
uit de ve,·goeding bedoeld in art. 101 , nu 
d eze vergoeding daarvoor niet toereikend 
was en deze kosten daaruit dan ook niet zijn 
bestreden . Nu moet worden aangenomen, 
dat de l eer- en hulp1niddel en, hun aard en 
hoeveelheid in aanmerking genomen, de 
"norrnale eischen" niet te boven gaan, en 
aan de in art . 73 omschreven eischen is vol
daan, had de medewerking door den Raad 
derhalve niet mogen worden geweigerd. 

23 November. 

- Koninklijk besluit . ( Lage,· Onde,·wijswet 
1920 art. 73.) - H et vooi·sch,-ift van art . 
73, Se lid eerste zin stelt sl echts den eisch 
dat bij eene verbouwing opgegeven wordt, 
waa,·om zij wordt gewenscht. H et schoolbc
stuu,· heeft dus niet in strijd met de wet ge
handeld, doo,· in eene aanvrage de reden, 
waarom de verandering van inrichting wordt 
gewenscht, niet te vermelden,. - Bij de be
oor·deeling van de vraag of de gewen,;chte 
verandering van inrichting de "normale 
eischen" oversch?·ijdt, moet sl echts in be
schou,wing ko,nen daigene, wat de aanv,·agr 
zelve inhoudt, terwijl bititen aanmerking be
hoo,·t te blijven de nadere omschrijving van 
de gewenschte voorzieningen, welke het 
schoolbestui,1· in den vorm van plannen of 
beg?"Ootingen aan het gemeentebestuur ,nocht 
hebben kenbaa,· gemaakt. Langs den weg 
van art. 77 zal moeten w01·den beslist, we,lk 
bedrag aan de gevraagde voorzieningen zal 
nwgen worden ten koste gel egd. 

8 Decembe,·. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onder,wijswet 

1920 art . 19.) - Ged. Staten hebben terecht 
goedkeur-ing verleend aan eene regeling tot 
toelating- van kinderen uit S . op de open
bare school te A., nu zidks, tengevolge van 
de opheffing der school te S., tot een alles
zins gewenschte bezuiniging zal leiden. Daar
tegenover is niet ?Jan voldoend gewicht het 
bezwaa,· van den g1·ooteren afstand, daar het 
aantal kinderen uit S . zee,· gering is en niet 
belangrijk zal stijgen, terwijl voorts aan
S'[Yraak op vergoeding ex art. 13 kan worden 
gemaakt. 13 December. 

- Koninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920 art. 77.) - Nu Burg. en W eth. tegen 
de plannen en de raming van kosten geen 
bezwaar hadden ge?Jiaakt, heeft de Raad te-
1·echt de gelden, die de gemeente ingevolge 
de wet verplicht is uit te betalen, ·op de be
g-rooting uitgetrokken, en hebben Ged. Sta
ten ten onrechte aan het desbetreffend raads
besluit goedkeuring onthouden uit O?Jerwe
ging, dat in het bedrag zijn begrepen d e 
kosten van een l okaal voor l icha,nelijke 
oefening, dat h. i . in casu onnoodig- is. 

16 Decem ber. 
-- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 art. 97.) - Ged. Staten hebb en ten 
onrechte de in art . 97 2e l id sub b bedoelde 
vrijstelling geweigerd voor de waarneming 
van de betrekking van directrice van een 
herstellingsoord aan het hoofd van do aan 
,iat herstellingsoord verbonden buiteru;chool, 
nu met het oog op den zee,· nauwen samen
hang tusschen de beide inrichtingen tegen 
de vereeniging van beide functies geen over
wegend bezwaar kan worden gemaakt, zulks 
te minder daar de directrice gedurende den 
geheelen op den geviseerden lesroos ter vast
gestelden tijd voo,· het aan de school te ge
ven onderwijs beschikbaar zal zijn. 

24 Decemb er. 
- B eslui t tot aanvulling en wijziging van 

het Koninklijk beslui t van 3 April 1890, S . 
34, l aatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 24 D ecember 1920, S . . 913, (Rijks
bijdrage aan normaallessen). 

S . 650. 28 December. 
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- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
Regelen voor de Rijksnormaallessen ter op
leiding van onderwijzers en onderwijzeressen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 29 
Juni 1890, S. 97, en gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 27 Juli 1896, S. 142, 
14 April 1898, S. 108, 11 Maart 1909, S. 
66, 5 April 1917, S. 277, 24 D ecember 1920, 
S. 914, 26 Maart 1924, S. 157, en 19 De
cember 1931 (Stbl. 532). 

S. 651. 28 December. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 

Regelen voor de Rijkskweekscholen voór on
derwijzers en onderwijzeressen, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 11 September 
1923, S. 439, en gewijzigd bij Koninklijke 
Bes! uiten van 24 April 1931, S. 170, en 19 
December 1931 (Stbl. 531). 

S. 652. 28 December. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

Koninklijk besluit van 11 September 1923, 
S. 440, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 30 Juli 1932, S. 419. (Rijks
bijdrage aan kweekscholen). 

S. 653. 28 D ecember. 
- Besluit tot wijziging van het Ambtenaren

reglement Rijkskweekscholen en Rijksnor
maallessen, vastgesteld bij Koninklijk Be
slui t van 27 Augustus 1931 (Stbl. 386). 

S . 654. 28 December. 
- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 

Ambtenarenreglement Rijksleerscholen en 
Rijkslagere scholen, vastgesteld bij Konink
lijk Besluit van 27 Augustus 1931 (Stbl. 
387). S. 655. 28 December. 

- Wet tot wijziging der L ager-onderwijswet 
1920. S. 689. 30 December. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) - B ij de overweging van 
de vraag of een verzoek oni beschikbaar
stelling van gelden voor inrichting van een 
nieu,w l eslokaal wegens stijging van het aan
tal lee,·lingen moet worden ingewilligd, moet 
ook rekening wo,·den gehouden met kinde
ren, afkomstig uit eene buitenlandse/te ge
meente. Nu de aanvrage de "normale 
eischen" niet overschrijdt, moet zij wo,·den 
ingewilligd. 31 December. 

Onderwij s. (Mid<lelbaar) 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

besluit van 31 Mei 1926, S. 159, gewijzigd 
en aangevuld bij besluiten van 10 Januari 
1928, S. 3, en van 24 December 1929, S. 
585, a lsmede tot uitvoering van het vierde 
lid van artikel 22quater der Nijverheids
onderwijswet. S. 9. 12 Jan. 

- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 12 Maart 1930, S. 71, betref
fende het Regl ement en het Programma 
van de e indexamens der hoogere burger
scholen A. S. 28. 3 Febr. 

- Koninklijk besluit. (Nijve1·heidsonderwijs
wet Art. 24; K. B. 81 Mei 1926 S. 159 Art. 
15.) - De omistandigheid, dat de vast-e aan
stelling van appellant tot lee,·aa,· niet is ge
schied met inachtneming van art. 22 de,· wet 
mag niet ,net zich mede brengen, dat die 
aanstelling geacht zou moeten wo,·den rech
tens niet te hebben plaats gevonden. De me
dedeeling van het schoolbestuur, dat het de 
verbintenis als geëindigd beschouwd, is in 

wezen als een besluit tot het verlee,ien van 
ongevraagd ontslag aan te merken. Daa,· 
geen der gevallen, in art. 15 van het K. B. 
van 81 Mei 1926 S. 159 genoemd, zich hie,· 
voordoet, behoort het besluit van het bestuur 
te worden vernietigd. 11 Maa,·t. 

- v'.'et tot wijziging van 1 °. de · wet van 22 
D ecember 1919, S. 882, gewijzigd bij de wet. 
van 6 Februari 1922, S. 49, houdende mach
tiging tot het van Rijkswege garaudeeren 
van de geldlee11ingen ten behoeve van de 
stichting en inrichting van de gebouwen van 
gesubs idieerde bijzondere scholen voor nij
verheids- en handelsonderwijs en 2° . de wet 
van 11 Juni 1921, S. 795, betreffende waar
borgen van geld leeningen, verstrekt voor 
den aankoop van grond, stichting, uitbrei
ding en inrichting de,· gebouwen van de 
ingevolge de artikelen 45bis tot en met 
45septies der Middelbaar-Onderwijswet ge
subsidieerde hoogere burgerscholen, de inge
volge de artikelen 168 en 168bis der Hoo
ger-Onderwijswet gesubs idieerde gymnasia en 
de ingevo lge de artikelen 156 tot en met 
171 der Lager-Onderwijswet 1920 gesubs i
dieerde kweekscholen voor onderwijzers. 

S. 149. 8 April. 
- Koninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijs . 

wet art. 22.) - De omstandigheid, dat het 
voorschrift van art. 22 le lid door het school
bestuur niet is nageko1nen, mag, daargelaJ,en 
de gevolgen, welke hieruit ten aanzien van 
de subsidieering zouden kunnen voortvloeien, 
niet 1net zich b,·engen, dat de vaste aan
stelling geacht zou moeten worden rechten;, 
niet te hebben plaats gevonden. - De bewe
ring van het schoolbestuur, dat in casu eene 
i·erhouding krachtens arbeidsovereenkomst 
bestond, en dus de Kroon onbevoegd zou zijn 
het ontslag te vernietigen, gaat niet op; van 
definitief ontslag kan geen sprake zijn, zoo
lang de beroepste,·mijn niet is ve,·st,·eken of 
het ontslag door de Kroon is gehandhaafd. 
- H et in art. 15, '"Ie lid van het K. B. van 
31 .Vei 1926, S. 159, gegeven recht van be
roep moet geacht worden te 01nvatten het 
recht om zich te beklagen wegens niet
inachtneming van voo,·schri/t en van dat be
sluit, die te1'Zake van ontslag de ,·echtspositie 
van den betrokkene beoogen te verzekeren. 

3 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het reglement 

voor de Rijks hoogere burgerscholen, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 10 Juli 
1926, S. 231, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 19 J anuari 1928 (Stbl. n°. 6). 

S . 299. 15 J un i. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 28 D ecember 
1922, S. 744. (Regeling klassenspli tsing van 
hoogere burgerscholen en gymnasia.) 

S. 332. 7 Juli. 
- K oninklijk besbtit. (Wet llfiddelbaar Onder

wijs Art. 36 quater. W et Hooger Onderwijs 
Art. 8 quater.) - De opvatting dat aan art. 
8 quater der H.O. wet en art. 86 quater der 
M .O.wet geen toepassing meer kan worden 
gegeven, nu art. 244 a der Gemeentewet bij 
het inwerkingtreden op 1 M ei 1981 van 
de wet van 15 Jul i 1929, S . 888, krachtens 
a1·t. 28 dezer wet is vervallen, kan niet 
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wm·den gedeeld, daar de bepaling van het 
destijds geldend art. 244 a, in het bijzonder 
die, vervat in het laatste lid van dit artikel , 
dat naan- omstandigheden wordt geoordeeld, 
in wel ke gemeente iemand hoofdverblijf 
heef t, in de artt. 8 quater 1e l id der H .O.wet 
en art. 36 quater 1e lid der M.O. wet geacht 
moet worden te zijn geënsereerd en derhalve 
11oor de toepassing van deze wetsbepalingen 
hare gelding heeft behouden. 16 J uli. 

- B eschikking van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
vaststelling van de minima van het aantal 
leerlingen, wil een school, bedoeld in de 
Nijverheidsonderwijswet voor Rijkssubsidie 
in aanmerking komen. 3 Augustus. 

- Besluit, waarbij met wijziging in zooverre 
van het Koninklijk besluit van 19 J ul i 1910, 
S. 239, de akte, genoemd onder d, van arti
kel 77 der Middelbaar-onderwijswet wordt 
gespl itst in twee akten, programma's voor 
deze akten worden vastgesteld en de be
voegdheid tot het geven van onderwijs wordt 
bepaald aan het bezit van elk dier akten 
verbonden. S. 566. 29 November. 

- Koninklijk besluit . (Nijverheidsonderwijs
wet art. 24.) - Nu appellanten niet recla
meeren tegen het feit, dat aan hen ontslag 
is verleend, doch tegen de omstandigheid, 
dat het ontslag is verleend zonder dat ge
zo,·gd is voor een billijke voorziening ten 
aanzien van de geldeUjke gevolgen wel ke 
voor hen uit het ontslag voortvloeien, raken 
hun bedenkingen niet de besluiten tot het 
hun verleenen van ont.slag, doch zijn zij ge
richt tegen de rechtspositie, waarin zij ten
gevolge van hun ontslag zullen komen te 
ve,·keeren. Derhalve zijn zij in hun beroep 
niet-ontvankelijk. 31 December. 

- Koninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijs
wet art . 24.) - De bepaling van het derde 
lid is niet van toepassing ingeval van een 
ongevmagd ontslag, verleend niet uit hoofde 
van tegen den betrokkene bestaande grieven 
of wegens omstandigheden, hem persoonlijk 
betre f fend, doch alleen wegens reorganisati, 
van het onderwijs aan de school, tengevolge 
waarvan zijne werkzaamheden overbodig 
waren geworden. 31 D ecember. 

Ongevallenverzekering. 
- Beslu it tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoel d in ar
t ikel 81, vierde l id, der Land- en T uin
bouwongevallenwet 1922. S. 208. 19 Mei. 

- B eslu it tot wijziging van het K oninklij k 
Beslui t van 10 Februari 1922, S. 58, tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
va n bestuur als bedoeld in artikel 64, onder 
2°., der Ongevallenwet 1921, zooals da t b&
sluit laa tstelijk is gewijzigd bij K oninklijk 
Besluit van 29 J anuari 1929 (Stbl. 18 ). 

S. 353. 16 J uli . 
- Beslu it tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in art ikel 
62, derde li d, en artikel 65, zevende li d, der 
L and- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S. 436. 11 Aug. 
- Besluit tot wijzig ing van het K . B. van 24 

September 1923, S. 463, tot vaststell ing van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur als 

bedoeld in de arti kelen 66, vijfde lid, en 69, 
zevende l id, der Ongevallenwet 1921. 

S. 437. 11 Aug. 
- Beslu it tot bepaling van h et tij dstip van 

inwerkingtreding van het K oninklijk besluit 
van 16 J uli 1932, S. 35 3, tot wijzig ing van 
het Koninklijk beslu it van 10 F ebruari 1922, 
S. 58, tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur a ls bedoeld in a r
t ikel 64, onder 2°. der Ongevallenwet 1921, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk beslu it van 29 J anuari 1929, 
(Staatsblad n°. 18). S . 447. 24 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van het K oninklijk 
besluit van 21 J anuar i 1922, S . 26, tot vast
stell ing van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in de artikelen 54, 
tweede, derde, vierde en vij fde I id, en 64 
sub 1 °, 3°, 4° en 7° der Ongevallenwet 1921, 
zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninkl ijk besluit van 18 M ei 1929, Staats
blad n°. 260. S. 467 . 12 September. 

- Besluit tot wijziging van het K oninklijk 
besluit van 26 Januari 1923, S. 25, tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in de artikelen 17, eer
ste en tweede l id, en 25, sub b, der L and
en Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals dat 
besluit is gewijzigd bij K oninklijk besluit 
van 18 Mei 1929, Staatsbl ad n°. 261. 

S. 468. 12 September. 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ijk 

besluit van 30 Augustus 1923, S. 424, tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld in artikel 25 onder 
b der Land_ en Tuinbouwongevallenwet 
1922, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninkl ij k beslu it van 25 J a
nuari 1929 (Stbl. n° . 13). 

S. 565. 26 November . 
Onteigening. 
- Besluit tot verklaring van het algemeen 

nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelij ke rech
ten, noodig voor het aanleggen van een 
speelplaats, tevens oefenterrein, ten behoeve 
van de openbare lagere school te Meteren 
{gemeente Geldermalsen) . S . 31. 4 Febr . 

- Besluit tot aanwijzing van het perceel , het
welk ten behoeve van het verhoogen va n de 
waterkeering voor H arlingen, behoorende tot 
de uitvoering van de Zuiderzeewerken a l
daar zal moeten worden onteigend. 

S. 65 . 27 F ebr. 
- Wet tot verkl aring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het ui tbreiden van de gemeente
lich t fabrieken te Gouda. 

S. 106. 19 Maar t . 
- Wet tot verkl aring van het algemeen nut 

der onteigening, met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915 , S . 171 , van perceelen, 
erfd ienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor het aanleggen van een 
verbind ingsweg tusschen de haven te Spijk, 
(gemeente Bierum) en den Achteromweg 
a ldaar. S . 107. 19 Maart. 

- Wet tot verkl ari ng van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfd ienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, nood ig 
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YOOr en ten behoeve van den bouw van eene 
tramremise, met aanhoorigheden, het ver
breeden van een gedeel te van de Laan-van-

ieuw-Oost-Indië en het aanleggen van 
daarbij aansluitende verkeerswegen te 's-Gra
venhage. S. 108. 19 Maart. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van verlegging 
van de trambaan van de N. V. Gooische 
Tramweg-Maatschappij tusschen Muiden en 
Naarden. S. 112. 19 Maart. 

- Wet, houdende verklaring van het alge
meen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor de verbetering van een ge
deel te van den onder n°. 9c op het provin
ciaal wegenplan van Zeeland voorkomenden 
weg van Wissekerke naar Kamperei land van 
h t beginpunt tot bij den Boschdijk, in de 
gemeente Wissekerke. S. 114. 19 Maart 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 
cirt. 15'2; Onteig.wet art . 40.) - De Ont
eigeningswet kent, in 01'ereenste,nniing met 
ctrt. 152 Grondwet, alleen vergoeding van 
.<chade toe wege11JS het verlies van rechten, 
welke kracht ens het privaat·r-echt aan ie1nancl 
loekonien. (Zie hiemver uitvoerig Concl. 
Proc.-Gen . Tak). - Derhalve komt niet ·voo,· 
vergoeding in aannierking de schade, welke 
de geniecnte Utrecht (onteigende) lijdt door
clien zij na de onteigening de onderha·v ige 
belastingverorden·ing niet mee,· op het ont
eigende kan toepassen. - H et lange,· geslo
ten 1noeten blijven van den overweg na de 
onteigening kan evenmin als g1·o nd voor 
schadeloosstelling in aamne,·king konien. 

S0 Maart (bladz. S83) . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - D e gronden door de R echtb. 
·voor de vergoeding van kosten van wedm·
belegging aangevoei·d, te weten, dat vei·
,weerster (kerkbestuur) bij belegging d e 
nieest mogelijke voorzichtigheid heeft te be
trachten om het ei(jendo,n der kerk voor de 
toekomst in stand te houden en dat dit doel 
het best wurdt bereikt door belegging in 
landerijen, zooniede, dat verweerster, zoo 
niet uitsluitend, dan toch hoofdzakelijk is 
aangewezen op wederbelegging in onroerend 
goed en met na1ne in landerijen, rechtvaar
digen die beslissing niet. D e Rechtb. hee ft 
echter de vraag daargelaten, in hoeverre 
verweerster op historische gronden gebonden 
is uitsluitend onroerend goed tot beleggings
object te kiezen. Dit heef t de Rechtb. alsnog 
te onderzoeken. Vonnis vernietigd en zaak 
teruggewezen naar de R echtb., met veroor
deel ing van verweerster in de kosten van 
cassatie. 4 M ei (bladz. 402). 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onte igening van onroerend goed onder 
de gemeente de Bildt ter bewaring van na
tuurschoon, gevormd door bosschen en an
dere houtopstanden. S. 199. 12 Mei. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onte igening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelij ke rechten, noo
dig voor het verbeteren van de Polderstraat 
te Oud-Beijerland. S. 227. 2 Juni. 

- Wet, houdende verklar ing van het alge
meen nut der onteigening van perceelen, 

erfdienstbaarheden en andere zakelijke rech 
ten noodig voor verbetering van de rivier 
de Maas voor groote afvoeren beneden Lith. 

S. 320. 7 Juli. 
- Wet, houdende wijziging van de onte ige

ningswet en van de wet van 27 Maart 1915, 
S . 171 , tot t ijdelijke afwijking van de ont
eigeningswet. S. 342. 8 Juli . 

-- Wet tot verkl aring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het verbreeden van het gedeelte 
van de Hengeloschestraat, gelegen tusschen 
den spoorwegovergang naar Oldenzaal en 
den S ingel te Enschedé. S. 360. 25 J ul i. 

- Wet tot ver klaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo 
dig voor het verbeteren van het zuidelij k 
gedeelte der Brinklaan te Bussum. 

S. 361. 25 J ul i. 
- Wet tot verkl aring van het algemeen nut 

der onteigening van perceel en, erfdienstbaar
heden en andere zakelij ke rechten, in de -' 
gemeente H engelo (0.), nood ig voor verbe
tering van den weg van Hengelo (0.) , over 
Beckum naar Haaksbergen. 

S. 379. 25 Juli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van het tot stand 
b1·engen van verkeersverbeteringen op en in 
de omgeving van de V ijzelgracht te Am
sterdam. S. 547. 24 ovember. 

- ,vet, houdende verklaring van het alge
meen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakel ijke rech
ten noodig voor aanleg van het gedeelte 
Jutphaas-Vreeswijk van de scheepvaartver
bindingen, bedoeld in de wet van 27 Maart 
1931 (Stbl. 1 30). S. 555 . 24 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteigening 
en crisistijd. Kosten bij inbewoningneming.) 
- De stelling van het eerste 1niddel, als zou 
de Rechtbank als we·rkelijke waarde hebben 
aangenornen den verkoopprijs, dien verweer
der door een voor hem gmU1 tig oogenblik af 
te wachten. voor de te onteir1enen perceelen 
in de toekornst zou lcunnen verkrijgen, mist 
f eitelijkl'n grondslag, daar de Rechtbank 
slechts te kennen geeft, dat het aankomt 
niet op een noodgedwongen doch op een 
vrijwilligen verkoop en uit niets volgt, dat 
de Rechtbank daarbij denkt aan een vrijwil
ligen verkoop op een ander oogenblik dan 
dat van de eigendomsontneming. ( Ande,·s: 
Concl. A.-G.) - De gi·ie f , dat de R echtbank 
kosten vergoedt voor het nemen van een 
hypotheek groot f 7000, instede van een hy
potheek van f 6500, waartoe haar berekening 
zou moeten leiden, kan niet tot cassatie lei
den, vermits niet blijkt van de onjuistheid 
der beslissing, dat verweerder een hypotheek 
zal 1noeten nenien van f 7000; weliswaar is 
niet duid,elijk, hoe de Rechtbank aan dit be
d,·ag is gekomen, doch door de onduidelijke 
motiveering van het vonnis in dit opzicht 
kan geen schending of verkeerde toepa.ssing 
van een der aangehaalde wetsartikelen heb
ben plaats gehad. (Anden: Conclusie A.-0 .). 
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- De g1'ief tegen toekenning van een be
drag van j 100 als noodzakelijke kosten van 
inbewoningneming bij den aankoop van een 
huis is gegrond. 7 December. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van aanleg van 
eene spoorwegverbinding van den Staats
spoorweg Harlingen-Nieuweschans met den 
afsluitdijk door de Zuiderzee. 

S. 607. 15 December. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
h eden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor het aanleggen van een verbindingsweg 
tusschen de Markthavenstraat en de Groen
tenmarkt en voor het uitbreiden van die 
markt te Utrecht. S. 628. 24 December. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor den bouw van een nieuw raadhuis 
en het verbreeden van de Koornbrugsteeg 
te Leiden. S. 691. 30 December. 

011enbare middelen van vervoer. 
- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openba re Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Gedeputee rde Staten van Noord-Hol
land van 24 December 1930, n°. 67. 

S. 135. 2 April. 
- Beslui t, houdende besliss ing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 30 Juni 1931, n°. 179 (Provinciaal 
blad n°. 80) . S . 136. 4 Apri l. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( W et Openb. 
V.ervo ermiddelen art. 15.) - Voor de toe
passel ij kheid van de "Wet Openbare V e1·
voer1niddel en" op eene autobus, bestemd en 
gebezigd voo,· het geregeld vervoer van pe1·
sonen tusschen een bepaald begin - en een 
in een andere gemeente gelegen - bepaald 
eindpunt, of 01ngekeerd, is niet noodig dat 
vaststaat, dat tusschen begin- en eindpunt of 
omgekeerd steeds dezelfde weg wordt ge
volgd. - Art. 15 lid 1 dier wet ve,·staat 
onde,· de woo,·den openbare 1niddele1~ tot ver
voer van personen weliswaar o. a . de rijtui
gen, beste,nd om geregeld langs •een bepaal
den weg de personen, die zich daartoe aan
melden, te vervoeren, doch deze bepaling 
dient enkel om de geregelde, vaste diensten 
te onde.-scheiden van de onder l id 2 vall en
de ongeregelde of wilde diensten. In het 
eerste lid staat wus het geregelde en ·vas te 
van den dienst op den voorgrond; in ver
band daarmede is aan het vereischte ,,,,,n het 
voer langs een bepaalden weg voldaan i11-
dien vaststaat, dat bij het geregeld plaats 
vindend vervoer een weg W01'dt gevolgd, die 
van het bepaalde beginpunt min of meer 
r echtst1'eeks leidt naar het bepaalde eind,. 
punt of omgekeerd. 21 Juni. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Vervoermidde len ingesteld tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 28 Juli 1931, 2e Afdeeling, N°. 2159/ 
1220. S. 335. 7 J uli. 

- Koninklijk besluit. - V e,·gunning tot -het 
inwerking houden van een autobusdienst, -
Bij overd1·acht van een verleende vergun
ning valt uitsluitend te onderzoeken, of de 
onderneming, op wier naa,n de overschrij
ving wordt gevraagd, voldoenden waarborg 
biedt voor een behoorlijke exploitatie. 

16 J uli. 
- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land van 21 October 1931, n°. 109. 

S . 354. 16 Ju li_ 
- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 

van 31 Juli 1880, S. 121, houdende bepalin
gen ter verzekering van de veiligheid de r 
reizigers met openbare middelen ,·an ver
voer. S . 438. 13 Aug. 

- Arrest van den H ooyen Raad. (Ge,neente
wet art. 168 ; W et Openb. V ervoermiddel en 
a1·t. 1.) - Al tast de W et Openbare Ver
voer,niddelen niet aan de bevoe gdheid de,· 
gemeentelijke Overheid tot regeling van het 
vervoer van ,·eizige1's in locaal verkeer,_ ,nag 
eene dergelijke 1·egelin g niet zoover gaan , 
dat daa1'door de mogelijkheid om een inter
com,nunalen autobusdienst, als die van ge-
1·equi,-ee-rde, ove1·eenko1nstig de verleende 
vergunning te onderhouden feitelijk wordt 
opgeheven. - Uit a.rt. 5 der Busverordening 
van de ge1neente Eindhoven volgt, <1at niet 
betrekking tot gerequireerde' s autobusdienst 
het vervoer van reizigers met local e bestem-
1ning binnen de geheele ge1neente Eindho
ven verboden is, terwijl gerequireerde's ve,·
gunning enkel inhoudt een vervoerverbod 
binnen de gemeente Eindhoven ove,· het 
traJec t Tong efresche bosch-Eindhoven. -
Nu heeft het vergunningstelsel van de W et· 
Openb . Vervoer1niddelen de strekking om 
in het belang van het reizend publiek eene 
juiste vonrziening in de behoeft e van inter
comunale atttobttSdiensten te bevorderen en 
is het bij de aan gereq. verl eende vergun
ning voor dit doel noodig geoorde eld het 
ve1·voe1· ván reizigers ,net locale bestemming 
binnen de gemeente Eindhoven niet verde,· 
te beperken dan op vermeld tmject. Mits
dien wordt door toepassing van gemeld art. 
!i het onderhouden, van gerequireerde's 
autobusdienst, ove1'eenkon,stig de verleende 
verguning onmogelijk gemaakt. - [Anders 
Proc.-Gen. Tak, die ontkent, dat in het on
den,werpelijk geval de ve1'ordening een be
dreiging vormt voor den" betrokken inte-rc. 
autobusdienst.] 7 Novem ber. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Openb. 
Vervoenniddelen art. 15.) - Uit de gelijk
luidende verklaringen van verd. en getuige, 
dat d e vrachtauto in zijn geheel toen -
zijnde de achterbak daarvan geheel ledig -
buiten den bestuurde,· aanzienlijk m eer dan 
acht personen kon bevatten, heeft de Rechtb. 
kunnen afleiden, <1at het motorrijtuig ruimte 
bood voor ten ,ninste acht personen buiten 
den bestuurder. - Weliswaar wordt aange
voerd, dat het motorrijtuig eene cabine be
?>atte, ingericht voor het vervoer van per
sonen, maar voor minder dan 8 buiten den 
bestuurde,·, benevens een achterbak, ,waar-
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mede echter als ingericht niet voo,· het ver
voer van personen, tnaar enkel voor dat van 
vee, voor de berekening van de ruimte voor 
personen geen ,·ekening ,nocht zijn gehou
den, doch art. 15, lid 2 W et Openb . Ver
voermiddelen cischt niet, dat een motor
·rijtuig al.~ élaarbedoeld is ingericht voo,· het 
vervoer vcin penonen, maa:r enkel oot het 
voo,· dit ve,·voe,· wordt gebez-igd. - H et 
•voo1·sch1·if t gee ft dus geen ,·eden om t . a. v. 
het ,•uimte bieden voor het vervoer van per
sonen onderscheid te ,naken tusschen een 
cabine eene,·zijds en een geheel ledige ach
terbak ter andere zijde, al is deze bestemd 
voor vecvervoe,·. "1 N ovembe,·. 

- Besluit, houdende beslissing omtrent de be
roepen, ingevolge artikel 3 der Wet Open
bare Vervoermiddelen, ingesteld tegen de 
beschikkingen van Gedeputeerde Staten van 

Toord-Holland van 1 Juli 1931, nos. 72 tot 
en met 77. S . 536. 15 November. 

- Koninklijk besluit. - Vergunning voor het 
in werking brengen van een autobusdien,st. 
Stellen van een tijdsdA,ur 'Voor de ve,·gun
ning. 30 N ove,n be,·. 

01>tochten. 
- R ondschrij-ven van den Minister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken aan 
H eeren B urgemeesters, betreffende : Optoch
ten. 15 Augustus. 

Ouder(lomsverzekerln g. Zie: Jnvaliditeits-
en Ottderdomsve,·zekering. 

- Zie ook: :l'ractaten. 
P ensioenen en Wachtgelden. 
- Besluit tot nadere vaststelling van eene 

formatie ten aanzien van het personeel bij 
den Pensioenraad. S . 53. 17 Febr. 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
den R aad van de Gemeente Oud-Beijerland 
van 5 December 1930 inzake toepassing van 
verhaal van pensioensbijdragen krachtens het 
vierde l id van artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Stbl. 240). S . 100. 17 Maart. 

- W et tot aanvulling van de P ensioenwet 
voor de Spoorwegambtenaren 1925, Stbl. 
n°. 294). S. 155. 8 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van den a l
gemeenen maatregel van bestuur houdende 
regeling van de uitbetaling in N ederland 
van pensioenen, gagementen, onderstanden, 
toelagen van broeders der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw en verhoogde sol
dijen van ridders der Milita ire Will emsorde 
ten laste der geldmi ddelen van Nederlandsch
Indi ë, Suriname en Curaçao, (Stbl. 1925 
n°. 470), gewijzigd en aangevuld laatstelijk 
bij besluit van 5 December 1931 (Stbl. n° . 
496). ' S . 195. 6 Mei. 

- Bes lui t tot herz iening van de rege len be
treffende het deelgenootschap in het We
duwen- en Weezenfonds van Europeesche 
burgerlijke ambtena ren in Nederlandsch
lndië van Europeesche leerkrachten bij het 
bijzonder onderwijs in ederlandsch-Indië. 

S. 197. 11 Mei . 
- Besluit tot wijziging en aanvulli ng var, het 

Koninklijk besluit van 11 Juli 1922, S . 444, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 181 
der Pensioenwet 1922, S. 240, laatste lijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 24 Mei 
1930 (Stbl. n°. 214). S. 226. 1 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Gezondhei<kwet Art. 
12; P ensioenwet 1922 Art. 36.) - Slechts 
d.àn kan de bijdrage voor het pensioenfonds 
op den secretaris eener gezondheidscommissie 
worden verhaald, wanneer de gemeente of 
gemeenten, waarvoor de commissie is inge
steld en in wier dienst hij geacht moet wor
den te staan, tot zooàanig verhaal hebben 
besloten. 6 October. 

- Beslui t tot aanvulling en wijzig ing van het 
Koninklijk besluit van 31 Maart 1926, S . 
58, houdende vaststelling van den alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 14, zevende lid, der P ens ioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) . 

S. 500. 18 October. 
- \Vet tot aanvulling van de P ens ioenwet 

voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Stbl. 
294). S. 662. 29 December. 

- Wet tot wijziging van artikel 20 der In
validiteitswet, van artikel I der wet van 
den 30sten J uli 1926, S. 247, tot uitvoering 
van artikel 4, eerste lid , der Ouderdomswet 
1919 en nadere vaststelling van de midde
len voor de dekking van de uit te keeren 
renten, bedoe ld bij de artikelen 28 en 37 
der Ouderdomswet 1919, van a rtikel 96, eer
ste I id, der Radenwet, van artikel 119 der 
Ziektewet, van arti kel 36, vierde lid , en 
artikel 168a der Pensioenwet 1922, S. 240, 
van artikel 15a der Pen ioenwet voor de 
Zeemacht 1922, S. 65, en van artikel 15a 
der P ensioenwet voor de Landmacht 1922, 
Stbl. 66. S. 681. 29 December. 

Posterij en Giro. 
- \Vet tot wijziging van de Postwet, S. 1919, 

n°. 543, en van de Pakketpostwet (Stbl. 
1917, n°. 566). S. 32. 4 Febr. 

- B e luit tot uitgifte van bij zondere brief-
kaarten. S. 160. 9 April. 

- B sluit tot u itgifte van bijzondere frankeer-
zegels. S. 164. 13 April. 

-- Beslui t, houdende wijziging en aanvul ling 
van het Postbesluit 1925, S . 396, het P ak
ketpostbesluit, S. 1919, n°. 574, en het In
ternationaal Postbesluit 1930, S. 263, a ls
mede vaststel] ing van het tijdstip van in 
werking treden van de wet van 4 Februari 
1932, S. 32, en het bepaalde bij artikel XII, 
le lid, van de wet van 22 December 1922 
( tb!. n°. 699). S . 430. 9 Aug. 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 
van het Postbesluit 1925, S. 396, het Pak
ketpostbesluit (Stbl. 1919, n°. 574) en het 
Internationaal Postbesluit 1930 (Stbl. n°. 
263). S. 618. 17 December. 

Po.stspaarbank. 
- Wet tot wijziging van de Postspaarbank-

wet. S. 222. 27 Mei. 
Provinciale wet. 
- Arrest van den H oogen Raad. - Waar art. 

152 der Provinciale wet àe uitvoering van 
de provinciale reglementen en verordeningen 
opdraagt aan Ged. Staten, stond het aan de 
Provinciale Staten niet vrij, in hun hier be
doeld regle,nent voor die uitvoering aan te 
wijzen den hoofdingenieur-dil'ecteur van den 
provinciale1i wate,·staat. 80 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Provinciale Wet art. 
188.) - E en besluit der Staten tot wijziging 
van een waterschapsreglenient, waa,·in moet 
worden gezien eene nieuwe regeling niet te-
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rugwe1·kende kracht va.n de bevoegdheden 
van het voorloopig bestum ·, welke beoogt 
aan de· handelingen van dat voorloopig be
stuu1· het gebrek van on1·echt1natigheid, dat 
daa1·aanvolgens een vroeger K. B. zou kle
ven te ontnemen is niet voo1· goedkeuring 
vatbaa1·. E venmin is voor go edkeuring vat
baar een beperking van het beroepsrecht op 
de Kroon van beslissingen van Ged. Sta.ten , 
nu gebleken is, dat dit beroepsrecht in dezen 
jui.st reden van bestaan hee ft . 21 Juni. 

Psychopathen. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Psy

.chopathen-reglement. S . 459. 5 September. 
R1utd van State. 
- Wet tot vaststelling van eene tijdelijke kor

ting op de jaarwedden van de leden van 
den R aad van State, de Algem~ene R eken
kamer, de rechterlijke macht en de mil itair 
rechterlijke macht. S. 47. 11 F ebr . 

- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 4 September 1862, S. 174, hou
dende voorschriften ter uitvoering van de 
wet van 21 December 1861, S . 129, regelen
de de samenstelling en de bevoegdheid van 
den R aad van State. S. 348. 16 Juli . 

- Wet tot wijzig ing van de bepalingen be
treffende de wedden en vergoedingen van 
de leden van den R aad van State, de Al
gemeene Rekenkamer, de rechterlijke macht 
en de militair-rechterlijke macht. 

S. 690. 30 December. 
Ra1len van Arbeid. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad van Arbeid te Nijmegen van 15 
October 1931, waarbij onde1· de i:angen van 
zijn personeel de rang van "secretaris" werd 
opgenomen. S. 454. 3 September . 

Raden van Beroep. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

ambtskringen van raden van beroep voor 
de directe bel astingen. S. 165. 15 April. 

Radenwet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 April 1919, S. 178, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 21 Maart 1930, S . 104, tot vaststelli ng 
van een a lgemeenen m aatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 83, eerste en tweede 
lid, der R adenwet. S. 215. 25 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 28 Februari 1919, S. 54, tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 1 
en 2 der R adenwet, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 
November 1929 (Stbl. n°. 500). 

S . 582. 7 D ecember. 
Radio -reglement. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 358; 

Radioreglement 1930 art. 25.) - B ij h et be
vestigde vonnis is - blijkens req.'s veroor
de eling ter zake, - in strijd 1net het uit
drukkelijk voorgedlragen verweer, dat het 
bewezen verklaarde niet oplevert overt,·e
ding van a1·t. 25 Radtioreglement, aangeno
m en dat bewezen verklaa1·de wel die ove1·
treding oplevert . De kantonrechter had dan 
ook over dit verweer bepaaldelijk een e m et 
redenen omkleede beslissing moeten nem en, 
gelijk in de artt . 358 en 359 i. v. m . 398 S v. 

011 straff e van nietigheid is voo,·geschreven. 
-- [Anders Aàm.-Gen, Wijnveldt, die verdei· 
opmerkt : . De da,gv. voldoet aan te stellen 
eischen, zij b,evat all e elementen der over
treding. (H. R. 2 Maa1·t 1931, N. J. 1932, 
83 en H . R. 22 Juni 1931, N. J. 1982, 84). 
- Veroo1·à,eeling is terecht uit gesproken. 
A1·t. 25 Radioregl ement i. v . m. art . 72 geeft 
geen aanleiding onderscheid te maken t . a. v . 
den persoon, die zonde1· rnachtiging door
geeft, zeker niet voor de gevallen, dat zooals 
i. c. eenige personen eigena1·en zijn.] 

4 April (bladz . 386). 
- Beslui t, houdende wijziging en aanvulling 

van het Radio-reglement 1930. 
S. 463. 6 September. 

Rechtswezen. 
- Wet tot yaststelling van eene tij delijke kor

t ing op de jaarwedd~n van de leden van 
den Raad vap- State, •dil Algemeene Reken
kamer, de . rechterlijke macht en de militair 
rechterlijke macht. S. 47. 11 Febr. 

- Wet tot verdere ontwikkeling van de be
recht ing van burgerlijke en handelszaken 
door eene enkelvoudige kamer der recht
bank. S. 575. 3 December. 

- Wet tot vaststelling van eene leeftijdsgrens, 
bij het bereiken waarvan aan verschillende 
bij de rechtspraak betrokken ambtenaren 
ontslag wordt verleend. 

S. 576. 3 December. 
- W et tot wijziging van de voorschriften be

treffende het openbaar ministerie in bur
gerlijke zaken. S . 577. 3 December. 

- vVet tot wijziging. van de bepalingen be
trnffende de wedden en vergoedingen van 
de leden van den R aad van State, de Al
gemeene Rekenkamer, de rechterlijke macht 
en de mili ta ir-rechterlijke macht. 

S. 690. 30 December . 
- Wet tot wijziging van de tarieven van ge

regtskosten in strafzaken, waarvan de ge-
wone regter kennis neemt. · 

S. 708. 30 December. 
Reis• en Verbll,jfkosten. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 29 D ecember 1921, S . 
1452, betreffende eene nieuwe regeling ten 
aanzien van de toekenning van vacatiegeld, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 25 October 1930 (Stbl. 411) . 

S . 59. 19 F ebr. 
- Beslui t tot wijziging van het R eisbesluit 

1916, woals dat nader is gewijzigd. 
S. 406. 26 Juli. 

R ekenin gen. Zie : B egrootingP.n . 
Rekenkamer. 
- Wet tot vaststelling van eene tijdelijke kor

ting op de jaarwedden van de leden van 
den Raad van State, de Algemeene R eken
kamer, de rechterlijke macht en de militair 
rechterlijke macht. S . 47. 11 Febr. 

- W et tot wijziging van de bepalingen be
treffende de wedden en vergoed ingen van 
de leden v11n .den R aad van State, de Al
gemeene Rekenkamer, de 1·echterlijke macht 
en de militair-rechterlijke macht. 

S. 
0

690. 30 December. 
ltljnvaart. Zie: Scheepvaart. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
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Salarisregeling van leerling-verplegenden 
(Stbl. 1930, n°. 154). S. 18. 26 J an. 

- Besluit tot wijziging en aanvul ling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928, S. 1929, n°. 72, laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 27 
November 1931 (Stbl. 478). 

S. 61. 20 Febr. 
- Besluit tot vaststelling van eene tijdelijke 

korting op de bezoldiging van het personeel 
van de Directie der Indische Pensioen- en 
,veduwen- en Weezenfondsen. 

S. 64. 25 F ebr. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgèrlijke Rijksambte
naren 1928 (S. 1929, n°. 72), laatstelijk ge• 
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 20 
Februari 1932 (Stbl. 61). s: 322. 7 Juli . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (S. 1929, n°. 72), l aatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 7 Juli 
1932 (Stbl. 322). S. 323. 7 Juli. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
B ezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (S. 1929, n°. 72) , laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk ·besluit van 7 Juli 
1932 (Stbl. 323). S. 349. 16 ,Tuli . 

- Be•l tdt tot wijziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerl ijke Rijksambte
naren 1928 (Stbl. 1929, n°. 72), laatstelijk 
gewijzi gd bij het Koninklijk besluit van 16 
Juli 1932 (Staatsblad n°. 349). 

S . 448. 25 Augustus. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 29sten December 
1931, S. 556, tot vaststelling · van een tijde
lijke korting op de bezoldiging van de bur. 
gerlij ke en militaire Rijksambtenaren en 
van het personeel bij het I ager-, nijverheids
en landbouwonderwijs, voor zoover dit be
wldigd wordt naar door of vanwege de 
Kroon vastgestelde regelen. · 

S. 635. 24 December. 
- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (Stbl. 1929, n°. 72), laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 25 
Augustus 1932 ( tb!. n°. _448). 

S. 635 A. 24 December. 
- Besl uit tot aanvulling en wijziging van het 

Koninklijk besluit van 8 December 1915, 
S, 488, houdende bepalingen · betreffende 
beperkte inhoudingen wegens schulden aan 
den Lande. S. 643. 27 December. 

Uijksbelastlugeu. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Sv. art. 261: 

Alg. W et art. 17"1.) - D e ver-meld-ing als 
plaat.,, 1caa,· het te laste gelegde zo1t zijn 
gepleegd, ,,te Rotte1'lia,n, althans elders in 
Yederland, althans te Ant'we·rpen, althans 
elders in B el gië" is in verband in.et de 1,,er
dere omschi-ijving van het te laste gelegde 
voldoende duidelijk. - (Concl. Awv .-Grn.): 
lVannee,· als bewezen wa:; aangenomen, dat , 
de feiten te A ntwerpe,• of itt B elgië hadden 
plaats gehad, zo·u het gevolg dèzér plaats
aanduiding alleen kunnen zijn, dat had, moe. 
ten wonlen bewezen, dat op de feiten ook de 
B elgische strafwet stmj' luid ·gesbeld. - De 
woorden van art. 1"1"1 Alg. W r.t "tot daar, 

al11·aar het kantoor ·vtM in- ,n u·itklct,·ing is 
gevestigd" stellen de plaats vast, 1caar de 
zooinen der zeegaten ophouden tot het zee
strand te behooren en niet een punt, $t de 
b,·eedte landwaa,·ts van het ter1·ein van toe
zicht bepaalt. 11 Janua,·i (bladz . 363). 

- Besluit tot opheffing van het expeditiekan
toor Millingen en van de daarheen voerende 
heerbaan, a lsmede tot intrekking van de 
aanwijzing van Groesbeek als geri efkantoor 
hij in- en uitvoer per spoor. 

S. 428 . 6 Aug. 
- An·est van den Hoogen Raad. (Alg . W et 

art. l"l"I.} - Rechtb . en H of hebben ·uit den 
inhoud der bewijsiniddelen kunnen afleiden, 
dat het pand bij verd. in gebruik en door 
he,n bewoond was, en eveneens, dat het be
vonden sigarettenpapier een hoeveelheid was, 
meer dan redelijkerwijze te ve,·onderstellen 
voor het debiet ·van verd. noodig te zijn. -
Al ka11 uit het feit, dat in de t.l.l. wordt 
gesproken van een - natle,· bepaald - zee,· 
bijzo11der vermoeden, op grond waa·rvan de 
bedoelde arnbtena,·en in het betrokken pand 
een visitatie heóben verricht, w&rden afge
leid, dat den steller de,· dagvaa,·ding art. 
181 lid 4 der Alge11i. Wet mede voo,· den 
geest heeft gestaan, daarom is de telast'eleg
ging nog niet gegrond op bedoelde wetsbe
paling. De R echtb. heeft dan ook beslist en 
kon beslissen, dat op de door haa,· als be
wezen aangeno,nen feiten niet art. 181 lid 4, 
111at111· enkel a,·t. 17"1 der Alg. W et toepasse
lijk is. - In art. 17"1 de1· Alg. W et wordt 
als s(rafba,·e ove,·t1·eder van het bij dat ar
tikel gegeven verbod tot het hebb en of aan
leggen van magazijnen of nederlagen van 
goederen onde,· ,neer degene aangewezen, in 
w'iens huis "dezelve mocht zijn neergelegd". 
D e t.l.l. en bewezenverklaring houden in dit 
ve,·band in, dat de onderhavige partij siga-
i·etttnpapier we1·d bevonden in een pand bij 
ve,·d. in gebruik en door hem be(Woond op 
den zolder. Door deze aanàJui&ing wordt 
duidelijk te ve1'Staan gegeven, dat het goed 
zich bevond ten huize van ,·eq. en moet deze 
dus in den zin van art. 1"/"I der Alg. W et 
als de dade,· van het telastgelegde en be
weze,~verklaa,·de wo,·den beschouwd. - H et 
K. B. 1;an 8 April 1925, S. 138, heeft een 
bij het K. B. van 28 Oct . 1880, S. 185, toe
gestane afwijking van het voorschrift van 
art. l"f"I Alg. W et opgeheven voo,·zoover zij 
siqa,·ettenpapie,· betreft, ,net het gevolg, dat 
art. 1"1"1, ook voor wat de daarin vervatte 
strafbepaling betreft, opnieuw op sigaretten
pap·ie,· to epasselijk is gewo-rden. 

iel November (bladz. 42"1). 
Il,ljkslnkomstenbelastlng. Zie : I nkomsten-

belasting. 
Rijk swegen. Zie: W egen. 
Rijkswerkinrichtin gen. 
- Wet tot 1°. opheffing van de Rijkswerkin

r ichting voor mannen te Hoorn en inrichting 
van een nieuwe Rijkswerkinrichting te Gro
ningen; 2°. overbrenging van de Rijkswerk
inrichting voor vrouwen van Gori11chen1 
naar Breda. S. 402. 25 Ju li. 

- Beslu it tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de artikelen van de 
,rnt van 25 Juli 1932, S . 402, tot: 1°. op-
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heffing van de Rijkswerkinrichting voor 
mannen te Hoorn en im·ichting van een 
nieuwe Rijkswerkinrichting te Groningen; 
2°. overbrenging van de Rijkswerkinrichting 
voor vrouwen van Gorinchem naar Breda. 

Rijwielen. Zie: 
Salarisbesluit. 

-W erkl-icden. 
Scheepvaart. 

S. 574. 2 December. 
M otor- en R ijwielwet . 
Zie: R;jksa11ibtenaren en 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
van politie voor het Moerdijksche veer over 
het Hollandsch Diep. S. 12. 14 J an. 

- Besluit tot nadere wijziging van den a lge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepen
wet, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
22 September 1909, S. 315, het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1926 (Stbl. 369). S . 25. 29 Jan. 

-- Beslui t tot bekrachtiging van wijzigingen 
van het Rijnvaartpolitiereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 35. 4 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van het bij 

Koninklijk besluit van 11 October 1878, S. 
143, vastgestelde reglement voor de scheep- 1 
vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbrug over de Gouwe tusschen 
Zwammerdam en Alphen en van die over 
den Rijn te Leiden, beide in den Staats
spoorweg van Leiden naar Woerden. 

S. 60. 19 Febr. 
- A,-,.est van den H oogen Raad. (Binnenaa11-

va1·ingsregl e111cnt.) - [Aanvaring tusschen 
het ss . ,,Monte Santo" c,i den zandzuiger 
Geo potes lV op de Maas, veroo,·zaakt dooi· 
d e schuld van ss . Elzasie,·. ] - H et ,niddel, 
dat klaagt over 111üke11111ing van een voo,·
Sl'h?'if t betref Jende de verpl,ichting tot stop
pen van de " M onte Santo" berwst op een 
onjuiste l ezing van de desbetre/fende ove,·
weging van het bestreden ai·rest. - Wannee,· 
een ongeval zich voo,·doet ondJe,· zooitanirr 
omstandigheden, dat redelijkerwijs niet te 
voorzien was, dat die zouden ontstaan of ook 
,naa,· beïnvloed zouden worden doo,· de snell e 
vaart van de " 11lonte Santo" , ilan ontbreekt 
het vcreischte oorzakelijk v-erband t•usschen 
h et ongeval en de hierbedoelde ove1·t1·eding, 
zoodat in die - mogelijke - ove,·treding 
fJ Cen schuld aan deze aanvaring heeft kun
nen l iggen . 17 J uni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bij 
Koninklijk beslui t van 11 September 1885, 
S. 180, vastgestelde reglement vool' de 
scheepn1art ter beveiliging van beweegbare 
spoorwegbrnggen. S. 334. 7 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Metingsbe
s luit Binnenvaartuigen 1927, S . 200, en van 
het Koninklijk besluit van 28 December 
1925, S . 518, zooals dat nader is gewijzigd, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
vo01·schl' iften betrekkelijk de scheepsboek
houding. S. 355. 16 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 
van 26 October 1906, S. 273, houdende be
palingen omtrent de Commissiën van des- , 
kundigen voor de Rij nvaart en omtrent de 1 
Rijnschippers- en scheepspatcnten. 

S. 407. 26 Juli. 

- Besluit tot bekrachtiging van eene nadere 
wijziging van het Reglement betreffende het 
verleenen van patenten voor Rijnschippers, 
bekrachtigd bij Ons besluit van 30 Decembe1· 
1924 (Stbl. n°. 617). S. 408. 26 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 15 December 1931 te 
Berlijn tusschen Nederland en Letland ge
sloten overeenkomst in zake de wederzijdsche 
erkenning van meetbrieven van zeeschepen. 

S. 410. 26 J ul i. 
- Beslui t, houdende bepalingen omtrent de 
. vrijstelling van meting van Letsche zee-

schepen. S. 464. 6 September. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment voor de machinisten-examens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 27 December 
1907 (Staatsblad n°. 354) . 

S . 489. 7 October. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Sleep

vaartreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
beslui t van 27 December 1907, (Staatsblad 
n°. 352) . S . 504. 21 October. 

- Beslui t tot nadere wijziging van het Regle
ment voor de stuurlieden-examens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1907 (Staatsblad n°. 353) . 

S. 505. 21 October. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment voor de . machinisten-examens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1907 (Staatsblad n°. 354). 

S. 506. 21 October. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninkl ijk besluit van 27 December 1907, S. 
355, houdende vaststelling van eenen Alge
meenen Maatregel van Bestuur, als bedoeld 
bij artikel 9 der Schipperswet 1907 (Staats
blad n°. 244) . S. 507. 21 October. 

- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van den 31sten 
December 1931, S. 587, houdende wijziging 
van de Schepenwet. S. 546. 22 November. 

- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Bestuur ter uitvoering van 
de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9 en 17 van de 
Schepenwet. S . 563. 26 November. 

- \ Vet, houdende toepass ing op Nederlandsch
Indië en op Curaçao van het op 5 Juli 1930 
te Londen gesloten verdrag betreffende de 
uitwatering van schepen. 

S. 597 . 9 December. 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuu r als bedoeld in ar
ti kei 1 O van de Schepenwet. 

· S. 620. 17 December. 
- Besluit tot ui tvoer ing van artikel 22 en van 

art i ke i 23, 8ste en 9cle I iel , der Schepenwet. 
S. 621. 17 December. 

- Besluit tot aanwijzing van de krachtens de 
Schepenwet e rkende particuliere onderzoe
kingsbureau's. S. 648. 27 December. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regl e
ment voor de stuul'l ieden-exa mens, vastge
steld bij Koninkl ij k besluit van 27 Decem
ber 1907 (Stbl. 353) . S. 685. 29 December. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
n1ent voor de machin isten-examens, vastge
steld bij Koninklij k besluit van 27 Decem
ber 1907 (Stbl. 354) . 

S. 686. 29 December. 
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- Besluit tot bekrachtig ing van wijzigingen 

van het R ijnvaart-politiereglement voor den 
Rijn met inbegr ip van de W aal en de L ek . 

S . 712. 31 December. 
Schuld. (Nationale) 
- Besluit ter bekendma king van de n tekst der 

bepaliugen betreffende het L eeningfonds 
1914, ingesteld b ij artikel 31 de r L eeni ngwet 
1914 (Stbl. n°. 612). S. 174 . 20 April. 

- Wet tot wijzi gi ng van de Zegelwet 1917 en 
van de Leeningwet 1914 (Stbl. n °. 61 2). 

S . 376. 25 Jul i. 
- Wet, houdende voorzien ing in de behoefte 

aan geldmiddelen in verband met de a fl os
s ing van de N ederl a ndsch-Indische pond 
sterl ing-leen ingen 1921 C en 1923 B . 

S. 393. 25 J ui i. 
Si g·aretten pa pier. 
- Wet, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het " Leeningfonds 1914" ; tot verhoo
g ing van de opcenten ten behoeve van ge. 
noemd fonds op den wijnaccij ns, op het 
zegelrech t van buitenlanclsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten ; tot hef
fing van een invoerrech t op zuidvrnchten; 
tot. beëindig ing van de heff ing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betre[t, e n tot beteugel ing van den 
smokkel handel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 
Sluizen. Zie : Scheepvaart . 
Spoor- en Tramweg·en. 
- Besluit tot nadere wij ziging va11 het Al ge

meen R eglement D ienst Locaalspoorwegen. 
S. 137. 4 April. 

- l1011i1ikUjk besluit . ( W et van 15 D ecem ber 
1917 S. 703 A,·t. 3.) - Als 01·gaan, hetwelk 
als "belanghebbende" in den zin van art. 3 
11amcns eene gem eente hee ft op te treden, 
111 oct worden beschouwd het coll ege van 
B. en W. 13 Augustus. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( T ramweg
reglemcnt art. 11 .) - D e verbodsbepaling 
van art . 11 , l id 3, aanhef en onde,· a van 
het J!nw,we g,·eglement, waarbij het op eewi
!J erlei wij ze een in aantocht zijnde t,·ein in 
zijn, loop te bel emm eren verboden wordt, is 
o·ce rtreden, wanneer vaststaat, dat een in 
aantocht zijnde trein in zijn loop is bel em.
merd, waarbij het er nie t toe do et of dez e 
blle1n1nering heeft plaats gevonden op eene 
de1· wijzen in het voorsch?-i f t bepaaldelij k 
omsthreven dan wel op eenigerl ei andere 
,cijze. - lVaa,· nu in het bestreden vonnis 
bewezen is verklaard, dat de daa,·bedoelde 
t,·aw.trein, die in aantocht was in zijn loop 
is bclonmerd en dat dit is geschied door de 
in de bewezenverkla1"ing 01nsch1·even hande
linycn van verd., is daar mede tevens uitge
maakt, dett ve,·d. bovenbedoeld voorschrift 
hee ft ove,·treden, ook al mocht de R echtb . 
te recht hebben uitgemaakt, dat die hande
lingen niet zijn te beg,·ijpen onder met een 
voertuig op den tramweg ve,·blijven in den 
zin ·,·an dat voorschri ft . - Qiiali ficatie. 

31 October. 
- Beslu it tot vaststelli n g van voorschriften 

voor de overdracht van toegangswegen naar 
spoorwegstations. S. 521. 2 Novembe r. 

- Beslui t tot nade re wijzig ing van het Al ge-

meen Reglement Dienst en van het Alge
m een Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 619. 17 December. 
Statistiek. 
- Besluit tot nadere wij ziging van het K. B. 

van 9 J anuari 1899, S. 43 , betreffende het 
Cen t r ale Bureau en de Centrale Commissie 
voor de Statistiek, van welk bes] uit de ge
wijz igde tekst is bekend gemaakt bij K . B. 
van 19 M e i 1931 (Stbl. n°. 200). 

S. 440. 18 Aug. 
Statistiekrecht. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de wet van 27 Juli 1931, S . 325 , 
houdende nadere bepalingen omtrent de hef
f ing van statistiekrecht, in werking treedt. 

S. 70. 3 Maart. 
- B esluit, houdende bekendmaking van den 

tekst der W et op het Statistiekrecht, (Stbl . 
1921, n° . 55), zooals d ie luidt na de daarin 
bij de wet va n 27 Ju l i 1931, S. 325 , en 
vorige wetten gebrach te wijzigingen. 

S. 231. 2 Juni. 
Sterke drank. Zie: D mnkwet. 
Stoomwet. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 3 Juni 1931, S. 238, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 15 , 
tweede lid, der Stoomwet. 

S. 307 . 21 Juni . 
Strafrecht en Strafvor1lerlng. 
- Wet, houdende wijziging van het Wetboek 

van Strafrecht en van de U itleveringswet in 
verband met het V erdrag, met bijbehoorend 
Protocol , van 20 April 1929, ter bestrijding 
van de valsche munterij. S . 131. 31 M aart. 

- B esl uit tot vaststelling van een nieuwen 
Gevangenismaatregel. S. 194. 4 Mei . 

- Beslui t tot nadere wijziging van het P sy
chopathen-reglement. S. 459 . 5 September. 

Successiewet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Successie

wet -artt . 80 en 93.) - De vo,·dering tot 
teruggave van betaald recht, 11ioet in het 
onroerhavi ge geval, indien zij inderdaad be
staat, tot grondslag hebben het f eit, dat de 
stichting ten tijde van de ve,·krijging hoofd
zakelijk als instelling van ,weldadigheid 
werkzaam was. Noc h dit f eit zelf, noch dP 
•mogelijkhád om het bestaan daarvan aan te 
tooncn, is te beschouwen als een voorwaarde 
in den zin van art. 93 , 5° . tweede l id Suc
cessiewet, waa,-,,an de vordering afhankelijk 
is. Op deze bepaling kan derhalve niet steu
nen het betoog, da.t in het onde1·havige ge
v-al de verjaringstermijn niet reeds met den 
dag der aangift e is beginne,} te loopen. -
D e stell ing van het middel, te weten, dat 
de stichting ha,·e ,·ordering niet heeft kun
nen instell en binnen lwee jaren te rekenen 
van den dag der aangifte en dat dan de 
bepalin!J, dat de vordering verjaa,·t in twee 
ja1·en. te rekenen van de aangifte, niet mag 
worden toegepast, bet,·e ft een rechtsvraag, 
welke niet doo1· het H of is behandeld. I m -
1ners, destijds is beweerd, dat de stichting 
de vordering niet kon instell en vóór 9 J an. 
1925 en niet dat de vorde,·ing niet kon wo,·
den ingesteld vóó1· of op 25 M ei 1925 (twee 



'.S, T ALPHABETIS<:JH REGISTER 1932 56 

· jaar na den dag van aangifte). D e grie f 
:van het middel ·mist i/Ju.s f eitelijken grond,. 
slag. - Nu een der drie zel fstandige gron
den, waa.-op 's H ofs beslissing berust, te 
vergeefs wordt aangevallen, kan een onder
zoek na1:ii- de andere g1-ieven van het cas 
satie11iiddel achterwege blijven. 2 November 

Suiker. 
- W et, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den sui keraccijns ten behoeve 
van het " Leen ingfonds 1914"; tot verhoo
g ing van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrecht van buitenlandsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 
Suriname, Curaçao. 
- B esl ui t tot vaststelling van eene tij delijke 

korting op de verlofbezold igingen van Su
rinaamsche en Curaçaosche landsdienaren. 

S. 125. 24 M aart. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
. het Koninklijk besluit van 30 Mei 1924 n°. 

21, en van het daarbij vastgesteld " West
Indisch Overtochtsreglement 1924" {Staats
blad n°. 268, Gouvernementsbl ad n° . 63, 
Publicatieblad n°. 31). 

S . 478. 24 September. 
'- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
, . ,, W est-Indisch Verlofsbesl u it 1924" {Staats

· bi ad n°. 537, Gouvernementsblad 1925 n°. 
2, Publicatieblad 1925 n°. 3). 

S. 479. 24 September. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het "West-Indisch Uitzendingsbesluit 
1925" {Staatsblad n°. 15, Gouvernements
blad n°. 14, Publicatieblad n°. 19). 

S . 480 . 24 September. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
· Koninklijk besluit van 10 September 1925, 

•n°. 44 en van het daarbij vastgesteld 
" Mi l itai r West-Indisch Overtochtsreglement 
1925" {Staatsblad n° . 378. Gouvernemen ts
blad n°. 85, Publicatieblad n°. 67). 

S. 481. 24 September. 
- Wet, houdende voorz iening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Curaçaoschen dienst 
h ier te la nde gedurende de jaren 1933 en 
1934. S. 603. 15 December. 

'f abak, 
- W et houdende bepalingen tot heffing van 

opcen'ten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het "Leeningfonds 1914"; tot verhoo
gi ng van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrecht van buitenlandsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten ; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten ; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 M aart. 
'fabakswet. 
.:...... A rrest van den H oogen Raad. ( Tabakswet 
· árt. 4.1.) - Art. 41 'l'abakswet V<e rbiedt al-

leen dan het te11i verkoop in voorraacl hebben 
va.n tot verbruik bereide tabak niet voorzien 
van de vereischte zegels, wanneer dit ge
schiedt in het V?-ije verkee,·, cl. w. z. het ver
keer buiten fab ,·ieken en cntrcpöts. ·- Wil 
dus het telastegelegde een strafbaar f eit op
l evere,i, dan moet daarin zijn uitgedrukt of 
besloten liggen, dat de tabaksfabrikaten ten 
ve,·koop in voor,·aad werden geho,i,d;en in het 
v 1-ije verkee,·. - l . c. is dit niet ,net zooveel 
woo,·den vermeld, noch volgt uit de f eite
lijke omschrijving clc,· panden, dat deze niet 
waren fab 1'ieken of ent,·epûts . 20 Juni. 

- B esluit tot nadere wijziging van het Vrij 
clommenbes lui t 1925, S. 103, houdende uit
voering van de Tariefwet 1924, S. 568·, voor 
zooveel betreft de vrijdommen van invoer
recht en statistiekrecht. 

S. 687 . 29 D ecem ber. 
'farierwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (R v . art. 

59; Tariefwet 1924 S. 568 art . 48.) - On
juist is 's H ofs beslissing, dat het tweede lid 
van wrt. 43 Tariefwet 1924 S . 568 geenszins 
een uitb?-eiding bevat van de bevoe gdheid, 
welke in het eerste lid van dit artikel aan 
cle Kroon is toegekend en nie t tot het aan 
invoerr echt onderwerpen van tot dien tijd 
onbelaste goede,·en kan l eiden. B ij 's H of 
opvatting zou het tweede lid van art . 43 
overbodig zijn. - Ook de tweede grond, 
waarop ten deze het H of het niet verbindend 
zijn van het Tariefb esluit doet steunen, is 
onjuist. hn11ie1·s, ,net " go ederensoorten, die 
bij het vorig tarie f slechts voo,· een deel aan 
;nvoe,.,-echt onde,·worpen waren" worden niet 
bedoeld de in de tabel van de Tariefwet 
1862 genoemde soorten van (/Oederen naa,· 
de in die tabel gemaakte onderscheidingen, 
,naar de soo,·ten van goederen, in het uit te 
vaardigen 'l'a,-ie f besluit op te nemen. - H et 
;s hier slechts de v raag, of de soort goede
ren, welke wordt aangewezen onder X-B-1 
van het Tariefbesluit, onder het v,·oegere 
tarief voor een deel aan invoerrecht was 
onderworpen, welke vraag bevestigend moet 
worden beantwoord. - D oo,· te vermelden, 
dat niet voor gegronde betwisting vatbaa,· 
is, dat de te,· dagvaarding omsch,·even go e
deren landbouwwerktui gen zijn, bevat de 
aangevallen uitspraak te dien aanzien de 
g1·onden, ,waarop zij rust. - Anders (wat art. 
43 Tariefw et bet,·e ft) Adv.-Gen. B esie,·; op 
grond dat een deel van de betooggronden 
,,an het Hof, welk deel zelfstandig de be
slissing kan dragen, j-l!ist is. 

27 M ei (bladz. 409)-

'l'arwewet. 
- Besluit tot wijzig ing van het Tar\\'ebesluit. 

S . 202. 14 :Me i. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Koninklijk bes lui t 
van den 14 Mei 1932, S . 202, houdende wij
ziging van het T a rwe-besluit 1931. 

S . 216. 26 .Mei . 
- B eslu it houdende bekendmaking van den 

te kst va'n het Tarwebeslui t 1931 , S. 254, 
zooals het is gewijzigd bij het K on;nklijk 
besluit van den 14 Mei 1932 (Stbl. n° . . 202) . 

S . 223. 30 Mei. 



57 ALPHABETISCH REGISTER 1932 T 

- A,,rest van den Hoogen Raad. ( J.'a,·webe
slttit 1931 a,·t. 4.) - D~ grie f, dat, nu arti
kel 4 van het Tm·webesluit 1931 - te weten, 
zooals dit l-uidde vóór de daarin bij K. B. 
van 14 M ei 1932 S. 202 aangebrachte wijzi
ging - de verplichting tot het bijhouden van 
bepaalde registers oplegt o. a. aan hem, die 
,,tarwebloem A of B" afl evert, het telaste
gelegde en bewezen verklaarde, waarin al
leen S'[Yrake is van "tarwebloem", niet straf
baar is, zou juist zijn, wannee,· de Tarwe
wet 1931 S. 65 of de krachtens die wet vast
gestelde voorschrift en nog een ande,· soort 
tarwebloem zouden kennen dan ta,·webloem 
A of tarwebloem B , doch dit is niet het 
geval. - D e,·halve is de ve1"melding "A of 
B", wat betreft de in art . 4 Tarwebesluit ge
regelde ve,·plichting tot bijhouden en ter 
inzage verstrekken der daa,·bedoelde ,·egis
ters zonder eenige beteekenis en is die ver-
1nelding dan ook bij vorengenoemd wijzi
gingsbesluit komen te vervallen. 

19 Dece,nber. 
Telefoon en Telegrafen. 
- Besluit, houdende bepalingen ten aanzien 

van het Rijkstelefoonnet Schiedam. 
S. 39. 6 Febr. 

- Besluit tot wijziging en aanvu lling van het 
Rijkstelefoonreglement 1929. S. 42. 8 Febr. 

- Besluit, houdende wijziging van het Rijks
telegraafreglement 1926. S. 44. 10 Febr. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Rijkstelefoonreglement 1929. 

S. 333. 7 Juli. 
- Rondscltrij,;en van den Minister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken aan 
11 eeren Gedeputeerde Staten dei· verschil
lende provincies betref jende: kosten bestra
tingtn ( bij aanleg en instandhouding van 
lijnen ten behoeve van telegrafen en tele
fonen). 20 Augustus. 

- Beslui t tot vaststelling van een speciaal 
tarief voor het onderlinge telefoonverkeer 
tusschen Hillegom, Lisse, Sassenheim en 
Noordwijkerhout. S. 493. 12 October. 

- Bes! uit tot vaststelling van den prijs van 
het abonnement wegens aanslui t ing aan de 
telefoonnetten Hillegom, Lisse, Sassenheim, 
Noordwijkerhout en Wageningen. 

S. 513. 25 October. 
- Besluit, houdende intrekking van het Ko

ninklijk Besluit van den 19den December 
1922, S. 681, houdende bepalingen nopens 
het doen van waarnemingen aan den mond 
van het 1 oordzeekanaal en het leveren van 
berichten daaromtrent. 

S . 639. 24 December. 
- Beslu it, houdende wijzig ing van het Rijks

telegraafreglement 1926. 
S. 660. 29 December. 

Tractaten. 
- Beslui t bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl~d van de tusschen den tijdel ij k 
Zaakgelastigde der ederlanden te San
t iago en den Chil eenschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's dd. 
17 December 1931, tot voorloopige regeling 
der handelsbetrekkingen tusschen N eder
land -en Chili. S. 40. 6 F ebr . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in bet 
Staatsblad van het op 29 December 1931 te 

Brussel namens N ederland en Bel g ië getee
kende protocol, betreffende de toepassing 
van in- of uitvoerbeperkingen of -verboden 
of andere maatregelen, die de handelsbe
trekkingen tusschen beide landen zouden 
kunnen belemmeren. S. 43. 8 Febr. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 22 December 1930 te 
Oslo gesloten verdrag tot economische toe
nadering met bijbehoorend protocol (Stb l. 
1931, n°. 521). S . 51. 15 Febr. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag van Washington, 
betreffende de werkloosheid (Stbl. 1927, n°. 
126). S. 69. 2 Maart. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst der 
wet van den l sten Juli 1909, S. 219 . hou
dende bepal ingen ter voorkoming vanscheeps
rampen, tot het instellen van een onderzoek 
omtrent voorgekomen scheepsrampen en om
trent maatregelen van tucht ten opzichte 
van kapiteins, stuurl ieden of machinisten 
(Schepenwet), zooals die is gewijzigd bij de 
wetten van 23 September 1912, S. 305, 11 
Januari 1919, S. 10, 11 Mei 1923, S. 199, 
29 Juni 1925, S. 308, 10 Juni 1926, S .' 171 
en 31 December 1931 (Stbl. 587). 

S. 86. 14 Maart. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag met bij behoorend Protocol ter bestrij
ding van de valsche munterij van 20 April 
1929. S. 130. 31 Maart. 

- Wet, houdende toetred ing voot· Curaçao 
tot het Verdrag met bijbehoorend Protocol 
tot afschaffing van in- en uitvoerverboden 
en -beperkingen van 8 November 1927, be
nevens tot <le Aanvullende Overeenkomst 
met bijbehoo1·end P rotocol van 11 Juli 192S 
(Stbl. 1930, n°. 80). S. 132. 31 Maart. 

- B eslui t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 11 Maart 1931 te 
's-Gravenhage tusschen Nederl and en Zuid
slavië gesloten verdrag tot beslechting van 
gesch ill en door rechtspraak, arb itrage en 
verwening (Stbl. 1931, n°. 453). 

S. 159. 8 Apt·il. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 28 Mei 1930 te Bel
grado tusschen Nederland en Z uidslavië ge
sloten handels- en scheepvaar tverdrag en 
van het daarbij behoorend slotprotocol 
(Stbl. 1931, n°. 520) . S. 163. 12 April. 

- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Britschen 
Gezant te 's-Gravenhage en den Minister 
van Buitenl andsche Zaken gewisselde uota's 
dd. 28 J anua ri en 5 April 1932, betreffende 
de toepasselijkheid van het op 26 Sept. 1898 
te Londen tusschen Nederland en Groot
Britannië gesloten uitleveringsverdrag, S. 
1899 n°. 15 , op Transjordanië. 

S . 181. 25 April. 
- Wet, houdende voorbehoud der bevoegdheid 

tot toetreding tot het ontwerp-verdrag be
treffende de aanduiding van het gewicht op 
groote ~tukken, ver voerd per schip (Genève 
1929). S. 185. 28 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetred ing voor Curaçao 
tot het op 8 ovember 1927 te Genève ge
sloten verdrag, met bij behoorend protocol, 
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tot afschaffing va n in- en uitvoerverbode n 
en -bepe rkinge n en tot de op 11 Juli 1928 
a ldaa r gesloten aanvull ende ove reenkomst, 
met bijbehoorend protocol (Stbl. 19 30, n°. 
80) . S . 198. 11 M ei. 

- B eslui t , bepalende de bekendma king in het 
Staatsblad va n de op 24 December l 931 te 
's-Gravenhage na mens N ede rl a nd en P ole n 
geteekende verkl a ring tot n adere r egeling 
va n enkele bepa lingen va n het op 17 Juli 
1905 te ' s-G ravenhage gesloten verdrag be
t re ffende de burge rlijke rechtsvorder ing (S. 
1909, n° . 120) . S. 205. 17 Me i. 

- W et, houdende goedkeu ring van het op 16 
A pr il 1929 te R ome gesloten verdrag tot 
bescherming van pl a nten . S . 219. 26 M e i. 

- B eslui t, bepale nde de bekendma king in 
het S taa tsbl ad va n het op 4 D ecembe r 1931 
te Praag t ussohen ederla nd en Tsjechos lo
wakij e gesloten ve rdrag, bet re ffe nde uitl e
vering en rechterlijken bijst a nd in stra fza 
ken, a lsmede van het op 29 April 1932 te 
's-Gr a ve nh age opgemaakte proces-ve rbaa l 
va n uitwisseling dei· bekracht ig ingsoorkon
den van dat ve rd rag. S . 232. 2 Jun i. 

- B eslui t, bepa lende de beke ndma king in het 
Staa tsblad van het op 20 A p ril 1929 te 
Genève gesloten ve rd rng met bij behooL"e nd 
pmtocol te r bestrijding van de va lsche mun
te rij (S tbl. 1932, n°. 130). S. 285. 7 Jun i. 

- \Vet , houdende goedkeuring van het Ver 
drag met bijbehoorend Protocol betreffende 
econom ische stati stie ken van 14 December 
1928. S. 337. 8 Juli . 

- B eslui t, houdende voorzie ningen tot het in 
ove reenstemming brengen van de eder 
la ndsch -Indische wetgeving m et de voor
schriften van het tractaat van 30 Se ptembe r 
1921 ter bestrijding van den ha ndel in vrou
we n e n kinderen . S . 356. 16 Juli. 

- , v et, houdende goedkeuring va n het op 27 
J ul i 1929 te Ge nève ges loten Ve rd rag- voo1· 
de ,·erbete ring van het lot der gewonden en 
zieken, zich be vindende bij de legers te 
velde. S. 395. 25 J ui i. 

- Wet, houde nde goed keuri ng van het op 27 
Juli 1929 te Genè ve gesloten V erd rag be
treffende de behande li ng va n kr ij gsgeva n
gene n. S. 39 6. 25 Juli . 

- \Vet , houdende goedke uring van de Ve r
dragen va n 7 Juni 1930 met bijbehoo rende 
P rotoco l !en : 1 ° . tot invoeri ng van een een
,·ormi ge wet op wisselbrieven en orde rbri ef
jes : 2°. tot regeling van ze kere wetsconflic
ten ten aanzie n va n wisse l brieven en order
bri e fjes ; 3°. betL"e ffe nde b&t zege l rech t ten 
aanzien va.n wisselbrieven en orderbriefj es. 

S . 397. 25 Juli. 
- B esluit, be pal ende de be kendma king in het 

, ' t aatsblad van het op 30 M e i 1929 te L a 
Paz tussche n ede rland e n Boli via geslo ten 
handelsverdrag, met bij behoorend protoco l 
Ya n onderteekcning (Stbl. 1930, n°. 324) . 

S. 409. 26 Juli . 
- B es lui t , bepal ende de bekendmaking in het 

Staatsblad va n het op 4 Augustus 1932 te 
' s-Gravenhage tusschen N ederl and en B elgië 
gesloten postverdrag, strekkende tot ve r
Yanging va n dat Yan 5 M aart 1926 (Staats
blad 1926, n°. 66). S. 483. 4 October. 

- Besluit, bepal ende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 16 April 1929 te 
Rome gesloten verdrag, met bijbehoorende 
bijlage, tot bescherming van pla nten (Staats
bl ad 1932, n °. 219) . S. 494. 12 October. 

- B esluit, bepal ende de bekendmaking in he t 
Sta a tsbl ad van het op 14 D ecember 1928 te 
Genève gesloten verdrag, met bijbehoorend 
protocol, betreffende economische statistie
ken (Staa tsblad 1932, n°. 337). 

S. 495. 12 October. 
- B esluit, be palende de be kendmaking in het 

Staatsbl ad va n de op 27 Juli 1929 te Genève 
gesloten verd ragen, betreffende de verbete
ring van het lot der gewonden en zieken bij 
de legers te velde en betre ffende de behan
deling der k rijgsgeva ngene n (Stbl. 1932 , 
nrs. 395 en 396). S. 514. 25 October . 

- B eslui t, bepa le nde de bekendmaking in het 
S taatsbl ad van het op 5 Juli 1930 te Londen 
gesloten verd rag, betreffende uitwatering 
van schepen (Staatsbl ad 1931 , n° . 596) . 

S. 516. 26 October . 
- Wet, houdende goedkeur ing van het ver

drag met bijbehoorende protocollen betref
fende inte rnationale tentoonstellingen van 
22 November 1928. S. 523. 3 November. 

- B esluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsbl ad van het op 31 M e i 1929 te Lon
den ges loten verdrag voor de beveilig ing 
va n menschenl evens op zee (S. 1930, n °. 
305), a lsmede va n de o p 11 Juni 1931 te 
S im la to t st a nd gekomen r egelen , genaamd 
,, Siml a-R egele n 1931", strekke nde tot ver 
vang ing van de Hoofdstukken II en III va n 
genoemd ve rdrag , t en aa nzien van all e sche
pen, waarop zij van toe pass ing zijn. 

S. 539. 17 November. 
- W et, houdende goed ke ur ing van het op 16 

A p ril 1932 te Genève t usche n N ederland en 
Turk ij e gesloten verdrag tot bes lechting va11 
geschill en door rech ts praak , a rbitrage Pn 
verzoe m ng. S. 598. 9 December . 

- W et tot goedkeu ring va n het tusschen N e
de l'i a nd en B e lg ië ges lo te n ve rdrag betre f
fende de gelijkstelling va n elka nders onde r
d a nen voo r de toepass ing de r wederzijdsche 
wetgev ing op het punt de r invaliditeits- en 
oude rdoms,·e rzekering en de 1·egeli ng van 
de gevolge n voor e lka nders 011cle rdanen va n 
het naast e lka nde r werken di e r wetgevingen. 

S. 661. 29 Decembe r. 
'l'ramweg·en. Zie: S poo r- en 1'rci·inwegen. 
Tijd. 
- B es lu it tot ve rvrneging in 1932 van den 

wettelijken tijd bedoeld in a rt ikel 1 der we t 
v an 23 Juli 1908 (Stbl. 236). 

S . 83. 11 Maa,·t. 
U lh'oer. Z ie : / 11- u it - ,n d,Jo , .. voer. 
Yeewet. 
- K oninklijk beslztit tot uit voering veen cirt;. 

k el 70 d er V eewet. 31 Maa:rt . 
- A r rest van den H oo gcn Rci[l,d,. (Sr. art. 

350; V eewet a,·t. 65 .) - [Reqttimnt v eroor
deeld w,gens het opzettelij k en w ed errecht e
l ij k een die r, da.t geheel a,an een ander to e
brhoo,·t , d ooden, voert o. "'· aan niet ,w ed er
rel'ht el-ijk t e hebben gehandeld, da,a1· art. 65 
d er V eewet hem als gebruiker van de ']Jl,aat.s, 
wa,a1· hij op den hond hee ft gesch oten , stmf
j el oos do et zijn , verm its 1° . die pla,ats, h et 
1voorbosclt, is te beschouwen als een "erf van 
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dnden" en 2°. de hond zich tl.aar zonder 
toezicht bevond.] - Doo,· h et Hof is ,net 
juistheid beslist, dat uit de geschiedenis van 
de wet van 1875 volgt, dat onde,· ,,erf" moet 
worden ve,·staan eene aanhoorigheid van 
eene -woning, te1·wijl niet blijkt van eenige 
bedQeling van den ,wetgever om bij het ove1·
nemen ~-an art . 7 dier wet in art. 65 der 
Veewet, aan het woo1·d "e1·ven" een andere 
beteekenis toe te kennen, dan die welke het 
woord in a,·t. 7 had. - ( Aldus ook Adv.
Gen. B erger). 2 M ei (bladz. 399). 

- A.1·1·est van den Ho ogen Ra,ad. (Veewet art. 
2; Sr. cirt. 42.) - Op de schriftuur kan 

niet wvrden gelet, omdat de madsman die 
namens 1·eq. het stuk heeft geteekend, d.aar
bij niet verklaa1·t tot het indienen bepaalde
lijk gemachtigd te zijn, terwijl evenmin va11. 
een bijz. schriftelijken volmacht blijkt. - Al 
verklaart 1·eq. [die een g1·oep gezonde, droog
-~taande koeien bij ,net rnond- en klauwzee1· 
aangetast vee heeft laten brengen], dat hij 
in .~t1ijd m et a1·t . 82 der Veewet kwam , is 
de 1;t,·e kking van zijn ve1·weer· toch deze, dat 
hij op grond van de dam·in genoemde om
.standigheclen lot hetgeen hij deed ge1·ech
tigd was. Moge dus in zijn verwee1· al geen 
beroep op een ·in de wet 1net zoovele woor
den omschreven g1·ond van uitsl11iting de1· 
s trafbaarheid besloten liggen, toch wordt in 
rik geval daarbij betoogd, dat req. heeft ge
handeld als veec,rts te,· behartiging van den 
algemecnen gezondheidstoestand van den 
,-eestapel . Indien 1111 de in dat verweer ge
dane bewe,·ingen en de voor11ielde daaruit 
gefrokken conclusie als j11ist 11weten worden 
aanvaard, dan zal geen ver·oo1Yleeling kun
nen volgen hetzij op grond dat de st1·afbaa1·
heid van venl. is uitgesloten, hetzij op grond, 
dat niet kan word,e.n aangenomen dat de 
V eewet in a,·t . 82 het opzettelijk vee in ve1·
dachten to estand brengen strafbaa,· stellende, 
op handelingen als doo,· 1·eq. ,net voonch1·e
rcn bedoeling verricht, het oog heeft ge
had. - De R echtb. had op dat verweer een 
met 1·edenen omkleede beslissing moeten 
nemen . - [Aldus ook Adv.-Gen. W ijnveldt, 
die 1wg opm.e,·kt: 1°. de rechtvaa1·digings
yro,1d geeft een figiiu1·, welke zich bij de 
r,ewone genees kunde he,·haaldelijk voordoet: 
2°. a1·t. 82 is grootendeels ge1-icht tegen 
eigenaars 11cm vee, die het opzettelijk in ve1·
da.c'1ten toestand brengen on, schadevergoe
ding inr1evolgc a,·t. 39 de,· V eewet te ve1·
krijgrn.J 27 J uni (bladz. 421 ). 

- Besluit tot ui tvoer ing van artikel 12 der 
Veewet met betrekking tot den in- en door
voer van veevoeder . S . 435. 11 Aug. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 14 der 
Veewet met betrekking tot de vergoeding 
van kosten van het onderzoek van in- of 
door te voeren diermeel. 

S. 492. 12 October. 1 
- Besluit tot het in werking stellen van het 

_Koninklijk besluit van den llden Augustus 
1932, S. 435, tot uitvoering van artikel 12 
der Veewet met betrekking tot den in- en 
doorvoer van veevoeder. 

S. 497. 13 October. 
, . ertletllg'lng·s llelastl ng·. 
- \Vet tot aanvulling van de al'tt. 75 en 80 

der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
van de artt. 23 en 29 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892. S. 339. 8 Juli . 

Verm akelijklieden. 
- Rondschrijven van den Minister van Staat , 

Minister van Binnenlandsche Zaken N°. 
14024, Afd. B .B. , aan de Burgemeesters, 
betreffende gevaarlijke verrichtingen bij 
openbare ve1·niakelijkheden. 21 Juli. 

Vermogensbelastin g·. 
- W et tot aanvulling van de at·tikelen 85 en 

91 de r Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
en van de art ikel en 41 en 49 der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892, zoomede intrek
king van artikel 87bis van eerstgenoemde 
en van artikel 43 van laatstgenoemde wet. 

S . 220. 26 Mei. 
- vVet tot aanvulling van de artt. 75 en 80 

der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
van de artt. 23 en 29 de r Wet op de Ver
mogensbelasting 1892. S. 339. 8 Juli. 

- Wet tot wijziging van enkele bepalingen 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
en va n de Wet op de Vermogensbelasting 
1892. S. 702. 30 December. 

V ervenln g·eu . 
- Koninklijk besluit. (Wet V e,·veningen art . 

5.) - E ene ve,·een·iging, die beoogt de be
langen van de ingelanden te bevo,·deren 
door het houden van ver·gaderingen en het 
richten van verzoekschriften tot de bevoeg
de autoriteiten, is aan te m e,· ken als be
lang heb bende in den zin van art. 5 der 
V er·veningenwet, zoodat haar bestuur ont
vankelijk is in zijn beroep tegen een besluit 
van Ged. State,:,., als bedoeld in het eerste 
lid van dat a,·t. 31 D ecember. 

Vervoer. 
- Wet tot aanduiding van het gewicht op 

groote stukken, vervoerd per zeeschip. 
S. 116. 19 Maart. 

- Wet tot aanduiding van het gewicht op 
groote stukken. vervoerd per binnenschip. 

S. 117. 19 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 1, tweeden volzin , der wet van 19 
Maart 1932, S. 116, tot aanduiding van het 
gewich t op groote stukken, vervoerd per 
zeeschip. S. 568. 1 December. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 2, tweeden volzin , der wet van 19 
Maart 1932, S. 117, tot aanduiding van het 
gewicht op groote stukken,, vervoerd per 
binnenschip. S . 569. 1 December. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar
op de wet van 19 Maart 1932, S . 116, tot 
aanduiding van het gewicht op groote stuk
ken , vervoerd per zeeschip , en de wet van 
19 Maa,t 1932, S. 117 , tot aanduiding van 
het gewicht op groote stukken, vervoerd per 
b innenschip, in werking treden. 

S. 570 . 1 December. 
Vlsscherlj. 
- B eschikking van den Min·iste,· 'vcm Staat, 

M iniste,· van B innenlandse/ie Zaken in Land
bouw, houdende Ti oorsclwiften bet,·eff ende 
het aanvragen en ve,·l eenen de,· akten en 
duplicaten daarvan en modellen van de aan
·vrcigen en de akten zelf. 11 .Maart. 
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- Bésluit tot nadere wijziging van het Zuider-
zee-visscherij reglement. S. 161. 11 April. 

- Besluit, houdende bepaling van den dag, 
waarop de Visscherijwet, S. 1931, n°. 410, in 
werking treedt. S. 173. 20 April. 

- Besluit tot vaststelling van de grenzen tus
schen kust- en binnenvi scherij en tus chen 
de wateren, waarin kustvis cherij wordt uit
geoefend. S. 235. 4 J uni. 

~ Beslui t tot intrekking van het R eglement 
voor de Kustvisscherijraden. 

S. 288. 9 Juni . 
- Besluit tot nadere wijziging van het Vis

scberijdienstbesluit 1922 (Stbl. n°. 562). 
S. 306. 20 Juni. 

- Besluit, betreffende de registers voor de 
zee- en kustvisschersvaartuigcn en het voe
ren van letterteekens en nummers door de 
kustvisschersvaartuigen. S. 314. 23 Juni. 

- Bes! uit tot vaststelling van een visscherij
reglement voor de rivieren, een algemeen 
visscherij reglement voor de binnenwateren. 
zeven bijzondere visscherijreglementen, een 
bijzonder visscherij reglemcnt voor de afge
sloten Zuiderzee en een reglement voor de 
paaipl aatsen van visch. S. 315. 23 Juni . 

- Besluit tot vaststelling van een Reglement 
voor de visscherij in de Waddenzee. 

S. 316. 23 Juni . 
- ·. Besluit tot vaststelling van een R eglement 

voor de visscherij in de Zuidhollandsche 
stroomen en de daaraan gelegen open ha
vens en zeegaten (Zuidhollandsche-stroomen
visscherijreglement) . S. 317. 23 J uni . 

- Bes lui t tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van den 26sten Juni 1911, S. 165, 
houdende bepalingen omtrent de taak en 
samenstelling van het Be tuur der Vissche-
1·ijen op de Zeeuwsche stroomen. 

S. 490. 8 October. 
Vlsscherijwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vissc he1'ij

wet art. 17, 3e lid, b.) - Art. 11, 3e lid de1· 
Visscherijwet: Wate1·en bedoeld bij a1·t. 511 
B . W. - D e R echtb. heeft op grond van 
de in haar overwegingen opgesomde feiten 
kunnen beslissen, oot de Kruisb eek (onder 
de gemeente Steenbergen) het karakter heeft 
van een ve1·keersweg te water, strekkende 
tot algemeen gebruik en zij heef t, zulks 
doende, voornoemde beek terecht als een 
bevaarbaren en vlotbaren stroo1n in den 
zin van a1·t. 511 B . W. aangemerkt. 

22 Febr. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur. als bedoeld in ar
tikel 16 1 id 3, der Visscherijwct (Stbl. 1931, 
n°. 410). S. 289. 9 Juni. 

Vleescbkeurlngswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv . art. 

359, R . 0 . art. 106, Gemeentewet art . 135, 
Vleeschk. wet S. 1919 n°. 524 art. 21.) -
Art. 8 de1· Ve,·ordening op den K eurings
dienst van vee en vleesch in de gemeente 
Alphen aan den R ijn, voorschrijvende een 
keuring van vl eeschwm·en, welke keuring 
de wet niet kent, en daa1·toe ieder, die derge
lijke wa1·en in de ge11,eente invoe1·t, op 
straffe verplichtende de ingevoerde waren 
zonder oponthoud langs den kortsten weg naar 
het keuringslokaal te vervoeren, mist ver-

bindende kracht. De Vl eesch keuringswet zelf 
houdt omt1·ent de keuring van vl eeschwa,·en 
geen enkel voonchrift in. De gen,eentelijke 
Verordeningen mogen enkel medewe1·ken 
aan de uitvoering der wet, niet aan haar 
aanvulling. - Anders Adv.-Gen. W ijnveldt, 
met betoog, dat het g-ebied, waarover de 
Vluschkeuringswet hare bemoeiingen niet 
uitstrekt, vrij blijft voo,· den gemeentelijken 
wetgeve1·. - Adv.-Gen. voorts nog: H et be
stellen van vleeschwa,·en doo1· een winkel ie1· 
te Alphen aan den R ijn bij een fir1na te 
Oss kan hoogstens zijn een trachten te be
wegen in te voeren, doch nooit oplevere1i 
het invoeren zel f. De beslissing, dat ver
dachte heeft "ingevoerd" kan dus niet ge
handhaafd blijven. [De H ooge Raad laat 
deze vraag daar, 01ndat het bewezene in el/.: 
geval niet stmfbaar is R ed.1 22 Feb1·. 

- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
2 Maart 1931, waarbij werd goedgekeurd 
het besluit van den Raad der gemeente 
Alphen aan den Rijn van 9 F ebruari 1931. 
inhoudende een verordening tot wijziging 
van die op den keuringsdienst van veo en 
y]eesch in de gemeente Alphen aan den Rijn . 

S. 98. 17 Maart. 
- An-est van de11 H oogen Raad. (Vleesch

keuringswet artt. 8 en 35; V ernrd. Alphen 
a. d. Rijn Keuringsdienst Vee en Vleesch 
art. 8.) - Art. 35 Vleeschkeuringswet heeft 
betrekking op alle aan keuring onderworpen 
vleesch. De uitdrukking "het voorgeschreven 
merk" wijst op het merk of de 1nerken be
doeld bij a,·t. 16 de1· wet, welks 2e lid duidt 
op een merk, bij goedkeuring van in een 
andere ge,neente ingevoe1·d vl eesch te bezi
gen. I ndien derhalve bij gerneentel . verorde
ning op den keuringsdienst voo?"Sehri ften be
t1·ef fende het onderzoek van dergelijk v leesch 
,worden gegeven, zal van eventueele go ed
keuring door 11tiddel van een merk bedoelcl 
in art. 16, lid 2 moeten blijken en valt dat 
merk dan ook onder de in art. 35 vo01·ko
mende uitd1•ukking "het voo1·gesclireven 
merlc". - De regeling der keuring bij de 
Verordening op den keuringsdienst van 
Alphen a. d. Rijn is niet een zelfstandige, 
doch een uitvoering de,· Vleeschkeuringswet. 
- De in de ve1·ordening gestelf],e afzonde1·
lijke strafbedreiging laat toepasseUjkheid 
van art. 35 der wet onaangetast, evenals 
zulks het geval is door het al dan niet na
leven van de in art . 11 der wet gegeven voor
schri/ ten. - D e verordening is bij de reg e
ling van de in a,·t. 8 de,• Vl eeseh keurings
wet ve1·melde keuring in ove,·eenste,nming 
,net het dienaangaande in de wet bepaalde. 
- [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

SO M ei (bladz. 414). 
- A r1·est van den H oogen Raad. (Vleesch

keuringswet art. 19.) - Uit den inhoud de1· 
bewijs11,iddelen blijkt niet ande1'S, oon oot 
op 14 Oct. in verdachte's schuur aanwezig 
is bevonden een ge.slacht varken en oot ve1·
oochte twee1naal pe1· jaa,· een ·varken uit
pondde en dan steeds dat geslacht in die 
schuw·, die daa,•voor bestenul, was, beu'(l,(],1·
de. Daaruit kan niet wo,·den afg eleid, dat 
die schuu1· een bewaarplaats in den zin · der 
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wet was. - De Rechtb. overweegt nu wel, 
dat onder een bewaarplaats moet worden 
verslaan een plaats, die door het hoofd of 
den bestuurde,· is bestemd en wordt gebruikt 
tot bewa,·ing van vl eesch hetwelk hij voor

. nemens is, niet uitsluitend voor eigen hui
ulijk gebruik te bezigen, do ch de bewijs
middele,i zulle~ - overigens in het midden 
gelaten, wat er van die overweging zij -
de noodige gegevens omtrent den feite lij
kl n to estand - o. a. hoe lang het z .g. uit
ponden van een varken duurt, hoe lang 
telkens het vleesch in de schuur bleef -
moeten bevatten. - [Aldus ook Adv .-Gen. 
Wijnveldt: deze o. a. over de beteekenis van 
deze zaak voo,· het slachten ten plattelande 
en ove,· de etymologische verklaring van 
,,bewaren".] 13 Juni. 

- B esluit tot wijziging va n het K . B. van 5 
Juni 1920, S . 285, tot uitvoering van de 
a rtikelen 18 en 25 van de Vleeschkeurings
wet, S. 1919 11°. 524, laatstelijk gewijzigd 
bij K. , B. van 28 Mei 1925 (Stbl. n°. 223). 

S. 442. 18 Aug. 
- Koninklijk besluit. (Vle eschkeuringswet 

art. 8.) - Nu een aantal gemeenten den 
keuringsdienst gem eenschappelijk hebben ge
i·egeld en ter uitvoering daai·van gel ij klui
!lende verordeningen op dien diens t hebben 
vastgesteld, waarin is bepaald, dat het in 
art. 8 1e lid bedo eld onderzoek niet plaats 
heeft, kan afwijking en eenzijdige wijziging 
iian die regeling door ééne . der betrokken 
gemeenten niet worden goedgekeurd. 

21 Noiicmber. 
- Koninklijk besluit. (Vleeschkeuringswet 

a,·t. 22 .) - Nu Ged. Staten binnen den in 
art. 22 1e lid slot bedoelden termijn van 
twee maanden geene beslissing en geen be
richt, de beslissing ve,·dagend, aan het ge
meentebestuur hebben ingezonden, worden 
zij geacht het ,·aadsbesluit tot wijziging van 
de instructies van de met de keuring belaste 
ambtenaren goed te keuren. Voor een be
sluit van Ged. Stat en, om na afloop van 
dien te,·mijn alsno g het raadsbesluit goed 
te keuren, is derhalve geen plaats. Zooda:nig 
besluit kan dan ook niet blijven gehand
haafd. 2 December. 

- Koninklijk besluit. ( Vl eeschkeuringswet 
art. 21.) - E en bepaling in de instructie 
van den keuringsveearts, volgens welke niet 
de gem eente de kosten van diens vervanging 
tijdens verlof zal betalen, doch hij zelf in 
zijne vervanging zal hebben te voorzien, 
hetzij door voor de aanwezigheid van een 
betaalden vervanger te zorgen, hetzij door 
een coll ega bereid te vinden, wederkeerig 
tijdens ve,·lof elkaars dienst waar te nemen., 
legt een niet onbelangrijk risico op den keu-
ringsveearts en maakt, in strijd met de ten 
dezen gewenschte zekerheid, het bedrag der 
zuiiie,·e inomsten uit zijne betrekking van 
toevallige omstandigheden afhankelijk. Uit 
dien hoofde is beMelde bepaling niet voor 
goedkeuring vatbaar. 2 Decem ber. 

Yolksgezondheld. 
- Wet tot verlenging van den geldigheids

duur van t ijdelij ke bepalingen betreffende 
de vaccinatie, vervat in de wet van den 
U den Februari 1928, S. 29, zooals zij zij n 

gewijzigd bij de wetten van 29 D ecember 
1928, S. 523, van 30 December 1929, S . 
589, e n van 31 December 1930 (Stbl. 518 ). 

S. 659. 29 December. 
Yolksllulsvesttng· . 
- Beslu it tot u itvoering van de artikelen 10, 

11 , 12, 34, 35, 42, 50, 52, 56 en 57 der 
Woningwet. S. 7. 11 J an. 

- Besl u it tot vernietiging van het bes luit vàn 
den Raad der gemeente Ommen, dd. 1 Sep
tember 1931, waarbij aan H . J . Gerrits, 
a ldaar, vergunning is verleend tot verbou
w ing van zijn perceel Hammerweg 1. 

S. 56. 18 Febr. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet A,·t .. ,6.) -

De beste,nming tot akke,·land van een strook 
grond ,net aan wee,·szijden gronden, welke 
voor woningbouw bestemd worden, zal bij 
vooi·tschrijdende bebouwing van laatstbedo el
de g,·onden bezwaarlijk kunnen blijven ver
wezenlijkt, en is dus ondoelmatig. - H et 
ge·ven van een voorloopige bestemming van 
enkel e perceel en tot bosch en lbeide is niet 
het vaststell en van de bestemming voor de 
naaste toekomst, als bedoeld in art . 36. ~ 
T egen een weg te,• b,·eeáJte van 25 M . is 
terecht bezwaar gemaakt, nu deze weg ver-
1noedelijk noch door de gemeente, noch door 
particulieren zal worden aangelegd, en ook 
voorshands aanleg door de p1'0vincie niet te 
verwachten is. - De bestem,ning van gron
den van particulie1·en iioor openbaar gebouw, 
zonder dat voldoende zekerheid bestaat, dat 
deze gronden vanwege de gem eente binnen 
redelijken tijd zullen worden aangekocht of 
onteigend, is in strijd 111 et de belangen der 
eigenaren en kan dus niet worden gedoogd. 
- Aanwijzing van v,·ijwel het geheel e bezit 
van één eigenaa,· tot plantsoen is niet to e
laatbaar. 19 Maart . 

- Ifoninklijk besluit . ( Woningwet Art. 38.) 
- Al was, toen het bestre!len goedkeurings-
besluit van. Ged. Stat en genomen werd, de 
bepaling van art. 38, -Je lid, dat beroep uit
sluitend toekent aan die belanghebbenden, 
die bij den gem eenteraad begen het plan 
bezwaren hebben ingebracht, ,·eeds in wer
king get,·eden, zoo zijn toch a.ppellanten 
hrachtens art. 31 1e lid (oud) in hun beroep 
ontvankelijk, ntt ten tijde, dat appellanten 
bij den raad bezwaren hadden kunnen in
brengen, de wetswijziging nog niet was af
gekondigd. - De grief van appellanten, dat 
op het plan hunne gronden niet voor den 
bouw van woningen voor beter-gesitueer!len, 
doch voor dien van middenstands- en arb ei
derswoningen zijn besvemd, kan niet worden 
gedeeld, daar blijkens een ingesteld deskun
dig onderzoek niet is te verwachten dat er 
v,·aag zal komen naar woningen van beter
gesitueerden op de terreinen van appellanten. 

1 April. 
- B eslu it tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Werkhoven d.d. 17 
Maart 1932, waarbij aan W. G. van Ettek
oven a ldaar, vergunn ing is verleend voor 
den bouw van een woonhu is m et schuur op 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Werkhoven, sectie C, n°. 326. 

S. 158. 8 A pr il. 
- B eslui t tot vernietig ing van het beslui t va n 
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den raad der gemeente Bloemendaal dd. 13 
November 1930, voor zoover daarbij aan de 
St. Reinildastichting te 's-Gravenhage ver
gunning is geweigerd voor het gedeelte lijk 
verbouwen n vergrooten van een v ill a aan 
den Hoogen Duin en Daalschenweg te Bloe
mendaal. S. 167. 18 April. 

- A1·rest van den H oogen Raad. ( B. W. art . 
1401 ; Woningwet art. 6.) - D e V erordening 
van A msterda,n van 29 Nov. 1922, op het 
onde1·havige oo,·spronkelijk tot de gemeente 
Sloten behoord hebbende terrein van toe
passing verkla,·ende de Amsterda,nsche 
B ouwverordening van 1905 "zooals deze 
sedert is gewijzigd", heeft daardoor n·iet ge
wild, dat die toepasselijkverklaring geen be
trekking zou hebben op latere wijzigingen. 
- Art. 6, 1e lid de,· Woningwet hee ft wèl 
de strekking o,n ten aanzien van de toe
passing dier wet ee,~ einde te ,naken aan de 
onzekerheid,, welke bestaan kon 01nt1-ent d e 
vraag, of een bevoegdheid, bij Verordening 
aan B. en W. gegeven tot het stell en van 
bepaalde eischen aan bouwers naast de in 
de V e,·ordening zelve opgeno,nen eischen, 
of tot het geven van vrijstellin g van de in 
de Verordening vervatte eischen, al dan niet 
een overdracht van wetgevende bevoegdheid 
inhield en dus al dan niet rechtsgeldig was, 
maar uit niets blijkt, dat dit art . 6 ook de 
strekking had om de bevoegdheid en de 
verpl ichting tot uitvoe,·ing, welke in art. 
179 a (oud) Gemeentewet waren neergelegd, 
op te h eff en of te verminde,·en. - H et 
cassatie,niddel, waarbij wo,·dt gesteld, dat 
art . 95 bis der A ,nsterda,nsche B ouwver
ordening, luidende: ,,H et bouwen, o,nschre
ven bij a,·t . 15, ,nag niet geschieden wan
nee,· daardoor, naar het oordeel -i,a,n B. en 
W. het stadsschoon zou worden geschaad; ', 
in strijd is ,net de wet, o,ndat art. 6, 1e l id 
onder a tl,er Woningwet de gevallen, ,waarin 
B . en W. ten aanzien van het bouwen nadere 
eischen ,nogen stellen, uitputtend zou rege
len, is dus ongegrond. [I . c. is de vordering 
van den bouwer, eischer in cassatie, uit on,·. 
daad tegen de Gemeente wegens het belet
ten van den voortgang van den bouw op 
grond van het niet voldoen van de kleur der 
voorgevels aan de bepaling de,· bouwvergun
ning, dat die kleur ten genoege van B . en 
W. moest zijn, door het Hof niet-ontv. ver
klaard]. - Adv.-Gen. B esier: D e grondslag 
van art. 95 bis der B ouwverordening moet in 
art . 6 der Woningw et gezocht worden. 

22 Ap1-il (b laà,z . 393). 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Koudekerke 
d .d. 18 April 1932, waarbij aan J . W . Chris
t iaansen, aldaar, vergunning is verleend 
voor den bouw van twee woningen op per
ceel kadastraa l bekend gemeente Koude
kerke, sectie F, n°. 1762. S. 191. 29 April. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van oordholland 
d.d . 2 December 1931, n° . 96, waarbij on
bewoonbaarverkl aring van woningen in het 
perceel E erste Rozendwarsstraat 17 te Am
sterdam, is gehandhaafd. S. 213. 25 Mei. 

- K oninklijk besluit. ( W oningwet a:rt. 36.) -
T en onrechte hebb en Ged. Staten aan het 

doo,· den Raad va.stgestelde uitbreidingsplan 
goedkeuring onthouden ,net het oog op een 
in het provinciale we genplan opgenomen 
weg die ter wille van het snel ve,·kee,· naar 
het ·oordeel ran Ged. Staten behoort te wo,·
den aangelegd ,net een afsnijding buiten de 
kom van het dorp o,n en niet, zooals in het· 
door den Raad vastgesteld uitb,·eidingsplan 
is ontworpen, door die ko,n heen, welke af
snijding doo,· dit plan niet wordt onmogelijk 
ge,naakt of beleni1nenl. 7 .!uni. 

- Beslui t tot vernietiging van het beslui t van 
Gedeputeerde Staten van Noordhollancl d.d. 
2 December 1931, n°. 95, waal'bij de onbe
woonbaarverk lar ing, door den raad der ge
meente Amsterdam, van zes woningen in het 
perceel Lange N ieze l 24, a ldaar, is gehand
haafd. S. 292. 13 Jtrni. 

- Besluit tot vernieiging van het beslui t van 
den raad de r gemeente Werkhoven d.d. 17 
Maart 1932, waarbij aan W. G. van Etteko
ven, a ldaar, vergunning is verleend vo01-
den bouw van een woonhuis met schuur op 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
,verkhoven, sectie C, n°. 326. 

S. 303. 18 Jun i. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
2 December 1931, n°. 109, waarbij onbe
woonbaarverklaring, door den raad der ge
meente Amsterdam, van woningen in het 
percee l Rozenstraat 18·1 a ldaa r, is gehanci
haafd. S. 304. 18 J uni. 

- Arrest van den H oogen R aad. (Bo-uwverord . 
Utrecht art . 127.) - J,i artikel 127 Brnuc
verordening ·van Utrecht, luidende : ,, V er
plaatsbare ladde1'S, op den openbaren u·eg 
gebezigd, ,noeten voonien zijn van ,niddelen, 
welke het uitglijden bel etten. Wanneer dr 
ladder niet staat op een verhoogd voetpad, 
nf op een verhoogd,e of afgesloten stoep, 
,noet er een persoon, niet jonger dan • 1 S 
jaar, bij staan ter waarschuwing", is niet 
eenige beperking t . a. v. het bezigen van 
verplaatsbare ladders op den openbaren weg 
te l ezen. Bij de uitlegging de,zer op zich zelf 
duidelijke bepaling mag een daarvan afw;j
kende bedoeling van den gemeentelijken 
wetgever, waaruit dan zoude blijken, dat 
deze bepaling enkel het oog hee ft op ver
plaatsba,·e ladtiers gebezigd op den open
baren weg voo1· of bij eenig bouwwerk, niet 
in aanmerking komen. 27 Juni . 

- B esluit tot schorsing van een besluit van 
den raad der gemeente Roden van 15 April 
1932, waarbij aan J. Zondag a ldaar ver
gunning is verleend voor den bouw van een 
hou ten zomerhuisje op het perceel, kadas
traal bekend gemeente Roden , sectie E , n°. 
719. S. 328. 7 Jul i. 

- Besluit tot vern ietig ing van een beslui t van 
den raad der gemeente Rotterdam d.d. 23 
December 1931, betreffende beroep inzake 
vergunning voor het bouwen van kassen. 

S. 431. 10 Aug. 
- Besluit, tot vern ietigiging van het bes lui t 

van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land d.d. 16 Maart 1932, n°. 121, waarbij 
onbewoonbaarverklaring van woningen in 
het perceel Laurierstr. 71 te Amsterd<1m is 
gehandhaafd. S. 441. 16 Aug. 
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- Besluit rot vern ietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
23 Maart 1932, n°. 186, voorzoover daarbij 
de onbewoonbaarverklaring, door den raad 
van Amsterdam, is gehandhaafd van de wo
ning II hoog in het perceel E erste L aurier
dwarsstraat 48, aldaar. 

S. 457. 5 September. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet Art. 36.) -

Bij de herziening ·van een uitbreidingsplan 
- ook bij de verplichte tienjaarlij ksche her
ziening - behooren slechts te worden onder
zocht de bezwaren, welke niet tegen het 
vorige uitbreidingsplan zijn kunnen worden 
ingebracht. Daaraan doet niet af, dat het 
vorig uitbreidingsplan dateert van vóór de. 
wijziging der Woningwet bij de W et van 19 
F ebr. 1921, S . 73, waarbij strijd met een 
goedgekeu,·d plan van uitbreiding grond 
werd tot weigering van eene bouwve,·gun
ning. 13 S epternber. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Ridderkerk d.d. 19 
Augustus 1932, waarbij aan D. de Waard te 
Rijsoord ontheffing is verleend van bepalin
gen betreffende overdracht van grond enz. 
in verband met een door hem gevraagde 
vergunning voor de uitvoering van een 
bouwplan. S. 471. 14 September. 

- B esluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Zwollerkerspel d.d. 
14 September 1932, n°. 10, waarbij aan J . 
van Galder te Voorst in die gemeente ver
gunning is verleend voor den bouw van een 
dubbel woonhuis op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie 0, 
n°. 740. S . 486. 6 Ocrober. 

- Besluit tot vern ietiging vari het besluit van 
den R aad der gemeente Roden van 15 April 
1932, waarbij aan J . Zondag aldaar ver
gunning is verleend voor den bouw van een 
zomerhuisje op het perceel, kadastraal be
kend gemeente Roden, Sectie E, n°. 719. 

S. 499. 17 Ocrober. 
- Besluit rot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholl and d.d. 
16 Maart 1932, N°. 119, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen I, 
II en III hoog, voor en achter, in elk der 
perceelen L aurierstraat 63, 65 en 67 aldaar. 

S. 517. 31 Ocrober. 
- Besluit rot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
16 Maart 1932, N°. 130, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen I , II 
en III hoog, voor en achter, in het perceel 
Tweede Laurierdwarsstraat 12, aldaar. 

S. 518. 31 October. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
23 Maart 1932, n°. 183, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woningen I, 
II en III hoog, voor en achter, in het per
ceel Laurierstraat 116, a ldaar. 

S. 520. 1 November. 
- Besluit tot schm-sing van het besluit van 

den raad van Koudekerke d.d. 11 October 
1932, waarl:iij aan J. W. Christiaansen al-

daar, ten behoeve van de uitvoering van 
een bouwplan, vrijstelling is verleend van 
art. 7f, eerste lid, van de bouwverordening 
voor die gemeente. S. 527. 5 November. 

-- Besluit rot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholl and van 
16 Maart 1932, n°. 133, voorzoover daarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amsterdam, is gehandhaafd van de wonin
gen I en II hoog in het perceel Laurier
gracht 70 a ldaar. S. 541. 19 November. 

- K oninklijk besluit. ( W oningwet a,·t. 37.) -
Bij de beoordeeling van het gewijzigde uit
breidingsplan, waarbij uiteraard met den 
feitelijken toestand ter plaatse rekening be
hoort te worden gehouden, blijft buiten ge
ding de 17raag, of de wijziging àl dan niet 
is geschied in overeenstemming ,net het toen 
van kracht zijnd uitbreidingsplan. - Geen 
bepaling de,· Woningw et stelt de in een uit
breidingsplan vastgelegde beste,n,ning van 
gronden voor bepaalde do el einden afhanke
lijk van de voorafg egane oplegging van een 
bouwve,·bod. - A.ppellanten zullen tenge
volge van de wijziging van het plan geen 
schade van beteekenis ondervinden, nu vast
staat dat de gemeente hun voor weg be1,temd 
terreingedeelte bij aanleg van dien weg zal 
moeten aan koopen of tegen schadeloosstel
ling onteigenen. - H et bureau van gemeen
tewerken kan voor de toepassing der Wo
nin{l;Wet redelijkerwijze worden aangemerkt 
als behoorende tot de gemeente-secretarie. 

21 Nov emb er. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet art. 37.) -

Nu awellant den in een wijziging van hèt 
uitbreidingsplan betrokken grond sinds eenige 
jaren aan de gem eente hee ft verkocht, ter
wijl niet is gebleken, dat hij uit anderen 
hoofde bij de wijziging in de bestenimin{l 
van dezen grund belang zou hebben, kan hij 
niet als belanghebb ende worden aangemerkt. 
- De grief van appellant dat, indien aan 
het te1·1·ein, alvorens het door he,n aan de 
gemeente was i·erkocht, de bestemming van 
bouwterrein wa,·e gegeven, hem daarvoor 
een hooge,·e prijs, dan waarvoor hij het aan 
de gemeente heeft moeten afstaan, zou zijn 
ten deel gevallen, is niet een bezwaar tegen 
de wijziging van het uitbreidingsplan, doch 
is gericht tegen z. i . niet ofrbare handelin
gen van het gemeentebestuur tegenover hem , 
waarover bij de beslissing omtrent de goedr
keuring van het gewijzigde uitbreidingsplan 
geen uitspraak kan worden gedaan. 

2 Decem ber. 
- Besluit tot opheffing van de schorsing van 

het besluit van den raad van Zwollerkerspel 
d.d. 14 September 1932, n°. 10, waarbij aan 
J . van Gelder te Voorst in die gemeente, 
vergunning is verleend voor den bouw van 
een woonhuis op het perceel kadastraal be
kend gemeente Zwollerkerspel, sectie O n°. 
740. S . 616. 16 December. 

Vuu rwapenwet. 
- Wet, rot wijziging en aanvulling van de 

Vuurwapenwet 1919. S. 345. 8 Juli. 
Wachtgelden. Zie: P ensioenen.. 
Warenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Broodbesluit 

(Stbl. 1925 , n°. 478). S. 27. 3 F ebr. 



w ALPHABETI SCH REGI STER 1932 64 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 14, 
15 en 16 der Warenwet, S. 1919, n°. 581, 
op vaste melkproducten. S. 57. 19 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wa1·enwet 
artt. 'R,1 en 24.) - Waar d,e R echtb. als fei
telijk vaststaande aannam , dat de keunnees
ter een gedeelte van tl,e verdachte melk hee ft 
afgenornen, daarmede twee fl eschjes hee ft 
gevuld, deze heeft verzegeld en gedeponeerd 
in het laboratoriurn van den K euringsdienst, 
.stond vast, dat in den zin der wet een mon
ster van die rnelk aldaar aanwezig was. -
Onjuist is de opvatting van de R eclitb. , dat 
e,· hier nu twee monsters zouden zijn. H ier 
is een monster in den zin van art. 91, lid 1; 
verpakking in twee fleschjes van het mon
.ster is geenszins in strijd rnet art. 21, lid 2. 
Vaststaat dat de assistent een deel van die 
melk en de analyst een ander deel daarvan 
.heeft onderzocht, zoodat aldu.s een tweevou
dig onderzoek hee ft plaats gevonden. Uit ae 
mnstandigheid, dat ieder het monster uit 
un afzonderlijk fleschj e onderzocht blijkt 
nog te sterker, dat beide deskundigen hun 
ondM"zoe k geheel onafhankelijk van el kaar 
hebben ingesteld. 20 Juni . 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 14 
en 15 der Warenwet (Stbl. 1919, n°. 581) 
op kunstkaas. S. 327. 7 J uli. 

- Besluit tot wijziging van het jam-limonade
besluit, (S. 1924, n°. 97), gewijzigd bij K. B. 
van 31 J uli 1926 (Stbl. n°. 281). 

S. 413. 26 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit 

(Stbl. 1924, n°. 313), laatst~lijk gewijzigd 
bij Koninklij k besluit van 23 Februari 1931 
(Staatsblad n°. 66). S. 456. 5 September. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Melkbesluit 
1929 art. 32.) - H . R. ambtshalve. In lid 1 
van a,·t. 32 van het Melkb esluit 1929 kan 
het woo,·dje "die" in de zinsnede "en die , 
ten be.wijze daarvan", hoe zonderling de re
ilactie ook is, slechts slaan op dengeen 
"wiens bed/rijf voldoet aan de in lid 2 van 
dit artikel gestelde eischen", dJus alleen op 
het hoofd van het bedrijf, hetgeen. bevesti-
11ing vindt in het verder volgende, waar 
wordt gesproken van ge11ieente waarin "zijn" 
bedtrijf gevestigd is. Deze bepaling verplicht 
derhalve slechts het hoofd der onderneming 
01n de schriftelijke verklaring - waarvan 
de bepaling spreekt - op aanvraag aan de 
betrokken ambtenaren over te leggen. Nu 
lid I die verplichting niet oplegt aun den
gene, die voor den in die bepaling genoern
den persoon ,nelk vervoert of in voorraad 
hee f t, volgt die verplichting evenmin uit 
,lid 4 van art. 32 voor dengene, die zooals 
i. c. 11,elk vervoert of in voo'T'raad heeft voor 
hern, die een bedrijf van melkverkooper uit
-Oefent, en kunnen ook de besluiten van B . 
en W. V'an Amsterdam van 11 Maart, 26 
April en 29 Aug. 1929, Gem.blad afd. 3, 
vlgn. 62 die verplichting niet opleggen, daar 
deze niet tot meer kunnen verplichten dan 
art. 32 toelaat. - [Anders implicite Proc.
Gen. Tak; deze over de middelen: a. Er 
zijn wel degelijk drie afzonderlijke besluiten 
van B. en W. van A,nsterdam, zooals ook 
uit het sluitstuk der openbaarmaking blijkt; 
b. art. 28 Melkbesluit noemt onàer de be-

sluiten oo.n B. en W., die Koninklijke · goed
keuring behoeven, niet het besluit , hetwel k 
het tijdstip de,· inwerkingtreding van zekere 
voorschriften ,·egelt; c. het spreekt van zelf, 
dat dat besluit van B. en W. enkel geldJ, 
voo,· de ge,neente Amsterda,n; d. de door B. 
en W. gegeven st?·afverordening steunende 
op de artt. 14 en 15 der Wa:ren\Wet behoefde 
niet te worden af gekondigd zooals in de 
Gemeentewet en de vero?'dening van A m
ste,·dam voo,· de afkondiging van Raads
vero1·deningen is voorgeschrev.en; e. l id 4 
van art . 32 Afelkbesluit vero1-dent impera
tief, dat, wannee,· B. en W . besluiten, gelijk 
bepaald, automatisch in de door dit College 
getroffen regeling lid 1 en 3 van dat artikel 
w01·den ingeschakeld.] 

10 Octobe,· (bladz. 424) . 
- Besluit tot wijziging van het Beslu it op 

vaste melkproducten (Stbl. 1932, n°. 57) . 
S. 529. 7 November. 

- Besluit tot wijziging van het Consumpt ieijs
besluit (Stbl. 1929, n°. 321), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninkl ijk besluit van 13 J uni 
1931 {Stbl. n°. 252). 

S. 615. 15 December. 
Waterschappen. 
- Koninklijk besluit. (I(eurenwet Art. 9.) -

Als orgaan, door middel waarvan een ge
meente als "belanghebbende" in den zin van 
art. 9 beroep kan instellen, 11ioet worden 
aangemerkt de Raad, niet Burg. en Wetb. , 
zonder daartoe doo1· den Raad be zijn ge
machtigd. 11 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Keurenwet Art. 18.) -
Een voorwaarde, verbonden aan eene ver
gunning tot demping van eenige slootge
deelten, krachtens welke een bedrag moet 
worden betaald tot dekking de,· kosten, voor 
den polder voortvloeiend uit de meerdere 
bemaling, noodzakelijk geworden als gevolg 
van de demping, is in st,-i.jd met art. 18 
1e lid 2en zin der K eurenwet, nu zich hier 
voordoet het geval, dat de demping der sloot 
sa1nenvalt met het doen ve·rvallen van een 
duiker, waardoor water in de slooten kan 
worden ingelaten, zoodat in het vervolg in 
ieder geval door den polder geen door dezen 
duike1· ingelaten water meer behoeft te wor
den weggemalen. 5 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art, 
47; Regl. v. pol . voor de polders en water
schappen in Z eeland art. 28.) - De uit-

, d1-ukking "schadelijke stoffen" in art. :es 
Regt. v. Pol . voor de polders en waterschap
pen in Z eeland omvat slechts die sto ffen, 
welke schade kunnen toebren,gen aan de 
waterleidingen, met wat daarin l eeft of 
g1'0eit, van de polders en waterschappen in 
Z eeland, tot bescherming van wel ke belan
gen het R eglement is vastgesteld. [A l dius 
ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] - Waar is ko
men vast te staan, dat het water, dat voor 
den vischstand schadelijk phenol bevatte, 
vanuit het riool van de ammoniak- fa briek 
te Sluiskil in de bedoelde waterl eiding af
vloeit en dat req. is directeur van die fa
b?-i.ek en als zoodanig verantwoordelijk voor 
hetgeen op het fabrieksterrein geschiedt, kon 
de Kantonr. aannemen, dat verd. aanspra
kelijk was voor het verboden "laten .af-
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vloeien" van schadelijke sto ff en, ve1'1nits, 
daargelaten hoe de bestaande toestand is 
ontstaan, verd. in staat moet worden gecuht, 
en mitsdien verplicht is, om aan dien hem 
bekenden, bij wettelijk voo,·schri ft verboden, 
toestand een einde te maken. [Ande,·s de 
Adv.-Gen.]. 13 J uni (bladz. 417). 

Waterstaat. 
- Wet tot overbrenging van het Afwaterings

kanaal van de Noordervaart naar de Maas 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Helden. S. 111. 19 Maart. 

- Wet, houdende overbrenging van de Oude 
Vaart van een punt boven het Koningsschut 
tot de samenvloeiing met de Wold Aa in 
beheer en onderhoud bij het waterschap "De 
Oude Vaart", voor zoover een en ander 
thans bij het Rijk berust, en het nemen van 
het in de Oude Vaart gelegen Koningsschut 

in beheer en onderhoud bij het Rijk, voor
zoover een en ander thans niet reeds bij het 
Rijk berust. S. 154. 8 April. 

-. Arrest van den Hooge•~ Raad. ( Alg. R egl. 
v. l'ol. i•oo,· rivieren en rijkskanalen art. 
82; Bijz. Regl. P olitie voor de K eulsche 
Vaart art 11.) - H et is niet in te zien, !la/, 
art . 11 B ijz. R egl. van Politie voor de Keul
sche Vaart de toepasselijkheid van de te 
dezen toegepaste verbodsbepalingen (artt. 1 , 
2, 81 (1), 97 (pr. en f) en 100 Alg. R egl. 
van Politie voo1· rivieren en rijkskanalen) 
zoude kunnen opheff en, nu immers uit niets 
blijkt, en doo,· 1·equirant ook niet is aange
voerd, dat het laden en lossen zoude hebben 
plaats gehad op de wijze als in genoemd 
m·t. 11, onder de daar genoemde voorwaar
den, geoorloofd is verklaard. - ( Ald,us ook 
Adv.-Gen. -Wijnveldt.) 2 M ei. 

- Ar·rest van den H oogen Raad. (Zeewerin
genregle1ncnt art . 1.) - D e R echtb. kon om 
de toepasselijkheid v. h. Zeeweringenregle
ment aan te nemen, niet volstaan met enkel 
te verwijzen naar het feit, oot bedoelde aan
l egplaats onde·r 8° van a:rt. 1 Reglement 
voorkwam, immers indien die aanlegplaats 
niet is een zeewering, is het reglemen.t ver
de1· gegaan dan art. 1 der wet V<1,n 28 Febr. 
1891, S. 91, toelaat en onverbindbaar. -
E venmin gaat het betoog op, dat art. 1, 3° 
dier wet ,·echt geeft om bij alg. maatregel 
bepalingen vast te stell en voor het gebruik 
van kaden en losplaatsen in het algemeen, 
daa, · de Rechtb. d,aarbij over het hoofd zie t, 
dat art. 1 Reglement de toepasselijkheid be
perkt tot kaden en losplaatsen, welke tot de 
in dat a1·tikel opgesomde zeestranden, zee
keerende duinen en zeeweringen behooren. 
- Voo1· de al of niet toepasselijkheid van 
het Z eeweringenreglement op de aanleg
plaats in geschil is dus beslissend het ant
woord op de vraag of die aanlegplaats is 
eene onder het behee1· van het Rijk zijnde 
zeewering, welk punt de R echtb. niet heef t 
onderzocht. 30 Mei . 

- Koninklijk besluit, houdende vaststelling 
van het R eglement op de door of vanwege 
het Departement van Wat erstaat te houden 
openba;re aanbestedingen van werken en 
l everingen. 30 Augustus. 

- B eschikking van den M inister van Water
staat, betreffende vaststelling van bestekken, 
en gunning van werken. IJ9 September. 

- Bes luit tot wijziging van het bijzonder regle
ment van politie voor de haven van het 
e il and Schokland, vastgesteld bij Konink
lijk Besluit van 24 November 1919 (Staats
blad n°. 770). S. 498. 14 October. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de gekanaliseerde 
Maas beneden Maasbracht. 

S. 508. 21 October. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw bij

zonder reglement van politie voor het Apel
doornsche kanaal. S. 562. 26 November. 

Waterstaatsdienst. 
- Besluit, tot vaststelling van de inrichting 

van den Rijkswaterstaatsdienst, als bedoeld 
in a ,·ti kel 5, tweede lid van de Waterstaats
wet 1900. S. 487. 6 October. 

W aterstaatswet. 
- Koninklijk besluit. ( W et houdende alge-

1neene 1·egel en Waterstaatsbestuur Art. 19.) 
- Nu op den dag, waarop over de toelating 
van den tot hoofdingeland benoemde door 
het bestuur van het waterschap is beslist, de 
betrokkene ~-oldeed aan de eischen, bij de 
desb etreffende reglementen voor het lid,
maatschap van het waterschapsbestuur ge
steld, is hij ten om·echte niet als zoodanig 
t<>cgelaten. 16 Febr. 

- Beslui t tot bepaling van het tij dstip van 
in werk ing treden van de wet van den 31sten 
Juli 1930, S. 344, tot wijziging van artikel 
2 van de Waterstaatswet 1900. 

S. · 295. 13 Juni . 
- Koninklijk besluit. (W et houdend alge,neene 

regelen Waterstaatsbestuur art. 19 .) - Nu 
krachtens het bijzonder reglement van het 
waberschap bij de klassif icatie maatstaf is 
het belang, dat de eigend01nmen bij i/Je op
vaart hebben, en dit belang bestaat, behoo-
1·en de betro kken eigenimmmen niet buiten 
de klassificatie te blijven. Daa1·aan do et niet 
af, dat dit belang ontstaan is na dJe afdam
ming van een sloot doo,· het waterschapsbe
stuur, van welke afdam1ning appellant be
weert i/Jat zij onrechtmatig is geschied. De 
vraag of deze bewering juist is gaat b"iten 
dit geschil om. 17 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge
n,eene regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 
- Ged. Staten hebben ten onrechte goeàJ. 
keuring onthouden aan het besluit van een 
waterschapsbestuur tot het aangaan van eenc 
kasgeldleening, omdat: a. het waterschaps
bestuur bij ge1nis van d.e klassi ficatieregis
ters, welke in verband met een beroepszaak 
aan Ged. Stat en waren toegezonden ten tijde, 
waa1·op het besloot tot het aangaan der kas
geldleening niet in staat was een kohier van 
omslag op te n,aken ,- b. het door het voor
loopig bestuur vastgesteld kohier reeds daar
om onbruikbaar was, omdat het in strijd met 
het waterschapsregle1nent niet is va.,tgesteld 
in eene openbare vergadering, waarvan te
voren door aanplakking kennis is gegeven 
aan de ingelanden; c. de omstandigheid, dat 
nog {}/Jen regeling is getroff en ten aanzien 
van een aanhangig geschil omtrent aflossing 
van een doo,· het voorloopig bestuur aange
gane kasgeldleening, geen grond kan zijn 
on, aan de onderhavige l eening goedkem·ing 
te onthowkn. 23 Juni. 
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- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge
nieene regelen lVat erstaatsbestuu,· a,·t. 19.) 
- Nu het stelsel van het u·aterschaps,·egle
nient medebrengt, dat het bestuur eigene,· 
bewe ging alle m.aatregelen neemt, noodig 
voor de voorbereiding en eene goede func
tionce,·ing van het wate,·schap en hie,·voor 
l eeningen sluit, t e,·wijl een voorloopig bc
s tuu,· een en ande1· sl echts mag venichten 
na opd1·acht van Ged. Staten, kunnen beslui
ten van Ged. Staten tot goedkeuring van 
maatregelen van het voorloopig bestuur, ge
nomen zonder dat Ged. Staten daartoe op
dracht hadden gegeven, niet wo1·den gehand
haafd. Eve1111nin kan worden gehandhaafd 
een besluit van Ged. Staten tot vaststelling 
der rekening van het waterschap, omdat die 
rekening niet tevo,·en ter inzage van de inge
landen is gelegd en door het voorloopig be
stuur niet voorloopig is vastgesteld in ecne 
openbare vergadering, waarvan is kenni.~ 
gegeven aan de ingelanden. 23 Juni. 

- Konin klijk besluit. (Wet houdend alge
meene regelen Waterstaatsb estuur art. 19.) 
- E en besluit van Ged. Staten tot vaststel
ling van de leggers van waterleidingen van 
een waterschap is niet te beschouwen als een 
besluit, houdend beslissing 01ntrent een ge
schil over het bestaan van de verpl ichting 
tot onderhoud van een waterstaatswerk, als 
bedoeld in a,·t. 19 A IXa der wet. 

26 N ove,nber. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

meene regelen Waterstaatsbestuur art. 19. ) 
- D e derving van inkonisten, die het budget 
van een onderdeel van een polder onder
vindt door vrijstelling van polderlasten voor 
bepaalde perceelen, behoo,·t sl echts dim ge
heel of gedeeltel ijk op een ander polder
gedeelte te worden verhaald, indien het 
1·eglcment voor den polde,· dit bepaalt . 

2 D ecember. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

meene regelen Waterstaatsbestuu,· a,·t. 19.) 
- Al hebben Ged. Staten appellant t e,·echt 
niet -ontvankelijk verklaard in zijn verzoek 
om voorziening tegen het besli,it van een 
waterschapsbestu'I.Cl" tot toelating van een 
hoofdingeland, zoo is hij toch ontvankelijk 
in zijn beroep bij de Kroon tegen dat besluit 
van Ged. Staten, daar art. 19 A IV dit be
roep voor alle belanghebbenden openstelt. -
Aan de vermelding op de lijsten van stem
ge1·echtigde ingelanden van den naam van 
een eigenaar, gevolgd door "en cons.", kan 
geen beslis.sende beteekenis worden toege
kend. - Wanneer het waterschapsreglement 
bepaalt, dat voor hen, die eenig land onver
deeld bezitten, één hunner kan optreden, 
mits door zijne mede-eigenaars daartoe ge, 
machtigd, kan, nu onder een aan een derde 
gegeven volmacht tot stemming voorkomt 
een blijkbaar ve1·valschte handteekening van 
één de1· eigenaren naast de echte van den 
anderen eigenaar, de door den gemachtigde 
uitgebrachte stem niet als geldig worden be
schouwd. 13 D ecem ber. 

- Beslu it , houdende besl issing op het beroep 
· ingevolge de W aterstaatswet 1900 ingesteld 

door W. F . K . Lenshoek te K loetinge, in 
hoedan igheid van bewindvoerder van de 

fide i-commi$aire naJatenschap van V rouwe 
J. M. b!lróne/150 de Pe1·ponçher, doua irière 
George J a,;nes, ,t~gen ,h,et beslu it van Gede
puteerde Staten van Zeeland van 26 Juni 
1931 n°. _34ii, 2e afdeel.ing, houdende afwij 
zing van, zijn, ,yerzoek om vernietig ing va n· 
het besluit van het bestuur van het water
schap Öud-Wolphaartsdijk van 27 J anuari 
1931 n°. 202, ·w,i,a,rbij hem ,in ,zijne gemelde 
hoedanigheid gelast werd de sloot, gren
zende aan den ,hem tpebehoorenden dij k 
tusschen de 'polçl ers Oud-Sabbinge en Zu i
derland, behoorlijk te delven. 

S. 617. 16 December. 
Wegen. 
- Besluit tot i;iadere w1Jz1gmg van het R ijks

wegenreglemerit, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1927, S. 240, en gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 17 December 
1928 (Stbl. 460). S. 63. 23 Febr. 

- Beschikking van den Ministe,· van W ater
staat bet,·e ff ende verdeeling kos ten verb ete
ring van bij het .IJ# k in beheer en ()nd,e1·
houd zij.nde . wegen in en nabij bebouwde 

· kommen. (Circulaire N°. 5/1932.) , 
. · , 28 M ei (bladz. 413). 

- Wet tot het· _);,n;mgen in beheer en onder
houd bij de ·pr,ovinc ie Uti-echt van het in d ie 
provincie ge legen.. gede,elte van den Rijksweg 
van de Klqp,1p naar lwt Ingensche veer. 

. ' . S. 380. 25 Juli. 
- Wet. hotldende vas~telling van eene rege

ling betreHende het . èloor het Rijk bij an
deren in beheer ,of. onderhoud overbrengen 
en betreffend(/ he~ hij het ;Rij k in beheer of 
onderhoud nemen van wegen of gedeelten 
van weg?n. ,, ·.,,. S . ,552. 24 November. 

- Wet, houdende overbrenging van de per
ceelen gemeente Gorinqhem, sectie D, Nos. 
2957, 2706. (ged'eeltelijk) en 2707 met de 
daarop aanwezige . verhardingen in beheer 
en onderhoud ,bij de gemeente Gorinchem. 
. S. 554. 24 November. 

- Besluit, houdende ' beschikking op het be
roep van J. J. van Bol) en iilf anderen te 
Huissen tegEJn het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van· 18 ~ovember 1931 n°. 
134, voor zOÓver daarbij gewijzigd werd vast.. 
gesteld een door Bi_1rgemeester en Wethou
ders van Huissen ontworpen suppletoire lig
ger der ,yegen en voetpaden in die gemeente. 

S. 581. 6 December. 
Wegenbelasting. ,. 
- Arrest van dim H.oogen Raad. (Wegenbe

las tingwet art. 17.) - Indien op de gedu
rende ten ,hoogste 60 dagen per jaar geldige 

.wegenbelas.tingl,;aart de da(um, waarop wordt 
ge,,eden niet is aang,eteekend, wordt geacht, 
dat de ,:e-,,sc.huld,ig!),e belasting niet betaald 
is. Dit laatst13 behoef t dus naas/ de nie t-aan
teekening van de.n datu,n niet te worden te 
laste gel egd. · 4 J an . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegenbe-
. lastingwet art. 15.) - De uitnoodiging tot 
stilhouden do()r ee11, belastingambtenaar tot 
den besfuurder van een motorrijtuig gericht 
door midxlel van .de z.g. claque (,een door 
den Minister van . Financiën. .t er legiti1natie 
'!,er belaseinyambtenaren voorgeschreven voor 
werp, geschifde1·d . i,l de nationale kleuren) 
is een vor,;i,e1:ing in dl:n i in q,~r wet, welke 
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den bcstuul'der tot stoppe,i verplicht . H et 
risico, clat ,·equirant indenuuul, met een tot 
•voormeld optreden bevoegclen a1nbtenaa1· te 
doen had, moet hier gehoel voor zijn reke
ning komen. - De .Politie,·echUr hacl voor 
elke ove,·treding zonder vern,inde1"ing stmf 
moeten opleggen. - T. a" v. a.inbtshalve v·er
nietiging op laatstgemelden grond, anders 
conclusie 0. M. 18 Januari (blaclz.370) . 

- Arrest van den Hoogen Baacl. (Sv . a.rt. 
430; Wegenbelastingwet art. 17.) - Nu aan,. 
genomen moet worden, dat het woo,·d "hou
der" in de telastelegging is gebezigd in de 
beteekenis, welke dit woord heeft in art. 17 
W egenbel.wet, kan de vrijspraak alleen 
clan niet als v,"ijspraak in den zin van art . 
430 Sv ., immers niet als een vrijspraak ge
geven op den g,·ondûag der telastelegging 
woi·den aangeme,·kt, wannee,· ,nocht blijken, 
clat de politierechte,· van een onjuiste op
vatting van het woo,·d " houde,·" zou zijn 
uitgegaan. -- Zulks kan geenszins vol gens 
uit de voo,· het niet bewezen ve,·klaren aan
gevoerde gronden, waa,·uit even,nin valt op 
te ,naken, dat de(lene, diè het motorrijtuig 
aan ge,·eq. had afgestaan, daardoor had op
gehouden houder te zijn. 13 Juni. 

- Besluit, houdende vrijstelling van wegen
belasting voor in Japan wonende of geves
tigde houders van motorrijtuigen. 

· S. 300. 1G Juni. 
- Besluit, houdende vrijstelling van wegen

belasting voo1· in Oostenrijk wonende of ge
vestigde houders van mororrijtuigen. 

S. 302. 17 Juni. 
- Arrest van den Hoog en Baad. (Wegenbe

lastingwet art. 15 .) - Daargelaten de juist
heid van de bewe,·ing, dat requfrant zich 
tegenover de ve,·balisanten hee ft bereid v.e,·
klaard om de benoodigde kaa1·t thuis te 
gaan halen, hetgeen binnen een zeer ko,·t 
tijdsverloop zou hebb en kunnen geschieclen, 
kan ,·equirant door het doen van dit aanbod 
niet geacht wo,·den te hebben voldaan aan 
de bij art. 15 opgelegde verplichting. Die 
verplichting gedoogt geen a.ndere uitl egging, 
dan dat de bestuuràJer die kaart bij zich 
moet hebb en, teneinde deze ter plaatse en 
ters tond, na daarto e van wege de genoem!de 
ambtenaren gebl eken ve,·langen, te vertoo
nen. - H et is onve1'Schillig op welke wijze 
dat ve,·langen aan den bestuurde,· wordt 
kenbaar gemaakt, mits deze dienaangaande 
niet in onzekerheid verkeere: 27 Juni. 

- Arrest van den Hoog en Baad. (Wegenbe
lastingwet artt. 2 en 17.) - D e Politie1·ech
ter heeft, uitgaande van een· verkeerde op
vatting van het beg1'ip ,,ve'l'Schuldigde be
lasting" in de telastel egging en in art . 17 
lfrl 1 W egen.belastingwet, bij zi;jn v1"ijspraak 
niet beraadslaagd en beslist o,p den gron~ 
, lag der telastelegging. - 'l'erecht stelt de 

·• R ijksad1Jocaat zich op het standpunt , dát 
,ook de niemve houder van het motor1-ijt11ig 
cle belasting verschuldigd is, oo l.; al is deze 
,voo1· ,h_et loop~nde ·tijdvak doo,· den vorigen 
houder voldaan. - V e,·klaart reeds a1·t. 2 
der ·W egenbelastingw eJ, dÓor. geen onder
schei,J, te ,naken tussche•~ eerste . en· volgende 
lwude1·s, iecle1· houder van he6 1noto,·rijtuir1 
belastingschulclig, ook a,·t. 7 verplicht "den 

houde,·" zonde,· meer, tot aangifte, bij welke 
gel egenheid, naar art. 9 lid 1 voorsch,"ijft, 
de verschuldigde belasting moet worden vol
daan. Ook art. 11 lid 2 - bepalend, dat 
op eene aangifte betrekking hebbend op een 
motorrijtuig, waarvoor 1·eeds aan een ande
ren koude,· een kawrt voor het loopende tijd
vak is afgegeven, kosteloos een nieuwe kaart 
wordt uitgereikt voor het nog niet verstreken 
deel van het loopende tijdvak, indien de 
oude kaart ter intrekking wordt aangeboden 
- bevestigt het hier gehuldigde stelsel, daar 
hieruit blijkt, dat elk volgend houder aan
gifte moet .doen t er gelegenheid waarvan 
dan lcm,chtens a,·t. 9 lid 1 de venchuldigde 
belasting moet worden betaald, lat ende a,·t. 
11 lid 2 sl echts toe, clat die betaling kan 
geschieden door aanbieding der oude kaart. 
- M et "verschuldigde belasting" in art . 17 
is mitsdien bedoeld "door den houder ver
schuldigde belasting". - [Anders Proc.-Gen. 
Tak.] 24 Octob er. 

Weg·enwct. 
- Besluit tot uitvoering van de artike len 33, 

36 en 41 tweede lid, van de Wegenwet. 
' S. 138. 5 April. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip van in 
werking treden van de wet van den 31sten 
Juli 1930, S. 342, houdende vaststelling van 
voorschriften omtrent openbare wegen (We
genwet). S. 293. 13 Juni. 

- Beslui t tot bepaling van het tijdstip van 
in werking t reden van het besluit van den 
5den April 1932, S . 138 , tot uitvoering van 
de artikelen 33, 36 en 41, tweede lid , van 
de Wegenwet (Wegenleggersbes luit). 

S. 294. 13 Juni . 
Wlnkelsluitlugswet. 
- Besluit, hondende bepaling van het t ij dstip 

van in werking treden der W inkelsluitings
wet 1930 (Stbl. 460). S . 34. 4 Febr. 

- Bondsch1'ijven van den Minister van A•·· 
beid, Handel en Nijverheid aan de Gem een
tebesturen, betreffende uitvoering Winkel
slui tingswet. 20 Feb,·. 

- Arnst van den Hoog en Raad. (Winkelslui
tingswet artikel 4; V erordening Zwoll e 
aflevering ,nel k op Zondag a,·tikel 1.) -
De winkelsluitingswet beoo gt de 1·egeling 
,ler winkelsluiting door reglementee ,·ing 
van de verkoopgelegenheid. Deze 1·egl e-
1nentee1·ing wo1·dt niet all een bereikt door· 
het sluiten van den winkel zelve, doch ook 
dooi· te verbieden het affovei·en van waren, 
ook buiten den winkel, gedurende den tijd, 
clat de winkel voo,· het publiek gesloten 
moet zijn. De wet ge-eft ,net name t. a. v . de 
afl-eve1-ing van m elk op Zondag een ,·egeling 
en laat die afleve1-ing tot 12 uur 's rnidilags 
geheel vrij. De wet vooniet dtus in het on
de•·werp, ,lat de Zwolsche ve1·01•dening ..egelt 
onde1· wie,· verbodsbepating ook valt het af
leveren van m elk van ·uit winkels aan de 
huizen dei· verbruike1·s . De verordening heeft 
mitsdien sinds !vet in werking treclen der 
Winkelslititingswet opgehouden te werken. 
- [Anders Adv .-Gen. B erge,·.] 27 Juni . 

- A1-rest van den Hoogen Baad. (Winkelslui-
tingswet art. 1.) - Art. 1 der Winkelslui
tingswet ve1·staat onder "winkels" onder an
cle1·e alle open of besloten ruimten, waa,· of 
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van waaruit voo1·werpen of stoffen aan het 
publiek in het klein plegen te worden ver
kocht of _afgel eve1·d. - R eq. hee ft blijkens 
het vonnis verklaard, dat hij in Oostvoorne 
een vischtent hee ft en had, waa1-in hij aan 
het publiek in het klein visch placht t e ver
koopen. D eze vischtent is dus volgens die 
verklaring een winkel in den zin de,· we t . -
R eq. heeft voorts verklaard, dat hij op 22 
M ei 1932 des nainiddags ± 9. 30 îlUr t e 
Oostvoorne zijn vischtent voo,· het publiek 
geopend had en aan drie pe1·sonen visch 
h~_eft verkocht en afgeleverd; hetgeen ook 
biJ proces.verbaal is vastgelegd. - Uit laatst
geinelde ve1·kla1·ing van req. en uit den in
houd van het proces-ve,·baal kan slechts 
worden afgeleid, de req. de visch, in de be
wezenve1·kla1'ing bedoeld, verkocht en af• 
l everde uit zijn vischtent. D e R echtb . heeft 
,ni tsdien een voldoend ,net redenen omkl eede 
beslissing gegeven, dat de aan req. behoo
rende rui,nte, waa:rin de ove,·treding is ge
pleegd, een winkel is . 19 December. 

Wisselbrieven. 
- W et tot wij ziging van het W etboek va n 

Koophandel, de Zegelwet 1917, de Grnot
boekwet, de Bankwet 1919 en de Geldschie
terswet naar aanle idi ng van het Verdrag tot 
111voermg van een eenvormige wet op wissel
brieven en ot·derbriefjes. S. 405. 25 Juli . 

Woonwagens en woon schepen. 
- A,~·est van den H oogen Raad. ( W et Woon

wagens en W oonschepen a,·t. 31; Gemeente. 
wet art. 168; B . W. art. 625.) - H et be
h?eft geen betoog, dat ge,neentelijke bepa
lingen, als bedoeld in a,·t. 31, l id 2 W et 
W oonwagens en W oonschepen 1918, haar 
doel - de belangen de,· openbare orde, vei
ligheid, zedelijkheid en gezondheid te die
nen, do or toezicht 1nogelijk te ,naken op en 
eventueel maatregelen te tre ff en tegen de, 
op het aangewezen terrein te plaatsen woon
wagens - niet zouden kunnen bereiken in
dien het den houders van woonwagens' v1-ij 
zoude staan, zich aan geineentelij k toezicht 
en aan eventueel noodig geoordeelde 1naat-
1·egel en te ontt1·ekken door eenig ten·ein t e 
htrren of te koopen, en aldaar ,net hun woon
wagen,'< standplaats te ne1nen. - Onaanne-
1nelij k is, dat de wetgeve,· met art . 31 voor-
1wemcl bevoe gdheid van den omvang als. de 
gen,eenter_~ te Roermond heeft uitgeoe
fend, in ziJn bovenbedoelde verordening [ve1·
bod om ,net een woonwagen anders dan op 
een bepaald te,·rein t e gaan staan met een 
mogelijkheid van vrijstelling van 13 . en W .] 
niet zou hebb en will en blijven toekennen. -
W el iswaar mag ook dan de gemeentelijke 
ve,·ordening niet in st,'ijd zijn met eenige 
andere wet, do ch een strijd ,net a1·t . 625 
B . W. moet hier worden ontkend. Dü arti
kel omschi-ijft eigendom wel als het recht 
0111 van eene zaak het vrij genot te hebben 
e11 daa1·ove1· op de volsti-ekte wijze te be
sch·ikken, doch ,naakt daarbij dit voorbe
houd, dat 1nen er geen gebrui* van ,nag 
maken st1-ijdend e t egen de bevoegdelijk vast
gestelde ver1Jrdeningen. Door het aan eige
~iaai-s van ter1·einen ,net vrijlating ove1-igens 
V{Ln het vrij genot daarvan opleggen van 
liet verbod daarnp woonwagens standplaats 

te doen hebben of ve,·l eenen, komt die ve1·-
01·dening dan ook niet in strijd m et dat ar. 
tikel. 19 D ecenibe,·. 

Wijn. 
- W et, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het "Leeningfonds 1914" ; tot verhoo
g mg van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrecht van __ buitenlandsche e ffecten en op 
d_en tabaksacc1Jns voor sigaretten ; tot hef
fing van een invoerrecht op zu idvruchten· 
tot beëindig ing van de he ffing van opcente~ 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelh a ndel in s igarettenpa pier. 

S . 110. 19 M aart. 
IJkwet. 
- Ar,·est 11an den H oogen R aad. ( IJkwet art. 

20.) - Art. 20 de,· IJ kwet aan den Koning 
opd1·agend de vaststelling der ste,npelmer
ken waa,·doo,· van den ijk de,· daaraan on
de1·1corpen ~•01J11werpen 11ioet blij ken vorde,·t 
niet noodzakelijk, dat ook de von,i' waa,·in 
nie stempelmerken zullen worde,{ aange
b,·acht, door den Koning zelf wordt voor
gesclireven. Genoemd artikel laat dan ook 
ruimte tot de regeling als bij K. B. van 9 
Nov. 1869 gegeven, waa,·bij dooi· de Kroon 
11101·dt w.stgesteld van welke soo,·ten stem -
1)elinerkcn aan den ijk onde,·worpen voor
we,·pen moeten zijn voorzien, te,·wijl het na
der vaststellen van de wijze, waa,·op van 
het aanwezig zijn van het 1nerk van goed
keuring zal nioeten blijken aan den M iniste,· 
van Arbeid, H . en N. wordt overgelat en . 

18 M ei. 
- A1'1·est van den H oogen Raad. (Artt. 6, 11, 

12 lJkwet; Maat. ) - E en fl esch niet een 
schenktuit en in den glaswand voorzien van 
l{wee ho,'izontale strepen met daa,·naast ,·esp. 
het cij f e,· 1 en het c:i.jf er ½ is naai· haar 
uiterlijk bestemd o,n als ,naat te wo,·den ge
bruikt en is een 111.aat in den zin der [Jk
wet. - .4.nde,·s A.-G. Wijnveldt: H et be
wezen verklaarde is niet stm,fbaa1·, omdat 
niet · bewezen is, dat requii-ant aan de fl esch 
de bestemn,ing van inaat hee f t gegeven; het 
enkele voorkomen van streepen 1net 1 L. en 
½ L. n,aakt de fl esch no g niet tot ,naat. 

12 December. 
- _Bes luit, houdende wijziging van de bepa

ltngen omtrent het ge bru ik van rij ksstem
pels voor gouden e n zilveren werken. 

S. 622. 21 D ecembe ,·. 
I.J s. Zie: Warenv:et . 

Zeg·elwet. 
- ' 'Vet, ho~1dende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suike raccijns ten behoeve 
v':'n het " Leenin~fonds 1914"; tot verhoo
g mg van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den w ijnaccijns, op het 
zegelrecht va n __ buitenlandsche effecten en op 
den tabaksacctJnS voor· sigaretten; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten· 
tot beëindiging van de heffing van opcente~ 
op de grnndbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugel ing van de n 
smokke lha ndel in s igarettenpapie r. 

S . 110. 19 Maart. 
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- Besluit, houdende vrijstelling van zegel -

recht. . 336. 7 J ui i. 
- Wet t-0t wijziging van de Zegelwet 1917 en 

van de Leeningwet 1914 (Stbl. n°. 612). 
S. 376. 25 Juli. 

Ziektewet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besh1it van 28 Januari 1931, S. 24, tot vast. 
stell ing van een algemeenen maatregel van 
bestuu,· al s bedoeld in artikel 22, eerste lid 
der Ziektewet, zooals dat besluit is gewij '. 
zigd bij Koninklijk Besluit van 27 Juni 1931 
(Stbl. 257) . S. 120. 19 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit_ van 27 Februari 1930, S. 51, tot va t
stell111g van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 141 der Ziek
tewet, houdende afwijkende bepalingen voor 
personen in dienst van kermisreizigers, 
chipperslrnechts, bij wijze van werkverschaf. 

fing te werk gestelde personen en voor sei 
zoenarbeiders ten aanzien van de inschrij
ving, de bepaling van het dagloon en de 
ziekengelduitkeering en voor personen in 
dienst van ondernemingen en publiekrech
telijke lichamen, wier werkzaamheden zich 
uitstrekken over het gebied van meer dan 
één Raad van Arbeid, ten aanzien van de 
premiebetaling, zooals dat besluit is gewij 
zigd bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1930 
(Stbl. 11 °. 210) . S. 134. 2 April. 

- Besluit t-0t vernietiging van de be lissing 
van het be tuur van den Raad van Arbeid 
te Assen van 5 October 1931, bekrachtigende 
de beslissing van den voorzitter van den 
Raad van Ar~eid d.d. 23 Januari 1931, bij 
welke besliss111g werd geweigerd betal ing 
vanwege den Raad van A1·beid te Assen van 
de aan een verzekerde venekerd voor reke
ning van dien Raad ;an Arbeid verleende 
verloskundige hulp. S. 139. 5 April. 

- Beslu it tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 9 Juli 1929 S. 383 tot vaststel
ling van een aîgemeen~n maat;·egel van be
stuur als bedoeld in artikel 119 eerste lid 
d~r Zi_<:ktewet, ~als dat be lu'it is gewij '. 
z,gd btJ KorunkhJk Besluit van 19 October 
1929 (Stbl. n°. 462). S. 180. 25 April. 

- Besluit . houdende wijziging van den datum 

va~ inwerkingtreding van de wijziging in 
artikel la van het Koninklijk be luit van 28 
Januari 1931, S . 24, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 22, eerste lid , der Ziekte
wet, aangebracht bij Koninklijk besluit van 
19 Maart 1932 (Staatsblad n°. 120). 

S. 503. 21 October. 
- Wet tot wijziging van artikel 20 der In

valid iteitswet, van a1·tikel I der wet van 
den 30sten Juli 1926, S. 247, tot uitvoering 
van artikel 4, eerste I id, der Ouderdomswet 
1919 en nadere vaststelling van de midde
len voor de dekking van de uit te keeren 
renten, bedoeld bij de artikelen 28 en 37 
der Ouderdomswet 1919 van artikel 96 eer
ste lid, der Radenwet, ' van artikel 119 der 
Ziektewet, van artikel 36 vierde lid en 
artikel 168a der Pensioem~et 1922, S. ' 240, 
van artikel 15a der P en ioenwet voor de 
Zeemacht 1922, S. 65, en van artikel 15a 
der Pensioenwet voor de Landmacht 1922 
Stbl. 66. S . 681. 29 December'. 

Zout. 
- Besluit, houdende aanwijzing van eene los

plaats van ruw zout of zouthoudend water. 
S. 192. 29 April. 

Zulderzeé. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Zui

derzeesteunbesluit (Koninklijk besluit van 
den 28sten November 1927 (Stbl. 365). 

S. 2. 7 J an. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 18den December 1925, S. 
475, tot instelling van de Generale Ü-Om• 
missie bedoeld in artikel 3 der Zuiderzee
steunwet ~925, S. 290, en tot vaststelling 
van bepalmgen betreffende die commissie 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van de~ 
16den September 1927 S. 311 en tot aan
vulling van dat Besluit met bepalingen 
omtrent plaatselijke commissiën. 

S. 3. 7 Jan. 
- Besluit tot instelling van een R ijksdienst 

ter u itvoering van de Zuiderzeesteunwet 
1925 (Stbl. 290). S. 4. 7 J an. 

- Wet tot wijziging van de wet van den 
14den Juni 1918 tot afsluiting en droogma
king van de Zuiderzee (( tb!. 354). 

S. 341. 8 Juli. 
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- Wet tot vaststelling van het vij fde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932. S. 80. 11 Maart. 

- Wet tot vaststelli ng van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dien tjaar 1932. 

S. 81. 11 Maart. 
- Wet tot vaststelling van het tiende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S . 82. 11 Maart. 

Tijd. 
- Bes! uit tot vervroeg ing in 1932 van den 

wettelijken tijd bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 J uli 1908 (Stbl. 236). 

S . 83. 11 Maart. 
Arbeid swet. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 13 Juni 1929, S. 313, gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 30 December 1929, 
S. 587, en tot vaststelling van een a lgemee
nen maatregel van bestuur, a ls bedoeld in 
de artikelen 44, 47, 68, elfde lid , en 91 
der Arbeidswet 1919. S. 84. 11 Maart. 

Begrootln geu en Rekenin gen. 
- Wet tot vaststelling van het vierde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 85. 14 Maart. 

Tractaten. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst der 

wet van den lsten Juli 1909, S. 219, hou
dende bepalingen ter voorkoming van scheeps
rampen, tot het instellen van een onderzoek 
omtrent voorgekomen scheepsrampen en om
trent maatregelen van tucht ten opzichte 
yan kapiteins, stuurlieden of mach inisten 
(Schepenwet), zooals die is gewijzigd bij de 
wetten van 23 September 1912, S. 305, 11 
J anuari 1919, S. 10, 11 Mei 1923, S. 199, 
29 Juni 1925, S. 308, 10 J uni 1926, S. 171 
en 31 December 1931 (Stbl. 587). 

S. 86. 14 Maart. 
In - en Uitvoer. 
- W et tot wijziging van de wet van den 24sten 

December 1931, S . 553, houdende toeken
ning van de bevoegdheid tot het t ijdelijk 
treffen van maatregelen tot regeling van 
den uitvoer van bepaalde goederen. 

S. 87 . 16 Maart. 
atnrallsatle. 

- Wet, houdende naturalisatie van J. C. 
Bergs en 19 anderen. S. 88. 16 Maart. 

- Wet, houdende naturalisatie van R. Cat-
taneo en 19 anderen. S. 89. 16 Maart. 

- Wet, houdende naturalisatie van L. B enima 
en 19 anderen. S. 90. 16 Maart. 

- Wet, houdende naturalisatie van A. M. K . 
G. Bouwman en 19 anderen . 

S. 91. 16 Maart. 
- Wet, houdende naturalisatie van R. A. C. 

Van den Boorn en 20 anderen. 
S. 92. 16 M aart. 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot vaststelling van het negende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. S. 93. 16 Maart. 

- Wet, houdende vaststelling van de begroo
t ing van het Staatsbedrijf der Posterijen. 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1932. S. 94. 16 Maart. 

- _Wet, houdende vaststel I ing van de begroo
tmg van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1932. 

S. 95 . 16 Maart. 
Onderwijs. (Lager) 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 11 September 1923, 
S. 440, (gesubsidieerde kweekscholen) laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
24 April 1931 (Stbl. 171) . 

S. 96. 16 Maart. 
Drankwet. 
- Bes luit tot uitvoering van de artike len 2; 

9, lid 1 en 4; 12, lid 3; 23, 1 id 4; 29, 1 id 
2; 39, lid 3; en 43, 1 id 1, der Drankwet 
(Stbl. 1931, n°. 476). S . 97. 17 Maart. 

Vee en Vleesch. 
- Beslui t tot vernietiging van pet besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
2 Maart 1931, waarbij werd goedgekeurd 
het besluit van den Raad der gemeente 
Alphen aan den Rijn van 9 Februari 1931 
inhoudende een verordening tot wijziging 
van die op den keuringsdienst van vee en 
vleesch in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

S. 98. 17 Maart. 
Onderwij s. (Hooger) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 133, vijfde lid , der hooger-onderwijswet 
van in ederlandsch-Ind ië in 1932 verwor
ven getuigschriften. S. 99. 17 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Be luit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad van de Gemeente Oud-Beijerland 
van 5 December 1930 inzake toepassing va11 
verhaal van pensioensbijdragen krachtens het 
vierde li d van artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Stbl. 240). S . 100. 17 Maart. 

Begrootln gen en Rekeningen. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het W egenfonds 
voor het dien t jaar 1932. 

S . 101. 17 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van de taatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1932. S. 102. 17 Maart. 

- Wet tot vaststelling van het zesde hoofd
stuk /Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetefüchgppen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaa ,· 1932. S. 103. 17 Maart. 

F lnan cleele verhouding. 
- Wet, houdende tij delij ke korting op de uit

keeringen bedoeld in artikel 3, onder b, van 
de wet van 15 Juli 1929, S. 388, en in a r
tikel 72 van de wet van 17 Juni 1905 (Stb l. 
210). S. 104. 18 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Wet, houdende tij delijke korting op de uit

keer ingen bedoeld in artikel 3, onder b, van 
de wet van 15 Juli 1929, S. 388, en in ar
tikel 72 van de wet van 17 Juni 1905 (Stbl. 
210). S. 104. 18 Maart. 

Deg·rootlngen eu Rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk 

der Rijksbegroot ing voor het dienstjaa r 1931. 
S. 105 . 19 Maart. 

Onteigening. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onte igening van perceelen, erfd ienst-



baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het uitbreiden van de gemeente
! ichtfabrieken te Gouda. 

S. 106. 19 Maar t. 
- Wet tot verklari ng van het algemeen nut 

der onteigening, met toepassing van de wet 
van 27 M aart 1915, S. 171, van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor het aanleggen van een 
verbindingsweg tusschen de haven te Spijk, 
(gemeente Bierum) en den Achteromweg 
aldaar. S. 107. 19 M aart. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, e rfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten , noodig 
voor en ten behoeve van den bouw van eene 
tramremise, met aanhoorigheden, het ver
breeden van een gedee lte van de Laan-van
Nieuw-Oost-Indië en het aanl eggen van 
daarbij aans luitende verkeerswegen te ' s-Gra
venhage. S. 108. 19 Maart. 

Domein en. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de stichting " het St. 
Vincent ius Seminarie" te Wernhoutsburg 
(Zundert) van de perceelen kadastraal be
kend gemeente Zundert, sectie E, nos. 1201 
en 1419. S. 109 , 19 Maart. 

Suiker. 
- Wet, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suike raccijns ten behoeve 
van het "Leeningfonds 1914"; tot verhoo
ging van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccij ns, op het 
zegel recht van bu iten landsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grond belasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugel ing van den 
smokkelh andel in siga rettenpapier. 

S. 110. 19 M aart. 
Wij n. 
- \Vet houdende bepalingen tot heff ing van 

opcen'ten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het " Leeningfonds 1914" ; tot verhoo
g ing van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wij naccijns, op het 
zegel recht van buitenlandsche e ffecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten ; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten ; 
tot beëindi g ing van de heffin g van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkel handel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 
Zegel. 
- W et houdende bepalingen tot heffing van 

opcen'ten op den uikeraccijns ten behoeve 
van het " Leeningfonds 1914" ; tot verhoo
g ing van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccij ns, op het 
zegelrecht van buitenlandsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten; tot hef
fing van een invperrech t op zuidvruchten ; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 

Tabak. 
- Wet, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den su ikeraccij ns ten behoeve 
van het " Leeningfonds 1914"; tot verhoo
g mg van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegel recht van bui tenl a ndsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten ; tot hef
fing van een invoerrech t op zuidvruchten; 
tot beëindig ing van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeli ng va n den 
smokkelhandel in s igarettenpapier. 

S . 110. 19 Maart. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
- Wet, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het ,.Leeningfonds 1914" ; tot verhoo
g ing van de opcenten ten behoeve van ge
noem d fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrech t van bui tenlandsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten; tot hef
fing van een invoerrech t op zu idvruchten; 
tot beëindi g ing van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in s igarettenpapier. 

S . 110. 19 Maart. 
Grondbelasting. 
- Wet, houdende bepalingen tot heffing van 

opcenten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het " L eeningfonds 1914"; tot verhoo
g ing van de opcenten ten behoeve van ge
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrecht van buitenland che effecten en op 
den tabaksaccij ns voor s igaretten; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten; 
tot beëindiging van de heffing van opcenten 
op de grondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier. 

S. 110. 19 Maart. 
Sigarettenpapier. 
- Wet houdende bepalingen tot heffing van 

opcen'ten op den suikeraccijns ten behoeve 
van het " Leen ingfonds 1914"; tot verhoo
ging van de opcenten ten behoeve van ge. 
noemd fonds op den wijnaccijns, op het 
zegelrecht va n buitenl andsche effecten en op 
den tabaksaccijns voor sigaretten ; tot hef
fing van een invoerrecht op zuidvruchten; 
tot beëindig ing va n de heffing van opcenten 
op de g rondbelasting, voor zoover het onge
bouwd betreft, en tot beteugeling van den 
smokkelhandel in sigarettenpapier. 

S . 110. 19 Maart. 
Kanalen. 
- Wet tot overbrengv,g van het Afwate rings

kanaal van de N oordervaart naar de Maas 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 
H elden. S. 111. 19 Maart. 

Onteigenin g. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onte igen ing ten behoeve van verlegging 
van de trambaan van de N. V. Gooische 
Tramweg-M aatsch appij tusschen Muiden en 
Naarden. S. 112. 19 Maart. 

Begrootin gen •en Rekenlni:en. 
- Wet tot wijziging en verhooging v.an de 

begrooting van het Staatsbedrijf der Poste-



rijen, Telegrafi e eri Telefonie over het dienst. 
jaar 1930. S. 113. 19 Maart. 

Ontelg·enlng. 
- Wet, houdende verklaring van het alge

meen nut der onte igening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor de verbetering van een ge
deelte van den onder n° . 9c op het p rov in
c iaal wegenplan van Zeeland voorkomenden 
weg van Wissekerke naar Kampereiland van 
het beginpu~t tot bij den Boschdijk, in de 
gemeente W,ssekerke. S. 114. 19 Maart. 

Luchtvaart. 
- Wet tot goedkeuring van het Protocol van 

11 December 1929 in zake wijziging van de 
arti ke len 34 en 40 van het verdrag houdende 
regeling van de luchtvaart van 13 October 
1919 (Stbl. 1928, n°. 397). 

S. 115. 19 Maart. 
Vervoer. 
- Wet tot aanduiding van het gewicht op 

groote stukken, vervoerd per zeeschip. 
S. 116. 19 Maart. 

- Wet tot aanduiding van het gewicht op 
groote tukken, vervoerd per binnenschip. 

S. 117. 19 Maart. 
Begrootlng·en en Rekenln 1ren. 
- Wet, houdende vaststelling van h"et elfde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. S . 118. 19 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooti ng va11 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fon ds voor het begrootingsjaar 1932-1933. 

S. 119. 19 Maart. 
Zlel.tewet. 
- Bes! uit tot wijziging van het Koninklijk 

Bes] uit van 28 Januari 1931, S. 24, tot vast. 
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 22, eerste lid, 
der Ziektewet, zooals dat besluit is gewij. 
zigd bij Koninklijk Besluit van 27 Juni 1931 
(Stbl. 257) . S. 120. 19 Maart. 

Landbouw. 
- Beslu it, houdende bepalingen tot werrng 

van de Colorado-kever bij in- en doorvoer 
van aardappelen en versche groenten. 

S. 121. 24 Maart. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot intrekking van het Konink lijk 

besluit van den 29sten Januari 1932, S. 26, 
tot schorsing van het bes! uit van den Raad 
der gemeente Almelo d.d . 10 December 1931, 
waarbij aan S. A. Bonthuis, Directeur der 
Gemeente-Lichtbedrijven, als zoodanig we
gens I ichamelijke ongeschiktheid eervol <Jllt• 
slag is verleend per 1 F ebruari 1932. 

S. 122. 24 Maart. 
Landarbelderswet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Oosterhesselen van 
15 Februari 1932, waarbij op het verzoek 
van H. Assen te Gees (gemeente Oosterhes-

selen ) om een voor chot ingevolge de L and
arbeiderswet goedgunstig is besch ikt en be. 
sloten is voor dat doel een voorschot van 
f 1575 uit 's Rij ks kas aan te vragen. 

S. 123. 24 M aart. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot verlenging van den te rmijn van 

schorsing van het besl ui t va n den raad der 
gemeente Almelo van 29 October 1931, strek
kende tot inwilliging van het verzoek vai, 
het lid van den raad J. A . Wolf, om den 
burgemeester te mogen interpell eeren over: 
1 °. het demonstratieverbod op 1 October 
1931, aangevraagd door het Werkloozen
comi té ter pi aatse; 2°. het optreden van ·de 
politie op het Marktterrein tijdens de raads
vergadering op 13 October 1931. 

S. 124. 24 Maart. 
Curaçao en Surin ame. "" 
- Be luit tot vaststelling van eene tijdel ij lté 

korting op de verlofbezoldig ingen van Stf
rinaamsche en Curaçaosche landsdienaren . . 

S. 125. 24 Maart. 
Jüanlcdnnlgen en Idioten. 
- Bes luit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 Juni 1917, S. 455, 
houdende reorgani atie van het krankzinni
gengesticht "Maasoord" te Poortugaal. 

S. 126. 30 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K o

ninklijk besluit van 4 November 1890, S. 
160, tot bepaling van het maximum der ver
pleegden en het minimum der geneeskun
digen in het Krankz innigengesticht "Het St. 
Jori s Gasthuis" te Delft. 

S. 127. 30 Maart. 
Gemeentebestuu r. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 
9 Ma11rt 1932, tot goedkeuring van het be
s! uit van den Raad der gemeente Amster
dam dd. 20 Janua ri 1932, n°. 1174, betref
fend e onder meer overneming van grond 
aan de Haarlemmenneerstrnat en de Weis
müllerstraat, aldaar. S. 128. 30 Maart. 

- Be luit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Zwolle, van 28 De
cember 1931, n° . 945a, tot credietverleening 
voor het toekennen van een premie in de 
kosten van het doen verrichten van schi l
derswerkzaamheden. S. 129. 31 Maart. 

'l'ractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Vet·· 

drag met bijbehoorend Protocol ter bcstrij . 
ding van · de valsche munterij van 20 April 
1929. S. 130. 31 Maart. 

Strafrecht en Strafvordering. 
- Wet, houdende wijziging van het Wetboek 

van Strafrecht en van de Uitleveringswet in 
verband met het Verdrag, met bijbehoorend 
Protocol, van 20 April 1929, ter bestrijding 
van de valsche munterij. S. 131. 31 Maart. 



I N HOUD 

Crlsls -Zulvehvet. 
- Besluit ter u itvoering van de artikelen 3, 

6, 8, 9 en 20 van de Crisis-Zuivelwet 1932, 
S. 290, met betrekking tot boter, margarine 
en andere spij svetten. S. 319. 7 J ul i. 

Lan1lhouw. 
- Besluit ter u itvoering van de artikelen 3, 

6, 8, 9 en 20 van de Crisis-Zuivelwet 1932. 
S . 290, met betrekking tot boter, margarine 
en andere spijsvetten. S. 319. 7 Juli. 

Onteigening. 
- Wet, houdende verklar ing van het alge

meen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakel ij ke rech
ten noodig voor verbetering van de rivier 
de Maas voor groote afvoeren beneden Lith . 

S. 320. 7 J uli. 
La dbonw. 
- Wet, houdende bepalingen tot wering van 

den Colorado-kever bij in- en doorvoer van 
aardappelen en versche groenten. 

S. 321. 7 J uli . 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (S. 1929, n°. 72), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninkl ij k besluit van 20 
Februari 1932 (Stbl. 61) . S. 322. 7 J uli. 

- Besluit tot wijziging en aanvull in~ van het 
Bezoldigingsbes luit Burgerlij ke Rii ksambte
naren 1928 (S. 1929, n°. 72), laatstelij k ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 7 J uli 
1932 (Stbl. 322). S. 323. 7 J ul i. 

Militaire Zaken. 
- Besluit, houdende vaststell ing van het con

t ingent gewone dienstplichtigen der lichting 
1933. S. 324. 7 J ul i. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 

den raad der gemeente Barneveld d.d. 4 
Maart 1932, tot benoeming opnieuw - onder 
bepaalde voorwaarden - tot Directeur-Boek
houder der Gasfabriek te Barnev~ld van 
den Heer W. Stuart. S. 325. 7 Juli. 

Drankwet. 
- Beslu it tot vern ietiging van artikel 2 van 

de verordening van den raad der gemeente 
H eeswijk van 4 Mei 1931, houdende toepas
sing van artikel 7, lid 1, 1°. en 2°., der 
Dranlnvet en van de besluiten van burge
meester en wethouders der gemeente Hees
wijk van 5 Mei 1931, tot het zenden van 

het bericht, bedoeld in artikel 14, li d 1 der 
Drankwet, aan H . C. van Aspert; van 20 
Mei 1931, tot het verleenen van een ver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein aan H. C. van Aspert; van 20 
Mei 1931, tot sch rapping van den naam 
van H. C. van Aspert van de lijst, bedoeld 
in artikel 13, lid 1, der Drankwet; van 13 
Juni 1931, tot schrapping van den naam 
van A. van Zutfen van de lijst, bedoeld in 
artikel 13, li d 1, der Drankwet. 

S. 326. 7 Ju l i. 
, v arenwet. 
- Bes] uit tot toepassing van de artike len 14 

en 15 der Warenwet (Stbl. 1919, n° . 581) 
op kunstkaas. S. 327 . 7 J uli . 

Volkshuisvestin g. 
- Besluit tot chorsing van een besl uit van 

den raad der gemeente Roden van 15 Apri l 
1932, waarbij aan J. Zondag a ldaar ver
gunni ng is ver leend voor den bouw van een 
houten zomerhuisje op het perceel , kadas
trnal bekend gemeente Roden, sectie E , n°. 
719. S. 328. 7 Juli . 

Gemeentebestuur. 
- Beslu it tot gedeeltelijke vern ietiging van 

het beslu it van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland dd. 9 Maart 1932, n°. 10, 
waarbij is goedgekeurd het bes] uit van den 
raad der gemeente Amsterdam dd . 20 J a. 
nuari 1932, n°. 1174, betreffende onder meer 
verkoop van grond nabij de Andreas Schelf
houtstraat, aldaar. S. 329 . 7 Jul i. 

Gemeenteverordenin g. 
- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 

den raad der gemeente Broeksittard van 12 
November 1931, tot wijz iging van artikel 7 
der algemeene politieverordening d ier ge
meente. S. 330. 7 Ju li . 

Erfgoolerswet. 
- Besluit tot vaststell ing van het tijdstip van 

d inwerkingtreding van de wet van 26 Mei 
1932, S. 217, tot wettelijke voorziening in 
verband met medewerking van Stad en 
Lande van Gooiland bij het Gooische na
tuurreservaat. S. 331. 7 J uli. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulli ng 

van het Koninklijk besluit van 28 December 
1922, S. 744. (Regeling klassensplitsing van 
hoogere burgerscholen en gymnasia.) 

S. 332. 7 J ul i. 



Onderwijs. (Middelbaar) 
- Bes lui t tot nadere wijzig ing en aanvulling 

van het Koninklijk beslu it van 28 December 
1922, S. 744. (Regeling kl assensplitsing van 
hoogere burgerscholen en gymnas ia . ) 

S. 332. 7 Juli. 
Telefonen en Telegrafen. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Rij kste lefoonreglement 1929. 
S. 333. 7 Juli. 

Scheepvaart. 
- Beslui t tot nadere wij zig ing van het bij 

Koninklij k besluit van 11 September 1886, 
S. 180, vastgestelde reglement voor de 
scheepvaart ter beveiliging van beweegbare 
spoorwegbruggen. S. 334. 7 Juli . 

Openbare middelen van vervoer. 
- Besluit, houdende beeschikking op het be

roep, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Vervoerm iddelen ingeste ld tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 28 Juli 1931, 2e Afdeeling, N°. 2169/ 
1220. S. 335. 7 Juli. 

Zegelrecht. 
- Besluit, houdende vrijste lling van zegel-

recht. S. 336. 7 Juli. 

Tractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag met bijbehoorend Prntocol betreffende 
econom ische statistieken van 14 December 
1928. S. 337. 8 Juli. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeur ing van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van gron. 
den onder Leiden aan de gemeente Le iden. 

S. 338. 8 Juli. 
Vermo1rensbelastlng. 
- Wet tot aanvulling van de artt. 76 en 80 

der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
van do artt. 23 en 29 der Wet op de Ver
mogensbe lasting 1892. S. 339 . 8 J ui i. 

Y erdecllg-Jngs belasting·. 
- Wet tot aanvulling van de artt. 76 en 80 

der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
van de artt. 23 en 29 dor Wet op de Ver
mogensbelasting 1892. S. 339. 8 Juli. 

I n voerreeht. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

19 December 1931, S. 527, tot tijdel ij ke hef
fing van een bijzonder invoerrecht op ben
zine. S. 340. 8 Juli. 

Zuiderzee. 
- Wet tot wijziging van de wet van den 

14den Jun i 1918 tot afsluiting en droogma
king van de Zuiderzee {Stbl. 354). 

S . 341. 8 Juli. 
Onteigening. 
- Wet, houdende wijziging van de onteige

n ingswet en van de wet van 27 Maart 1915 , 
S . 171, tot tijdelijke afwijking van de ont
eigeningswet. S. 342. 8 Juli. 

Indië. (N ederlandsch) 
- Wet, houdende nadere w1Jz1gmg en aan

vu il i ng van artikel 4 van de Indische Munt
wet 1912. S. 343. 8 J ui i. 

- Wet, houdende kwijtschelding van het res-
tant-bedrag van eene door de Algemeene 
Rekenkamer in ederlandsch-Indië aan de 

erfgenamen van wijlen L. E. de Ceuninck 
van Capell e, in leven a lgemeen pakhuis
meester te Pasoeroean, opgelegde vergoe
ding. S. 344 . 8 J uli. 

Vuurwapenwet. 
- Wet, tot wijziging en aanvulli ng van de 

Vuurwapenwet 1919. S. 345. 8 Jul i. 
Economische Uaad. 
- Wet, houdende instelling van een Econo-

mischen Raad. S. 346. 8 Juli. 
Invoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van versch 

of gekoeld rund. en kalfsvleesch en van 
bevroren rund- en kalfsvleesch. 

S. 347. 8 J uli. 
Raad van State. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

beslu it van 4 September 1862, S. 174, hou
dende voorschriften ter uitvoeering van de 
wet van 21 December 1861, S. l,29, regelen
de de zamenstelling en de bevoegdheid van 
den Raad van State. S. 348. 16 Juli. 

Rijksambtenaren en •werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 {S. 1929, n° . 72) , laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk bes lui t van 7 Juli 
1932 {Stbl. 323) . ~ - 349. 16 Juli . 

Onderwij s. (Hooger) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
G1·oninger universiteitsfonds als bevoegd om 
bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Groningen een bij 
zonderen leerstoel te vestigen in de uitwen
dige plantenmorphologie. S . 350. 16 Juli . 

Maten en gewichten. 
- ·Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 23 October 1919, S. 611, betref
fende het ijkloon voor maten, gewichten en 
gasmeters, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 17 Februari 1932 {Stbl. 52). 

S. 361. 16 J ui i . 
- Besluit tot aanvulli ng van het R eglement 

op de maten en gewichten. S. 352. 16 J uli. 

Ongevallenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 

Besluit van 10 Februari 1922, S. 58, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur a ls bedoeld in artikel 64, onder 
2° ., der Ongevallenwet 1921, zooals dat be
slui t laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 29 Januari 1929 {Stbl. 18) . 

S. 353. 16 J ui i. 
Openbare middelen van vervoer. 
- Besluit, houdende besli sing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land van 21 October 1931, n°. 109. 

S . 354. 16 Juli. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot wijziging van het Metingsbe

slu it Binnenvaartuigen 1927, S. 200, en van 
het Koninklijk beslu it van 28 December 
1925, S. 518, zooals dat nader is gewijzigd, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
voorschriften betrekkelijk de scheepsboek
houding. S. 355. 16 Juli . 



Tractaten. 
- Besluit, houdende voorzieningen tot het in 

overeenstemming brengen van de Neder
landsch-Indische wetgeving met de voor
schriften van het tractaat van 30 September 
1921 ter bestrijding van den handel in vrou
wen en kinderen . S. 356. 16 Juli . 

Indië. (Nederlandsch) 
- Besluit tot bekrachtiging van de ordon

nant ie van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indi ë van 18 April 1932 (In
disch Staatsblad n°. 166) strekke nde om d en 
invloed van tijdelijke sa larisverlagingen bij 
zelfstandige gebiedsdeel en te vermijden bij 
de toepassing van eenige wettel ijke voor
schr iften. S . 357. 16 Juli . 

Gemeentegrenzen. 
- Wet tot wijzig ing van de grens der ge

meente Schiermonnikoog. S. 358. 25 Juli . 

Gemeentebestuur. 
- Wet tot opheffing van de gemeente Crom

voirt en wijziging van de grenzen tusschen 
de gemeenten ' s-H ertogenbosch en Vught. 

S . 359. 25 Juli. 
Gemeentegrenzen. 
- Wet tot opheffing van de gemeente Crom

voirt en wijziging van de grenzen tusschen 
de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught. 

S. 359 . 25 Juli . 
Onteigening. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het verbreeden van het gedeel te 
van de H engeloschestraat, gelegen t usschen 
den spoorwegovergang naar Oldenzaal en 
den Singel te Enschedé. S. 360. 25 Juli . 

- W et tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het verbeteren van het zuidelijk 
gedeelte der Brinklaan te Bussum. 

S . 361. 25 Juli. 
Begrootlngen en Itekenln gen. 
- Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk 

(Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1931. S. 362. 25 J uli. 

Invoer. 
- Wet tot regeling· van den invoer van 

schoeisel. S. 363. 25 Juli . 
- Wet tot regeling van den invoer van 

tricotgoederen. S. 364. 25 Juli. 
- W et tot regeling van den invoer van 

wollen en halfwollen stoffen. 
S. 365. 25 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
bovenkleeding. S. 366. 25 Juli . 

- W et tot regeling van den invoer van 
Ieestkl aar schoenwerk . S . 36 7. 25 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
boter. S. 368. 25 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
rijwie l-bui ten- en -binnenbanden. 

S. 369 . 25 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

porsele in, f ijn en sanitair aardewerk en 
muur- en wandtegels. S. 370. 25 Juli . 

Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende H oofdstuk (oud-Hoofdstuk V) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 
(Rentelooze voorschotten ten behoeve van 
den graven tuinbouw in West-Friesland.) 

S . 371. 25 Juli . 
- Wet, houdende wijziging van het vijfde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. (Garantieregel ing ten be
hoeve van de kippenhouderij) . 

S. 372. 25 Juli . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

t iende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. (Beh artiging van de 
Nationale Scheepvaartbelangen) . 

S. 373. 25 Juli . 
Varkenshouderij, 
- Wet tot steun aan de varkenshouderij . 

S. 374. 25 Jul i. 
Betalingsverkeer. 
- Wet tot vergemakkelij king van maatrege

len, bij Verdrag, of op andere wijze te 
treffen, ter breideling van de gevaren voort
spru itende uit de beperkende bepalingen, 
die steeds veelvuldiger op het internationale 
betalingsverkeer worden toegepast. 

S. 375. 25 Juli. 




